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Муқаддима 

        Соњибкорї њамчун кашфи имконияти нави манбаи ба даст 

даровардани фоида  дар њаёти имрўзаи  иќтисодию иљтимоии љомеа 

њаќиќатан зуњуроти беназир, мустаќил ва бисёрљабња  мебошад.  

Соҳибкорон ба ҷараёни соҳибкорӣ  дохил шуда,  барои ноил шудан ба 

маќсади ниҳоии худ ба даст даровардани фоида  амалу рафторҳои 

гуногунро содир  менамоянд, ки  зарурияти танзими њуќуќиро талаб 

менамояд. Ҳамагуна соҳибкоре, ки ба соҳаи муносибатҳои бозорӣ дохил 

мешавад, бояд қоидаҳои амалӣ худро дар бозор донад, дар муносибат бо 

мақомоти дахлдор ва шахсони мансабдор онро риоя намуда, фаъолияти 

худро на танҳо дар доираи қонун ва он чӣ ки қонунгузорӣ манъ 

накардааст, балки аз рӯи одоби корӣ низ ба роҳ монад. Чи тавре, ки 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 14 октябри соли 2017 дар  мулоқот 

бо соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ  қайд намуданд риояи 

талаботи қонунгузорӣ, эҳсоси масъулият дар назди ҷомеаву давлат ва 

нишон додани маърифати баланди ҳуқуқуву молиявӣ аз ҷониби 

соҳибкорон омили муҳимми пешрафти кишвар маҳсуб меёбад1.  Бояд қайд 

намоем, ки дараҷаи танзими ҳуқуқии амали субъектҳои муносибатҳои  

соҳибкорӣ дар марҳилаҳои барқароршавӣ ва инкишофи он якхела набуд. 

Барои њамин њам фаҳмиши таърихии танзими ҳуқуқии  иқтисодиёт ва 

соњибкорї аз љониби мутахассисони соҳаи ҳуқуқ низ якхела намебошад.  

Оид ба масъалаи мазкур фикру ақидаи ягона низ дар давраҳои гуногуни 

инкишофи љомеаи Шўравї  ва пасошўравї мављуд нест. Аз ин љо дар назди 

муаллифи монографияи мазкур таҳқиқи то як дараҷа масъалаҳои мубрами  

проблемаҳои назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ 

                                                           
1 Ҷумҳурият, 16 октябри соли 2017,  № 215   
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аз доираи маҷмӯи васеи масоили  ҳуқуқи соҳибкорӣ меистад. Дар  

монография  таҳқиқӣ проблемаҳои фундаменталии фаъолияти соҳибкорӣ 

бо дарназардошти инкишофи таърихии он дар назар дошта шудааст. 

Масъалаҳои мубрами барқароршавӣ, инкишоф ва танзими ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла мафҳум, аломатҳо ва принсипҳои он бо 

дарназардошти марҳила ба марҳила такмил ёфтани  қонунгузорӣ  мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудааст. Дар бораи ҳолати ҳуқуқии  субъектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла шаклҳои алоҳидаи ташкилӣ-ҳуқуқӣ  ва 

раҷаи ҳуқуқии молумулки онҳо ибрози ақида карда мешавад.   Ҷои 

махсусро дар монография омӯзиши масъалаҳои танзими давлатӣ ва 

шартномавии фаъолияти соҳибкорӣ  ишғол менамояд. Таваҷҷуҳи зиёд ба 

ҷавобгарии шартномавии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дода мешавад. 
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Боби 1. Ташаккули иқтисодӣ бозорӣ ва соњибкорї 

§1. Таърихи инкишофи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар Тоҷикистон  

Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат (заминдорӣ, чорводорӣ ва 

пайдоиши ҳунармандӣ), бавуҷудоии моликияти хусусӣ, тараққиёти 

иқтисодиёт сабаби ба вуҷуд омадани истеҳсолоти молӣ гардида, ва 

охирон бошад, зарурияти мубодилаи молро ба вуҷуд оварда, боиси 

пайдоиши  табақаи тоҷирон ва муносибатҳои тиҷоратӣ (соҳибкорӣ) дар 

кишварҳои  Шарқ гардид. Ҳамзамон, рушди ҳунарманадию 

муносибатҳои тиҷоратӣ,  ва дар ҳамин замина бавуҷудоии табақаи 

тоҷирон(савдогарон) ва ҳунармандон(косибон) ҳамчун аввалин 

соҳибкорон барои пеш рафтани иқтисодиёти ҷомеаи Шарқ мусоидат 

намуд. Бо бавуҷудоии роҳи бузурги абрешим (аз асри 2 то қарни мо) 

савдои корвонӣ рушд ёфта, фаъолияти тиҷоратӣ  дар як қатор 

кишварҳои Осиё ва Аврупо инкишоф  ёфт.  Вай дар ҳамаи роҳи 

ҳаракати корвонҳо аз шаҳри Сианаи Хитой сар карда ба воситаи Осиёи 

Марказӣ  то ба ҳудудҳои Афғонистон, Эрон, Ироқ, Сурия, Туркия, 

Юнон, Рим ва   Африкаи Шимолӣ самаранокона анҷом дода мешуд.  

Бояд қайд намоем, ки ҳанӯз дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ  истеҳсолоти 

молӣ ва муносибатҳои тиҷоратӣ, агарчанде дар шакли оддӣ бошад ҳам 

дар байни одамон тадриҷан инкишоф меёфт. Онҳо аввалан дар асоси 

анъана, меъёрҳои  ахлоқӣ ва  урфу одатҳои дар давоми асрҳои зиёд 

пайдошуда танзим карда мешуданд. Ҳамзамон  дар ҳамон давра 

анъанаю одатҳо  сарчашмаи ягонаи ҳуқуқ буда, қоидаҳои баҳама 

маълум ва дар шуури ҷомеа аҳамияти ба ҳама ҳатмӣ дошта буданд. 

Шарти ҳақиқи будани  одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ ба ҳама маълум 

будан, зарурияти  бисёр татбиқ шудани онҳо, мухолифат надоштани 

онҳо ба меъёрҳои одобу маънавият эътироф карда мешуд.  Ҳамин тавр 
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мубодилаи мол  дар бозорҳо тавассути меъёрҳои анъана ва урфу одат 

амалӣ карда мешуд.  Дар тиҷорат ва рушди муносибатҳои тиҷоратӣ ба 

дигар давлатҳо давлати Бобулистон(Байнаннаҳрайн), ки дар аввалҳои 

ҳазорсолаи дуюми то милод дар давраи давлатдории шоҳ Хамураппӣ 

бавуҷуд омада  ва   тараққӣ кардааст, таъсири калон гузоштааст. Худи 

мавҷудияти  Қонуни Хамуррапӣ (асри 18 то милод) дар Бобулистон, ки 

аз 282 модда иборат буда, то замони мо 247 моддаи он боқӣ мондааст, 

далели он аст, ки давлат ба инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 

танзими ҳуқуқии он диққати ҷиддӣ медодааст. Дар Қонуни мазкур дар 

қатори дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ ба мисли муносибатҳои 

молумулкӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ ба танзими муносибатҳои тиҷоратӣ низ 

диққат дода шудааст. Масалан, аз мазмуни моддаи 7 Қонун чунин 

бармеояд, хариду фурӯш бояд дар асоси шартнома анҷом дода шавад2. 

Барои анҷом додани шартномаи хариду фурӯш Қонуни номбаргардида 

се шартро муқарар кардааст: аввалан, бояд молумулк дар муомилоти 

тиҷоратӣ вуҷуд дошта бошад, дуюм, бояд молумулк моликияти 

фурӯшанда бошад, сеюм, бояд шартнома дар ҳузури шоҳидон баста ва 

ба расмият дароварда шавад. Дар давраи салтанати ҳахомонишинҳо на 

танҳо барои тиҷоратӣ дохилӣ, балки барои тиҷорати беруна диққати 

ҷиддӣ дода мешуд. Бо мақсади инкишофи тиҷорати дохилӣ ва берунӣ 

роҳҳои зиёди корвонгузар ба вуҷуд омода буданд, ки минтақаҳои 

дохили давлатро ба якдигар пайванд мекарданд ва барои  рушди 

тиҷорат истифода мешуданд. Ба ғайр аз роҳҳои корвонгузар, роҳҳои 

баҳрӣ низ ба мақсади амалӣ кардани тиҷорат истифода мегардид. 

Барои таъмини бозорҳо корвонҳои бузурги давлатӣ бо асп, уштур, 

ароба мунтазам ҳаракат мекарданд ва молҳои ниёзи мардумро ба 

                                                           
2 Ниг.: Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира. М.: “Просвещение”, 1975. С .13 
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бозорҳои дохилии давлати ҳахомонишинҳо ва дигар кишварҳои дурдаст 

мебурданд. Дар қатори маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳрҳо ҳунармандӣ 

ривоҷ ёфта буд. Ҳунармандон зарфҳои сафолин, дегу табақҳои гуногун, 

оина, сипар, шамшер ва дигар лавозимоти ҷангиро истеҳсол 

менамуданд. Маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунармандии истеҳсолкардашуда 

дар бозорҳо фурӯхта мешуданд. Нархи маҳсулоти бозор, муомилоти он  

ва бастани шартномаҳо аз тарафи мансабдорон  зери назорат қарор 

дода мешуд. Қайд кардан зарур аст, ки тиҷорати дохилии шаҳрҳо, 

байнишаҳрӣ ва байнидавлатӣ  дар асоси қоидаҳои муайян ба тартиб 

дароварда мешуд. Мувофиқи низоми ҷорикардаи шоҳони 

ҳохомонишинӣ  ҳудуди давлат ба  сатрапҳо(вилоятҳо) тақсим гардида 

буд ва онро сатрапҳо(волиҳо)  идора намуда, ҳамзамон барои бехатарии 

роҳҳои корвонгузар ва тиҷирон чораҳои зарурӣ меандешиданд3.  

Бояд зикр кард, ки дар танзими муносибатҳои тиҷоратӣ меъёрҳои 

китоби муқаддаси Авесто ҳамчун аввалин ва ягона сарчашмаи ҳуқуқии 

гузаштагони тоҷикон дар асрҳои 2 то 8 то милод эҷод гардидааст, 

аҳамияти калон дошт. Дар Авесто ба танзими муносибатҳои тиҷоратӣ, 

хусусан муносибатҳои шартномавӣ диққати махсус дода шудааст.  Тибқи 

он шартномаҳо ба шаш, аз ҷумла шифоҳӣ, дастфишорӣ, шартномаҳои 

гӯсфанд, чорвои калон, инсон ва заминҳои серҳосил ҷудо мешуданд4. Ба 

ақидаи мо агар дар ду ҳолати аввала сухан дар бораи шакли бастани  

шартномаҳо равад,  пас дар чаҳор ҳолати охир сухан дар бораи намудҳои 

шартномаи хариду фурӯш  меравад. Дар китоби Авесто диққати махсус 

ба иҷрои шартномаҳо ва ҷавобгарӣ барои иҷро накардани онҳо дода 

шудааст. Барои иҷро накардани шартномаҳо на танҳо қарздор, балки 

хешони наздики он ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд, ки ин одати ҳуқуқӣ 

                                                           
3 Ниг.: Всемирная история: Эллинистический и Римский периоды, Москва, 1999, с. 22. 
4 Ниг.: The Persian Rivayets of Hormazdyars. Framars, Bombay, 1932,-T.1.-p.193. 
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барои мустаҳакам кардани интизоми шартномавӣ равона карда шуда 

буд. Ҳамин тавр ҷавобгарии муштараки коллективӣ яке аз хусусияти 

муҳими ҳуқуқи зороастрӣ ба ҳисоб рафта, барои таъмини инкишофи 

тиҷорат, устувории иқтисодиёт ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодии 

одамони қадим равона карда шуда буд5.      

Дар асри IV-V (ибтидои асрҳои миёна) дар баробари нисбатан суст 

гардидани муносибатҳои ғуломдорӣ муносибатҳои феодалӣ рушд 

меёбанд. Истеҳсоли маҳсолоти кишоварзӣ ва ҳунармандӣ  нисбат ба 

асрҳои пешина ба дараҷае инкишоф ёфта, боиси пешравии муносибатҳои 

тиҷоратӣ мегардад. Барои рушди муомилоти мол ва ба роҳ мондани 

муносибатҳои тиҷоратӣ пулҳои маҳаллии баровардашуда нақши калон 

мебозиданд. Бо ин мақсад дар шаҳрҳои калонтарини Осиёи Марказӣ 

сиккахонаҳо ташкил карда мешавад. Ҳокимони Тахористон, Термиз, 

Самарқанд, Бухоро, Хоразм ва дигар мавзеҳо пулҳои майдаи нуқрагию 

мисинро ба муомилот мебароварданд6.  

Дар давраи ҳукмронии Сосониён тиҷоратӣ байни давлатҳо то 

андозае суст гардида  бошанд ҳам, вале савдои дохилӣ дар шаҳрҳои 

бузургтарини Осиёи Марказӣ ба тариқи ташкили бозорҳои калон 

нисбатан беҳтар ба роҳ монда мешаванд. Муносибатҳои хариду фурӯш 

ва нархи маҳсулот дар зери назорати шахсони махсус, ки “бозорбад” 

номида мешуданд, қарор доштанд7. 

Дар замони Сосониён “Қонунномаи Сосониён” ё “Қонуни мадании 

зардуштиён”8, ки аз чилу чор фасл иборат буд ва гирдоварандаи он 

                                                           
5 Ниг.: Халиков А. Г. Правовая система зороастризма. Душанбе, 2005, с. 109 - 120. 
6 Ниг.: Исоматов Б., Фақеров Ҳ. Таърихи тиҷорат. Маводи таълимӣ. Душанбе: “Паёми 
ошно”,2004.С.123. 
7 Ниг.: Каримов У. Афкори иқтисодӣ аз давраи Зардушт то охири замони Сомониён. Дастури таълимӣ. 
Душанбе: “Маориф”, 1999. С.98. 
8 T.Darmeeteter, “Revue Critique d,Нistoire et de Literature”. Nouv. Serie, t. ХХ1V. 1887, cтр. 425- 427; E. 
West, “Grundriss der lranischen Philologie”. 11, Strassburg, 1896, с. 116-117. 



11 
 

Фаррухмард писари Баҳром дар замони Хусрави 2 Парвизи Сосонӣ (591 -

628) зиндагӣ кардааст амал мекард, ки муносибатҳои ҷамъиятии ҳамон 

замон, аз ҷумла маданиро ба танзим медаровард9. Қонуни мазкур дар 

қатори дигар муносибатҳои маданӣ   муносибатҳои тиҷоратиро, низ ба 

танзим медаровард. Дар он масъалаҳои  тартиби хариду фурӯши ғулом 

(Фасли чаҳорум), муомилоти (фурӯши) мол (Фасли шонздаҳ), иҷора 

(Фасли сиву чаҳорум),  мамнӯъ будани муомилаи ғайр ва касе ки моли 

ғайрро ба дигар кас фурӯхта бошад, ҳар гоҳ натавонад асл(айн) ё мисли 

онро харидорӣ ва ба муштарӣ бидиҳад, бояд қимати онро ба муштарӣ 

бидиҳад (Фасли сиву ҳафтум), тартиби бастани шартнома (Фасли чилу 

якум) ва баъзе масъалаҳои дигари муомилоти тиҷоратӣ муайян гардида 

буд10.  Дар танзими муносибатҳои тиҷоратӣ, албатта, дар қатори 

қоидаҳои муқарраргардидаи тартиби бастани шартнома, анҷом додани 

шартномаи хариду фурӯш, талаботи расму одат ва меъёрҳои муомилоти 

тиҷоратӣ  ба эътибор гирифта мешуданд.  

Баъди забт кардани  Осиёи Марказӣ аз тарафи арабҳо  муомилоти 

тиҷоратӣ дар бозорҳо  мутобиқи тартиби муайянкардаи арабҳо сурат 

гирифта, ба қоидаҳои муқарраркардаи ҳуқуқи мусулмонӣ, одатҳо ва 

шартнома (созиш) танзим карда мешуданд. Рафтори косибон бошад 

тавасути рисолия ба танзим дароварда мешуд. Косибон ба иҷрои 

уҳдадориҳои худ шурӯъ намуда, бояд талаботи навиштаҷоти рисолияро 

                                                           
9 Ниг.: Мухтасари Қонунномаи Сосониён(Зери назари профессор Холиқзода А. Ғ), Душанбе, “Эр 

граф”, 2015, саҳ.5. Бояд қайд намоем, ки Қонунии мадании зардуштиён номгузорӣ кардани Қонуномаи 

Сосониён бесабаб намебошад. Зеро дар чилу чор фасл асосан сухан дар бораи муносибатҳои 

маданӣ(башарӣ), аз ҷумла оилавӣ, мерос, мурофиаи маданӣ, муомилот, кафолат, замонат ва ғ. 

меравад.  Аз ин ҷо  истифодаи ибораи “Қонуни мадании зардуштиён” аз тарафи муаллифи он набояд 

боиси шубҳа   бошад. 
10 Ниг.: Асари зикршуда. 
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иҷро намоянд. Дар ҳолати риоя накардани ин ё он қоидаи ин 

“дастурамал” ҷазои сахт онҳоро интизор буд11. 

Бастани шартномаҳои гунонуни молумулкӣ, аз  ҷумла хариду 

фурӯш, қарз, туҳфа, иҷора, нигоҳдошт, супориш, шарикӣ(фаъолияти 

якҷоя) аз диди ҳуқуқӣ  хеле мукаммал буда, иҷрои шартномаҳо бо қасам 

(савганд), замонат, кафолат, гарав, пушаймона(ноустуворона) таъмин 

карда мешуданд12. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ шартномаи хариду фурӯш 

мавқеи махсусе дошта, ҳангоми нодуруст бастани он, зарур набудани 

моли харидашуда, харид намудани ашёи нуқсондор, фурӯхтани моли аз 

муомилот гирифташуда ва дар дигар мавридҳо бо ташаббуси харидор ба 

осонӣ бекор карда мешуд13. Шартнома бояд тибқи талаботи шариат, 

ихтиёрӣ ва бо розигии тарафайни   иштирокчиёни он баста шавад. Агар 

ризоият дар асоси зурӣ, таҳдид ва фиреб, инчунин бе дарназардошти 

вазъи саломатии тарафҳои созишнома ба миён омада бошад,  он гоҳ 

шартнома беъэтибор дониста мешуд. 

 Муносибатҳои хариду фурӯш ва дигар муомилот дар Осиёи 

Марказӣ бо чор намуди тангаҳо, яъне тангаҳои бухорхудотӣ, маҳаллӣ, 

аббосӣ ва тангаҳои ҳархелаи умумидавлатӣ ба роҳ монда шуда буданд14. 

Мутобиқи талаботи шартномаи хариду фурӯш бояд фурӯшанда 

молро дуруст ва бехато чен намояд ё баркашад, мол бояд кам дода 

нашавад, тарозуе, ки дар он маҳсулот баркашида мешавад, ё ин ки дигар 

ченакҳо камбудӣ надошта бошанд. Тоҷир бояд ба фиреб додани 

харидорон роҳ надиҳад, зеро ин амал гуноҳи азим буда, ҳамчун ҷиноят ба 
                                                           

11 Калимаи “рисоля” араби буда, маънои паём, мактуб, тавзеҳ, мулоҳиза, китобча, дастурамалро ифода 

менамояд.(Ниг.: Рисоля сартовских ремесленников. Ташкент, 1912. Ҷамоваранда ва тарҷумон М. 
Гаврилов. 
12 Ниг.: Усманов О. У. Гражданская право дореволюционного Таджикистана.\Труды юридического 
факультета, Выпуск 1. Душанбе, 1973. С.108. 
13 Ниг.:Черниловский.З.М.Всеобщая история государства и права. Учеб. Пособ. М.:”Высшая ин”, 1973. 
С.217. 
14 Ниг.: Исоматов Б., Фақеров Ҳ. Таърихи тиҷорат. Маводи таълимӣ. Душанбе: “Паёми 
ошно”,2004.С.147. 
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ҳисоб гирифта мешавад15. Тибқи Ҳидоя шартномаи хариду фурӯш(байъ) 

чунин шартномае ҳисоб карда мешуд,ки аз рӯи он моликият ба моликият 

иваз карда мешуд16, яъне молумулк ба маблағи пулии баробар ё 

молумулки ба он баробар иваз карда мешуд. Қайд кардан бамаврид аст, 

ки дар Ислом шартнома бо мақсади гирифтани фоида низ раво дониста 

мешуд. Чунин шартномаро шартномаи “мурабиғат” меномиданд. Дар 

асоси он молумулкеро, ки бо ягон нархи муайян аз тарафи фурӯшанда 

харда шуда буд, бо илова кардани маблағи муайян дар намуди фоида, 

инчунин ҳамаи хароҷотҳои вобаста ба хариду фурӯш фурӯхтан мумкин 

буд17. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ислом на ин ки шартнома барои 

гирифтани фоида иҷозат дода мешуд, балки таваккал ҳамчун аломати 

муҳими фаъолияти иқтисодӣ  ва омили муњими барори кори соҳибкор 

(тоҷир) аз тарафи мутаффакирони ҷомеаи исломӣ эътироф карда 

шудааст.  Ба ақидаи  Мавлоно Љалолиддин Муҳаммади Балхї:  

Гар таваккул мекунї, дар кор    кун, 

Кишт кун, пас такя бар љаббор  кун18.  

Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки фарқияти ҳуқуқӣ дар байни 

шартномаи “хариду фурӯш” ва “иваз” тибқи нишондоди ҳидоя набуд19. 

Аз рӯи муҳлат шартномаҳо ба муҳлатнок ва бемуҳлат ҷудо карда 

мешуданд. Ба шартномаҳои муҳлатнок пеш аз ҳама шартномаи иҷора ва 

хариду фурӯш дохил мешуданд. 

Дар китоби муқаддаси “Қуръон” ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи 

мусулмонӣ ба бастани шартномаи хариду фурӯш ва иҷрои уҳдадориҳои 

аз ин шартнома ба вуҷудомада диққати махсус дода мешавад. Дар баъзе 

                                                           
15 Маҳмадхонов Т. Лексияҳо аз ҳуқуқи тиҷорат. Маводи талимӣ. Душанбе, 2011, с. 43. 
16 Ниг.: Ҳидоя, т.11, с. 168. 
17 Ниг.: Ҳидоя, т. 11, сс. 258- 259. 
18 Мавлоно Љалолиддин Муҳаммади Балхї ,  “Маснавии маънавї.” Тењрон, 2001, сањ.39. 
19 Ниг.: Ҳидоя, т. 11, с. 168. 
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сураҳои Қуръон, аз ҷумла, сураҳои Аъроф,  Исро, Шуаро, Мутаффифин 

ва Бақара  дар бораи тиҷорат, хусусан шартномаи хариду фурӯш  ва 

одоби он сухан меравад. Каломи муқаддас тоҷиронро огоҳ менамояд, ки 

паймонаву тарозуро тамом адо намоянд ва ба мардум кам мафурӯшанд 

(ояти 85, сураи Аъроф); чун чизро паймона кунанд, паймонаро комил 

гардонанд ва бо тарозуи дуруст вазн кунанд, ки ин беҳтар аз саранҷомаш 

некӯтар аст” ( ояти 35, сураи Исро);  паймонаро тамом бипардозанд ва 

камфурӯшӣ накунанд. Ва ба тарозуи  дуруст вазн кунанд. Ба мардум кам 

надиҳанд ва бебокона дар замин фасод накунанд  (оятҳои 181- 183, сураи 

Шуаро). Гуфта мешавад, ки вой бар камфурӯшон, онон ки чун аз мардум 

кайл(паймона) меситонанд, онро пур мекунанд ва чун барои мардум 

мепаймоянд ё мекашанд, аз он мекоҳанд. Оё онҳо намедонанд, ки 

барангехта(сазовори ҷазо) хоҳанд шуд(сураи 83-Мутаффифин 

(камфурӯшон)). Дар ояти 282 сураи Бақара омадааст, ки агар муомилаи 

савдогарӣ ба даст бошад, ки онро миёни худ дастгардон мекунед-пас, бар 

шумо гуноҳе дар он нест, ки онро нанависед. Ва ҳар гоҳ, ки хариду 

фурӯш кунед, гувоҳ гиред! Ва нависанда ва гувоҳ бояд, ки ранҷ дода 

нашаванд; ва агар чунин бикунед, пас, ҳамоно ин барои шумо гуноҳ аст20. 

Чунин гуфтаҳо барои фаъолияти дурусти тоҷирон,       албатта аҳамияти 

калон дорад.  

Ислом тиҷоратро ҳамчун касби боифтихор, таъминкунандаи 

беҳбудии аҳолӣ ҳавасманд менамуд. Ҳолати баланди шахсоне, ки ба 

тиҷорат машғул мешуданд дар ҳадис муайян карда шудааст. Дар яке аз 

ҳадисҳои пайёмбар омадааст, ки “Ҷои тоҷири  боимон(ҳақпараст), 

ҳақиқатгӯ дар қатори Пайғамбар ва азобдидаҳо (азияткашидаҳо) 

мебошад”. Худи пайёмбари ислом Муҳаммад тиҷоратро кори муқаддас 

                                                           
20 Ниг. Қуръони маҷид.Теҳрон-Эрон, 1380 шамсӣ -2001 мелодӣ 
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ва фоидаовар ҳисоб менамуд.  Аз ин ҷо тиҷорат дар ислом қобили қабул 

дониста шуда ва мавриди ситоиши пайғамбар низ гаштааст. Аз ҷумла 

дар яке аз ҳадисҳояш паёмбари ислом мефармояд: 

“Тиҷорат кунед, ки рӯзии халқ аз даҳ нӯҳ дар тиҷорат аст”21. 

Аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ ба ҳокимон на танҳо функсияи 

қонунгузорӣ, балки муқаррар намудани нархи мол ва маҳсулот дода 

намешуд. Ҳуқуқи муқаррар намудани нарх танҳо ба тоҷир тааллуқ дошт. 

Ҳоким гуфта мешавад дар Ҳидоя набояд нархро муқаррар намояд, - нарх 

ҳуқуқи тоҷир буда ва  чени он ба Ӯ тааллуқ дорад22. Ҳамин тавр дар 

ислом озодии фаъолияти тиҷоратӣ дастгирӣ карда шуда, дахолат ба 

фаъолияти тоҷириро аз тарафи ҳоким (шахсони мансабдор) раво  

дониста намешавад. Аз тарафи дигар монополия дар тиҷорат ва 

муқаррар намудани нархи баланд аз тарафи тоҷирро ҳуқуқи мусулмонӣ 

манъ менамуд. Монополизатсияи (инҳисоригардонии) захираҳои зарурии 

ҳаёти ва хӯроки чорво аз рӯи таълимоти мактаби ҳанифатӣ зиёда аз 40 

рӯз кирдори сазовори ҷазо дониста мешуд.23 Бояд қайд намоем, ки дар 

таълимоти ҳанифати гуфта шудааст, ки инсони озодро, чи тавре, ки 

тоҷир мебошад ҷазо додан мумкин нест, вале аз рӯи адолат мебуд, агар 

нисбат ба Ӯ барои пешгирии қашоқии(муҳтоҷии) ҷамъиятӣ маҳдудият 

гузорем. Қозӣ дар ҳолати баланд бардоштани нарх метавонист нархи 

танзимшавандаро оиди мол ҷорӣ намояд. Ҷазо бо дарназардошти  

салоҳдидӣ қозӣ,  баъди огоҳи дар бораи манъ будани чунин кирдор дар 

оянда пешбини карда мешуд. Вале на ҳамаи ҳуқуқшиносон, аз ҷумла 

пайравони ҳанифатиҳо барои додани ҷазо ризо буданд. Ҳамин тавр ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки ҳуқуқшиносони мусулмонӣ бартариро ба 

                                                           
21 Ниг.: Муњаммад Ѓазолї, Эњёи улуми дин. љ.2. с. 62.  
22 Ниг.: Хидая, т. 1Y. c. 93. 
23 Guillaume A, Op. cit-P. 100. 
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фишангҳои идоракунии бозорӣ, на ба фишангҳои  сиёсӣ ва маҷбурии 

ҳокимияти медоданд24.  Бояд қайд намоем, ки меъёрҳои ҳуқуқи 

мусулмонӣ рибо гирифтанро манъ менамоянд.  Рибо на танҳо ҳамчун 

шакли қарзи бо фоиз фаҳмида мешуд,  балки дар шакли шартномаҳое 

баҳо дода мешуд, ки имконияти рибо гирифтанро муҳайё менамуданд.   

Манъ намудани рибо  ба меъёрҳои динии дар Қурон ифодаёфта асос 

меёбад, ки тибқи он “Худованд тиҷоратро иҷозат дода, вале афзоишро 

манъ менамояд.  

Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки масъалаи иқтисод, аз ҷумла 

тиҷорат аз ҷониби мутафаккирони Шарқ  масоили ҳаётан муҳими ҷомеа 

ҳисобида шуда ва паҳлуҳои гуногуни он мавриди тадқиқи онҳо  низ 

қарор дода шудааст.  Оид ба ҷабҳаҳои гуногуни иқтисод ва тиҷорат  

Закариёи Розӣ, Муҳаммад Ғазолӣ, Хоҷа Насируддини Тусӣ, Ибни 

Ҳалдун, Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва дигарон иброзӣ ақида намудаанд.  

Муҳаммад Ғазолӣ дар асари худ “Кимиёи саодат” қайд менамояд, ки 

барои оне ки хариду фурӯш(байъ) анҷом дода шавад се шарт, аз ҷумла 

мавҷудияти харидору фурӯшанда, мол ва лафзи байъ(аҳд) зарур аст. 

Ҳамзамон ба ақидаи Ӯ мол бояд аз они фурӯшанда бошад, тоҷир бояд 

азиши молро одилона муайян намояд, ашёе, ки фурӯхта мешавад қобили 

доду гирифт бошад, тоҷир чизи дар гарав гузошташударо нафурӯшад, 

нархро то ҳади имкон кам намояд, барои фоидаи зиёд гирифтан кӯшиш 

накунад  ва ғ.25.  Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар китоби худ “Футувватномаи 

Султонӣ” ба ҷабҳаи ахлоқии муомилоти хариду фурӯш диққат дода 

менависад, ки фурӯшанда ба харидор бояд сухани нарм гуяд, моли 

                                                           
24 Ниг.: Буриев И.Б. Источники права исламского периода Таджикской государственности: теория и 
практика. Душанбе, “Ирфон”, 2017, с. 149. 
25 Ниг.: Муҳаммад Ғазолӣ , Кимёи саодат, Теҳрон, !371, с. 261. 
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фурӯхтамешударо бисёр таъриф накунад, чизи қалбакӣ ва пастсифатро 

нафурӯшад, дар вазн ва чен кардани матоъ фиреб надиҳад ва ғ.26  

Қайд намудан бамаврид аст, ки дар Осиёи Марказӣ баъзе омилҳои 

фаъолияти бонкӣ оғози худро хело барвақт, аз давраи ғуломдорӣ  сар 

менамояд. Он вақт функсияи асосии онҳо дар нигоҳ доштани пул ё 

металҳои қиматбаҳо ифода меёфт. Саррофии оид ба гардиши тангаҳои 

тиллоӣ, нуқрагӣ ва мисини гуногун хело рушд ёфта буд27. Дар он давра 

мубодилакунандагони (ивазкунандагони) пулро “саррофҳо” меномиданд. 

Сарроф калимаи арабӣ буда, маънояш ивазкунандаи пул, баҳогузори 

сангҳои қимматнок, заршинос ва эксперти  пули коғазӣ, фарқкунадаи 

пули асосӣ аз қалбакӣ28 ва ғ. мебошад. Минбаъд дар Бухоро иншооти 

махсус сохта шуд, ки номи тоқи (гумбаз, қубба) Саррофонро дошт. Дар 

он ивазкунандагони пул ҷамъ меомаданд. Ҳамзамон, дар асрҳои миёна 

дар бисёр кишварҳои мусулмонии Шарқ  аз ҷумла давлати Сомониён 

низоми чекӣ низ рушд ёфта буд.  Дар амалиётҳои тиҷоратӣ дар баробари 

тангаҳо  чекҳои махсус истифода мешуд. Амалиётҳои мазкур бо тарзи 

зерин ташкил карда мешуд: пулро дар ҷойҳои(шаҳрҳои) махсус дар асоси 

боварӣ ба сарроф супорида, аз он чеки дахлдоро гирифта, минбаъд пули 

супоридашударо дар ҷои зикршуда мегирифтанд, ҳатто дар ҳудуди 

кишвари дигар.29 Агарчанде, ки чунин рафтори саррофон барои 

бехатарии интиқоли маблағҳои пулӣ равона карда шуда буд, вале амалан 

он барои рушди савдои дохилӣ ва берунӣ мусоидат менамуд. 

Ба ғайр аз фаъолияти пуливазнамоӣ ва низоми чекӣ дар таърихи 

тоисломии халқи мо низоми “пешдод”, яъне “пешпардохт” низ вуҷуд 

                                                           
26 Ниг.: Ҳусейн Воизи Кошифӣ, Футувватномаи султонӣ. Ахлоқи мӯҳсинӣ. Рисолаи ҳотамия.  Душанбе, 
1991(Фасли 1V). 
27 Хотамов Н. Б. История банков и предпринемательства в Средной Азии(60-е годы -1917г.), Душанбе: 
“Эр-Граф”, 2014,  с. 26. 
28  Фарҳанги забони тоҷикӣ,Ҷилдӣ 2,  М, 1969, с. 211. 
29 Ниг.: Неъматов Н. Давлати сомониён. Душанбе, 1989. С. 97. 
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дошт.  Низоми мазкур дар “Шоҳномаи Абдулқосими Фирдавсӣ ҳамчун 

“пешдод”30  ёдоварӣ карда мешавад. Дар бораи “пешдод” дар асарҳои  

дигар гузаштагони мо низ сухан меравад. Аз ҷумла дар эҷодиёти 

мутаффакирӣ асримиёнагӣ Муҳаммад Ғазолӣ (1058 -1111) низоми 

пешпардохт “салам”номида мешавад, ки  тарҷумаи  арабии он  мебошад. 

Ҳатто М. Ғазолӣ даҳ шарти ташкили амалиёти пешпардохтро, ки ҳоло 

анҷом дода нашудааст қайд менамояд.31  

Бояд қайд намоем, ки давлати Сомониён барои инкишофи 

муносибатҳои тиҷоратии дохилӣ ва берунӣ тадбирҳои зиёде меандешад. 

Девони вазир аз ба 10  девонҳо(вазорат) тақсим карда шуда, ҳар як девон 

дар соҳаи муайяни хоҷагии халқ фаъолият менамуд. Бо кори бозор,  

тарозу, нарху наво дар бозор,  маҳсулоти фурӯхташаванда, ташкили 

корвонсаройҳо, музофоти амволи тоҷирон ва ғайраҳо девони мӯҳтасиб 

назорат мекард32.  Дар ин давра ҳунармандӣ, аз ҷумла оҳангарӣ, 

бофандагӣ, заргарӣ, кулолгарӣ, чармгарӣ, шишагарӣ ва ғ., рушд ёфта 

буд. Бозорҳои Осиёи Маркази ва Хуросон ҷои тиҷорат ба ҳисоб мерафт.  

Бозорҳои шаҳрҳо ба силсилаи раставу майдонҳои тиҷоратӣ  ва 

ҳунармандӣ (рустаи маснуоти  бофандагӣ, чармгарӣ, саррофҳо ва ғ. ҷудо 

мешуд). Дар бозорҳо корвонсаройҳо буданд, ки дар онҳо тоҷирон бо 

молҳои худ маскан мегирифтанд.  Савдои ярмаркавӣ  хуб ба роҳ монда 

шуда буд. Дар он тоҷирони дохилию хориҷӣ ширкат варзида, молҳои 

баландсифатро ба фурӯш мебароварданд. Дар ярмаркаҳо асосан аҳдҳои 

тиҷоратӣ оиди молҳои мавҷуда  ва баъзан аз рӯи намуна баста мешуданд. 

Вақт ва ҷои баргузории ярмаркаҳо пешакӣ ба тамоми аҳолии қаламрави 

                                                           
30 Ниг.: Фирдавси А. Шоҳнома,  Теҳрон, 1359(ҳиҷрӣ) 
31 Ниг.: Каримов У.Андешаҳои иқтисодию бозоргонии Муҳаммад  Ғаззолӣ(Дастури таълимӣ), 
Душанбе, 2001. С. 23-24. 
32 Ниг.: Неъматов Н.  Асари зикршуда, С.31. 
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давлати Сомониён ва берун аз он маълум карда мешуд33. Ярмаркаҳо дар 

рӯзҳои муайяни ҳафта, моҳ ва сол ташкил карда мешуданд. Нақшаи 

гузаронидани ярмаркаҳоро мақомоти давлатӣ таҳия намуда, 

мансабдорон барои гузаронидани онҳо вазифадор карда мешуданд34. Ба 

ақидаи Н. Неъматов дар ҳамин давра ҷараёни ташаккули иттиҳодияҳои 

ҳунармандон тимсоли оянда корхонаҳои пешаварон арзи ҳасти 

менамуданд.35 Тиҷорат бо роҳи мубодилаи мол ба мол ва мол бо пул 

анҷом дода мешуд. Аз тилло, нуқра, мис ва ҳар гуна хулаҳои дигар 

тангаҳо сикка зада шуда барои муомилот истифода бурда  мешуданд36. 

Тиҷорат ва муносибатҳои тиҷоратӣ, асосан  дар бозорҳое, ки аз 

тарафи давлат ташкил карда шуда ва  дар асоси шартнома  сурат 

мегирифт. Дар танзими муносибатҳои тиҷоратӣ  ба ғайр аз шартнома, 

меъёрҳои урфу одат ва муомилоти кории тоҷирон, қоидаҳои 

муайяншудаи (фиқҳ) ки ба шариат асос меёфт, инчунин  меъёрҳои 

махсуси ҳуқуқӣ низ нақши калон доштанд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар шакли 

амру фармонҳои давлатдорон ифода мешуданд. Тоҷироне, ки дар бозор 

қоидаҳои муайяншударо вайрон мекарданд, аз тарафи нозирони бозор ба 

ҷавобгарӣ кашида мешуданд. Меъёрҳои ҳуқуқи маданӣ(гражданӣ) дар як 

китоби алоҳида Китоб-ал-байъ (китоби хариду фурӯш) танзим карда 

мешуданд. Китоби мазкур аз 20 боб иборат буда, 13 - тои он то дараҷаи 

муайян меъёрҳои ҳуқуқи маданиро дарбар мегирифтанд. Аз ҷумла 

бобҳои алоҳида ба масъалаи муомилот, ирода, рибо, манъи хариду 

фурӯши ашёҳои муайян, гарав, ширкат ва замонат, қарз, иҷора, туҳфа ва 

ғ. бахшида шуда буданд. Асноди ҳуқуқии мазкур тартиби муомилоти 

                                                           
33 Ниг.: Нуриддинов Ҳ., Ҳамитов М. Тавлидот, молия ва тиҷорат дар замони Сомониён. Душанбе, 1999. 
С. 119 -120. 
34 Маҳмадхонов Т. Лексияҳо аз ҳуқуқи тиҷорат. Душанбе, 2011. С..48. 
35 Ниг.: Неъматов Н. Асари зикршуда, саҳ.90- 97. 
36 Ниг.: Давидович Е. А. История денежного обращения  средневековой Средней Азии. М.,  1983. 
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мол, бастани шартномаи хариду фурӯши мол, манъӣ хариду фурӯши 

молҳои алоҳида, тартиби баргардонидан ва ивази моли нуқсондор, 

хелҳои шартномаи хариду фурӯш ва дигар масъалаҳоро аз нигоҳӣ  

ҳуқуқӣ муайян карда буд. Барои бастани шартномаи хариду фурӯш 

шартҳои зерин зарур буд: 

 -мавҷудияти розигии тарафҳо;   

-мавҷудияти объекти шартнома;  

-воқеан супоридан ва гирифтани объекти аҳд;  

-дар муомилот қарор доштани объект37. 

Шартномаҳои маданӣ  дар шакли  шифоҳӣ ва  хаттӣ баста 

мешуданд. Шартномаҳои фурӯши амволи ғайриманқул, иҷора, 

фаъолияти якҷоя, гарав, замонат, кафолат ва ғайраҳо ҳатман дар шакли 

хаттӣ баста мешуданд. Бастани шартномаҳои молу мулкӣ дар асоси 

риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ амалӣ мегардид. Ҳангоми хариду фурӯш дар 

баробари тартиб додани шартнома дигар санадҳо ба монанд, санад оид 

ба гирифтани ашёи фурӯхташуда, забонхати санади пешпардохти мол ва 

ғайраҳо низ дода мешуданд. Шартномаи хариду фурӯши ашёи пурқимат, 

масалан, ҳавлии истиқоматӣ ҳатман дар ҳузури шоҳидон баста мешуд38. 

Танзими иқтисодиёту тиҷорат баъди истилои Осиёи Маркази аз 

тарафи муғулҳо на танҳо ба воситаи  меъёрҳои ҳуқуқӣ мусулмонӣ, 

одатҳо, шартномаҳо, балки тавасути  фармону дастурҳои қабукардаи  

онҳо анҷом дода мешуд.  Онҳо барои ривоҷи тиҷорати дохилию берунӣ 

дар нимаи дуюми асри Х111 ислоҳоти пулӣ гузарониданд. Танзими 

муносибатҳои тиҷоратӣ дар давраи давлатдории муғулҳо тавассути 

китоби Ёсо(муғул.: турк.: - қонун, амр, фармоиш)  ва Билик (туркӣ:-

“дониш”), ки ҳамчун сарчашмаҳои ҳуқуқӣ хизмат менамуд, амалӣ карда 

                                                           
37 Ниг.: Сафаров И. Правовая система государства саманидов(1Х- Хвв.), Душанбе, 1999, с. 104. 

 38 Ниг.: Маҳмадхонов Т. Асари зикршуда,  С..51. 



21 
 

мешуд. Санади  мазкур тибқи маълумотҳои дастрасшуда, аз се қисм 

иборат буда, қисми 4 ва 5 он ба меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ, аз ҷумла  

тиҷорат бахшида шуда  буд.39 Бо сабаби дастрас набудани матни пурраи 

Ёсо,  дар бораи  меъёрҳои танзимкнандаи муносибатҳои тиҷоратии он 

чизе гуфтан душвор аст.  Минбаъд дар асоси фармони хони муғул 

Ғозонхон шартномаи хариду фурӯш бояд ҳатман хаттӣ ва дар ҳузури 2 

шоҳид баста мешуд.  Мақсад аз бо чунин тартиб бастани шартномаи 

хариду фурӯш ҳуқуқи харидорро ҳангоми ба вуҷуд омадани баҳс ҳимоя 

кардан буд. Дар фармон ҳангоми вайрон кардани қоидаҳои хариду 

фурӯш ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ шуда буд. Масалан, ҳангоми барои ду 

бор фурӯхтани мулк шахс ба ҳукми қатл маҳкум карда мешуд40. Дар 

давраи ҳукмронии Темуриён  танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ тибқи  

қоидаҳои шаръӣ, одату созишномаҳо, инчунин амру фармонҳое, ки дар  

асари тарҷумаҳолии Амир Темур-“Тузикӣ” ифода ёфта буданд,  батартиб 

дароварда мешуд. Амир Темур аҳолиро ба 12 табақа (синф) ҷудо 

намудааст. Тоҷирон  (савдогарон) мутобиқи таснифоти “Тузикӣ” ба 

табақаи охирин, яъне дувоздаҳум дохил карда шудаанд.  Вале дар ин 

сарчашмаи ҳуқуқӣ  оид ба танзими мушаххаси муносибатҳои тиҷоратӣ 

маълумоте вуҷуд надорад.  

Муносибатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ дар Бухорои Шарқӣ баъди 

солҳои 70-уми асри Х1Х бо таъсири Россия ривоҷу равнақ ёфт. 

Муносибатҳои молию пулӣ на танҳо рӯ ба инкишоф ниҳод, балки 

иқтисодиёти ин кишвар ба муомилоти молӣ  ва пулии ҷаҳонӣ кашида 

шуд41. Ҳамзамон муносибати шартномавӣ то  дараҷае дар байни Россия 

                                                           
39 Ниг. Вернадский Г. В. О составе Великой Ясы. Брюссель, 1939, с.17. 
40 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон.Қ.1. Китоби дарсӣ. Душанбе: 
“Матбуот”,2002.С. 245. 
41 Ниг.: Розиқзода А. Ш., Азим Иброҳим. Саноати косибию ҳунармандӣ ва кӯҳӣ дар Бухорои 

Шарқӣ(охири асри Х1Х – а ввали асри ХХ). Душанбе, 2006, с. 49. 
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ва Бухоро густариш ёфтанд, ки боиси инкишофи муносибатҳои истеҳсолӣ 

ва тиҷоратӣ  гардиданд.  

Мутобиқи Шартномаи 23 июни соли 1868 имзошудаи байни 

давлати Бухоро ва Россияи подшоҳӣ дар қатори дигар муносибатҳо 

муносибатҳои тиҷоратӣ низ танзим карда мешуданд. Мутобиқи ин 

созишнома савдогарони Россия дар қаламрави Бухоро ҳуқуқ доштанд  

озодона савдо кунанд. Боҷи гумрукӣ низ 2, 5% фароварда шуд. Инчунин, 

ба савдогарони Осиёи Марказӣ низ барои тиҷорати озод дар Россия 

имкониятҳо фароҳам оварда шуд. Дар инкишофи тиҷорати дохилӣ ва 

берунии Осиёи Марказӣ Шартномае, ки дар байни Россия ва Бухоро 28 

сентябри 1873 имзо шуда буд, аҳамияти калон дошт. Мутобиқи моддаи 2 

Шартномаи мазкур амнияти ҳамаи корвонҳои ба шимол раванда, аз 

қаламрави Бухорову Россия мегузаштанд, бояд аз тарафи ин давлатҳо 

таъмин карда мешуд. Дар асоси моддаи 5 шартнома савдогарони рус 

ҳуқуқ доштанд, дар тамоми қаламрави Бухоро озодона равуо кунанд.  

Инчунин дар онҷо корвонсарой, амборҳо ва намояндагии тиҷоратӣ 

дошта бошанд42.  Дар ин давра ҳунармандӣ, аз ҷумла бофандагӣ, 

кулолгарӣ, оҳангарӣ, чармгарӣ, дуредгарӣ, заргарӣ ва ғ.  то дараҷае пеш 

рафта, коркарди меваю сабзавот, пахтаву тилло ба роҳ монда шуд, ки ин 

боиси истеҳсол гардидани молҳои гуногуни ниёзи мардум ва ба бозор 

баровардани онҳо гардид. Дар Бухоро, Хуҷанд, Уротеппа, Панҷакент ва 

дигар шаҳрҳо ҳунармандӣ(косибӣ) ривоҷу равнақ ёфт. Дар ин шаҳрҳо 

аввалин корхонаҳои саноатӣ ба вуҷуд омада, молҳои истеҳсолшуда на 

танҳо дар бозорҳои маҳаллӣ, балки ба бозорҳои Россия фиристода 

мешуданд. Дар барбари зиёдшавии номгӯи молҳои воридшаванда аз 

Россия ва кушодашавии бонкҳо муомилоти мол байни Россия ва  Бухоро 

                                                           
42 Ниг.: Исоматов Б., Фақеров Ҳ. Асари зикршуда. С. 271. 
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афзоиш меёбад. Тоҷирони Бухоро ҳар сол ба Россия пахта, пилла, пашм  

ва меваи хушк мебурданд. Муносибатҳои шартномавӣ чи дар дохили 

кишвар ва чи дар байни соҳибкорону тоҷирони Осиёи Маркази ва 

Россияи подшоҳӣ инкишоф ёфт. Шартнома дар сурате қонунӣ ҳисоб 

карда мешуд, ки агар шартҳои зерин риоя карда шуда бошанд: 

мавҷудияти тарафҳои созишкунанда(ал-мута ақидан), иродаи худро 

ҳангоми бастани шартнома ихтиёран ифода кардан (ихтиёрӣ) ва 

предмети шартномаро шариат иҷозат(раво) дода бошад (ма куд алейҳи). 

Предмети шартнома ҳамагуна молумулк, амал, қадр, шараф  ва шахсият 

шуда метавонист, агар онро шариат ношоиста ё ҳаром эътироф накарда 

бошад43. 

Дар натиҷаи инкишоф ёфтани муносибатҳои молию пулӣ 

соҳибкорӣ дар шахсияти тоҷирон, фирма ва ширкатҳо рушд ёфт. Дар ин 

давра иқтисодиёт дар асоси чунин  шаклҳои ташкили ҳуқуқӣ ба мисли 

тоҷирони инфиродӣ, фирмаҳо, ширкатҳо (ширкати комил, ширкати ба 

боварӣ асосёфта) ва ҷамъиятҳои саҳомӣ фаъолият менамуданд. Ҳамкории 

байни  соҳибкорон ва ташкилотҳои қарзӣ инкишоф ёфтанд. Воридшавии 

сармояи бонкии Россияи подшоҳӣ ба иқтисодиёти Осиёи Маркази ба 

воситаи кредитикунонии фирма ва ширкатҳои гуногун, инчунин 

амалиётҳои савдоию комиссионӣ сурат мегирифт. Бонкҳои Россия дар 

Осиёи Маркази ҳамчун институти махсуси иқтисодии ҷамъоварии 

маблағҳои пулӣ, додани қарз(кредит), анҷом додани ҳисоббаробаркунии 

пулӣ,  ба муомилот баровардани намудҳои алоҳидаи пул,  коғазҳои 

қиматнок ва амалиёт бо онҳо ва дигар функсияҳоро иҷро мекарданд44. 

Дар натиҷа дар  Осиёи Маркази ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ ва 

                                                           
43 Ниг.: Усманов О. У. Гражданская право дореволюционного Таджикистана.\Труды юридического 
факультета, Выпуск 1. Душанбе, 1973. С.106 -107. 
44 Ниг.: Хотамов Н. Б.  Асари зикршуда,  2014, с. 8-9. 
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тиҷоратии хусусӣ аз тарафи шахсони алоҳида бо мақсади гирифтани 

фоида бо суръати баланд рушд ёфт. Ба таври мустақилона ва бо мақсади 

гирифтани фоида таъсис додани корхонаҳои алоҳида аз тарафи 

сармоядорони дохилӣ ва хориҷӣ гувоҳи инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ 

дар давраи то Инқилоби Октябр мебошад. Бояд қайд намоем, ки истилои 

Осиёи Маркази ва ташкили генерал-губернатори Туркистон аз ҷониби 

Россия ҳамзамон боиси фишори ҳуқуқи он ба одатҳои маҳаллӣ ва 

меъёрҳои шариат ва маҳдуд гардидани доираи амали онҳо мегардид.  

Дар натиҷа дар қатори урфу одат ва меъёрҳои шариат, инчунин санадҳои 

ҳуқуқии Империяи Россия муносибатҳои соҳибкорию тиҷоратиро ба 

танзим медароварданд. Барои ҳамин ҳам Ф. Тоҳиров оид ба низоми 

ҳуқуқии ҳамон давра ибрози ақида намуда навиштааст, ки  дар 

Тоҷикистони тоинқилобӣ, низоми ягонаи ҳуқуқ мавҷуд набуда, се ҳуқуқ 

амал мекард. Дар Тоҷикистони Шимолӣ “ҷузъи ҷудонопазири Россияи 

подшоҳӣ” ҳуқуқи имперӣ ҳамчун низоми ҳуқуқи ҳукумрон ва ҳуқуқҳои 

ба вай тобеи мусулмонӣ ва муқаррарӣ,  дар Тоҷикистони Ҷанубӣ бошад, 

ҳуқуқи мусулмонӣ (ҳамчун ҳукмрон) ва урфӣ, инчунин ба андозаи муайян 

ҳуқуқи имперӣ амал мекарданд45.   

Баъди ғалабаи Инқилоби Октябр ва барпошавии ИҶШС ва ҶШС 

Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии он тамоми истеҳсолот, аз ҷумла 

корхонаҳои савдо ва хӯроки умумӣ давлати гардид. Соли 1924 Ҷумҳурии 

Мухтори (Автономии) Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил 

карда шуд. Дар ин давра савдо тавассути корхонаҳои давлатӣ, 

кооперативӣ ва бозор амалӣ карда мешуд. Қонуни асосие, ки 

муносибатҳои тиҷоратиро ба танзим медаровард Кодекси граждании 

РСФСР соли 1922 буд, ки меъёрҳои он аввало дар ҳудуди Тоҷикистони 

                                                           
45 Ниг. Тоҳиров Ф. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. Душанбе: “Ирфон”, 1994. С.46 
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шимолӣ ва минбаъд баъди ташкили Ҷумҳурии Мухтори (Автономии) 

Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон соли 1924 дар тамоми қаламрави 

Тоҷикистони ҳозира амал менамуд. Бояд қайд намоем, ки дар ҳамин 

давра муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ (гражданӣ), аз ҷумла тиҷоратӣ дар 

Тоҷикистон аз тарафи санадҳои гуногуни қонунгузории ИҶШС, РСФСР, 

ҶШСА Туркистон, ҶШС Ӯзбекистон, Ҷумҳурии халқии Шӯравии Бухоро 

ва ҶШСА Тоҷикистон, баъзе меъёрҳои шариат ва одатҳо , агар онҳо ба 

сохти нав,  муқаррароти асосии ҳуқуқи шуравӣ мухолифат намекарданд, 

ба танзим дароварда мешуданд46. Расман Кодекси граждании РСФСР ва 

ҶШС Ӯзбекистон дар ҳудуди ҶШСА Тоҷикистон 15 сентябри соли 1928 

баъди қабули Қарори Раёсати КИМ Шӯроҳои ҶШСА Тоҷикистон аз 15 

сентябри соли 1928 дар бораи бе ягон тағйирот ва илова дар қаламравӣ 

ҶШСАТ ҷорӣ намудани Кодекси граждании ҶШС Ӯзбекистон аз 28 

январи соли 1928 амал мекард.47 

Бояд қайд намоем, ки ҳангоми  ҶШС Тоҷикистон дар ҳайати 

Шӯравӣ будан иқтисодиёт ва тиҷорат нисбат ба давраҳои то инқилоби 

хело хуб пеш рафта, танзими ҳуқуқии он бо як низоми муайян ба роҳ 

монда шуда буд. Дар ин давра савдои хусусӣ пурра барҳам дода шуда 

ҳамчун амалиёти ҳаннотӣ эътироф  ва  барои содир кардани он 

қонунгузорӣ муҷозоти муайянеро пешбинӣ мекард. Танзиму назорати 

муносибатҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ комилан аз тарафи давлат сурат 

мегирад. Дар муносибатҳои  тиҷоратии дохили давлат дигаргуниҳои 

назаррасе ташаккул ёфт. Аввало, мардум бо молҳои зарурӣ ба қадри 

имкон таъмин карда шуда, сониян дар низоми хеле устувори ҳуқуқӣ 

нисбати муносибатҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ муқаррар карда мешавад. 

                                                           
46 Ниг.: Усманов О. К проблеме развитии кодефикации гражданского законодательства Республики 
Таджикистан.\Государство и право, 1999, №4, с. 42- 44. 
47  Ниг.: Усманов О.  Асари зикршуда, с.46. 
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Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ки 8 

декабри соли 196148 аз тарафи Шӯрои Олии ИҶШС қабул карда шуда 

буд, барои танзими муносибатҳои хариду фурӯш, маҳсулотсупорӣ, ҳамлу 

нақд ва як қатор дигар муносибатҳои хоҷагӣ нақши муҳим бозид. Дар 

асоси он 28 декабри соли 1963 Кодекси граждании ҶШС Тоҷикистон 

қабул карда шуда, аз 1 январи соли 1965 мавриди амал қарор дода шуд49.  

Дар Кодекси мазкур масъалаҳои  шартномаи хариду фурӯш (м. 232 - 247),  

ивазкунӣ  (м. 248- 250), маҳсулотсупорӣ (м.251- 261), харидкунии 

давлатии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз колхозҳо ва совхозҳо (м.262 -

263), пудрат дар сохтмони асосӣ (м.365- 369), боркашонӣ (м.370 -377) ва 

дигар масъалаҳои хоҷагию иқтисодӣ мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор 

дода шуда буданд. Санади ҳуқуқии мазкур барои танзими муносибатҳои 

молию пулӣ  мусоидат намуда, муносибатҳои тиҷоратиро  то ба андозае 

ба тартиб даровард. Танзими муносибатҳои хоҷагӣ ҳамзамон бо 

Қарорҳои Шӯроӣ Вазирони ИҶШС аз 4 октябри соли 1965 Дар бораи 

“Низомномаи корхонаҳои давлатии истеҳсолии сотсиалистӣ”50, 

Низомнома дар бораи маҳсулотфиристонии маҳсулоти таъиноти 

истеҳсолию техникӣ ва Низомнома дар бораи маҳсулотфиристонии 

молҳои истемолии аҳолӣ аз  9 апрели соли 196951, Қоидаҳо дар бораи 

шартномаҳо пудрат дар сохтмони асосӣ,  аз 24 декабри соли 196952 , 

Устави роҳи оҳани ИҶШС, аз  6 апрели соли 196453  ва як қатор санадҳои 

ҳуқуқии зерқонунии дигар ба танзим дароварда мешуданд.  

    Қайд кардан бамаврид аст, ки дар охири солҳои ҳаштодуми асри ХХ 

дар  танзими муносибатҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ дигаргунӣ ба миён 

                                                           
48 Ниг.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1961, №50, ст. 525. 
49 Ниг: Кодекси граждании РСС Тоҷикистон. Душанбе: “Ирфон”, 1988. 
50 СП СССР 1965г. №19 -20, ст.155. 
51 СП СССР 1969г. №11, ст.64. 
52 СП СССР  1970г. № 2, ст. 11. 
53  СП СССР  1964г. №5, ст. 36. 
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омад. Қонунҳои нави Иттиҳодӣ Ҷумҳуриҳои Шӯравии 

Сотсиалистӣ(ИҶШС), аз ҷумла  “Дар бораи фаъолияти меҳнатии 

инфиродӣ”(19.11.1986)54, ”Дар бораи кооператсия дар 

ИҶШС”(26.05.1988)55, “Дар  бораи асосҳои умумии соҳибкории 

шаҳрвандон дар ИҶШС”(02.04.1991)56, Асосҳои қонунгузории граждании 

ИҶШС”(31.05.1991)57, “Дар бораи иҷора дар ҶШС 

Тоҷикистон”(6.12.1990)58, “Дар бораи ғайридавлатигардонӣ ва 

хусусигардонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”(21.02.1991)59 Қонуни ИҶШС “ 

Дар бораи моликият  дар ИҶШС”( (6.03.1990)60,  ва ғ.  қабул карда 

шуданд. Қонунҳои қабулкарда аввалин маротиба муносибатҳоро дар 

соҳаи фаъолияти инфиродии меҳнатӣ, кооператсия, иҷора, соҳибкорӣ  ва 

ғ. ба танзим дароварданд.       

      Дар қатори қонунҳои қабулкардашуда, як қатор санадҳои меъёрии 

дигаре қабул карда шуд, ки муносибатҳои давраи гузариш ба иқтисодӣ 

бозорӣ, аз ҷумла фаъолияти меҳнатии инфиродиро ба танзим 

медароварданд. Аз ҷумла, Қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС  аз 23 марти 

соли 1987 “Да бораи додани кредит ба шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти 

меҳнатии инфиродӣ машғуланд”61, Қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 

24 сентябри соли 1987 “Дар бораи беҳтар кардани ташкили фурӯши 

молҳои истеҳсолкардаи кооперативҳо ва шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ машғуланд”62 ва ғ. Бо сабаби инкишофи соҳаи 

хоҷагии  ғайридавлатӣ давлат маҷбур шуд, ки дар соҳаи имконияти 

хариду фурӯши воситаҳои асосӣ, ашё ва маводҳо ба инфиродчиён як 
                                                           

54  Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. №47. Ст.964. 
55  Ведомости Верховного Совета СССР .1988. №22. Ст.355. 
56  Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. №16. Ст.442.  
57  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. №26. Ст.733. 
58  Ведомостњои СО РССТ.  1990. №24. мод. 415 
59  Коммунист Таджикистана.1991, 6 марта.  
60  Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. №11. Ст. 164. 
61 СП СССР. 1986, №28. 
62 СП СССР. 1987, №45. 
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қатор гузаштҳо намояд.63 Ба ҳамин хотир  тартиби таъмин намудани 

шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти инфиродии меҳнатӣ машғуланд ба 

маҳсулоти таъинотӣ истеҳсолию техникӣ ва ба даст даровардани 

арзишҳои моддии зиёдатӣ ва истифоданашаванда, инчунин 

боқимондаҳои истеҳсолӣ ва истъмолӣ аз корхона ва ташкилотҳо бо 

қарори Госснаби ИҶШС аз 10 марти соли 198764 қабул карда шуд.  

   Иҷозати расмии фаъолияти инфиродии меҳнатӣ барои инкишофи 

муносибатҳои бозорӣ мусоидат намуда, то ба дараҷае барои рушди 

соҳибкории хусусӣ замина муҳайё кард. Умуман ба ақидаи мо иҷозати 

фаъолияти инфиродии меҳнатӣ  новобаста аз бисёр маҳдудиятҳояш, 

аввалин шакли расмии соҳибкории хусусӣ буд. Ҳамзамон, фаъолияти 

соҳибкории хусусӣ минбаъд танҳо дар ҳолате рушд карда метавонист, ки  

муносибат ба моликият ва низоми афзалиятноки хоҷагидорӣ тағйир дода 

шавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкории хусусӣ дар  баробари дар сатҳи 

иттифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ қабул гардидани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 

бораи фаъолияти соҳибкорӣ ва моликият  ҳуқуқи баробари инкишофро 

доро гардид. Қонунҳои  мазкур агарчанде, ки дар бораи моликияти 

хусусӣ ёдовар  намешуданд, вале дар бораи ҳамаи хусусиятҳои он, аз 

ҷумла   моликияти шаҳрвандон, коллективӣ ва давлатӣ, инчунин 

имконияти истифодаи меҳнати кироя дар ҳамагуна шаклҳои 

моликиятҳои зикршуда, додани воситаҳои истеҳсолот ба моликияти 

шаҳрвандон ва ғ.  имконият медоданд. Дар онҳо аввалин маротиба ба 

ҳамаи соҳибмулкон, аз ҷумла шаҳрвандон иҷозат дода шуда буд, ки 

молумулке, ки ба онҳо тааллуқ дорад дар ҳамагуна фаъолиятӣ, аз ҷумла 

фаъолияти   хоҷагӣ (соҳибкорӣ),  агар қонун манъ накарда бошад, 

                                                           
63 СП СССР. 1987, №35.  
64 Индивидуально- трудовая деятельность: сборник нормативных актов.- М.,1987, с. 30. 
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истифода баранд.  Қабули чунин қонунҳои танзимкунандаи 

муносибатҳои соҳибкорӣ  дар солҳои охири мавҷудияти давлати Шӯравӣ 

гувоҳи дарки тарафҳои манфии низоми маъмурию фармоишии 

идоракунии иқтисодиёт ва роҳ пеш гирифтан ба сӯи муносибатҳои 

молию пулии нав  ва иқтисодӣ бозорӣ буд. 

 

§ 2. Иќтисоди бозорӣ, соњибкорї ва њуќуќ 

      Иќтисодиёти њамагуна кишвар аз низоми мураккаби 

доимоинкишофёбандаи муносибатњои ташакулёфтаи ягонаи хољагии 

бањамалоќаманд иборат мебошад. Дар ин муносибатњои хољагї субъектњои 

гуногун барои ќонеъ гардонидани талаботи худ фаъолият менамоянд. 

 Оид ба иќтисодиёти имрўзаи Тољикистон, њамчун иќтисодиёти давраи 

гузариш бањо додан мумкин аст. Зеро он дар давраи гузариши љамъият аз 

як зинаи таърихї ба дигараш ќарор дорад. Њамин тавр иќтисодиёти имрўза 

њолати гузариши љамъиятро ифода менамояд. Давраи гузариш дар доираи 

муайяни таърихї мањдуд мегардад. Барои иќтисодиёти давраи гузариш 

ноустоворї, вариантнокї ва мављудияти шаклњои махсуси муваќқатии 

иќтисодиёт хос  мебошад. 

       Хусусияти иќтисодиёти имрўзаи Тољикистон њамчунин дар он ифода 

меёбад, ки гузариш ба иќтисоди бозорї на аз иќтисодиёти сода, анъанавї, 

балки аз иќтисодиёти планї, бюрократию фармонравої амалї гардонида 

мешавад. Иќтисоди бозорї дар шароити њозира низоми ташкили 

хољагидорї  дар  њудуди мамлакат буда, ба муносибатњои пулию молї, 

гуногуншаклии моликият, озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї ва 

раќобати субъектњои хољагї дар соњаи истењсолот ва фурўши молу хизмат 

асос меёбад. 

     Дар таљрибаи љањонии кишварњои мутараќќї се навъи асосии иќтисодӣ 

бозорӣ, пешрафти иќтисодию иљтимої, яъне бозори либералї, бозори 
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тамоили иљтимоидошта  ва омехта мушоњида мешавад. Онњо пеш аз њама 

бо дараљаи танзими давлатии иќтисодиёт аз њамдигар фарќ менамоянд. 

       Аломатњои хоси иқтисоди навъи либералї аз он иборат аст, ки чунин 

навъи иқтисод ба дахолати на чандон зиёди давлат, озодии њамаљонибаи 

субъектњои хољагї, ба иштироки камтари давлат дар њалли масъалањои 

иљтимої асос ёфта, танзимнамои хислати монетарї дошта, дар доираи 

љароёнњои макроиќтисодї мањдуд мегардад. Чунин навъи иқтисоди бозорӣ 

танњо дар сурати ноил шудан ба дараљаи баланди инкишофи иќтисодиёт 

имконият медињад, ки сатњи баланди зисти ќисми зиёди шањрвандонро 

таъмин намояд. Давлат табаќањаи камбизоати ањолиро дастгирї намуда, ба 

онњо таъмини шароити зистро аз рўи меъёрҳои кишварњои нисбатан 

сусттараќќикарда кафолат медињад. Навъи мазкур дар Иёлоти Муттањидаи 

Америка ва то андозае дар Англия ва Франсия амал менамояд. 

     Иқтисодӣ навъи дорои тамоили иљтимої, чунин иқтисодиётест, ки дар 

он то дараљае танзими давлатии иќтисодиёт љой дошта, бахши давлатї 

мавќеи асосиро доро мебошад. Давлат на танњо љараёни макроиќтисодї, 

балки баъзе соњањои алоњидаи фаъолияти субъектњои хољагиро танзим 

менамояд. Ҳамзамон парастории давлат ќариб њамаи аъзоёни љамъиятро 

фаро гирифта, дараљаи муайяни ќонеъгардонии талаботи ањолї ба манзил, 

хизмати тандурустї ва фарњанг, таъмини шуғли ањолї кафолат дода 

мешавад. Таљрибаи  Олмон, Шветсия ва Австралия њаёти будани ин навъи 

иќтисоди бозории тамоили иљтимоидоштаи хољагиро  тасдиќ намуд. Ба ин 

навъи иқтисод, иқтисодӣ бозории навъи Япония хеле наздик мебошад. 

Асоси ин иқтисодро сиёсати дахолати фаъолонаи давлат ба иќтисодиёт 

ташкил медињат, ки он на барои ифодаи манфиати шахси алоњида, балки 

коллектив  ва оила равона карда шудааст.  

   Иќтисодиёти дорои тамоили иљтимої ё ин ки «иќтисодиёти барои инсон» 

низоми иќтисодие мебошад, ки дар он муносибатњои истењсолї ва 
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механизми хољагидорї итоати истењсолотро барои бењтар кардани 

шароити њаёти инсон ва такмили шахсияти он таъмин менамояд. Зарурати 

объективии чунин  муносибат ба иќтисодиёт ба он асос меёбад, ки дар  асри 

ХХ1 мањз иќтисодиёти дорои тамоили иљтимої то дараљае самаранок ва 

доимо инкишофёбанда гардидааст. Ин бо он маънидод карда мешавад, ки 

прогресси илмию техникї ба  сифати симои марказии истењсолот корманди 

баландихтисоси дорои имконияти эљодиро  медонад. Технологияи 

навтарин танњо аз тарафи инсони хушзењн мумкин аст эљод ва истифода 

карда шавад. Аз њамин ҷиҳат хусусияти иќтисодиёти њозиразамон 

инсонигардонии  истењсолот ва итоати он ба инкишофи ќобилияти эљодии 

корманд мебошад. 

         Вале дар њаёти воќеї иќтисодиёти «мутлаќо тоза», хоњ «бозорї» 

бошад ва хоњ «маъмурию фармонравої» камсамар мебошанд. Аз ин лињоз 

онҳо абадї нестанд. Навъи њозираи ташкили хољагии халќ, асосан 

иќтисодиёти омехта буда, ки дар он муносибатњои бозорї дар ягонагӣ  бо  

танзими давлатии он амалї карда мешаванд. Ба иќтисодиёти омехта 

гуногуншаклии моликият ва мављудияти ду танзим (бозорї ва давлатї) хос  

мебошад. Дар бисёр давлатњо чунин тарз самаранок истифода бурда 

мешавад. Бартарии иќтисодиёти омехта дар он ифода меёбад, ки дар 

муомилоти молї захирањо ва озодии иќтисодии соњибкор ифода бурда 

мешавад. Чунин озодї имкон медињад, ки захирањо самаранок ба кор 

бурда, техналогияи њозиразамон љорї карда шавад, зеро соњибкорон 

сармояро бештар дар соњаҳое мегузоранд, ки барояшон фоидаовар бошад. 

Ҳамзамон дар чунин шакли иқтисодиёт таъсири давлатию њуќуќиро ба 

иќтисодиёт инкор кардан мумкин нест. Зеро дар натиљаи даст кашидан аз 

танзими давлатии иқтисодиёт ва ҷараёнҳои иҷтимоӣ идоракунӣ барҳам 

мехўрад. 
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     Иқтисоди бозорӣ пеш аз ҳама ба истеҳсоли мол асос меёбад. 

Истеҳсолоти молӣ ва бозор хеле барвақт, ҳанӯз дар давраи барҳамхӯрии 

ҷамъияти ибтидоӣ  бавуҷуд омадааст. Заминаи пайдоиши муомилот ва 

бозор тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, мустақилияти иқтисодии 

молистеҳсолкунандагон  ва озодии соҳибкорӣ мебошад. Инкишофи 

муносибатњои бозорї дар кишварњои гуногун худи моњияти бозоро таѓйир 

дод. Бозори њозиразамон аз бозори марњалаи аввали инкишофи он куллан 

фарќ мекунад. Моњияти раќобат тағйир ёфт. Фарќи талабот ва таклифот ба 

таври љидди пурзӯр гардид. Ба хусисиятњои истеъмолї ва сифатии мањсулот 

диќќати љидди дода мешавад. Акнун вазифаи асосии танзими  давлатї аз 

пурзўр намудани раќобат ва самарабахш гардонидани истењсолот иборат  

буда, давлат риояи уњдадорињои шартномавї, баланд бардоштани 

љавобгариро барои сифати мањсулот таъмин намуда, меъёри муњофизати 

муњити атроф ва бехатарии мањсулотро барои саломатии инсон пурзўр 

менамояд. 

     Муносибатњои бозориро дар Тољикистон инкишоф дода, аз як тараф 

хусусиятњои бозори њозиразамон, аз тарафи дигар, шароити таърихии 

кишваро бояд ба назар гирифт. Гузариш аз  низоми фармонравоию- 

бюрократї ба иќтисоди бозорї то дараљае боиси душворї ва зуњури 

манфии ислоњоти иќтисодї дар кишварамон гардид. Зеро одамон, аз љумла 

идоракунандагони иќтисодиёт, ба бемустаќилиятӣ ва беташаббусї одат 

карда буданд, ё њоло таљрибаи озоди ташаббуснокиро надоштанд, инчунин 

њавасмандии моддии кормандон ба натиљаи мењнаташон бо душвори 

муясар мегардиданд. Њамзамон самаранокии  бозор дар бисёр њолатњо аз 

омилњои субъективии дуруст муайян намудани љои он дар низоми алоќањои 

љамъиятї ва муносибатњо вобаста мебошад, ки ин дар шароити њозираи 

гузаронидани ислоњоти иќтисодї дар Тољикистон хеле муњим мебошад. 
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     Ба њамагон маълум аст, ки такрористеҳсолкунии љамъиятї аз  

марњилањои (фазаи) итењсолот, таќсимот, муомилот ва истеъмол иборат 

мебошад. Бозор дар марҳилаҳои муомилот байни таќсимот ва истеъмол, ки 

пеш аз он истењсолот мебошад, љойгир шудааст. Дар замони гузашта 

диќќати асосӣ бештар ба истењсолот дода мешуд. Истењсолкунандаро 

мањсулоти истењсолкардаи ў чандон ба ташвиш намеовард. 

Истеъмолкунанда на њама ваќт мањсулоти дилхоњашро ба даст меовард, 

яъне талаботи он ќонеъ нагардида мемонд. Њамин тавр 

истеъмолкунандагон бо истењсолкунандагон дар алоќамандии бевосита 

ќарор надоштанд. Аз ин љо марҳилаи муомилот дар байни онњо ба назар 

гирифта намешуд, балки баръакс инкор карда мешуд. Дар натиља марҳилаи 

муомилот аз такрористењсолкунии љамъиятї дур мемонд, ки ин бечунучаро 

боиси дигаргун гаштани шакли  марҳилаи муомилот мегардид. Ба ин сабаб 

дар мамлакати Шӯравии дорои иќтидори азими истењсолї молҳои оддии 

истеъмолӣ намерасид. 

      Дар шароити нави иқтисодӣ дар Тољикистон аз оѓози ислоњоти 

иќтисодї ба марҳилаи муомилот диќќати љиддї дода шуда, бо њар восита 

бозорро бо мол таъмин намудан маќсади асосї гардид. Бозори  Тољикистон 

аз ҳисоби  моли хориља таъмин карда шуда,  молистењсолкунандаи ватанї 

ҳоло бо сабабҳои гуногуни субъективию объективӣ ба он омада нестанд.    

 Соњибкорї њамчун тарзи хољагидорї дар натиљаи тањаввулоти бисёрасра 

дар иќтисодиёти давлатњои мутараќќї  тадриљан љорї гардид. Ин раванд 

дар ибтидо  бо душворї ишкишоф ёфта, баробари барќароршавии 

муносибатњои бозорї мунтазам марҳила ба марҳила  рушд  ёфт.    Истилоҳи 

“соҳибкор”  аз тарафи иқтисодчии Франсуз Р. Кантильон  дар истифода 

қарор дода шуд.  Ба ақидаи Вай  соҳибкор инсоне мебошад, ки қобилияти 

иҷро кардани функсияи фарқкунанда аз соҳибмулкро дошта ва  дар 
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шароити таваккал амал менамояд65.  Ба ақидаи иқтисодчии дигари Франсуз 

Ж. Б. Сей соҳибкор шахсе мебошад, ки омилҳои истеҳсолиро бо мақсади 

ноил шудан ба самараи  баланди иқтисодию иҷтимоӣ муттаҳид менамояд. 

Муҳимтарини онҳо мунтазам ба даст даровардани  фоида  мебошад66. 

Кӯшиши фаҳмиши соҳибкорӣ ҳамчун омили асосии инкишофи иқтисодиёт 

аз тарафи Й. Шумпетер карда шудааст. Вай соҳибкориро на танҳо ҳамчун  

таваккалунанда, балки ҳамчун  навовар баҳо медиҳад67. Ба истилоҳи 

“соҳибкор” дар асарҳои ватанӣ аввалин маротиба  дар  Фарҳанги забони 

тоҷикӣ” дучор шудан мумкин аст. Дар он истилоҳи “соҳибкор”    ба маънеӣ 

сардори кор, корфармо;   сардор,  роҳбар омадааст68. 

       Соњибкорї  њамчун яке аз шаклњои фаъолияти инсон, ќисми таркибии 

фаъолияти иќтисодї мебошад.  Фаъолияти иќтисодї моњият ва таъиноти 

дигар намудњои фаъолият, аз љумла фаъолияти хољагидорї, соњибкорї ва 

тиљоратиро муайян менамояд. Вай  њамчун љараёни такрористењсолкунии 

неъматњои моддї ва маънавї, истењсолу таќсимот ва истеъмолро дар бар 

мегирад. Фаъолияти хољагидорї яке аз намудњои фаъолияти иќтисодї буда, 

асоси онро мутобиќи коидаҳои муќаррарнамудаи маќомоти њокимияти 

давлатї худи субъектњои хољагидорї, тартиби ташкил, роњбарї ва бевосита 

амалї намудани фаъолияти иќтисодї ташкил медињад. Фаъолияти 

соњибкорї яке аз намудњои фаъолияти иќтисодї, хољагидорї мебошад. Вай 

ба таваккал асос ёфта, барои мунтазам ба даст даровардани фоида равона 

карда шудааст. Фаъолияти тиљоратї њамчун намуди фаъолияти соњибкорї, 

хољагидорї, иќтисодї ба  муомилоти мол алоќаманд мебошад. 

Фаъолиятҳои зикршуда  дар ҳолати алоқамандӣ ва баҳамтаъсиррасонӣ зич  

                                                           
65 Ниг.: Автономов В. С. Предприниматеьская функция в эканомической системе. М., 1990; 
Предприеимательское право Российской Федерации\ отв. Ред. Ею П. Губин, П. Г. Лахно. М., 2005.- 
с.25. и др. 
66 Ниг.: Сей Ж. –Б. Трактат политической экономии. М., 896. –с.17, 24 ва ғ.  
67 Ниг.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. -С. 159 ва ғ. 
68 Ниг.: Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2. М., “ Советская энциклопедия” , 1969.-с. 266 



35 
 

ба механизми  баамалбарории онҳо - ҳуқуқ қарор доранд. Бо сабабе, ки  

муносибатҳои иқтисодӣ аз рӯи мазмун ва шаклашон аз шуур ва иродаи 

инсонҳо вобаста намебошанд,  инсонҳо ба ин муносибатҳо дохил шуда, на 

ҳамчун ҳомили он, балки ҳамчун субъекти ҳуқуқ баромад менамоянд. 

Азбаски муносибатҳои дар ҷараёни истеҳсол, тақсимот ва муомилот  

бавуҷудмеомада, бе инсонҳои бошуур ва аз рӯи ирода амалкунанда имкон 

надорад, аз ин ҷо муносибатҳои иқтисодӣ дар шакли амали иродавӣ ва 

ҳавасмандии моддии субъектҳои  он зоҳир мегардад. Чунин ҳолат ногузир 

аст. Зеро  иқтисодиёт то ин ё он дараҷа ҳамчун категорияи танзимшанда ва 

идорашаванда  ба воситаи танзими  давлатию ҳуқуқӣ арзи ҳастӣ  ва 

инкишоф ёфта метавонад. Дар ҳама ҳолат  танзими ҳуқуқии иқтисодиёт 

бояд ба озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ  мусоидат намояд, зеро 

ҳамагуна озодии шахсӣ ва сиёсӣ бе озодии фаъолияти иқтисоди ва 

соҳибкорӣ  ғайриимкон мебошад. Иқтисодӣ бозорӣ, ки асоси онро 

рақобати озоди субъектҳои хоҷагӣ ташкил медиҳад, дар кишвари мо 

марҳила ба марҳила рушд меёбад. Низоме, ки ба  чунин муносибатҳо  асос 

меёбад ба такмили  мунтазами механизми ҳуқуқӣ  ниёз дорад.  Дар чунин 

низом иштирокчиёни муносибатҳои бозорӣ бештар  доираи  қоидаҳои 

рафтори худро муқаррар намуда ва онро  ба воситаи  шартнома амалӣ 

менамоянд. Давлат бошад ба муайян намудани қоидаҳои умумии 

мусоидаткунандаи рушди бозор ва рақобат маҳдуд шуда, қонунгузорӣ бояд 

барои ҳифз ва инкишофи муносибатҳои бозорӣ ва  рақобат мусоидат 

намояд.  Бо назардошти  қонунҳои объективии рушди иқтисодиёт, 

қонунгузор  бояд кӯшиш ба харҷ диҳад, ки ба ёрии меъёрҳои 

муқаррарнамуда, адолати иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар ҷомеа барқарор 

намояд.  Мақсади танзими ҳуқуқии иқтисодиёт  мусоидат ба зиндагии 

арзандаи ҳамаи аъзоёни ҷомеа буда  ва ҳуқуқ воситаи ноил шудан ба 



36 
 

созиши  иҷтимоӣ мебошад.  Ҳамзамон босураът инкишоф ёфтани 

муносибатҳои иқтисодӣ ба заминаҳои ҳуқуқӣ таъсир расонида, онро ислоҳ 

ва тағйир медиҳад. Таъсири шакл ва характери ҳуқуқ ба иқтисодиёт 

метавонад мусбӣ ва манфӣ бошад. Аз як тараф ҳуқуқ метавонад 

самаранокона инкишоф ёфтани иқтисодиётро ҳавасманду,  дастгирӣ 

намояд ва ё аз тарафи дигар  метавонад боиси монеаи инкишоф ва ҳатто 

харобшавии иқтисодиёт гардад.  Аз ин ҷо ҳеҷ гоҳ  шакли 

баҳамтасиррасонии ҳуқуқ ва иқтисодиётро бе дарназардошти тағйирёбии 

омилҳои дохилӣ ва беруна тасаввур намудан мумкин нест. Хусусияти хоси 

таносуби ҳуқуқ ва иқтисодиёт дар низомҳои иҷтимоии гуногун дар 

методҳои ҳуқуқӣ, воситаҳо ва  реҷаҳое ифода меёбад, ки ба ҳамон таносуби 

ҳуқуқ ва иқтисодиёт хос мебошад. Барои иқтисодиёти маъмурии 

ҳукмфармои танзими мутамаркази  дар асоси меъёрҳои императивӣ 

амалишаванда хос мебошад. Барои ҷомеаӣ иқтисоди бозорӣ, пеш аз ҳама 

методи танзими ғайримарказонидашуда хос мебошад. Ба рафт ва ҷараёни 

он дар бисёр ҳолатҳо субъектҳои хоҷагӣ бо роҳи бастани шартномаҳо, 

содир намудани амалҳои ҳуқуқии яктарафаи қонунӣ таъсир мерасонанд. 

Барои ҷомеаӣ дорои иқтисодиёти омехта комбинатсияи(омехтагии) методи 

якум ва дувум хос мебошад, ки таносуби байни онҳо барои ҳар як кишвари 

мушаххаси дорои чунин иқтисодиёт ба худ хос мебошад. Ҳамзамон 

таносуби ҳуқуқ ва иқтисодиёт дар моделҳои гуногуни таърихан иҷтимоӣ ба 

доира ва бартарии ин ва ё он воситаҳои умумиҳуқуқӣ, ба монанди 

иҷозатдиҳӣ, маъннамоӣ, муносибат ба принсипи “Иҷозат дода мешавад, 

ҳама чизеро ки қонун манъ накардааст” ифода меёбад. Навъи иҷозатдиҳии 

танзимнамоӣ дар реҷаӣ фармонравоии ҳокимиятӣ бартари дорад. Дар 

шароити иқтисоди бозорӣ низ танзими муносибатҳои иқтисодии алоҳида 

амал менамояд.   Чунин танзимнамоӣ дар он соҳаҳои фаъолияти иқтисодие  
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бояд татбиқ карда шавад, ки таваккал дар он ҷо баланд аст. Ба сифати 

чунин шаклҳои иҷозатдиҳӣ ҳам меъёрҳои умумиэътирофшуда  ва ҳам дигар 

меъёрҳои махсуси техникӣ, стандартҳо, сертификатҳо ва иҷозатнома 

баромад менамоянд.  Ҳамзамон қайд карданӣ ҳастем, ки ҳуқуқ унсури 

ҷудонашавандаи ҳамагуна  низоми иҷтимоӣ мебошад. Дар ҳамаи низомҳои 

иҷтимоӣ ҳуқуқ дар баробари функсияҳои анъанавии худ оид ба таъминӣ  

тартиботи ҷамъиятӣ ва  ташкили мудофиаи мамлакат, инчунин масъалаҳои 

иқтисодиро оид ба ташкили муомилоти пулӣ,  ҷамъоварии андоз, сохтмони 

муассисаҳои илмӣ, тиббӣ ва ғ-ҳоро ҳал менамояд. Дар иқтисодӣ бозорӣ 

давлат ва ҳуқуқ аз функсияҳои ба онҳо бегона даст кашида, ба он соҳаҳое 

таваҷҷуҳ менамояд, ки бе он ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад ва  бахши 

хусусӣ худро аз он дар канор мегирад.  

    Бояд зикр намоем, ки нақши  њуќуќ(қонунгузорӣ) дар рушди соҳибкорӣ   

нињоят назаррас мебошад. Такя ба њуќуќ, қонунгузорї ба воситаи эљод ва 

бечунучаро амалӣ намудани меъёрњои он метавонад барои инкишофи 

соҳибкорӣ  дар Ҷумњурии Тољикистон суръат бахшад. Таъиноти танзими 

њуќуќї аз он иборат аст, ки дар меъёрњои њуќуќї мазмуну моњияти бозори 

объективан барпошуда ифода меёбанд ва бо њамин фазои њуќуќии якхелаи 

мусоидро барои ба вуљуд омадан, амалкардан ва инкишоф ёфтани 

муносибатњои бозорї фароњам оварад. Дар навбати худ рафтори 

иштирокчиёни муносибатњои бозорї на танњо аз тарафи њуќуќ, балки дигар 

меъёрњои иљтимої, ба монанди маънавї, динї, эстетикї, одат ва анъанањо 

муомилоти корӣ  ба танзим дароварда мешаванд. Ба воситаи меъёрњои 

иљтимої њавасмандгардонї, дастгирї ва њимояи њамаи љараёнњои мусбї 

дар бозор ва субъектњое ки дар он иштирок менамоянд, таъмин карда 

мешавад. Низоми меъёрии – њуќуќї бояд аз равнақу ривољи бозор огоњ ва 

вобаста ба он дараљаи ќоидањои ќатъиро муайян намояд. Албатта, 

меъёрњои ќатъї барои марњалаи аввали бозор заруранд, то ин ки ба 
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фаъолияти манфии иштирокчиёни бевиљдони бозор монеъ шаванд. Бо 

мурури инкишофи бозор љои ќоидањои умумии  њатмиро ќоидањое  иваз 

менамоянд, ки барои рушди бозор мусоидат менамоянд. 

     Барпо намудани низоми меъёрии њуќуќии иќтисоди бозорї ба ѓайр аз 

эҷоди санадњои меъёрии сифатан дигар, инчунин шикастани муносибатњои 

уфуќии куњнашуда ва дар он љое, ки мумкин ва зарур аст, мутобиќ 

намудани меъёрњо ба муносибатњои бозории амудиро дар бар мегирад. Дар 

баробари ин ба љои меъёрњои танзимии ивазгашта, меъёрњои њуќуќие дар  

он соњаи муносибатњои иќтисодї ворид мешаванд, ки пеш дар онњо мављуд 

набуданд ва баръакс, баъзе муносибатњои иќтисодї ва соҳибкорӣ аз 

таъсири меъёрњои давлатї рањо меёбанд.  

    Барои танзими иќтисоди бозорї  барпо намудани воситањои њуќуќии 

объективан ба бозор мусоидаткунанда, ба монанди танзими 

зиддиинњисорї, андозї, баќайдгирии давлатї,  иљозатдињӣ,  

иҷозатномадиҳӣ, танзими техникӣ, дастгирии давлатӣ ва дигари фаъолияти 

субъектњои хољагї зарур мебошанд.  

      Барои барќарор намудани соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 

заминањои дахлдори иќтисодию њуќуќии онро барпо кардан зарур 

мебошад. Онњо дар сатњи ќонунгузорї марњала ба марњала  бо назардошти  

ислоњоти низоми иќтисодї барпо карда шуда истодаанд. Пойдор сохтан ва 

инкишоф додани соњибкорї бе озодии фаъолияти соҳибкорӣ, бе шаклњои 

гуногуни моликият, аз љумла моликияти хусусї, бе раќобат ва бе ташкили 

субъектњои зиёди фаъолияти соҳибкорї ѓайриимкон мебошад. 

Гуногуншаклии моликият, ќонунигардонии моликияти хусусї аз шартњои 

асосӣ ва ҳатмии инкишофи соњибкорианд. Њамзамон мављудияти 

моликияти хусусӣ то дараҷае барои рушди бештари соҳибкорї ва бозор 

комилан мувофиќ аст.  Гузариш ба иқтисоди бозорї ва рушди соҳибкорї, 

зарурияти тағйироти  куллиро дар танзими   ҳуқуқи муносибатҳои 
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љамъиятї ба миён овард. Нақши танзими муносибатҳои љамъиятї ба 

воситаи меъёрҳои  ҳуқуқии   хусусї ва танзимкунандаи муносибатњои  

бозорї  баланд гардид.   Соҳибкорї ҳамчун муҳаррики иқтисодиёт  ва 

тарзи хољагидорї мунтазам рў ба инкишоф ниҳода,  фањмиши њуќуќии 

соњибкорї куллан таѓйир ёфт. Вай на танњо муносибатњои уфуќї, балки 

амудии љамъиятиро оид ба танзими иқтисод дарбар гирифт.  

  Заминаҳои ҳуқуқии танзими ҳуқуқии иқтисодиёт меъёрҳои Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи давлати иҷтимоӣ(м. 1), асоси 

иқтисодиётро ташкил додани гуногуншаклии моликият, кафолати 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва 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), ҳар кас ба 

меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми 

бекорӣ ҳуқуқ дорад(м. 35), қарор доштани моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи 

қонун (м.40)  ва ғ.  ташкил медиҳад.  
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Боби 2.  Табиати ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ 

§1. Фаъолияти соҳибкорӣ ва аломатҳои он 

Фаъолияти соҳибкорӣ  яке аз намудҳои фаъолияти инсон буда, аз маҷмӯи 

амалҳои баҳамалоқаманде иборат мебошад, ки барои ноил шудан ба 

мақсади ягонаи натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ фоида равона карда 

шудааст. Вале бояд қайд намоем, ки ба даст овардани фоида мақсади 

ягонаи соҳибкор намебошад. Соҳибкор мақсадҳои дигарро низ дорад, аз 

ҷумла бизнеси худро ба роҳ мондан. Дар баробари ҳамин онҳо   дар  ҳалли 

мушкилоти иҷтимоии ҷомеа, ба монанди инкишофи маориф, тандурустӣ, 

ҳифзи муҳити зист ва ғ. иштирок  менамоянд.  

    Мафњуми расмии (ќонунии) фаъолияти соњибкорї дар қ. 3, моддаи 1 

Кодекси гражданӣ , қ. 1,  м. 8 Кодекси андоз оварда шудааст. Мувофиќи он 

соњибкорї фаъолияти мустаќил ва бо таваккали худамалишавандаи 

шахсони ба чунин сифат бо тартиби муќарраркардаи қонун  

бақайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани 

фоида аз истифодаи молумулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани 

хизмат равона карда шудааст. 

Аз мафњуми овардашуда маълум мегардад, ки фаъолияти соњибкорї 

дорои аломатҳои зерин мебошад: 

1. Мустаќилияти соњибкор. 

2. Таваккали соњибкор. 

3. Мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молумулк, 

фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат. 

4. Фаъолият кардани шахсоне, ки ба сифати соњибкор ба ќайд 

гирифта шудаанд. 

1. Аломати аввалини фаъолияти соњибкорї мустаќилияти соњибкор 

мебошад. Вай хусусияти иродавї доштани фаъолияти соњибкориро ифода 

менамояд. Зеро шањрвандон ва шахсони њуќуќї њуќуќњои худро бо 
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салоњдиди худ амалї  ва ихтиёрдорї менамоянд ( моддаи 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 соњибкорро ба мустаќилияти 

ташкилї ва молумулкї  људо намудан мумкин аст. Мустаќилияти ташкилї 

дар љараёни фаъолияти соњибкорї мустаќилона ќабул намудани ќарори 

машѓул шудан бо чунин фаъолият, интихоби намуди фаъолият, шакли 

ташкилии њуќуќї ва доираи муассисонро дар бар мегирад. 

Мустаќилияти молумулкї  ин мављудияти молумулки муайянест, ки 

асоси иќтисодии фаъолияти субъектњои соњибкориро ташкил медињад. 

Молумулк бо соњибкор дар асоси њуќуќи соњибмулкї, њуќуќи пешбурди 

хољагї, њуќуќи идоракунии оперативї ё њуқуќи уњдадорї (њуќуќи иљора) 

мављуд буданаш мумкин аст. Доираи мустаќиляти молумулки соњибмулке, 

ки ба сифати соњибкори инфиродї ва ташкилоти тиљоратї баромад  

мекунад, нињоят васеъ мебошад. Мустаќилияти ташкилотњое, ки 

молумулкашонро дар асоси пешбурди њуќуќи хољагї идора менамоянд, на 

чандон васеъ мебошад. Ташкилотњое, ки дар асоси њуќуќи идоракунии 

оперативї амал менамоянд, мустаќилияти молумулкиашон мањдуд 

мебошад, вале дар чунин њолат онњо њуќуќи доштан, истифода бурдан ва 

дар доираи мањдуд њуќуќи ихтиёрдорї карданро (нисбати мањсулоти тайёр) 

доранд. Ин ба онњо имконият медињад, ки иштирокчиёни муносибатњои 

соњибкорї бошанд. Мустаќилияти соҳибкорї (хољагидорї) маънои онро 

дорад, ки соњибкор дар рафти фаъолияти соњибкорї мустаќилона ќарор 
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ќабул мекунад, доираи ин мустаќилият низ ба шакли моликияте алоќаманд 

мебошад, ки дар асоси он ташкилот амал менамояд. Ташкилотњои хусусї 

дорои мустаќилияти васеи хољагидорї буда, мустаќилияти корхонањои 

давлатї то дараљае мањдуд мебошад, агарчанде, ки  корхонањои давлатї 

имконияти дар доираи ќонунгузорї ва оиннома мустаќилона ќарори 

хољагї ќабул карданро доранд. Маҳз характери мустақилона доштани 

соҳибкорї вайро аз фаъолияти меҳнатї, аз љумла кор тибқи қарордоди 

меҳнатї фарқ менамояд. Корманд ҳангоми дохил шудан ба муносибатҳои 

меҳнатї, бояд фаъолияти  худро ба қоидаҳои тартиботи дохилии корхона  

мутобиқ намуда, интизоми меҳнатиро риоя намояд. Фарқияти мазкур 

ифодаи худро дар Кодекси андоз меёбад. Моддаи 99 ва 100   Кодекси 

андози Љумҳурии Тољикистон    байни андозбандии даромадҳое, ки  шахси 

воқеї дар натиљаи иљрои уҳдадориҳои меҳнатї ва дигар уҳдадориҳои ба он 

баробаркардашуда ба даст меорад ва дигар даромадҳо, аз љумла 

даромадҳое, ки шахси воқеї  аз фаъолияти соҳибкорї ба даст меоварад,  

фарқ мегузорад. Ҳамзамон бояд зикр намоем, ки мустақилияти фаъолияти 

соҳибкорї дар доираи ҳудуди муқаррарнамудаи қонун ва бо мақсади ҳифзи 

маънавиёт, тандурустӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахси дигар, 

таъмини амнияти ҷомеа ва давлат, ҳифзи муҳити зист дар асоси қонун 

амалї карда  мешавад (қ.3 м. 3 КГ). Мисол, баъзе намудҳои фаъолияти 

соҳибкорї танҳо ҳангоми мављуд будани иљозати махсус анљом дода 

мешавад. 

2. Соҳибкорї  фаъолияти таваккалї мебошад. Аз ин љо таваккал  аломати 

дуюми расман аз тарафи қонунгузор эътирофшудаи  фаъолияти соњибкорї 

мебошад. Вай давоми мантиқии мустаќилияти соњибкор буда, омили 

муњими барори кори соҳибкор аст.  
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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 намешавад69.  Ҳол он , ки худи 

муаллиф эътироф менамояд, ки ҳангоми таваккал кардан оқибати 

эҳтимолии оқибати қарори қабулкардаи худро соҳибкор бояд ба эътибор 

гирад70. Ҳамзамон амали соҳибкор оид ба таваккал кардан ихтиёрї, 

ташаббуснокона ва бошуурона мебошад. Барои ҳамин ҳам соҳибкоре, ки 

барои ба натиља ноил шудан ҳавасманд мебошад, эҳтимолияти натиљаи 

манфии ба вуљудмеомадаро низ бояд дар назар дошта бошад, вале он чунин 

ҳисоб менамояд, ки чунин натиља ба вуљуд намеояд. Маҳз 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 ҳамин ҳам аз 

нуқтаи назари А. Смит фоидаи соҳибкор, ҷуброни соҳибкор  барои 

таваккали кардаш мебошад71. Аз ин ҷо  вазифаи асосии соҳибкор даст 

кашидан аз таваккал  набуда,  баръакс, интихоби қарори ба он вобастае 

мебошад, ки вай таваккал карда, то ба кадом ҳад амал карда метавонад.  

Барои соҳибкор  таваккал кардан беҳтар аст нисбат ба оне, ки барои 

оқибати ба вуљудмеомада бетафовутї зоҳир намояд. Маҳз ба воситаи 

таваккал кардан ба натиљаи ниҳої ноил шудан мумкин аст. Аз ин љо 

таваккал  яке аз воситањои асосии ноил шудан ба натиљаи ниҳоии 

фаъолияти соҳибкорї мебошад72 .Њамзамон баробари рушди соҳибкорї 

                                                           
69  Ниг.: Залотухин А. В. Прававое обеспечение страхования предпринимателӣских рисков в 
гражданском праве Республики Таджикистан. Автореферат дисс, д-ра юрид. наук. Душанбе, 2015. –
С.10. 
70 Ниг.: Асари зикршуда, саҳ. 17. 
71 Ниг. : Смит А. Исследовании о природе и причинах богатства народов. М, 1962 
72 Ниг.: Рахимов М. З. Правовые проблемы достижения конечного результата препринимательской 
деятельности. Душанбе, 1998,сањ.  ; Предпринимательский риск./ Материалы международной научно- 
теоретической конференций, посвященной памяти  В. А. Ойгензихта. Душанбе, 2004, сањ. 98-104. 
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таваккал ҳамрадифи  фаъолияти соҳибкорї гардида, доираи он васеъ  ва 

ҳолатҳои таваккал кардан меафзояд.  Барои ҳамин ҳам таваккал дар 

фаъолияти соҳибкорї, эҳтимолияти ба даст даровардани фоидаи ба нақша 

гирифташуда ё натиљаи мусбии дар назар дошташуда, њамзамон имконияти 

дарёфти оќибати манфии ин ё он амал мебошад.  

    Соҳибкор кафолат медиҳад, ки уҳдадориро иљро менамояд, вале онро 

иљро карда наметавонад, дар натиља зарар мебинад. Аз ин љо таваккал 

рафтори бошууронаи соҳибкор оиди ба даст овардани натиља буда,  на 

хатар, на таҳдид, на худи ҳодиса ва на зиён мебошад. Дар сурати ҳамаи 

онро 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 зидиҳуқуқии ноил шудан ба натиља, инчунин 

зарурияти оқибати манфї дар назар дошта нашудааст,  балки эҳтимолияти 

ноил шудан ба натиља ба инобат гирифта мешавад. Бо  дарназардошти 

гузориши зикршуда 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 таваккали ба даст наовардани даромади дар 

назардошташуда 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 пурра ва кифоя бошад, зеро 

истилоҳоти мазкур “ худ ба воситаи худ”маънидод карда мешавад. 
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Масъалаи таваккал аз тарафи олими барљастаи соҳаи ҳуқуқи граждании 

замони Шўравии тољик, профессор Ойгензихт В. А. мавриди таҳқиқи 

ҳамаљониба қарор дода шуда буд. Ба ақидаи ў таваккал категорияи 

субъективї мебошад. Вай таваккалро ҳамчун муносибати рўҳии субъект ба 

натиљаи амали шахсї, ё ба рафтори шахсони дигар, инчунин ба натиљаи 

эҳтимолии воқеии объективї ва амали тасодуфан ғайриимкон,  аз љумла 

оқибати молумулкии љубронашаванда ва интихоби фаъолияти муайяне, ки 

ба натиљаи дилхоҳ ноил нашуданро истисно наменамояд ва ҳангоми 

бошуурона роҳ додани натиљаи тасодуфии амалишаванда ва ба ҳамин 

вобаста имкони бавуљудоии оқибати манфї маънидод менамуд.73  

3. Аломати сеюми фаъолияти соњибкорї мунтазам ба даст овардани фоида 

аз истифодаи молумулк, 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. Қайд кардан бамаврид аст , ки фоида категорияи иқтисодї  

мебошад. Фоида барои резидент фарқи байни даромади умумии ба 

дастовардаи андозсупоранда  ва маблағҳои тарҳшавандае мебошад , ки 

Кодекси андоз пешбинї намудааст. Даромади умумӣ аз даромадҳо, 

подошпулиҳо ва манфиатҳои андозсупоранда дар шакли пулӣ ва моддӣ 

(ғайримоддӣ), аз ҷумла тамоми воридоте, ки боиси афзоиши дороиҳои 

софи андозсупоранда мегардад, ба истиснои воридоте, ки аз андоз аз фоида 

озод аст, иборат мебошад (моддаи 106-и Кодекси андоз). Аз даромади 

умумӣ тамоми хароҷоти тасдиқшудаи воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи 

ҳисоботии бо гирифтани чунин даромад алоқаманд тибќи Кодекси андоз ва 

(ё) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, ки ба Кодекси андоз 

мухолифат намекунанд, тарҳ карда мешаванд. Аз ҷумла, хароҷоти 

                                                           
73 Ниг. : Ойгензихт В. А. Проблемы  риска в гражданском праве. Душанбе.: Ирфон, 1972. С. 67- 77. 
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тасдиқшудаи уҳдадориҳои андоз,  музди меҳнат, хароҷоти сафарҳои 

хизматии кормандон дар доираи меъёрҳои муқарраршуда, хароҷоти 

тасдиқшудаи вобаста ба хариди ашёи хом, мавод, энергияи воқеан дар 

давраи андоз истифодашуда, инчунин даромади умумї аз ҷарима, 

пушаймона(пеня), ноустуворона  таъиншуда ё эътирофшудаи вобаста ба 

гирифтани даромади умумӣ, ки бояд аз ҳисоби андозсупоранда пардохт 

шаванд (шудаанд), ба истиснои ҳароҷотҳое, ки дар моддаҳои   112,  153 ва 

дигар моддаҳои дахлдори Кодекси андоз пешбинишудае, ки тарҳ карда 

намешаванд (моддаи 111. Кодекси андоз),њисоб карда мешавад. 

Мањз ба даст овардани фоида ваљњи (мотиви) 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 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 сайъ  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 молумулк, фурўши мол, иљрои 
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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 шавад74.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 намудани ќонуни мазкур, аз 26 июли соли 

201475 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(моддаи 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).76 Баќайдгирии 

давлатї аломати ифодакунандаи фаъолияти соњибкорї набуда, балки 

шарти ќонунан эътироф намудани он мебошад. Вале бояд ќайд намоем 

                                                           
 
19.Ниг.: Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 

деятельности./ Автореферат, дисс., докт.юрид.наук: - Душанбе, 2000 - саҳ. 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. 
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тибқи “Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси 

патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд” ва бо Қарори Ҳукумати ЉТ аз 

3 августи соли 2013 қабул карда шудааст,  бар хилофи тартиби 

муќаррарнамудаи баќайдгирї  ба фаъолияти соњибкорї машѓул шудани 

шахси воқеї боиси њамчун соњибкори инфиродї эътироф накардани чунин 

шахси воқеї бо маќсади андозбандї асос шуда наметавонад. Дар чунин 

њолат суд метавонад, ки онро њамчун фаъолияти соњибкорї эътироф 

намуда, нисбати он ќонунгузории соњибкориро татбиќ намояд. Дигар хел 

шуданаш њам мумкин нест. Вагарна нишондоди моддаи 259 Кодекси 

љиноятиро оиди соњибкории ѓайриқонунї, ки бидуни баќайдгирї, бе 

иљозатнома  машѓул шудан бо намудҳои манъшудаи фаъолияти соњибкорї 

амалї карда мешавад татбиќ намудан ѓайриимкон мегардад. Дар баробари 

њамин барои ин ё он фаъолиятро њамчун соњибкории ѓайриқонунї эътироф 

намудан,  бояд њамаи аломатњое, ки  дар қ.3. м. 1 Кодекси гражданї ва  қ.1 

моддаи 8 Кодекси андоз нишон дода шудааст  дар якљоягї мављуд бошад. 

 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,77 инчунин  мунтазам ва доимї  будани фаъолияти 

соњибкориро78 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 

                                                           
77  Ниг.: 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. 
78  Шонасруддинов Н., Нодиров Ф.Њуќуќи соњибкорї. Душанбе, 2009, Сањ. 28; Исмоилов Ш. М., 
Нодиров Ф. М. Њуќуќи ќитисодї, Душанбе, 2010, Сањ.32. 
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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 соҳибкорї машғул 

шаванд (қ.1 моддаи 50 КГ). Дар ҳолати мазкур оид ба касбияти соҳибкории 

ташкилотҳои ғайритиљоратї сухан рондан дар гумон аст. Бояд қайд 

намоем, 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, ки  дорои иљозатнома барои амалї намудани як ё якчанд 

намудњои фаъолияти  касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок мебошад   (м.1 ). 

Зиёда аз он дар чунин ҳолат беназокатона аст, агар  тасдиқ намоем, ки 

аломати асосии фаъолияти касбї дар бозори коғазҳои қиматнок,  он аст ки 

фаъолияти мазкур  соҳибкорї мебошад79. 

  Ҳамзамон  қайд кардан ба маврид  аст,  ки агарчанде дар мафҳуми 

фаъолияти соҳибкорї оиди мунтазамї ва доимигии 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 

                                                           
79  Белых В. С. Прававое регулирование предпринимательской деятельности в России. Москва, 2013, 
Сањ.43. 
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якчанд маротиба такрор ёфтани ягон амалро дар назар дорад. Вай ягонагї, 

баҳамалоқамандї ва мақсади ягона доштани фаъолияти содиркардаро 

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 мунтазам фоида ба даст овард. Мисол, 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 нофаҳми дар 

таҷриба мегардад.   

Дар муносибатҳои  соҳибкорї на ҳама вақт меъёри (критерияи) шуморавї 

дар фарқият ба муносибатҳои љиноятї ва меҳнатї  нақши ҳалкунанда  

мебозад. Дар  муносибатҳои охири зикршуда  ду ва зиёда амал ҳамчун 

мунтазамї эътироф карда мешавад. Баръакс, барои  соҳибкорї чи тавре, ки 

зикр кардем на критерияи  шуморавї, балки сифатии амали содиркарда  

нақши ҳалкунанда  мебозад.    

 

               §2. Барқароршавӣ ва инкишофи 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 
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пурқуввати соҳибкори қобилияти рақобатпазир дошта, бе мавҷудияти  

гуногушаклии 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  ҷавобгӯӣ талаботи иқтисоди бозорӣ бошад  

яке аз шартҳои муҳими  рушди соҳибкорӣ дар кишвари мо мебошад. 

 Маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои 

соҳибкорӣ дар маҷмўъ ё дар соҳаи муайян ба танзим дароварда мешаванд, 

қонунгузории соҳибкориро ташкил медиҳад. Қонунгузории соҳибкорӣ дар 

нимаи  солҳои ҳаштодӯм рӯ ба барқароршавӣ ниҳода, давраҳои зерини 

инкишофро аз сар гузаронид:  

1.Нимаи солҳои 80-уми асри ХХ то соли 1991. 

2. Соли 1991 то соли 1994. 

3.Соли 1994 то 2000. 

4.Соли 2000 то ба имрӯз.  

      Дар давраи аввали инкишофи қонунгузории  соҳибкорӣ аввалин  

қонунҳои Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС), аз ҷумла 

қонунҳо “ Дар бораи фаъолияти меҳнатии инфиродӣ”( 19. 11.1986)80,  “Дар 

бораи корхонаҳои (иттиҳодияҳои) давлатӣ” (1987)81 , ”Дар бораи 

кооператсия дар ИҶШС”(26. 05.1988)82, “Асосҳои қонунгузории Иттиҳоди 

ҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар бораи  иҷора”(23.11.1989)83, Қонуни 

ИҶШС  “ Дар бораи моликият  дар ИҶШС” (6.03.1990)84,  Қонуни ИҶШС 

“Дар  бораи асосҳои умумии соҳибкории шаҳрвандон дар 

ИҶШС”(02.04.1991)85,  Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС”(31. 

                                                           
80  Ведомости Верховного Совета СССР. !986. №47.     Ст.964. 
81  Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. №26. Ст.385. 
82  Ведомости Верховного Совета СССР .1988. №22. Ст.355. 
83  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989, №25,Ст.481.  
84  Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. №11. Ст. 164. 
85  Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. №16. Ст.442.  
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05.1991)86 ва ғайра қабул карда шудаанд. Ҳангоми дар ҳайати ИҶШС 

будани Тоҷикистон як қатор қонунҳое қабул карда шуд, ки барои рушди 

соҳибкорӣ бояд заминаи ҳуқуқӣ муҳайё менамуданд. Аз сабабе,  ки қонунҳо  

на танҳо ҷузъӣ, балки гуногунсоња буданд, барои инкишофи муносибатњои  

нави бавуљудомадаи соҳибкорӣ мусоидат карда наметавонистанд. Аз 

тарафи дигар қабули қонунҳои нави танзимкунандаи иқтисодиёт кашол 

дода мешуд, ки  дар натиҷа боиси мухолифати қонунҳо мегардиданд. Даҳҳо 

“қонунҳои бозорӣ”қабул карда нашуда буданд, аз ин ҷо меъёрҳои 

қонунгузории зиддинҳисорӣ низ амал намекарданд.  Инчунин дар ин давра 

дар Ҷумҳурии  Шӯравии Тоҷикистон Қонуни ҶШС Тоҷикистон “Дар бораи 

иҷора дар ҶШС Тоҷикистон”(6.12.1990)87,“Дар бораи ғайридавлатигардонӣ 

ва хусусигардонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”(21.02.1991)88, ва ғайра қабул 

карда шуда буданд. Қонунҳои қабулкарда аввалин маротиба 

муносибатҳоро дар соҳаи  моликият, иҷора, соҳибкорӣ  ба танзим 

дароварда бошанд ҳам, вале характери декларативӣ  доштанд , механизми 

амалишавиашон мавҷуд набуд.  Ҳамзамон  Қонунҳои  онҳо агарчанде, ки 

дар бораи моликияти хусусӣ ёдовар  намешуданд, вале дар бораи ҳамаи 

хусусиятҳои он, аз ҷумла, истифодаи меҳнати кироя дар ҳамагуна шакли 

моликият (моликияти шаҳрвандон, коллективӣ ва давлатӣ) додани 

воситаҳои истеҳсолот ба моликияти шаҳрвандон ва ғ-ҳо  имконият 

медоданд. Тибқи онҳо объекти моликияти хусусии шаҳрвандон, корхона ва 

дигар молумулки комплексӣ, бино, иншоот, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт, 

дигар воситаҳои  истеҳсолӣ ва ҳамагуна  дигар молумулки таъиноти 

истеҳсолӣ  эътироф карда мешудад.  

                                                           
86  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. №26. Ст.733.  
87  Ведомостьњои СО РССТ.  1990. №24. мод. 415 
88  Коммунист Таджикистана.1991, 6 марта.  
 



53 
 

    Баъди соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон 9 сентябри соли 

1991 давраи дигари инкишофи қонунгузории соҳибкорӣ оғоз гардид, ки он 

зарурияти  мувофиќгардонии  иқтисодётро  ба шароити нави идоракунӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва давлатдорӣ тақозо менамуд. Зеро  тарзњои пешинаи 

танзими фаъолияти  идоракунию иқтисодӣ дигар самаранок буда 

наметавонист. Барои ҳамин ҳам зарурияти аз нав кор каркардабароии 

механизми таъмини њуќуќии нави  иқтисодӣ ва интихоби воситањои 

њуќуќии  баамалбарорӣ  лозим буд. Вале мураккабшавии вазъи сиёсї, 

иќтисодї, иҷтимоӣ, беќурбшавии пул, набудан ва норасоии воситаҳо , 

кандашавии алоқаҳои шартномавӣ дар байни субъектҳои хоҷагӣ низ  барои 

рушди фаъолияти соҳибкорӣ имконият намедод. Аз ин лиҳоз дар назди 

давлати навини тоҷикон дар қатори проблемаҳои  ҳалталаби  сиёсӣ  ва 

иқтисодию  иҷтимоӣ барпо намудани механизми ҳуқуқии баамалбарории  

муносибатҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ  меистод. Зеро ба даст 

овардани истиқлолият ва воридшавии Тољикистон ба фазои иќтисодӣ ва 

соҳибкории озод бе мављудияти ќонунгузории мукаммал,  босифат ва 

самараноке, ки  муносибатҳои зикршударо ба танзим дарорад  ғайриимкон  

буд. Аз ин ҷо фавран зарурияти на танҳо такмил, балки куллан дигаргун 

намудани қонунгузории соҳаи соҳибкорӣ ба миён меомад. Вале ин кори 

осон набуд, барои ҳамин ҳам ташакул ва инкишофи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  оид ба соҳибкорӣ дар шароити таърихии махсуси 

кишвар ва бо назардошти ҷараёни инкишофи  муносибатҳои ҷамъиятӣ , 

инчунин дар зери таъсири сабабҳои субъективӣ ва объективӣ ва шароити 

дохилию берунӣ давра ба давра ва босуръат рушд ёфт. 

 Дар ин давра  як қатор қонунҳое қабул карда шудаанд, ки  маќсади 

онњо танзими муносибатњои нави  иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ 

буданд. Ба монанди, Қонунҳои ҶТ“Дар бораи моликият дар ҶШС 
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Тоҷикистон”(5.12.1991)89, «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»  (23.12. 1991); «Дар бораи биржаи молӣ ва савдои биржавӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»  ( 23.12. 1991); «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» 

( 23.12.1991);  « Дар бораи  инвеститсияҳои хориҷӣ» (10.03.1992); «Дар 

бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ(фермерӣ) (10.03.1992);  «Дар бораи қоғазҳои 

қимматнок ва биржаҳои фондӣ (10. 03 1992); «Кодекси гумруки Љумњурии 

Тољикистон»  (25.11.92)  ва ғайраҳо. Хусусияти характерноки давраи мазкур 

аз он иборат буд, ки маҳз аввалин заминаи қонунгузории миллӣ оид ба 

рушди фаъолиятӣ  соҳибкорӣ оғоз гардид. Дар  қонунҳои қабулшуда  

аввалин маротиба мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ , биржаи молӣ , биржаӣ 

фондӣ, коғазҳои қимматнок, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ ва 

ғайра дода шуд.  Соҳибкорӣ (фаъолияти  соҳибкорӣ)  тибқи моддаи 1 

Қонуни ҶТ аз 23 декабри соли 1991 “Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ”90,  

ҳамчун фаъолияти ташаббускоронаю мустақили шаҳрвандон , ки ба 

гирифтани фоида нигаронида шудааст ва аз номи худ, таввакалан ва таҳти 

масъулияти амволии худ ё аз ном  ва таҳти масъулияти шахси ҳуқуқӣ -

корхона сурат мегирад. Агар фаъолияти соҳибкорӣ бо ҷалби меҳнати кироя 

амалӣ карда мешуд, корхона эътироф мешуд. Ҳуқуқӣ таъсис додани 

корхонаро бо тариқи шарикӣ иттиҳоди шаҳрвандон(гурӯҳӣ шаҳрвандон) 

доштанд (м. 3 Қонун).Ин чунин маъно дошт, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ 

ширкату ҷамъиятҳои хоҷагӣ ва ҳам кооперативҳо машғул шуда 

метавонистанд. Ба сифати соҳибкор бошад метавонист ҳам соҳибмулк ва 

ҳам мудир бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ дар асоси қарордод(м.5 Қонун).  

Тибқи Қонуни мазкур фаъолияти соҳибкорӣ дорои аломатҳои зерин 

буд.  

                                                           
89  Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. №24. Ст.408.  

90 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1992, №4. М.37   
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1. ташабуснокӣ;  

2. мустақилият;  

3. таввакал; 

4. ҷавобгарии молумулкӣ;  

5. гирифтани фоида.   

Ҳамзамон дар Қонун ифода карда шуда буд, ки дар ҳолати  соҳибкор 

барои амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорӣ корхонаеро, ки шахси 

ҳуқуқӣ аст, бунёд намояд ё бихарад, фаъолияти он тибқи Қонун дар бораи 

корхонаҳо  ба танзим дароварда мешавад( м. 2 ).  

     Дар  ин давра  инчунин як қатор қонунҳое қабул карда шуд, ки онҳо 

мафњум ва намуди корхонањо, низоми пулии Љумњурии Тољикистон, 

шаклњои фаъолияти инњисории субъектњои хоҷагї ва намудњои раќобати 

бевиљдонона, мафњум ва намудњои андозњое, ки аз шахсони воќеї ва њуќуќї 

рӯёнида мешавад, суѓуртаи њатмї ва ихтиёрии молумулкии субъектњои хо-

љагї, гарав њамчун тарзи таъмини иљрои уњдадорињо ва дигар му-

носибатњои байни субъектњои хоҷагї, инчунин байни онњо ва давлатро ба 

танзим медароварданд. Ба онҳо  Ќонунҳои ҶТ «Дар бораи корхонањо» 

(25.06.93); «Дар бораи низоми пулї»(27.12.93);  «Дар бораи мањдудияти 

фаъолияти инҳисорї ва равнаќи раќобат» (27.12.93);  «Дар бораи 

фаъолияти иќтисоди берунї» (27.12.93);  «Дар бораи бонки миллии Љумњу-

рии Тољикистон»(27.12.93); «Дар бораи асосњои системаи 

андоз»(20.07.94);«Дар бораи суѓурта» (20.07.94); «Дар бораи 

гарав»(20.07.94);  «Дар бораи боигарињои зеризаминї»(21.07.94) ва ѓайрањо 

дохил мешаванд. 

Бояд зикр намоем, ки давраи сипаришуда марҳилаи нахустини 

инкишофи муносибатҳои иқтисоди бозорӣ, аз ҷумла муносибатҳои 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барқарорнамоию инкишофи 
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низоми қонунгузории давлати  мустақил ва соҳибистиқлоли  Тоҷикистон 

мебошад.   

Ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994  

давраи навро дар тањия, такмил ва ќабули ќонунгузорӣ, аз ҷумла 

қонунгузории соҳибкорӣ оѓоз намуд. Конститутсия бо назардошти 

дурнамоии инкишофи кишвар  шаклњои  гуногуни моликиятро ба сифати 

асоси иќтисодиёти кишвар эътироф намуда , фаъолияти озоди иқтисодӣ , 

соњибкорӣ ,  баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии ҳамаи шаклњои  моликият, аз 

љумла моликияти хусусиро (м.12) кафолат дод. Ҳамин тавр дар 

Конститутсия  бори аввал оид ба ибораи “моликияти хусусӣ” сухан  рафта, 

принсипи озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ  дар сатҳи 

Конститутсия муқаррар карда  шуд. Дар баробари ин Конститутия ба ҳар 

кас озодии меҳнат ва ҳифзи он,  инчунин озодии интихоби касбу корро ҳақ 

дод ( м.35), ки  яке аз шартҳои дигари  рушди соҳибкорӣ мебошад.  Бо 

ҳамин ниҳоят саҳеҳ муайян карда шуд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ на 

танҳо  истифодаи молумулк, балки истифодаи озодонаи қобилияти ҳар кас 

низ муҳим мебошад.  Ҳамин тавр тибқи Конститутсия   шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ намудани  фаъолияти иқтисодӣ ва 

соҳибкорӣ озод буда, ҳуқуқи молу мулкро дар моликияти хусусӣ дошта  ва 

истифода бурдани онро дар ҳамагуна фаъолияти қонунии манъ нагардида 

пайдо намуданд, инчунин дар интихоби ихтиёрдорӣ кардани қобилияти худ 

ба меҳнат низ  озод гардиданд.  Аз гузориши зикргардида маълум гардид, 

ки дар ин давра барои рушди  соҳибкорӣ гуногуншаклии моликият ва пеш 

аз ҳама моликияти хусусӣ эътироф гардида,   машғул шудан ба ҳамагуна 

фаъолиятӣ қонун манъ накарда, аз ҷумла фаъолияти соҳибкорӣ, иқтисодӣ 

иҷозат дода шуда ва кафолати ҳуқуқии интихоби озодонаи  функсияи 

меҳнатӣ таъмин карда  шуд. Дар маҷмӯъ унсурҳои зикршуда заминаи 
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иқтисодию ҳуқуқии бавуҷудоӣ ва инкишофи фаъолияти соҳибкориро дар   

кишвари мо  ташкил медиҳанд.  

Бо маќсади ба танзим овардани фаъолияти соҳибкорӣ тибќи нишондоди 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон як силсила қонунҳо, аз ҷумла 

Қонунҳои ҶТ «Дар бораи сертификатсияи мањсулот ва хизмат» (12.12.96); 

«Дар бораи стандартикунонї» (12.12.96); “Дар бораи моликият дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”(14.12.1996); «Дар бораи хариди давлатии мол, кор 

ва хизмат» (12.12.97); «Дар бораи хусусигардонии моликияти 

давлатї»(16.05.97); «Дар бораи монополияњои табиӣ»(12.12.97); «Дар бораи 

фаъолияти аудиторї»(22.05.98);  «Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї» 

(23.05.98);  «Дар бораи њисоби бухгалтерї» (14.05.99); ва ѓайра қабул  карда 

шуд. Инчунин дар ин давра ба низомдарории муносибатҳои ҳуқуқӣ ба 

воситаи Кодексҳо оғоз гардид, ки  марҳила ба марҳила Кодекси 

мурофиавии хоҷагї (2.11.95); Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон  

(13.12.1996); Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон (15.05.97);  Кодекси 

андоз  (12.11.98) қабул карда шуданд. Бояд зикр намоем, ки дар Кодекси 

андози соли 1998 мафҳуми соҳибкории инфиродӣ ҳамчун унсури олами 

ҳуқуқ дода шуд.  Тибқи он соҳибкории инфиродӣ ҳамчун фаъолияти шахси 

воќеие маънидод карда шуд, ки бе таъсиси шахси њуќуќї, аз номи худ, 

тањти таваккал  ва масъулияти молу мулкии худи  соњибкор  амалӣ карда 

мешуд.  

 Хусусияти  ба худ хоси   ќонунњои танзимкунандаи муносибатҳои 

соҳибкорӣ   дар ин давра ќабулшуда аз он иборат буд, ки ба воситаи онњо  

танзими муносибатњои уфуќї ва амудии иќтисоди бозорї пайваста амалї 

карда мешуданд. Аз як тараф ба инкишофи муносибатњои бозории уфуќї 

ба монанди; хариду фурўши давлатии мол, кор ва хизмат, фаъолияти 

аудиторӣ, бухгалтерї, муносибати байни бонкњо, байни бонкњо ва 

мизољон, муносибатњои  мењнатї, инчунин барои  њифзи њуќуќи соњибкорон 
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ба воситаи судњои иќтисодӣ шароит муњайё карда шуд. Аз тарафи дигар 

танзими давлатии муносибатњои бозорї ба воситаи стандартикунонї, 

мањдуд кардани фаъолияти инњисорї, танзим ва назорати асъор, инчунин 

ба воситаи омилњои муњими таъсиррасонї ба монанди андоз ва пардохт 

пурзӯр карда мешавад. Ин кӯшишњо  дар ҳамон давра натиљаи мусбї њам 

доданд, аммо аз сабаби инкишофи сусти муносибатњои уфуќї, танзими 

давлатии муносибатњои бозорї натиљаи дилхоњ дода натавонист. Зеро бе 

ќабули  Кодекси гражданї ва ќонунњои нишондоди онро амалкунанда, ки 

бояд баробарии субъектњои хоҷагї, шаклњои ташкили њуќуќии шахсони 

њуќуќї, шаклњои моликият, озодии фаъолияти соњибкорї, иќтисодӣ ва  

дигар муносибатҳои ба онҳо алоқамандро ба танзим медаровард, рушди 

соҳибкорӣ  ғайриимкон буд.  Аз ин рӯ 30 июни соли 1999 қисми якуми 

Кодекси гражданї   ва 11 декабри соли 1999 бошад, ќисми дуюми он ќабул 

ва аз 1 январи соли 2000 мавриди амал қарор дода шуд. Қабул ва мавриди 

амал қарор додани  кодекси  мазкур дар барқарорнамоӣ ва инкишофи 

низоми қонунгузории соҳибкорӣ нақши муҳимро бозида, давраи навро дар 

инкишофи қонунҳои танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ оғоз намуд. 

Инчунин асоси њуќуќии фаълияти соҳибкорӣ ва хусусиятњои ташаккулёбии 

онро муайян намуд. Кодекси мазкур муносибатњои соҳибкории байни 

субъектњои гуногунро ба танзим дароварда, њадди иштироки давлатро дар 

чунин муносибатњо муайян намуд, шаклњои ташкилї – њуќуќии шахсони 

њуќуќиро муќаррар ва шартномаҳое, ки дар байни субъектҳои фаъолияти  

соҳибкорӣ баста мешаванд, муайян кард.  

  Ҳамчун механизми асосии танзимнамоии фаъолияти соҳибкорӣ баромад 

намуда, барои рушду нумӯӣ он минбаъд шароит муҳайё кард. Соҳибкорӣ 

тибқи қисми сеюми моддаи 1  Кодекси гражданӣ фаъолияти мустақили ба 

таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби 

муқарраркардаи қонун ба қайд гирифташудае эътироф карда шуд, ки барои 
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мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, 

иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст. Аз  таърифи  расмии 

мазкур маълум мегардад, ки фаъолияти соњибкорї дорои аломатњои зерин 

мебошад: 

1.Мустаќилияти соњибкор. 

2.Таваккали соњибкор. 

3. Мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, 

фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат. 

4.Бақайдгирии  шахсоне ( шаҳрванд ва шахсони ҳуқуқӣ), ки ба сифати 

соҳибкор фаъолият менамоянд. 

Бояд зикр намоем, ки дар фарқият ба Қонуни ҶТ “Дар бораи 

фаъолияти соҳибкорӣ” соли 1991 , Кодекси гражданӣ таркиби фаъолияти 

соҳибкориро аз  баъзе аломатҳои дар боло зикрёфта иборат дониста, 

ташаббус  ва ҷавобгарии молумулкӣ  ҳамчун шахси ҳуқуқӣ истисно намуд 

ва ба сифати яке аз аломатҳои расмии  мафҳуми соҳибкорӣ , ба ҳайси 

соҳибкор ба қайд гирифтани шахс (шаҳрванд ва шахси ҳуқуқӣ)-ро эътироф 

намуд.  Азбаски дар  моддаи 12 Конститутсия дар бораи  фаъолияти озоди 

иқтисодӣ ва соҳибкорӣ  сухан меравад, на дар бораи муносибатҳои 

иқтисодӣ ва соҳибкорӣ барои ҳамин ҳам   дар қисми 3 моддаи 1 Кодекси 

гражданӣ  оид ба танзими муносибатҳои байни шахсони амаликунандаи 

фаъолияти соҳибкорӣ ё бо иштироки онҳо дарҷ гардидааст. Ҳамин тавр 

Кодекси гражданӣ моҳияти фаъолияти иқтисодӣ, соҳибкориро, ки дар  

Конститусия баён гардидааст ифода намуда, ҳангоми муайян намудани 

доираи амали ҳуқуқӣ хусусӣ  ба соҳибкорӣ аз лиҳози танзими фаъолият,  на 

муносибат баҳо медиҳад.  Аз ин ҷо дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон моҳияти фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ ифода  карда шуд, 

на  муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкие, ки оид ба 
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фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд. Бояд зикр намоем, ки қонунгузор 

мафҳуми фаъолияти соҳибкориро дар Кодекси гражданӣ ифода намуда, 

нисбат ба он аз лиҳози мафҳуми фаъолияти тиҷоратӣ баҳо медиҳад, на 

фаъолияти соҳибкорӣ. Шояд чунин мафҳум  дуруст ҳам бошад, зеро  

Кодекси гражданӣ танзимкунадаи муносибатҳое мебошад, ки дар ҷараёни 

озоди  муомилоти гражданӣ  ба вуҷуд меоянд ва  ҳамзамон “тоҷир “ ва 

“соҳибкор”  ҳаммаъно нестанд, агарчанде ки   бо ҳам алоқаманданд.   

Бинобар ин тибқи мафҳуми соҳибкорие, ки дар Кодекси гражданӣ дода 

шудааст, мунтазам гирифтани фоида аз истифодаи молумулк, фурўши мол, 

иљрои кор ё расонидани хизмат ба даст оварда мешавад. Тибқи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад озодии фаъолияти иқтисодӣ 

ва соҳибкорӣ кафолат дода шуда ( м. 12), фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун 

фаъолияти иқтисодӣ баҳо дода мешавад.  Агар фаъолияти иқтисодӣ ҳамчун 

фаъолият оид ба истифодаи захираҳои табиӣ , моддӣ, молиявӣ, меҳнатӣ, 

зеҳнӣ  дар ҷараёни  истеҳсол ва фӯрӯши мол, на  танҳо ҳамчун истифодаи 

молумулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат баҳо дода шавад, 

пас фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун фаъолиятӣ иқтисодӣ нисбат ба 

фаъолиятӣ тиҷоратӣ васеъ буда, ҷараёни истеҳсолро низ дар бар мегирад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд мафҳум, шаклҳо ва намудҳои 

фаъолияти соҳибкориро  дар Қонуни ҶТ аз 10 маи соли 2002 “ Дар бораи 

ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии    Тоҷикистон”91.   

мушаххас  намуд. Тибқи он соҳибкорӣ   ба тарзҳои бо истифодаи меҳнати 

кироя; бе истифодаи меҳнати кироя; бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва бе таъсиси 

шахси ҳуқуқӣ анҷом дода шуда, дар шаклҳои   cоҳибкории инфиродӣ  ва 

соҳибкории шахси ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад.  Бояд қайд намоем, ки  

                                                           
91Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002,№4, қ.1,мод.293;соли 2005,№7, мод.400; соли 

2007,№5, мод.364; соли 2008, №12, қ.2, мод.997; соли 2011, №3, мод. 168. 
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дар Қонуни мазкур дар фарқият ба Кодекси гражданӣ, ки мафҳуми ягонаи 

“соҳибкориро” муқаррар менамояд, мафҳуми “соҳибкории инфиродӣ” аз 

мафҳуми “соҳибкории шахси ҳуқуқӣ” фарқ карда мешавад. Тибқи моддаи 6 

он соҳибкории шахси ҳуқуқӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ 

амалишавандаи ташкилотест, ки барои мунтазам ба даст даровардани 

фоида  аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, истеҳсол, иҷрои кор ё 

хизматрасонӣ равона карда шудааст. 

Чи тавре, ки аз мазмуни мафҳуми додашуда маълум мегардад дар 

таркиби он  яке аз аломатҳои “фаъолиятӣ соҳибкорӣ”,  яъне  ба сифати 

соҳибкор ба қайд гирифта шудани шахс  ифода нагардидааст. Бараъкс, 

“истеҳсол” ҳамчун воситаи ба даст овардани фоида эътироф карда 

мешавад.  Соҳибкории инфиродӣ бошад   дар  моддаи 6  Қонуни мазкур 

ҳамчун  фаъолияти мустақилонаи шахси воқеие эътироф карда мешавад,  

ки бидуни таъсиси шахси  ҳуқуқӣ аз номи худ ва таваккалона бо 

масъулияти амволии (молумулкии) худ ва барои гирифтани фоида 

(даромад) равона карда шудааст. Бояд зикр намоем, ки  тибқи тағйиру 

иловаҳои аз 28 декабри соли 2012 ба  Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуда,  таҳти мафҳуми соҳибкории 

инфиродӣ шахси воқеие фаҳмида мешавад, ки фаъолияти соҳибкориро бе 

таъсис додани шахси ҳуқуқӣ тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамояд. 

Инчунин дар ҳамин қисм қайд гардидааст, ки гӯё чунин мафҳумро 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мекарда бошад( қисми 5 

моддаи 29). Ба ақидаи мо чунин тарзи гузориш қобили қабул намебошад. 

Аввал ин ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби шахси воқеӣ  ба роҳ 

мондани фаъолияти соҳибкорӣ, шакли фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон 

буда ва доштани патент ва ё шаҳодатнома (бақайдгирии давлатӣ), гувоҳи 

эътирофи шаҳрванд ба сифати  соҳибкори инфиродӣ мебошад.  Вале ин  
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аломати моҳиятии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ба ҳисоб намеравад. 

Зеро фаъолияти соҳибкорӣ  дар баъзе ҳолатҳо мумкин аст бе бақайдгирии 

давлатӣ низ амалӣ карда шавад (қ. 4. М. 24 КГ). Аз ин ҷо моҳияти мафҳуми 

фаъолияти соҳибкориеро, ки дар қонунгузории Тоҷикистон  дода шудааст 

ифода карда наметавонад, зеро  қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  

мафҳуми соҳибкориро аз лиҳози  аломатҳои моҳиятии  соҳибкорӣ    ва   ҳам  

аз лиҳози унсури расмӣ, яъне бақайдгирии давлатӣ  баҳо медиҳад. 

Зимнан дар Кодекси андози соли 2004 соҳибкории инфиродӣ ҳамчун 

фаъолияти шахси воқеӣ, резидент ё ғайрирезидент  бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ, аз номи худ, таҳти таваккал (риск) ва масъулияти молу мулкии худ  

эътироф намуда буд (м. 15 ).  Ҳамин тавр дар Қонунҳои мазкур дар фарқият 

ба қисми 3 моддаи 1 Кодекси гражданӣ аломати  дигар ”бо масъулияти 

молумулкӣ худ”  илова мегардад. Бояд зикр намоем, ҷавобгарии 

молумулкӣ аломати муайянкунандаи соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории 

инфиродӣ ба ҳисоб намеравад, зеро он  на танҳо барои соҳибкорон, балки 

барои дигар субъектҳои  муносибатҳои гражданӣ низ хос мебошад.   

Кодекси нави андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 1 январи соли 2013 

амал менамояд барои мақсадҳои андозбандӣ, фаъолияти соҳибкориро 

ҳамчун фаъолияти мустақиле эътироф менамояд, ки таҳти таваккали худи 

шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд  ба 

ҳамин сифат ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, амалӣ карда мешавад ва 

барои ба даст овардани фоидаи (даромади, ҷуброни) мунтазам аз 

истифодаи молумулк, фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасонӣ равона 

гардидааст(м. 8).  Мафҳуми зикршуда  ба мафҳуме , ки дар  қисми 3 моддаи  

1 КГ ифода ёфтааст,  мувофиқ мебошад.  

Тазаккур бояд дод, ки дар ин давра  ќабули ќисми зиёди ќонунњои 

характери хусусию оммавї, моддию мурофиавии танзимкунандаи фаъолияти 
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соҳибкорӣ  ба анљом расид. Аз ҷумла, Ќонунҳои ЉТ Дар бораи ҷамъиятњои 

дорои масъулияташ мањдуд (10.05.2002), Дар бораи кооперативњои истењсолї 

(2.12.200), Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (10.05.2002), Дар бораи иҷораи 

молиявӣ(лизинг)(22.04.2003), Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон 

(9.12.2004), Дар бораи реклама (1.08.2003), Дар бораи  корхонањои давлатї 

(28. 02. 2004),  Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд (17.05.2004), Дар 

бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ (3. 03.2006), Дар бораи 

рақобат ва маҳдудкунии фаъолиятӣ инҳисорӣ дар бозорҳои мол (28.07.2006),  

Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (28.07.2006),  Дар бораи  ҷамъиятњои сањомї (5.03. 2007), Дар 

бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ (5.03.2007), Дар бораи 

сармоягузорӣ (12.05.2007), Дар бораи сирри тиҷоратӣ  (18. 06. 2008), Дар 

бораи  бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (19.05.2009),  

Дар барои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) (19.05.2009), Дар бораи фаъолиятӣ 

бонкӣ (19.05.2009),  Дар бораи стандартонӣ (29. 12.2010), Дар бораи коғазҳои 

қимматнок (28.06. 2011), Дар бораи консессияҳо (26.12.2011), Дар бораи 

ташкилотҳои маблағгузории хурд (16.04.2012), Дар бораи фаъолиятӣ савдои 

хориҷӣ (3.07.2012)  ва дигар қонунҳои танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ 

қабул карда шуданд. Дар ҳамин давра кодификатсияи қонунгузорӣ низ ба 

анҷом расид.   Кодекси андози Љумњурии Тољикистон (3.12.2004), ќисми 3-

юми Кодекси гражданї (1.03.2005), Кодекси мурофиавї граждании Љумњурии 

Тољикистон (5.01.2008), Кодекси Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурофиаи  

иќтисодї» (5.01.2008), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон”Дар бораи судњои 

њакамї» (5.01.2008), Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (17.09.2012), ки 

танзимкунандаи  фаъолиятӣ соҳибкорӣ ва ҳифзкунандаи  ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии соҳибкорон мебошанд  қабул карда шуданд  
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   Бояд зикр намоем, ки  фаъолияти њуќуќэљодкуние, ки  дар кишвари 

мо барои танзими њуќуќии муносибатњои соҳибкорӣ равона карда шудааст, 

хеле пурмањсул ва самаранок мебошад. Ба воситаи қонунҳои 

қабулкардашуда  фазои муносибатњои  соҳибкорӣ  зери назорати меъёрњои 

њуќуќӣ ќарор гирифт. Аз тарафи дигар ҳаёт доимо дар инкишоф мебошад, 

пас  низоми њуќуќи низ доимо таѓйир ёфта, дар бо баробари таѓйирёбї  

мумкин аст мунтазам боиси мухолифатњои нав гардад. Аз ин љо аз 

имконият дур нест, ки мухолифат дар байни ќонунњо ва дигар санадњои 

меъёрї-њуќуќии ќабулкардашуда ба миён меояд ва мутаносибан 

самаранокии онњо паст гардад. Пас минбаъд низ зарурияти ворид намудани 

тағъйиру иловаҳо ё ин ки қабули қонунҳои танзимкунандаи муносибатҳои 

соҳибкорӣ  оид ба  муносибатҳои ҳуқуқии бавуҷудомада  пайдо мешаванд.  

Давлат муносибатҳои мавҷударо ба танзим дароварда кўшиш ба харљ 

медињад, ки асосњои ягонаи њуќуќиро барои танзими муносибатњои 

иқтисодӣ, аз он ҷумла фаъолияти соҳибкорӣ  муќаррар намояд. Бо ин 

маќсад ќонунњое ќабул шуда истодаанд, ки на танњо муносибатњои соњаи 

њуќуќї муайян, балки муносибатњои соњањои гуногуни њуќуќро ба танзим 

медароранд. Онҳо на танҳо муносибатҳои сирф оммавӣ ё хусусиро ба 

танзим медароранд, балки онҳоро дар алоқамандӣ ба танзим медароранд, 

ки ҳангоми танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла  соҳибкорӣ, баҳам 

мувофиқоии элементҳои ҳуқуқи оммавӣ ва хусусӣ таҷассуми  худро 

меёбанд.  Маҳз ягонагӣ ва баҳамалоқамандии воситаҳои ҳуқуқи хусусӣ ва 

оммавӣ имконияти самараноконаи танзими фаъолияти соҳибкориро 

таъмин менамояд. Аз  ин лиҳоз ќонунгузории амалкунандае, ки 

муносибатҳои соҳибкориро ба танзим медароранд, бештар хислати 

комплексї доранд.   Дар  онҳо маҷмӯъи меъёрҳои ҳуқуқии хусусӣ ва 

оммавие, ки амалинамоӣ ва ташкили фаъолияти соҳибкориро ба танзим 

медарорад дарҷ карда мешаванд.  Комплексї будани қонунгузории  
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танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ  характери объективї дорад, зеро 

дар  соњаҳои њаёти љамъиятї аз як тараф таъмини оќилонаи бартарии 

манфиати давлатӣ ва ҷамъиятӣ, аз тарафи дигар риояи тавозуни байни 

манфиати љамъиятї ва манфиатњои хусусии соњибкорон махсусан муњим 

мебошад. Ба назар нагирифтани тавозуни байни манфиати ҷамъиятӣ ва 

хусусии соҳибкорон метавонад боиси самаранок амал накардани меъёрҳои 

ҳуқуқии қабулкарда гардад. Агарчанде, ки муносибатҳои характери хусусӣ 

доштаи танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ  асосан аз ҷониби Кодекси 

гражданӣ (Кодекси гражданӣ низ аз муносибатҳои характери оммавӣдошта 

холӣ намебошад) ба танзим дароварда шавад ҳам, аз тарафи дигар 

қонунгузории амалкунандаи соҳаи соҳибкорӣ на танҳо муносибатҳои 

характери хусусӣдоштаро ба танзим медароранд, балки танзими давлатии 

муносибатҳои соҳибкорӣ ва  назоратро дар соҳаи мазкур низ муқаррар 

менамоянд. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки  муносибатҳои комплексии соҳибкориро 

ба танзим медароранд на танҳо дар қонунҳои алоҳида ( Қонунҳои ҶТ дар 

бораи ҷамиятҳои дорои масъулияташон маҳдуд, дар бораи ҷамъиятҳои 

саҳомӣ, дар бораи корхоноҳо ва ғайра), балки дар кодексҳои гуногун  

муқаррар карда шудаанд.  Бояд зикр намоем, ки дар шароити ҳозира  чи 

хеле ки дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда мешавад дар қатори кодексҳои 

танзимкунандаи  муносибатҳои соҳавии муайян, кодексҳои танзимкунандаи 

муносибатҳои гуногуни вобаста ба намуди фаъолияти муайян92,  аз ҷумла 

соҳибкорӣ амал менамояд.  Мисоли равшани он  кодекси замин, кодекси 

андоз, кодекси меҳнат  ва ғ. шуда метавонанд.  Дар  кодексҳои мазкур 

фаъолияти(соҳаи) муайяне ба танзим дароварда мешавад, ки дар он 

муносибатҳои гуногун ( гражданӣ, соҳибкорӣ, маъмурӣ ва ғ.) ба вуҷуд 

                                                           
92Ниг.: Иоффе О. С. Понятие права и его типы //Гражданское законодательства Республики Казахстан/ 

Под ред. А. Г. Диденко. Вып. 12. Алматы, 2001. Саҳ. 56-57.  
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меоянд. Гуногунии санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолиятӣ 

соҳибкорӣ ва ҳамзамон як низоми муайян надоштани онҳо, инчунин аз 

лиҳози истифода начандон мувофиқ будани  онҳо  дар амал (яъне як қонуни 

мукаммал мавҷуд набудан) боиси масъалагузорӣ дар бораи қабули 

кодекси(қонуни) танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорӣ мегардад. Ин 

бесабаб намебошад, зеро вақти он расидааст, ки тибқи қонунгузорӣ ба 

муносибатҳои соҳибкорӣ (хоҷагидорӣ) ҳам аз лиҳози танзими  уфуқӣ ва 

ҳам аз лиҳози амудӣ муносибати ягона бошад, зеро фаъолиятӣ соҳибкорӣ 

аз ҷониби меъёрҳои соҳаҳои гуногуни қонунгузорӣ ба танзим дароварда 

мешавад.  

   Қайд намудан бомаврид аст, ки қабули Кодекси гражданӣ агарчанде , 

ки барои  то дараҷае ба низом овардан ва танзими муносибатҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ  заминаи асосӣ шуда бошад ҳам, 

вале барои дар оянда дар як қонуни муайян муттаҳид намудани 

муносибатҳои зикршуда мусоидат карда натавонист. Бараъкс, қонунҳои 

зиёде қабул карда шуданд, ки муносибатҳои маданӣ(гражданӣ) ва 

соҳибкориро новобаста аз Кодекси  гражданї  ба танзим дароварданд. Аз 

як тараф қабули як ќатор  ќонунњои танзимкунандаи муносибатҳои 

гражданӣ ва соҳибкорӣ дар худи Кодекс дар назар дошта шуда бошанд ҳам  

аз тарафи дигар қонунҳои зиёде қабул карда шуданд, ки  Кодекси гражданӣ 

қабули онҳоро дар назар надошт. Қабули кодексҳои  андоз, меҳнат, замин, 

тандурустӣ, Кодекси ҶТ дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмӯрӣ танзими 

омехтаи муносибатҳои уфуқи ва амудии  ҳуқуқиро  то дараҷае ба роҳ 

монданд, ки дигар дар бораи  танҳо аз тарафи Кодекси гражданӣ ба роҳ 

мондани танзими  муносибатҳои молумулкӣ сухан рондан душвор 

мебошад.  Танзими аз ҳад зиёди  муносибатҳои маданӣ аз ҷониби кодексу 

қонунҳои дигар иддаоро дар бораи оне,  ки дар шароити ҳозира Кодекси 
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гражданӣ  гуё нақши “Конститутсияи иқтисодӣ”-ро  иҷро мекарда бошад 

зери суол қарор  додааст.  Аз тарафи дигар дар солҳои охир  кӯшишҳо оиди  

дар худи Кодекси гражданӣ ба роҳ мондани танзими ҳуқуқии   уфуқӣ   ва 

амудии  муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ, инчунин 

корпаративӣ боиси нофаҳмиҳо дар предмети танзими ҳуқуқии 

муносибатҳои маданӣ гардида истодааст. Ба ақидаи мо нуфузи Кодекси 

гражданӣ ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои уфуқӣ дар ҷомеа ҳамон 

вақт баланд мегардад, ки ба қадри имкон предмети танзими ҳуқуқии он - 

танзими сифатан якхелаи муносибатҳои ҷамъиятии молумулкӣ ва шахсии 

ғайримолумулкӣ  бошад, на омехтагии  аз ҳад зиёди муносибатҳои 

оммавию хусусӣ.  Бояд қайд намоем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қонунҳои зиёде қабул карда шудаанд, ки муносибатҳои соҳаи иқтисоди 

бозориро ба танзим медароранд. Онҳо гуногунсоҳа буда, характери 

амудию уфуқӣ доранд. Бо мақсади таъмини ягонагӣ ва бо ҳам мутобиқатии  

қонунгузории соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди бозорӣ, қабули кодекси ягонаи 

танзимкунандаи асосҳои умумии соҳибкорӣ ва ҳуқуқии  зарур аст. Вагарна 

низоми қонунгузории соҳибкорӣ барои аз худ кардан ва дар амал татбиқ 

намудан мураккаб ва душвор мегардад.  Мавҷудияти чунин кодекс 

имконият медиҳад, ки қонунҳои гуногуни танзимкунандаи муносибатҳои 

соҳибкорӣ дар як кодекси алоҳида ифода ёфта, такрори минбаъдаи онҳо 

дар қонунҳои алоҳида аз байн бардошта шавад. Ин боиси ҷиддан беҳ 

гаштани низоми қонунгузории соҳибкорӣ гардида, ихтилоф ва 

номутобиқатии байни қонунҳои гуногуни танзимкунандаи муносибатҳои 

иқтисодӣ(соҳибкорӣ) бартараф ва истифодаи самараноки қонунгузории 

соҳибкорӣ аз тарафи соҳибкорон таъмин карда шавад. Аз ин ҷо қабули 

Кодекси соҳибкорӣ бо дарназардошти рушди минбаъдаи иқтисодиёти 

кишвар зарур аст. 
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§3. Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти  соҳибкорӣ 

   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 меорад93, тарзи ифодаи 

мустаҳкамкунии меъёри ҳуқуқ.94 омили бавуҷудоӣ ва амалӣ ҳуқуқ,95 шакли 

зоҳирии ифодаёбии ҳуқуқ96. Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ сарчашмаи ҳуқуқ 

ҳамчун шаклҳои ифодаи ҳуқуқ тавсиф карда мешавад.97      

Сарчашмаҳои танзимнамоии фаъолияти  соҳибкориро вобаста ба тарзи 

ташаккулёбӣ (ифодаёбӣ) ва эътиборӣ (қувваи) 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 

қабул карда шудааст, баромад менамояд. Тибқи моддаи 10 Конститутсияи 

Тоҷикистон 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 
                                                           

93  Ниг.:Теория государства и права: учебник для вузов./ под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова, 
М.,2000, - С.295. 
94  Ниг.:Лазарев В. В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. М.,1998. - С.181. 
95  Ниг.:Теория государства и права: учебник ,/ под ред. В. В. Лазарева. М.: Право и Закон, 1996. - 
С.123. 
96  Ниг. : Коммерческое(предпринимательское)право.Учебник.Т.1.  М., 2009. - С. 60. 
97  Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ , Китоби дарсӣ , Душанбе, 2014 - С.406. 
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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 њамагуна 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 њамагуна фаъолияте, ки ќонун манъ 

накардааст, аз љумла фаъолияти соњибкорї; 

4). интихоби озоди функсияи (фаъолияти) мењнатї.   

    Қонунҳои конститутсионӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ қабул 

карда нашудаанд, зеро Конститутсияи ҶТ қабул намудани чунин санадҳоро 

танҳо тибқи номгӯӣ муайяне, ки  бевосита дар матни Конститутсия 

пешбинӣ карда шудааст,  имконият медиҳад. 

    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, Кодекси 

ҶТ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ғ-ҳо. Ҳангоми танзими 

муносибатҳои соҳибкорӣ бояд дар назар дошт, ки муносибатҳои 

иштирокчиёни муомилоти граждание, ки бо баробарии ҳуқуқии тарафҳо 
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асос меёбанд, асосан  аз ҷониби Кодекси гражданӣ ба танзим дароварда 

мешаванд. Ҳамзамон қайд кардан бамаврид аст, ки КГ ҶТ 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 дода шудааст. Ҳангоми 

татбиқи меъёрҳои Кодекси гражданӣ,  инчунин ҳудуди объективие, ки 

моддаи 1 КГ  оид ба татбиқи  қонунҳои гражданӣ муқаррар намудааст, 

бояд ба назар гирифт, яъне нисбати муносибатҳои молумулкие, ки ба 

тобеъияти маъмурӣ ё бо тобеияти дигари омиронаи як тараф ба тарафи 

дигар асос ёфтааст, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда 

бошад, қонунгузории гражданӣ истифода намешавад. Барои ҳамин ҳам 

нисбати муносибатҳое, ки соҳаҳои маъмурӣ, молиявӣ, меҳнатӣ ва дигар 

соҳаҳоро ба танзим медароранд, меъёрҳои Кодекси гражданиро  татбиқ 

намудан мумкин нест. 

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 соҳибкориро муайян менамоянд. Аз ҷумла, Қонуни ҶТ аз 10 
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майи соли 2002 “Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд”98; 

Қонуни ҶТ аз 5 марти соли  2007 “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”99; Қонуни 

ҶТ аз 28 феврали соли 2004  “Дар бораи корхонаҳои давлатӣ”100;  Қонуни 

ҶТ аз 16 апрели соли 2012 “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории 

хурд”101”;Қонуни ҶТ аз 22 июли соли 2013 “Дар бораи кооперативҳо”102;  

Қонуни ҶТ аз 26 июли соли 2004 “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ”103; 

Қонуни ҶТ  аз 19 майи соли 2009 “ Дар бораи фаъолияти бонкӣ”104; Қонуни 

ҶТ аз 23 декабри  соли 1991  “Дар бораи биржаи молӣ ва савдои 

биржавӣ”105 ва ғ.   

    Гурӯҳи дигари қонунҳо тамоми фаъолияти соҳибкориро   ба танзим 

медароранд. Аз ҷумла, Қонуни ҶТ  аз 19 майи  соли  2009 “Дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони  инфиродӣ106”; 

Қонуни ҶТ  аз 17 майи  соли 2004 “Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе 

намудҳои фаъолият”107 ; Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 “ Дар бораи ба 

меъёрдарории техникӣ”108” Қонуни ҶТ аз 18 июни соли 2008 “Дар бораи 

                                                           
98 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002, №4, қисми 2, мод. 314; соли 2008, №10, мод. 
810.  
99Ахбори 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. 
100 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2004, №2, мод. 42; соли 2008, №10, мод.807. 
101 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №4, мод.266 
102 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2013, №7, мод. 519 
103 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод.456; с.2014, №3, мод.151; 
104 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; 
105 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; 
106 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.316; с. 2010, №12,ќ1, мод.828, 
ЌЉТ аз 28.12.12с. №912 
107 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, № 5, мод.348; с.2005, № 3, мод.120; с. 2006, № 

7, мод. 343; с.2007, № 6, мод. 433; с. 2008, № 1, қ.2, мод.14; № 6, мод. 457; № 10, мод. 816;с.2009, № 3, 

мод.78; №5, мод. 326; № 9 - 10, мод. 544; с. 2010, № 12, қ.1, мод. 821; с.2012, № 12, қ.1, мод. 1005; с. 013, 

№ 3, мод.193; № 11, мод.787; с. 2014, № 7, қ.2, мод. 406; мод. 407; Ќонунњои ЉТ аз 27.11.2014 с., № 157; 
аз 18.03.2015 с., № 1184; аз 18.03.2015 с., № 1191. 
108 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.329; с. 2011, №6, мод. 439 
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сирри тиҷоратӣ” 109; Қонуни ҶТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии  ҳуқуқи соҳибкорон”110 ва ғайра.   

     Ҳамзамон, қонунҳое мавҷуданд, ки намудҳои мушаххаси фаъолияти 

соҳибкориро танзим менамоянд. Аз ҷумла,  Қонуни ҶТ аз 3 июли соли 2012 

“Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ”111; Қонуни ҶТ аз 5 августи соли 2009 

“Дар бораи суғуртаи мутақобила”112;  Қонуни ҶТ аз  28 июни соли 2011  ” 

Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок”113 ва ғ-ҳо.     Реҷаи ҳуқуқии 

объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи Қонунҳои ҶТ  аз 5 марти соли 

2007 “Дар бораи тамғаи молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ”114; Қонуни ҶТ аз 

28 июни  соли  2004 “Дар бораи ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои 

сиёҳ ва ранга”115;  Қонуни ҶТ аз 12 майи соли 2001  “Дар бораи металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо”116 ва ғ. ба танзим дароварда мешаванд.  

Албатта, чунин ҷудокунии қонунгузории соҳибкорӣ  шартї буда, 

барои омӯзиши мавод лозим мебошад. Зеро, қонунҳои зикршуда оид ба 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ меъёрҳоеро низ дарбар мегиранд, ки 

баъзе ҷабҳаҳои дигари фаъолияти соҳибкориро танзим менамоянд ва 

баръакс. 

Ба сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти  соҳибкорӣ,  инчунин 

санадҳои ҳуқуқии зерқонунӣ дохил мешаванд.  Санадҳои ҳуқуқии 

зерқонунӣ доираи васеъ ва гуногуни муносибатҳоро дар соҳаи 

                                                           
109 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли  2008, № 6, мод. 461 
110 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, соли 2014 г., №7, ч.2, ст.404; Закон РТ от 
18.03.2015 г., № 1194 
111 Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №7, мод.696; Қонуни ҶТ аз 8.08.2015 с., № 
1215. 
112 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №7-8, мод.495 
113 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод.456; с.2014, №3, мод.151; Ќонуни 
ЉТ аз 23.11.2015 с., № 1255. 
114 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №3, мод. 167; Қонуни ҶТ аз 03.07.2012с., 
№858. 
115 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2004, №2, мод. 34; соли 2005, №12, мод.652. 
116 Ахбори Маљлиси Олии Ҷумҳурии Тољикистон, соли 2001, №4, мод.194; с.2006.,№4, мод.199; с.2007, 
№7, мод.673; с.2008, № 12, ќ.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          
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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 Ҷумҳурии Тоҷикистон 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  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 ҳавасмангардонии субъектҳои соҳибкорӣ дар 
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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 Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 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. 

Қонуни ҶТ аз 30 майи соли 2017“Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ”)117. Нақши муҳимро дар танзими фаъолияти соҳибкорӣ санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Вазорати молия, Вазорати иқтисод ва рушди савдо ва 

дигар мақомотҳо мебозанд.  Ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва ќарорњои 

раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе, инчунин Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳру ноҳия ва раисони 

шаҳру ноҳия баромад менамоянд. Онҳо дар шакли қарор ва дар  асос ва 

барои иҷрои Конститутсияи ҶТ,  фармонҳои Президенти ҶТ, қарорҳои 

Ҳукумати ҶТ, агар  қарорҳои Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳру ноҳия ва 

                                                           
117 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 271 
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раисони шаҳру ноҳия бошанд, инчунин  дар асоси қарорҳои Маҷлисҳои 

вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе ва раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе  қабул карда мешаванд. (м. 25 ва 26 Қонун). 

Чунин қарорҳо дар доираи салоҳияти онҳо қабул карда шуда, асосан 

фаъолияти корхонаҳои коммуналиро ба танзим медароранд. Ҳамзамон, 

дар баъзе ҳолатҳои бевосита дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ 

кардашуда,  талаботи онҳо, инчунин ба дигар субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорие, ки дар ҳудуди онҳо ба қайд гирифта шудаанд ва амал 

менамоянд,  татбиқ карда мешаванд. 

Барои татбиқи ҳамагуна 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 
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онҳо ба тааллуқ доштани субъект ба коллектив ё аъзои он будан вобаста 

мебошад. Мисол, агарчанде 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 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 корпоративи 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. 
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шуда метавонанд. Мақсади баста шудани онҳо танзим намудани 

масъалаҳои идоракунӣ, аз ҷумла интихоби модели идоракунӣ, муайян 

намудани тартиби ташаккул ва фаъолияти мақоми идоракунии субъекти 

хоҷагӣ, тартиби амалї намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои корпоративӣ ва 

ғайраи субъекти хоҷагӣ мебошад.   

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 дохилии (локалии) меъёрӣ 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 

мустақиманбо корманд, инчунин дар якҷоягї ё дар мувофиқа бо мақомоти 

ваколатдори намояндагии кормандони ташкилот қабул шуда, амалашон 

дар доираи ташкилот маҳдуд мегардад. 

Шартномаи меҳнатӣ созиши байни корфармо ва корманд, ки тибқи 

он корманд уҳдадор асткорҳоро аз рӯи як касб, якчанд касби 

муайян,ихтисос ё вазифа(мансаб) бо дараҷаҳои дахлдор, бо 

риояиқоидаҳоитартиботи дохилии меҳнат иҷро намояд, корфармо бошад, 

уҳдадор астбарои ҳамин корба корманд пурра ва сари вақтмузди меҳнат 

диҳад ва шароити меҳнатиеро, ки Кодекси меҳнат, дигар санадҳои мехёрии 

ҳуқуқии Тоҷикистон ва созишномаҳои тарафҳомуайян намудааст таъмин 

намоянд(м. 1 Кодекси меҳнат). 

Шартномаи коллективӣ санади ҳуқуқиест, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар  ташкилот ё соҳибкорӣ инфиродӣ ба танзим медарорад ва аз 
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тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва кормандон 

баста мешавад.  Созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади 

хуќуќиест, ки муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон ва 

корфармоёнро  ба танзим медарорад  ва дар сатҳи  ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, 

шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва соҳавӣ  баста мешавад(м. 1 Кодекси меҳнат). 

Созишномаҳои коллективӣ ба генералӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ ҷудо 

мешаванд. Созишномаи генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои 

асосии њамкорї ва уњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, иттињодияњои иттифоќњои касаба, дигар маќомоти 

намояндагии кормандон ва иттињодияњои умумиљумњуриявии 

корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, баланд бардоштани кафолатњои 

иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи иљтимоии гурўњњои камбизоати 

ањолї, зиёд кардани даромади мењнаткашонро бо мурури муътадил 

гардидани вазъи иќтисодиёт муайян мекунад. 

Созишномаи соњавї санади њуќуќиест, ки равандњои иљтимоиву 

иќтисодии инкишофи соња, шароити мењнат, сатњи шуѓл, музди мењнат, 

кафолатњои иљтимоиро барои кормандони соња муќаррар ва масъалањои 

тарафайни сатњи соњавиро муайян менамояд. 

Созишномаи минтаќавї санади њуќуќиест, ки дар минтаќаи воњиди 

дахлдори маъмурии њудудї шароити умумии мењнат, кафолат ва имтиёзњои 

мењнатиро ба танзим медарорад, ки барои њамаи Тарафњо њатмист ва 

њангоми бастани шартномањо ба њисоб гирифта мешавад(м. 301 Кодекси 

меҳнат).  

Созишномањо дар сатњњои зерин баста мешаванд: 

-дар сатњи љумњуриявї – Созишномаи генералии байни Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, иттињодияи корфармоён ва намояндагони 

кормандони Тољикистон; 
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 -дар сатњи соњавї – байни маќомоти дахлдори давлатї, иттињодияњои 

корфармоён ва маќомоти соњавии намояндагии кормандон; 

-дар сатњи вилоятї – байни маќомоти дахлдори иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї, ташкилотњои корфармоён ва иттињодияњои вилоятии 

намояндагони кормандон; 

-дар сатњи шањрї, ноњиявї ва ноњияњои шањрњо-байни маќомоти 

дахлдори иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, иттињодияњои 

корфармоён (соњибмулкон), намояндагони кормандон (м.301 Кодекси 

меҳнат).  

          Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон  

сарчашмаи дигари танзимнамоии фаъолияти  соҳибкорӣ мебошанд. Дар 

асоси моддаи 10 Конститутсияи ҶТ ва моддаи 10 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии 

ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Дар  Қонуни ҶТ аз 11 декабри соли1999 “Дар 

бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон118” муқаррар 

карда  шудааст, ки шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон, қисми 

таркибии низоми ҳуқуқии он ба шумор меравад. Агар қонунҳои Ҷумҳурӣ 

ба санадҳои ҳуқуқиии байналмилалии эътирофшуда  мутоқибат накунанд, 

меъёрҳои шартномаҳои байналмилалӣ амал мекунанд(м.4). 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 

                                                           
118  Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1999, №12, мод.348; соли 2001, № 7, мод. 484; 
соли 2005, № 12, мод. 654, ЌЉТ аз 22.07.2013с. №1013 
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ҳуқуқӣ назарияи ягона (монастикӣ) ва дуалистӣ мавҷуд мебошад. 

Намояндагони ақидаи ягона чунин ҳисоб менамоянд, ки низоми ҳуқуқии 

давлатҳо ягона буда, меъёрҳои ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалиро дарбар 

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 моддаи 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 Ҷумҳурии 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, 1986 с.)119 татбиқ мегардад ва 

моддаи 16 Конвенсия оид ба ҳуқуқе, ки оид ба уҳдадориҳои шартномавӣ 

                                                           
119  Ниг.:  Вилкова Н.Г.  Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли – 
продажи товаров (Гаага, 22 декабря 1986 года)./Договорное право в международном обороте,  М.: 
“Статут” 2004. - С.449. 
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татбиқ мегардад (Рим, 1980 с.)120 мустаҳакам карда шудааст, ки  татбиқи 

ҳуқуқ рад карда мешавад, агар чунин татбиқнамоӣ ошкоро хилофи  

асосҳои тартиби ҳуқуқи оммавии кишвар  бошад.  

Шартномаҳои байналмилалӣ шартномаҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошанд. 

Ду намуди шартномаҳои байналмилалӣ мавҷуд мебошад: 

1) Шартномаҳои байналмилалии ҶТ, ки расман нашр карда шудаанд ва 

барои татбиқашон қабули санади дохилидавлатӣ зарур намебошад; 

2) Шартномаҳои байналмилалии ҶТ, ки ба воситаи санади ҳуқуқии дахлдор 

қабул карда мешаванд (тасдиқ карда мешаванд, аниқтараш ба тасвиб 

расонида мешаванд (қ. 3.м.4.Қонуни ЉТ “Дар бораи шартномањои 

байналмилалии ЉТ”). 

Вобаста аз он ки шартномаҳои байналмилалӣ аз номи кӣ баста 

мешаванд, онҳо ба се намуд ҷудо мешаванд: 

-шартномаҳои байнидавлатӣ, ки аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон баста 

мешаванд; 

-шартномаҳои байналмилалие, ки аз номи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баста мешаванд;. 

-шартномаҳои байниидоравӣ, ки аз номи вазорат, кумитаи давлатӣ ё 

мақомоти дигари идоракунии давлатӣ баста мешаванд ( м.3. Қонун). 

  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 1993121 ҷудо 

мешаванд.  

                                                           
120 Ниг.:  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. 
121  Международное частное право в документах, Душанбе, 2014. - С. 120 - 125. 
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Ба сифати созишномаҳои байниҳукуматӣ  “Созишнома  оид ба 

дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурд дар давлатҳои иштирокчии ИДМ” аз 

17 январи  соли 1997; “ Созишнома оид ба ҳавсмандгардонӣ ва ҳифзи 

сармоя дар давлатҳои аъзои ҷомеаи иқтисодии АвроОсиё” аз 12 декабри 

соли 2008; Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҳукумати Ҷумҳурии Сотсиалистии Вьетнам оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи савдо 

ва иқтисод” аз 13 сентябри соли 1999122; “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. 

            Одатҳои муомилоти корӣ низ сарчашмаи танзимнамоии фаъолияти  

соҳибкорӣ мебошад.  Одатҳо яке аз шаклҳои қадимтарини сарчашмаҳои 

танзимнамоии ҳуқуқи ба шумор меравад. Вай пеш аз ба вуҷуд омадани 

қонунҳо пайдо шудааст. “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 онҳо одатҳои ҳуқуқӣ шуда 

метавонанд. Барои ҳамин ҳам  Қонуни ҶТ аз 8 июни соли 2007  «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросимҳо»123 ба сифати анъана - маҷмӯи 

арзишҳои моддӣ ва маънавии мероси иҷтимоию фарҳангии ҷомеа ва ё 

гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъиятиеро эътироф менамояд, ки аз насл ба насл 

мегузарад ( м. 2. Қонун). 

 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 бо таври васеъ татбиқ карда шуда, иҷрои онҳо  ҳатмӣ буда ва  

                                                           
122  Международное право в документах, Душанбе, 2011. 
123 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №6, мод.428; соли 2008, №6, мод. 448. 
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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  дар моддаи 5 Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ифодаи худро ёфтааст. Тибқи моддаи 5 КГ одатҳои 

муомилоти корӣ, сарфи назар аз сабт ёфтанашон дар ягон ҳуҷҷат, қоидаи 

рафтори дар қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар ягон 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада  ва васеъ истифода бурда 

мешавад. 

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин истилоҳи одатҳои 

тиҷоратӣ (савдоӣ) истифода бурда мешавад. Дар  қисми 3 моддаи 43 

Қонуни ҶТ аз 18 марти соли 2015 “Дар бораи Арбитражи байналмилалии 

тиҷоратӣ” гуфта 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 дар бар 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 
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низоми ягона ва умумиро ташкил намедиҳанд. Тибқи моддаи 5 Кодекси 

гражданӣ одатҳои муомилоти корӣ сарфи назар аз сабт ёфтани онҳо дар 

ягон ҳуҷҷат вуҷуд дошта метавонанд, агарчанде, 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 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.  Инчунин бояд зикр намоем, ки баъзе вақт мафҳуми одат ва 

расм ҳаммаъно дониста мешавад. Агарчанде ки онҳо мазмунан аз якдигар 

фарқ мекунанд. 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 
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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 воқеъии мазкур дар байни соҳибкорон (тоҷирон) маъмул 

гардидаанд. Дар ҳолати мутобиқати нияти тарафҳо расм ба иродаи дар 

таркиби аҳдифодаёфта  дохилшуда ҳисобида мешавад124. Расм сарчашмаи 

ҳуқуқ намебошад. Расм танҳо дар ҳолатҳое татбиқ карда мешавад, ки 

қоидаи мазкур ба тарафҳо маълум буда ва ифодаи худро дар шартнома дар 

намуди ҳаволаи бевосита ё шарти дарназардошта баёнкардашуда бошад125. 

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. моддаи 459 Кодекси гражданӣ  шартҳои 

намунавии  шартнома бояд ба талаботи муқаррарнамудаи моддаи 5 ва  

қисми 5 моддаи 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 

                                                           
124 Зыкин И С  Обычай и обыкновение в международной торговле, М., 1983. - С .17. 
125  Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник, М.,1980, /. отв . ред. Е. А  
Васильев . – С. 31 
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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,  ҳамчун 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 моддаи 5  Кодекси гражданӣ майян карда шудааст. 

Тибқи он одатҳои муомилоти корие, ки хилофи муқаррароти шартнома 

мебошад, татбиқ карда намешавад.  Вале одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи 

соҳибкорӣ бояд аз тарафи давлат эътироф ва муқаррар карда шавад. 

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 мешавад126. Бояд зикр намоем, ки худ ба худ 

иҷрои анъанаҳо ҳанӯз одат нестанд. Онҳо чи тавре ки дар боло зикр 

намудам, 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 

                                                           
126  Ниг.: Предпринимательское(хозяйственное) право, М., 2009. - С.57. 
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мешаванд. Дар муносибатҳои савдои беруна қоидаҳои байналмилалӣ оид 

ба шарҳи истилоҳҳои савдоии “ИНКОТЕРМС 2010”127  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 ИНКОТЕРМС  ба сифати 

расмиёти касбӣ (корӣ) баромад менамояд. Вале дар баъзе давлатҳо 

қоидаҳои савдо нақши одоби муомилоти кориро иҷро менамоянд, аз ҷумла 

дар Франсия, Германия, Австрия. Зеро, тибқи қонунгузории ин давлатҳо 

шартҳои ИНКОТЕРМС дар ҳолатҳое низ татбиқ мешаванд, ки дар 

қарордод гуфта нашудаанд.   

Бояд қайд намоем, ки санади судӣ ҳамчун сарчашмаи танзимнамоии 

ҳуқуқи дар низоми оилаи ҳуқуқҳои англо- саксонӣ (Англия, ИМА) эътироф 

карда шудааст. Дар низоми ҳуқуқи романию олмонӣ, ки ба он  низоми 

ҳуқуқии Тоҷикистонро низ дохил намудан мумкин аст,   амалияи судӣ ба 

сифати  сарчашмаи ҳуқуқ баромад менамояд. Дар кишвари мо, ки  амалияи 

судӣ расман сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда нашудааст, проблемаи 

амалияи судӣ ва нақши он дар батанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ 

ниҳоят актуалӣ мебошад. Дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ оид ба сарчашмаи 

ҳуқуқ будан ё набудани санади судӣ ду ақида мавҷуд аст. Ба ақидаи яке 

санадҳои мақомоти судӣ сарчашмаи ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи соҳибкорӣ ба 

ҳисоб меравад. Ба ақидаи дигарон санади мақомоти судӣ сарчашмаи ҳуқуқ 

набуда,  танҳо тавзеҳдиҳандаи сарчашмаҳои ҳуқуқи мавҷуда мебошад. 

Саволе ба миён меояд, ки санади мақомоти судиро сарчашмаи ҳуқуқ, 

меъёри танзимкунанда эътироф кардан мумкин аст ё не! Ҳангоми ҷавоб ба 

                                                           
127 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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ин савол ду ихтилоф ба вуҷуд меояд. Аз як тараф, амалияи  истифодаи 

санадҳои мақомоти ҳуқуқ дар фаъолияти ҳуқуқтатбиқнамоӣ барои он 

истифода бурда мешавад, ки ноаниқӣ ва номуайяниро дар татбиқи қонунҳо 

пурра менамояд. Аз тарафи дигар, ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон ҳамчун 

мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда ҳақ надорад, ки ба фаъолияти 

ҳуқуқэъҷодкунӣ ва баровардани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ машғул шавад. 

Ҳамзамон, нашояд тасдиқ намуд, ки санади мақомоти судӣ қувваи қонунро 

доро мебошад. Зеро, санади мақомоти судӣ  дар фарқият ба қонуне, ки аз 

ҷониби мақомоти қонунгузор қабул карда мешавад, табиати ҳуқуқӣ, 

тартиби  қабул ва эътибори  қонунии ба худ хосро доро мебошад. Бояд 

зикр намоем, ки қонун ва санадҳои зерқонунӣ асоси низоми ҳуқуқии 

Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Онҳо натанҳо аз тарафи мақомоти онҳоро 

қабулкунанда,  балки судҳо, бахусус Суди конститутсионии ҶТ метавонанд 

бекор карда шаванд. Ҳамин тавр, агар суд тавонад, ки тартиби 

танзимнамоии муносибатро (ҳангоми бекор кардани меъёри ҳуқуқ) тағйир 

диҳад, аз ин ҷо гуфтан мумкин аст, ки суд меъёри ҳуқуқиқеро ба вуҷуд 

меорад, ки боиси тағйирёбии танзими муносибатҳои мавҷуда мегардад. 

Албатта, дар чунин ҳолат оид ба ваколати њуќуќэъҷодкунии мақомоти судӣ 

сухан рондан қобили қабул намебошад. Дар кишвари мо  ба ҳайси 

сарчашмаи ҳуқуқ санадҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(қарор, хулоса ва таъинот) баромад карда метавонанд. Тибқи моддаи 60 

Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 26 июли соли 2014 

“Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон”128  санадҳои 

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ буда, доир ба онҳо 

шикоят кардан мумкин нест. Иҷрои санадҳои Суди конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳамаи мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, 

                                                           
128 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ.1, мод. 379; Ќонунњои конститутсионии 
ЉТ аз 18.03.2015 с., № 1175; аз 8.08.2015 с., № 1211. 
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муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, новобаста аз 

шакли моликият, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, ки санадҳои судӣ ба 

онҳо дахл доранд, ҳатмӣ мебошад.  Қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ, тавзеҳоти дастурии пленумҳои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ё меъёрҳои алоҳидаи онҳо, ки аз тарафи Суди 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон номувофиқ дониста шудаанд, аз эътибор соқит дониста 

мешаванд. Муқаррароти мазкурро ба назар гирифта, гуфтан мумкин аст, 

ки санади Суди конститутсионии ҶТ  эътибори меъёрӣ дошта, боиси 

беъэтибор гаштани санади ҳуқуқии ба Конститутсия номутобиқ мегардад. 

Чунин меъёрофарии Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он 

шаҳодат медиҳад, ки санади қабулкардаи он ногузир ва ба мақсад мувофиқ 

аст, ки сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда шаванд129. Ба ақидаи мо ба сифати 

санади Суди конститутсионӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ бояд ҳамон санадро  

эътироф намуд, ки ҳангоми  моҳиятан баррасӣ кардани масъала 

қабулкарда мешаванд.  Чунин санад бояд қарори Суди конститутсионӣ, 

аниқтараш ҳалномаи қабулкардаи он бошад. 

Оид ба амалияи Суди Олии ҶТ ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин гуфтанӣ ҳастем, ки дар асоси Қонуни конститутсионии 

ҶТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи Судҳои  Ҷумҳурии Тоҷикистон”130,  

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Пленуми Суди Олии 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи судиро оид ба амалияи татбиқи 

қонунгузорӣ ҷамъбаст намуда, тавзеҳоти дастурӣ медиҳанд.  Тибқи моддаи 

83  Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” бошад тавзеҳоти 

дастурии додашуда барои судҳо, мақомоту шахсони мансабдоре, ки қонуни 

                                                           
129 Ниг.: Рахимов М. З.  Конституционное правосудие.\Вестник Конференции органов  
конституционного контроля стран новой демократии. Выпуск 3(69) 2015, Ереван. С.83.. 
130 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 1, мод. 380; Ќонуни конститутсионии 
ЉТ аз 8.08.2015 с., № 1212. 
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тавзеҳшударо татбиқ менамоянд, ҳатмӣ мебошанд.  Бояд қайд намоем, ки 

тибќи моддаи 9 Ќонуни ЉТ “Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї”, 

Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї ба низоми 

сарчашмањои њуќуќ дохил карда нашудаанд. Њамин тавр расман Ќарорњои 

Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодии ЉТ сарчашмањои њуќуќ 

эътироф нашудаанд.  
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БОБИ 3.   СУБЪЕКТЊОИ  ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРӢ 

§1. Мафњум, аломатҳо ва намудњои субъектњои фаъолияти  соњибкорї 

       Дар фаъолияти соҳибкорӣ субъектҳои гуногун иштирок менамоянд. 

Онҳо дар амалї гардонидан ва танзими фаъолияти соњибкор дорои ҳуқуқу 

уҳдадориҳо буда, дар муносибатҳои соҳибкорӣ мустақилона аз номи худ 

фаъолият менамоянд.  Умуман, субъектҳои ҳуқуқ  шахсоне мебошанд, ки бо 

сабаби дорои аломатҳои ба худ хос буданашон метавонанд иштирокчиёни 

муносибатҳои ҳуқуқи бошанд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ доир ба субъектҳои 

ҳуқуқи соҳибкорӣ ва субъекти фаъолияти соҳибкорӣ фикри ягона мавҷуд 

намебошад. Ба ақидаи яке субъекти ҳуқуқӣ соҳибкорӣ дорандагони ҳуқуқ 

ва удадориҳои соҳибкорӣ мебошанд. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мазкур ҳам ба 

соҳаи бевосита амалӣ намудани фаъолияти хоҷагӣ ва  ҳам танзими чунин 

фаъолият тааллуқ доранд.131 Ба ақидаи дигарон субъекти фаъолияти 

соҳибкорӣ ҳама шахсест, ки фаъолияти он бевосита ва бавосита барои ба 

даст таровардани даромади соҳибкорӣ равона карда шуда ва вазъӣ 

ҳуқуқии онро ҳуқуқи соҳибкорӣ ба танзим медарорад.132 Ҳамзамон, бисёре 

аз муҳаққиқон(новобаста аз дар адабиёти ҳуқуқӣ мавҷуд будани дигар 

мавқеъ)133 оид ба фарқ намудани мафҳуми “субъекти ҳуқуқи соҳибкорӣ” ва 

“субъекти фаъолияти соҳибкорӣ”ибрози ақида менамоянд. Чунин фаҳмиш 

қобили қабул аст. Зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом намедиҳанд, балки 

танзими онро амалӣ менамоянд. Аз ин ҷо онҳо агарчанде, ки субъекти 

ҳуқуқӣ соҳибкорӣ бошанд ҳам, вале субъекти фаъолияти соҳибкорӣ 

намебошанд.  

                                                           
131 Ниг.: Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник ( муаллифи боб – В. В. Лаптев) М., 

2006, саҳ.41. 
132 Предпринимателӣское право Российской Федерации: учебник( муааллифи боб -Д. И. Дедова), М., 

2010. Саҳ  131. 
133 Ниг.: Жилинский С.Э.Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское 

право). Курс лекций. М.,1998, саҳ. 270; Мартемиянов В. С. Хозяйственное право. Т. 1. М.. 1994. Саҳ.56. 



92 
 

Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ  дорои аломатҳои зерин мебошанд: 

1. Онҳое дорои ҳуқуқу уҳдадориҳои муайян мебошанд.  

2.Мавҷудияти молумулки алоҳида, дар соҳибмулкӣ, ҳуқуқи пешбурди 

хоҷагӣ ва оперативии идоракунӣ. Шакли ҳуқуқии алоҳидагии молумулкӣ 

баҳисобгирии он дар тавозун мебошад. 

3.Ҷавобгарии молумулкии мустақил. Субъекти хоҷагӣ  дар назди 

шарик ва давлат бо тамоми молумулкаш ҷавоб медиҳад.  Ба истиснои 

ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ва ҳуҷҷатҳои таъсисии муассиси 

(иштирокчии) шахси ҳуқуқӣ ё соҳиби молумулки он аз рӯӣ уҳдадориҳои 

шахси ҳуқуқӣ ҷавобгар набуда, инчунин шахси ҳуқуқӣ аз руи уҳдадориҳои 

муассис (иштирокчӣ) ё соҳибмулк ҷавоб намедиҳад. Мувофиќи қ. 6 м. 127 

КГ ќисмњои  ҳудудию маъмурї аз рўи уњдадорињои дар њуќуќи идораи 

оперативӣ корхонаи давлатї буда, масъулияти иловагї доранд. Инчунин, 

агар сабабгори муфлисшавии шахси њуќуќї муассисон (иштирокчиён), 

соњиби молумулки шахси њуќуќї ё шахси дигаре бошанд, ки дорои њуќуќи 

додани дастурњои ҳатмї ё ба тариќи дигар имконияти муайян намудани 

амалњои онро дошта бошанд, ба зиммаи чунин шахс дар сурати нарасидани 

молу мулки шахси њуќуќї мумкин аст аз рўи уњдадорињои ў масъулияти 

иловагӣ гузошта шавад ( қ.4 м. 57 КГ).  

4.Бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ. Ҳамчун 

қоида дар муносибатҳои соҳибкорӣ (хоҷагӣ) танҳо субъекти 

бақайдгирифташудаи фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқи иштирок карданро 

дорад. Чунин бақайдгирӣ танҳо барои онҳо ҳатмӣ мебошад.  

Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ гуногун мебошанд. Ба онҳо соҳибкорони 

инфиродӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, 

коперативҳои тиҷоратӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорон, биржаҳои молӣ ва 
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фондӣ, хоҷагиҳо, қисмҳои таркибии дохилихоҷагӣ, филилалу 

намояндагиҳо ва ғ. дохил мешаванд. 

  Субъектҳои фаъолияти соҳибкориро  аз рӯӣ аломатҳои гуногун 

тасниф намудан мумкин аст. Вобаста ба шакли моликияте, ки дар асоси он 

амал менамоянд онҳоро ба дар асоси моликияти хусусӣ фаъолияткунанда, 

инчунин дар асоси моликияти давлатӣ ва коммуналӣ фаъолияткунанда 

ҷудо намудан мумкин аст. Дар шароити иқтисодӣ бозорӣ аҳамияти 

муҳимро субъектҳое ишғол менамоянд, ки дар асоси моликияти хусусӣ 

амал менамоянд. Ба онҳо соҳибкорони инфиродӣ, ширкату ҷамъиятҳои 

хоҷагӣ (ташкилотҳо корпоративӣ) ва баъзе дигар субъектҳои хоҷагӣ дохил 

мешаванд. Дар заминаи моликияти давлатӣ ва коммуналӣ корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, инчунин корхонаи махсус ташкил карда 

мешаванд.  

  Инчунин субъектҳои фаъолияти соҳибкориро вобаста ба шакли 

ташкили ҳуқуқиашон ба бе ташкил шахси ҳуқуқӣ, бо ташкили шахси 

ҳуқуқӣ, бе истифодаи меҳнати кироя ва бо истифодаи меҳнатӣ кироя 

тасниф намудан мумкин аст.  Бе таъсисӣ шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ метавонанд шаҳрвандон, хоҷагии деҳқонӣ ва ғ. машғул шаванд.  

Категорияи шахси ҳуқуқӣ барои субъектҳое, ки бевосита ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғул мешаванд аҳамияти муҳим дорад. Онҳоро одатан ба 

сифати субъектҳои хоҷагӣ номбар менамоянд. Аз инҷо дар баъзе мавридҳо 

мафҳуми субъекти хоҷагӣ ва шахси ҳуқуқӣ ҳаммаъно дониста мешавад.  

Чунин фаҳмиш қобили қабул намебошад. Зеро тибқи Қонуни ҶТ      аз 18 

майи соли 2017 ”Дар бораи ҳифзи рақобат”134 на танҳо шахсони ҳуқуқӣ, 

балки шаҳрвандоне, ки бетаъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолият менамоянд, 

                                                           
134 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274. 
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метавонанд субъекти хоҷагӣ бошанд(м. 2). Инчунин баъзе субъектҳои 

коллективӣ, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ метавонанд субъекти хоҷагидорӣ 

бошанд.  

 Шахсони ҳуқуқӣ дар навбати худ   мувофиќи м.50 КГ  ба ду гурӯњ људо 

мешаванд: ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї. Аломати чунин 

фарқият хусусияти асосии маќсади фаъолияти шахсони њуќуќї мебошад. 

      Ташкилоте, ки маќсади асосии фаъолияти он ба даст овардани фоида 

мебошад, ташкилоти тиљоратї эътироф карда мешавад. Онњо дар шакли 

ширкат ва љамъиятњои хољагї, кооперативњои тиҷоратӣ, корхонањои 

воњиди давлатї ва махсус ташкил карда мешаванд. Ташкилотњои тиљоратї 

њамчун шахси њуќуќї дорои молумулки алоњида ва ягонагии ташкилї 

барои идоракунии ин молумулк буда, аз рўи уњдадорињои худ ба ин молу 

мулк масъулият доранд, аз номи худ њуќуќ ва уњдадорињоро ба даст 

дароварда, амалї менамоянд ва дар суд ба сифати даъвогар ва љавобгар 

баромад менамоянд (м. 48 КГ). Онњо бо маќсади аз номи худ (новобаста аз 

муассисонашон) дар муомилоти гражданї иштирок намудан ва ба даст 

овардани фоида  барпо карда мешаванд. Ба ѓайр аз маќсади бадаст 

овардани фоида, онњо боз маќсадњои дигар низ доранд. Таъмини 

алоњидагии молумулкї, мањдуд кардани таваккали молу мулки 

иштирокчиён, ташкили идораи молу мулки дахлдор ва аз номи худ дар 

муомилот  гражданӣ иштирок намудан, аз ҷумлаи   чунин маќсадњоянд.   

Тартиби таъсиси ташкилотњои тиљоратї мувофиќи талаботи Кодекси 

гражданї , Қонуни ҶТ “Дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ” ё ќонунњои махсусе, ки вазъӣ ҳуқуқии шаклҳои 

ташкили ҳуқуқии алоҳидаро батанзим медароранд,  муќаррар карда 

мешавад.  

Ташкилотҳои тиҷоратӣ аз дигар намудҳои субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ бо нишонаҳои муайянашон фардӣ кунонида мешаванд. Яке аз 



95 
 

нишонаҳои фарқкунандаи онҳо дорои номи фирмавӣ будан  мебошад, ки, 

дар он ба шакли ташкилию њуќуќиашон ишора карда мешавад.  Номи 

фирмавии ташкилоти тиљоратї дар ҳуљљатњои таъсисии он нишон 

додашуда, дар баробари баќайдгирии худи ташкилоти тиљоратї ба ќайди 

давлатї гирифта мешавад. Истифодаи номи фирмавї њуќуќи истисноии 

шахси њуќуќї мебошад (м. 55 КГ). Ба ѓайр аз номи фирмавї 

инфиродигардонии ташкилоти тиљоратї бо роњи муайян намудани мањалли 

љойгиршавии он, инчунин инфиродкунии моли он амалї карда мешавад. 

Мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї, вобаста аз мањалли баќайдгирии 

давлатии он муайян карда мешавад. Он дар хуљљатњои таъсисии ташкилоти 

тиљоратї нишон дода мешавад. Моли ташкилоти тиљоратї бо роњи 

истифодаи тамѓаи  молӣ ё хизматрасонӣ  инфиродї карда мешавад. Тамғаи 

молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ нишонаҳое мебошанд, ки барои 

фардикунонии молҳо, корҳои иҷрошаванда ё хизматрасониҳои шахсонӣ 

воқеӣ ё шахси ҳуқуқӣ истифода бурда мешаванд( м. 1. Қонуни ҶТ аз 5 

марти соли 2007 «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ»135.   

Тамғаи  молї ба ќайди давлатї гирифта мешавад.  

  Ташкилотњои тиљоратї дар асоси ќарори соњибмулкон ё маќомоти  

ваколатдори он таъсис карда мешавад. Масалан, корхонањои воњиди 

давлатї аз тарафи Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон  таъсис дода  мешаванд. 

Вобаста ба шакли ташкилию њуќуќии  интихобкардаи ташкилотњои 

тиљоратї њуљљатњои  таъсисии онњо мувофиќи м. 53 КГ, оиннома, 

шартномаи таъсисї ва оиннома ва   ё танњо шартномаи таъсис шуда 

метавонад. Ширкати комил ва ширкати  ба боварї асосёфта дар асоси 

шартномаи таъсисї амал мекунанд. Љамъияти љавобгариаш мањдуд ва 

                                                           
135 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007, №3, мод. 167; Қонуни ҶТ аз 03.07.2012с., 
№858 
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љамъияти љавобгариаш  иловагї ба ѓайр аз  љамъияти хољагие, ки аз тарафи 

як муассис ташкил карда  мешавад, дар асоси шартномаи таъсисї ва 

оиннома фаъолият менамоянд. Дар ин њолат  шартномаи таъсисї баста 

нашуда, муассис фаќат оинномаро тасдиќ менамоянд. Ташкилотњои 

боќимондаи соњибкорї аз он љумла љамъияти сањомї ва корхонањои воҳиди 

давлатї фаќат дар асоси оиннома амал менамоянд. 

Мувофиќи қ.2 м. 53 КГ дар њуљљатњои таъсисї номи ташкилоти 

тиҷоратӣ, мањалли љойгиршавии он, тартиби идораи фаъолияти ташкилоти 

тиҷоратӣ, инчунин дигар маълумотњои пешбининамудаи ќонун нишон дода 

мешаванд. Дар шартномаи таъсисї муассисон иродаи худро оиди барпо 

намудани ташкилоти тиҷоратӣ муќаррар намуда, тартиби фаъолияти 

якљояи худро дар бобати барпо намудан, шартњои ба он додани молумулки 

худ ва иштирок дар фаъолияти онро муайян менамоянд. Дар шартнома 

инчунин шарту тартиби таќсими фоидаю зарар миёни иштирокчиён,  

идораи фаъолияти шахси њуќуќї, аз њайати он баромадани муассисон 

(иштирочиён) муайян карда мешавад. 

Оинномаи ташкилоти тиҷоратӣ њолати инфиродию њуќуќии 

ташкилоти тиљоратиро муайян мекунад. Дар оиннома мувофиќи реҷаи 

њуќуќии имконияти умумидошта мумкин аст њамаи он чизе ифода карда 

шавад, ки ба ќонунгузории амалкунанда зид намебошад. 

Инчунин дар оиннома мумкин аст њамаи он маълумотњое ифода карда 

шаванд, ки барои намуди дахлдори ташкилоти тиҷоратӣ ќонун муќаррар 

намудааст. Масалан, барои љамъияти сањњомї ѓайр аз маълумоте, ки дар 

қ.2 м. 53 КГ нишон дода шудааст, инчунин бояд шартњо оид ба навъњои 

сањмияњои мебаровардаи љамъият, арзиши номиналї ва миќдори онњо; 

андозаи сармояи оинномавии љамъият; њуќуќи сањњомон; њайат  ва 

салоњияти маќомоти идоракунии љамъият ва тартиби ќабули ќарорњо аз 

љониби онњо, аз љумла доир ба масъалањое, ки аз рўи онњо ќарор якдилона ё 
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бо аксарияти мутлаќи овозњо  ќабул мегардад, нишон дода шавад ( қ.3 м. 

109 КГ). Ба маќсади истифода ва ба даст овардани фоида молу мулки худро 

алоњида кардани муассис маънои шахсї гардонидани ин молумулкро дар 

дасти субъекти мазкур дорад. Дар аввал молумулки муассисон бо роњи 

ташкили сармояи фонди оинномавии субъектњои фаъолияти соњибкорї 

алоњида карда мешавад. Минбаъд онњо молумулкро аз њисоби дигар 

сарчашмањо, пеш аз њама аз њисоби фоида алоњида мегардонанд. Фонди 

оинномавие, ки бояд субъектҳои хоҷагї доро бошанд, аз маблаѓи (сањмияи) 

муассис(муассисон) иборат буда, он дар њуљљатњои таъсисї муќаррар карда 

мешавад. Фонди оинномавии субъектњои фаъолияти соњибкорї 

(ташкилотњои тиљоратї) њадди ақалли молумулки онњоро ифода намуда, 

бояд њимояи манфиати кредиторњои онњоро кафолат дињад. Сањм дар 

фонди оинномавии субъектњои фаъолияти соњибкорї пул, коѓазњои 

ќиматнок, ашёњои дигар ё њуќуќи молумулкї ё ин ки дигар њуќуќњои дорои 

ќимати пулидошта буда метавонад. Арзиши пулии сањм бо созиши байни 

муассисони субъектњои фаъолияти соњибкорї (ташкилотњои тиљоратї) 

муайян гардида, дар њолатњои пешбининамудаи ќонун метавонад аз 

тафтиши мустаќилонаи экспертї гузаронида шавад(қ..6 м. 69 КГ). 

Тартиби таъин ё интихоби маќомоти идоракунии ташкилоти тиљоратї аз 

тарафи ќонун ва њуљљатњои таъсисї муайян карда мешавад. Шакли аз њама 

оддии идоракунї барои корхонањои воњиди давлатӣ хос аст. Идоракунї ба 

тарзи яккасардорї ба роњ монда шуда, роњбар аз тарафи соњибмулк ё 

маќомоти ба он њисоботдињанда таъин гардида, ба онњо њисобот медињад. 

Шакли мураккаби идоракунї барои љамъиятњои сањњомї хос мебошад. 

Идоракунї ба воситаи низоми бисёрзинагии идоракунї (маљлиси умумии 

сањњомон, шўрои директорон, маќомоти идоракунї ва комиссияи 

тафтишотї) ба роњ монда мешавад. Дар баробари њамин сохтори ташкилии 

муассисањои тиљоратиро, филиал ва намояндагињо ташкил медињад.  
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Ташкилотҳое, ки маќсади асосии фаъолияти онҳо ба даст овардани 

фоида намебошад, ташкилотҳои ѓайритиљоратї эътироф карда мешаванд. 

Ин гуна ташкилотҳо фоидаи ба дастовардаро дар байни аъзоёнаш таќсим 

намекунанд. Онҳо бо фаъолияти соњибкорї фаќат ба маќсади иљрои 

вазифаи асосиашон, ки барои он ташкил шуда ба маќсади оинномавиаш 

мувофиќ аст, машѓул мешаванд. Вазифаи асосии онҳо амалӣ намудани 

фаъолиятҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва дигар фаъолиятҳои ғайрихоҷагӣ 

мебошад. Аз ин рў онҳо субъекти фаъолияти соњибкории ѓайримуқаррарї 

мебошанд.  Ташкилотњои ѓайритиљоратї дар шакли кооперативҳои 

ғайритиҷоратӣ, ташкилотњои љамъиятї ва динї, фондњои ҷамъиятӣ, 

муассисањо, иттињодияњои  ғайритиҷоратӣ ва дигар шаклњои ташкили- 

ҳуқуқии пешбини намудаи қонун амал менамоянд. Аз як љиҳат номгўи 

ташкилотњои ѓайритиљоратӣ мањдудкарданашуда ва аз тарафи дигар ба 

шаклњои дар ќонун пешбининашудаи онњо низ роњ дода мешаванд(м. 50 

КГ).  Ҳамин тавр на танҳо доираи фаъолияти ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, 

балки шаклҳои ташкили ҳуқуқии онҳо гуногун мебошанд. Бояд зикр 

намоем, ки тибқи Кодекси гражданӣ  ба ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ ҷудо намудани шахсони ҳуқуқӣ боиси бавуҷудоии ақидаҳои 

дигар дар адабиёти ҳуқуқи хориҷӣ гардидааст. Қайд карда мешавад, ки 

ҷудо намудани шахсони ҳуқуқи ба тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ аҳамияти 

амалиро надорад. Бисёр вақт ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ бе ягон маҳдудият (пурра) машғул мешаванд, агарчанде ки ба 

онҳо қонун танҳо  ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро иҷозат 

дода бошад ҳам. Чунин ҳолат ҷавобгуӣ талаботи Кодекси гражданӣ 

намебошад, зеро қонунгузории маданӣ барои амалӣ намудани мақсадӣ 

мазкур  таъсиси дигар хел шаклҳои ташкили ҳуқуқиро ба ғайр аз 

ташкилотҳои тиҷоратӣ пешбинӣ наменамояд. Ин боиси аз лиҳози 
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назариявӣ низ зери шубҳа қарор додани ҷудо намудани ташкилотҳо ба 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ мегардад136. Дар ҳақиқат дар таҷриба ҷудо 

намудани мақсади асосӣ аз ғайриасосӣ  на ҳама вақт имконият дорад. 

Барои ҳамин ҳам Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 

андозбандӣ  ҳамагуна фаъолиятро ба фаъолияти соҳибкорӣ ва 

ғайрисоҳибкорӣ ҷудо менамояд( м. 8.). 

Ба гуруњи дигари субъектњои фаъолияти соњибкорї субъектњои 

танзимкунанда ва назорати фаъолияти соњибкорї ба монанди маќомоти 

ҷумҳуриявӣ ва  мањаллии  ҳокимияти давлатӣ, муассисањои давлатї, 

ширкатњои марказии гуруњњои молиявию саноатї, маќомоти идоракунии 

иттињодияњои ташкилотњои тиљоратї, холдингҳо ва ѓайра дохил мешаванд. 

Субъектњои фаъолияти соњибкориро ба субъектњое, ки бо фаъолияти 

соњибкорї машѓул мешаванд ва субъектњое, ки онро танзим месозанд, људо 

намуда, бояд ќайд намоем, ки чунин таќсимот мутлаќ намебошад. Дар 

баъзе њолатњо фаъолияти соњибкорї мумкин аст пайваста амалї карда 

шавад. Зеро субъектњое, ки асосан фаъолияти соњибкориро амалї 

менамоянд, баъзе ваќт метавонанд функцияи танзимнамоиро иљро намоянд 

ва баръакс, субъектњое, ки танзимнамоии фаъолияти соњибкориро ба љо 

меоранд, ба сифати субъекти бевоситаи фаъолияти соњибкорї баромад 

менамоянд. Мисол, давлат ва маќомоти мањаллии давлатӣ, ки фаъолияти 

соњибкориро дар њудуди худ танзими менамоянд, дар навбати худ њамчун 

соњибмулк метавонанд ба воситаи ташкил намудани корхонањои худ, аз 

ҷумла корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ  бо фаъолияти соњибкорї 

машѓул шуда, бо њамин роњ молумулки худро идора кунанд. Ё ин ки дар 

Холдингҳо ташкилоти асосӣ субъекти хоҷагӣ буда, вале нисбат ба 

                                                           
136  Ниг.: Андреев В. И. Роль государ ства в развитии малого предпринимательства.//Правовые 
проблемы малого предпринимательства. М., 2001. С. 72; Белых В. С. Прававое регулирование 
предпринимательской деятельности в России, М., 2013,с.141.  
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корхонаҳои фаръӣ вай ба сифати танзимкунандаи фаъолияти онҳо баромад 

менамояд.  

Ҷои махсусро дар фаъолияти соҳибкорӣ субъектҳои дохили хоҷагӣ 

(қисмҳои таркибии ташкилотҳои тиҷоратӣ) ишғол менамоянд. Онҳо 

метавонанд дар муносибатҳои хоҷагие, ки дар дохили ташкилотҳои 

тиҷоратӣ дар байни онҳо , инчунин дар байни онҳо ва ташкилоти тиҷоратӣ 

бавуҷуд меоянд,  иштирок намоянд. Қисмҳои таркибии ташкилотҳои 

тиҷоратӣ ду намуд шуда метавонанд: дохилӣ ва алоҳида. Қисмҳои 

таркибии дохилии ташкилоти тиҷоратӣ метавонанд танҳо дар муносибат  

бо дигар қисмҳои таркибӣ ё бо ташкилот  бошанд. Чунин қисмҳои таркиби 

сех, хоҷагӣ ва қисмҳои ба ҳаминҳо монанд мебошанд. Онҳо танҳо дар 

дохили ташкилоти тиҷоратӣ амал намуда, алоҳидагии молумулкӣ ва 

ташкилии онҳо дар дохили ташкилот характери нисбӣ дошта, бо роҳи 

тасдиқи таркиби онҳо ва воситаҳои баҳисобгирии муҳосиботӣ амалӣ карда 

мешавад.  

Қисмҳои алоҳида (филиал, намояндагӣ) на танҳо дар муносибатҳои 

дохилихоҷагӣ иштирок менамоянд, балки аз номи ташкилоти тиҷоратӣ бо 

дигар ташкилотҳо дар муносибатҳо ҳуқуқӣ шуда метавонанд. Ҳолати 

ҳуқуқии онҳо ба таври умумӣ дар қонунгузорӣ муайян карда шуда, дар 

санадҳои меъёрии локалӣ мушаххас карда мешавад. Филиал воњиди 

махсуси шахси њуќуќї мебошад, ки берун аз мањалли љойгиршавии он 

ќарор дошта, тамоми вазифа ё як ќисми онро, аз љумла вазифаи 

намояндагиро иљро менамояд. Намояндагї воҳиди махсуси шахси њуќуќї 

мебошад, ки берун аз мањаллї љойгиршавии он ќарор дошта, манфиатњои 

шахси њуќуќиро њифз ва намояндагї менамояд ва аз номи он ањду амалњои 

дигари њуќуќиро анљом медиҳад. Молумулки филиал ва намояндагиҳои 

ташкилотҳои тиҷоратӣ дар тавозуни алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад.  
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Онњо аз љониби шахси њуќуќии онњоро таъсиснамуда бо молумулк таъмин 

гардида, дар асоси ваколатномаи тасдиќнамудаи он амал мекунанд( м. 56 

КГ). 

Ҳамзамон фаъолияти соҳибкорӣ вобаста ба даромади умумие, ки ба 

даст дароварда мешавад  ба соҳибкории  хурд, миёна ва  калон ҷудо 

мешавад(м.5 Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”.  

 

§2. Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ва  мазмуни он. 

Дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ,  ҷои 

мустақилро ишғол менамояд. Машғул шудан ба он ифодаи озодии 

фаъолияти соҳибкорӣ буда, ва ҳамчун яке аз ҳуқуқҳои асосӣ ва озодиҳои 

бунёдии инсон ва шаҳрванд мебошад. Албатта, соҳибкорӣ бе меҳнат анҷом 

дода намешавад. Аз ин ҷо вай  натиҷаи амалӣ шудани ҳуқуқи ҳар кас ба 

меҳнат ва интихоби касбу кор  низ мебошад(м. 35 Конститутсия). 

 Агарчанде, ки ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун яке аз  намуди 

ҳуқуқҳои иқтисодӣ дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  

бевосита мустаҳакам карда нашуда бошад ҳам, вале вай аз моҳияти қисми 2 

моддаи мазкур ба миён меояд, ки тибқи он давлат озодии фаъолияти 

иқтисодӣ, соҳибкориро кафолат медиҳад. Ҳамчун ҳуқуқи субъективии 

конститутсионӣ ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ чораи 

имкони рафтори шахс мебошад, ки бо санади меъёрии ҳуқуқӣ таъмин буда, 

барои ноил шудан ба мақсади дарназардошта равона карда шудааст.  

Мутаасифона, мазмуни ҳуқуқи мазкур дар фарқият ба ҳуқуқи моликият ва 

ҳуқуқ ба меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас, на ин ки дар 

Конститутсия, балки дар Кодекси гражданӣ ба ҳайси қисми таркибии 

мазмуни қобилияти ҳуқуқдории шаҳрвандон нишон дода нашудааст.    
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 Озодона амали намудани фаъолияти соҳибкорӣ бошад унсури 

принсипи конститутсионии озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ 

мебошад.  Ин чунин маъно дорад, ки ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад ҳамагуна 

тарзи амалӣ намудани фаъолияти иқтисодиро интихоб намояд. Чунончи, 

шаҳрванд метавонад корманди кироя бошад, қувваи кории худро барои 

истифода ба соҳибкор пешниҳод намояд, барои натиҷаи ниҳоии меҳнати 

худ  таваккал ва ҷавобгариро ба зимма гирад. Ҳамзамон бо ба даст 

овардани вазъи соҳибкори инфиродӣ  ё бо иштирок дар ташкилоти 

тиҷоратӣ    фаъолияти соҳибкориро амалӣ намояд. Қонунгузории 

амалкунанда ба ҳайси корманди кироя кор кардани шаҳрванд ва яку 

якбора анҷом додани  фаъолияти соҳибкориро манъ накардааст.  Вале дар 

асоси шартнома ва  бо мақсади аз байн бурдани бархурди манфиатҳо дар 

байни субъектҳои соҳибкории рақобаткунанда мумкин аст дар асоси 

шартнома иштирок ва кори шаҳрванд дар фаъолияти онҳо маҳдуд карда 

шавад. Ҳамзамон шаҳрванд ҳангоми таъсис додани ташкилоти тиҷоратӣ 

ҳақ дорад мустақилона ва ё бо иштироки дигар шаҳрвандон ҳамон шакли 

ташкилии ҳуқуқии шахси ҳуқуқиеро интихоб намояд, ки дар қонун нишон 

дода шудааст ва барои анҷом додани намуди муайяни соҳибкорӣ ва 

мақсади дилхоҳи муассис мувофиқ аст. 

Мазмуни ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро ҳуқуқу 

уҳдадориҳои субъектҳои онҳо ташкил медиҳад. Онҳо аз рӯи табиати худ 

гуногун буда, дар соҳаи манфиатҳои оммавӣ ва ҳам хусусӣ қарор доранд. 

Маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадорӣ вазъи ҳуқуқии соҳибкоро ташкил медиҳанд. 

Мазмуни ҳуқуқи субъективии соҳибкорро  маҷмӯи салоҳиятҳои зерин 

ташкил медиҳад: 1). ҳуқуқ ба аз ҷониби худ содир намудани амал; 2). 

ҳуқуқи аз дигар кас талаб кардани иҷрои уҳдадорӣ ба манфиати соҳибкор; 

3). имконияти аз ҷониби соҳибкор ҳимоя кардани манфиатҳои худ. Ҳамчун 
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дорандаи қобилияти ҳуқуқдорӣ субъектҳои соҳибкорӣ   ҳуқуқ доранд  

ҳамаи намуди фаъолияти соҳибкориеро, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, 

амалӣ намояд;   молумулки корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатиро бо  

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ истифода намояд; дар фаъолияти 

хоҷагидории дигар субъектҳои соҳибкорӣ  иштирок намояд; дар асоcи 

шартнома аз молумулки шаҳрвандон 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 

ихтиёрдорӣ ва истифода намояд; бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ  аз низоми таъминоти давлатии иҷтимоӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ 

истифода намояд; бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ  иштирокчии 

робитаҳои хориҷии иқтисодӣ бошад, бо амалиёти асъорӣ машғул гардад; 

нархи моли истеҳсолнамуда  (кору хизматрасонии анҷомдода)-ро дар 

доираи талаботи қонунгузорӣ мустақилона муайян намояд; якҷоя бо дигар 

субъектҳои соҳибкорӣ  ассотсиатсияҳои(иттифоқҳои) субъектҳои 

сҳибкориро таъсис диҳанд ё ба онҳо шомил шаванд;  дар таҳияи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ иштирок намояд;  дар фаъолияти шӯроҳо оид ба рушди 

соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ иштирок намояд;  ба 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти давлатии назоратӣ  барои  ба 

ҷавобгарӣ кашидани шахсоне, ки дар риоя накардани ҳуқуқи субъекти 

соҳибкорӣ гунаҳкоранд, муроҷиат намояд;  оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии худ ба мақомоти судӣ муроҷиат намояд;  ҳангоми 

гузаронидани санҷиши фаъолияти субъекти соҳибкорӣ, ки аз ҷониби 

мақомоти давлатии санҷишӣ ва назоратӣ анҷом дода мешавад, иштирок 
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намояд ва бо маводи санҷишӣ бевосита ва ё тавассути намояндаи 

ваколатдори худ шинос шавад;  дар хариди давлатии мол (кор, 

хизматрасонӣ) бо шартҳои баробар бо дигар иштирокчиён мутобиқи 

қонунгузорӣ иштирок намояд ва ғ.(м. 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ”). 

Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дорои уҳдадориҳои муайян 

мебошанд.  Онҳо   уҳдадоранд,  қонунгузорӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои бо 

қонун ҳифзшавандаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро риоя намоянд;  

мутобиқати моли истеҳсолшуда(кору хизматрасонии анҷомдода)-ро ба 

талаботи қонунгузорӣ таъмин намоянд;  дар асоси қонунгузорӣ оид ба 

меҳнат бо шаҳрвандоне, ки онҳоро ба сифати коргари кироя ба кор 

мегиранд, шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ва ҳамчунин бо талаби 

коллективӣ  меҳнатӣ шартномаи коллективӣ банданд;  барои 

муттаҳидшавии коргарони кироя ба иттифоқҳои касаба ва мақомоти 

дигари намояндагии онҳо бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоию 

иқтисодии худ монеъ нашаванд;  ба коргарони кироя на кам аз андозаи 

ҳадди ақалли музди меҳнати муқаррарнамудаи қонунгузорӣ музди меҳнат 

пардохт намояд;  оид ба таъмини ҳифзи меҳнат, бехатарии экологӣ, 

санитарию эпидемиологӣ ва техникаи бехатарӣ  дар асоси меъёрҳои 

муқарраргардида тадбирҳо андешанд; андозҳо ва дигар пардохтҳои 

ҳатмиро ба буҷети давлатӣ  сари вақт ва пурра пардохт намоянд;  ҳангоми 

муфлисшавӣ иҷрои уҳдадориҳои худро дар назди қарздиҳандагон тибқи 

қонунгузорӣ таъмин намоянд;  ба рақобати носолим ва фаъолияти 

инҳисорӣ роҳ надиҳанд;  пешбурди дафтари бақайдгирии санҷиши 

фаъолияти субъекти соҳибкориро таъмин намоянд; барои амалигардонии 

намуди фаъолияте, ки ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ё иҷозатномаро талаб 
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менамояд, мутобиқи қонунгузорӣ ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ё иҷозатнома 

гиранд ва ғ.(м. 8.Қонуни ҶТ “Да бораи ҳимоя...”). 

 

§3. Қобилияти ҳуқуқдории субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

  Барои иштирок дар муносибатҳои ҳуқуқӣ инсон бояд  дорои сифатҳои 

махсуси ҳуқуқӣ, аз ҷумла қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунӣ 

(субъекти ҳуқуқ будан), шахсони ҳуқуқии давлатӣ бошанд ваколат доранд.  

Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳамаи шахсон тааллуқ 

дошта, қисми муҳими қобилияти ҳуқуқдории шахс мебошад. Қобилияти 

ҳуқуқдорӣ аз тарафи давлат ба ҳамаи инсонҳо  қатъи назар аз миллат, 

нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва 

молумулк эътироф карда мешавад(м. 17 Конститутсия). Ҳамин тавр ҳама 

дар ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ баробаранд.   

    Ќобилияти њуќуќдории субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ  умумї, маҳдуд,  

махсус ва истисноӣ  мешавад. Ќобилияти њуќуќдории умумї ба субъект 

имконият медињад, ки  аз рӯи принсипи «Њар чи ки қонун манъ накардааст, 

равост» амал намояд. Чунин тартибот бо маќсади минбаъд ривољ додани 

мустаќилияти хољагии онњо, яъне гузариш аз ќобилияти њуќуќдории махсус 

ба умумї пешгирифта мешавад. Дар асоси қ.1 м. 49 КГ ва м. 7 Қонуни ҶТ аз 

26 июли соли 2014 «Дар бораи ҳимоя ва  дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ» 

субъектҳои соҳибкорӣ - шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои 

тиҷоратии резидент ва ғайрирезидент, филиал ва намояндагиҳои шахсони 

ҳуқуқии хориҷӣ), ки ба соҳибкорӣ машғуланд ба ѓайр аз корхонањои 

воњиди давлатї,  ва намудњои дигари ташкилотњои дар ќонун 

пешбинишуда метавонанд њамагуна фаъолятеро  амалӣ намоянд, ки ќонун 

манъ накардааст. Ҳамзамон субъекти дорандаи қобилияти умумӣ дар 

ҳуҷҷатҳои таъсиснамоияш метавонад қобилияти ҳуқуқдорияшро 
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маҳдуд(қобилияти ҳуқуқдории маҳдуд) намояд.  Аз ин ҷо аҳдеро, ки шахси 

ҳуқуқӣ хилофи  ҳуҷҷатҳои таъсисии худ, ки онро аниқ маҳдуд кардааст, 

бастааст, суд метавонад беэътибор эътироф намояд(м.198 КГ). 

     Ќобилияти њуќуќдории махсус бошад, ба субъект имконият медињад, ки 

фаќат њамон намудњои фаъолиятро амалї намояд, ё њамон њуќуќњоеро доро 

шавад, ки ба предмети фаъолияти ў мувофиќанд. Дорои  ќобилияти 

њуќуќдории махсус корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ мебошанд.  

Дорои қобилияти ҳуқуқдории истисноӣ он субъектҳое мебошанд, ки 

фаъолияти интихобнамудаи онҳо   барои машғул шудан ба дигар намуди 

фаъолиятро ба онҳо  тибқи қонунгузорӣ имконият намедиҳад. Чунончӣ, 

тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”  машғул шудани 

ташкилоти қарзӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ва бевосита ба фаъолияти 

суғурта манъ мебошад(м. 3), яъне, дорои қобилияти истисноӣ мебошанд. 

Дорои қобилияти ҳуқуқдории  истисноӣ, инчунин ташкилотҳои суғуртавӣ 

мебошанд.  

Қобилияти ҳуқуқдории субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо сабаби 

зарурияти гирифтани иҷозат барои машғул шудан ба  баъзе намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ маҳдуд карда мешавад. Татбиқ  намудани 

иҷозатномадиҳӣ ба  намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкории 

ташкилотҳои тиҷоратӣ  маъноӣ  ба  реҷаи  қобилияти махсуси ҳуқуқдорӣ 

наздик будани фаъолияти онҳо мебошад. Вале ин ҳолат дар оинномаи 

субъектҳои хоҷагӣ дарҷ карда нашуда, аз ҷониби мақомоте, ки масъалаи 

мазкурро ҳал менамояд, амалӣ карда мешавад. Ҳангоми бе иҷозатнома 

анҷом додани фаъолияте, ки бояд иҷозатнома дошта бошад ташкилоти 

тиҷоратӣ бо тартиби маҷбурӣ бо ҳалномаи суд барҳам дода шавад(м. 62 

КГ).  
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Ваколати қисмҳои таркибии ташкилотҳои хоҷагӣ маҳдуд мебошад. 

Онҳо дорои ваколати дохилихоҷагӣ мебошанд, ки  ба онҳо имконият 

медиҳад дар муносибатҳои байни худи онҳо дар дохили ташкилот, инчунин 

байни онҳо ва умуман ташкилот  иштирок намоянд. Ваколати 

дохилихоҷагӣ тибқи санадҳои меъёрии дохилие, ки аз ҷониби ташкилот 

қабул карда мешавад муқаррар карда мешавад. 

   Бояд қайд намоем, ки  барои пурра машғул шудан ба фаъолияти 

соҳибкорӣ шахс на танҳо бояд дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ, балки  дорои 

қобилияти амалкунӣ, яъне субъекти ҳуқуқ(соҳибҳуқуқ)  низ бошад.  Яъне, 

вай бояд амали аҳамияти ҳуқуқӣдоштаро содир намояд  ва  дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун ё шартнома имконияти ҷавобгариро ба зимма 

гирифтанро дошта бошад. Қобилияти амалкунӣ бо фаро расидани балоғат, 

яъне пас аз расидан ба синни ҳаждаҳ, ба миён меояд(қ. 1 м. 18 КГ). Вале бо 

дарназардошти ҳолатҳои истисноӣ ва ҳуқуқи озодона интихоб намудани 

намуди фаъолият, аз ҷумла соҳибкорӣ, аз ҷониби ҳар як шахс, қонунгузор 

имконияти чунин интихобро вобаста ба сифати худи субъект  медонад.  

Барои ин институти ҳуқуқии махсуси эмансипатсияро муқаррар кардааст. 

Қобилияти пурраи амалкунии гражданӣ тибқи қисми 1 моддаи 28 КГ ҶТ 

мумкин аст ба шаҳрванде дода шавад, ки ба синни 16 расидааст ва дар 

асоси шартномаи меҳнатӣ (қарордод) кор кунад, ё бо розигии падару 

модар, фарзандхондагон ё парастор ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шавад. Дорои қобилияти пурраи амал (эмансипатсия) эълон кардани 

ноболиғ бо розигии падару модар, фарзандхондагон ё парастор бо қарори  

мақомоти васояту парасторӣ  ё дар сурати набудани чунин розигӣ бо 

қарори суд сурат мегирад.  Ҳамин тавр барои он, ки ноболиғ тибқи 

қонунгузории Тоҷикистон соҳиби эмансипатсия гардад, шартҳои зерин 

зарур аст: аввало, хоҳиши ноболиғ оид ба машғул шудан ба фаъолияти 
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соҳибкорӣ; сониян, розигии падару модар, фарзандхондагон ё парастор бо 

қарори  мақомоти васояту парасторӣ, солисан, дар сурати набудани чунин  

розигӣ қарори(ҳалномаи) суд. Баъдан, ҳангоми мавҷуд будани шартҳои 

зикршуда онҳо  бояд ба қайд гирифта шаванд. Аз лаҳзаи ба қайд гирифтан 

онҳо метавонанд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Тибқи моддаи 

51 КГ шахси ҳуқуқӣ барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бояд ба 

қайди давлатӣ  гирифта шуда ва маълумот дар бораи бақайдгирӣ, аз ҷумла 

бақайдгирии ташкилотҳои тиҷоратӣ ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкоронӣ инфиродӣ дохил карда мешавад. Шахси ҳуқуқӣ аз 

лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш, ки ҳамзамон дохил намудан ба 

Феҳристи ягонаи давлатиро дар бар мегирад, таъсисгардида дониста 

мешавад.  

     Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

расман мафњуми њуќуќии соњибкор вуљуд надорад. Вале дар он меъёрњо ва 

њатто институтњои зиёде мављуданд, ки ќоидањои ташкил ва фаъолияти 

шахсонро оиди машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї пешбинї менамояд. 

Асосан дар Кодекси маданӣ (гражданї) оиди фаъолияти соњибкории 

шањрвандон (м.24), муфлисшавии соњибкорї инфиродї (м.26), ташкилотњои 

тиљоратї ( м. 50), ширкат ва љамъиятњои хоҷагї (м. 69 - 117) ва ѓайра 

меъёрњои махсус вуљуд доранд.  Бояд қайд намоем, ки шахсияти соҳибкор 

диққати иқтисодчиён, ҳуқуқшиносон, сотсиологҳо ва намояндагони 

илмҳои гуногунро ба худ ҷалб намудааст. Дар адабиёти иқтисодӣ соҳибкор 

ҳамчун шахсе муарруфӣ карда мешавад, ки  восита(маблағ) пайдо 

менамояд ва имкониятро барои ташкил ва идораи корхона истифода бурда, 

таваккали соҳибкориро ба зимма мегирад.137  

                                                           
137 Энциклопедический словарь бизнесмена. Менеджмент, маркетинг,  информатика.- К.,с.554. 
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Соҳибкор дар адабиёти ҳуқуқӣ шахсеро меноманд, ки фаъолияти 

соҳибкориро амалӣ менамояд, яъне субъекти фаъолияти соҳибкорӣ 

мебошад.138 

Истилоҳи “соҳибкор” дар фарҳанги забони тоҷикӣ маънои -сардори кор, 

корфармо; сардор, роҳбарро дорад139.   

      Ба ақидаи мо соҳибкор бояд шахсе дониста шавад, ки амали машғул 

шудан ба фаъолияти соҳибкориро бо тартиби муқарраркардаи 

қонунгузорӣ анҷом дода ва  ба ҳамин  сифат ба қайд гирифта шудааст. 

Њамаи ин гувоњи он аст, ки барои маълум намудани симои соњибкор аз рўи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва ќоидањое, ки нисбати фаъолияти он 

татбиќ карда мешаванд, зарурат ба миён омадааст. Эътирофи 

вазъи(ҳолати) њуќуќии шахси соњибкор далели муњими њуќуќї буда, 

оќибати муайяни њуќуќиро дорост. Аввало, ањдњое, ки соњибкорон 

мебанданд, бо фаъолияти соњибкорї алоќаманд буда, њамчун ањдњои 

соњибкорї (тиљоратї) дониста мешаванд. Аз ин рў онњо ба реҷаи махсуси 

танзими њуќуќї итоат менамоянд. Ин ба он асос меёбад, ки муносибати 

байни соњибкорон ё бо иштироки онњо мувофиќи қ.3 м. 1 КГ муносибатњои 

соњибкорї ба њисоб рафта, њамчун фаъолияти соњибкорї эътироф карда 

мешавад. Аз тарафи дигар, шањрвандоне, ки фаъолияти соњибкориро 

бидуни баќайдгири амалї менамоянд, њуќуќ надоранд, ки ањдњои бастаи 

худро њамчун ањдҳои соњибкорї (тиљоратї) нашуморанд. Зеро фаъолияти 

чунин шањрвандон дар њолатњои муайянкардаи Ќонун фаъолияти 

соњибкорї буда, суд метавонад нисбати онњо талаботи м. 24 КГ- ро татбиқ 

намояд. Инкори талаботи моддаи мазкур фаќат дар як мавриде мумкин аст, 

ки агар ањди басташуда хусусияти соф  маданӣ дошта, ба фаъолияти 

                                                           
138 Предпринимательское право Российской Федерации\Отв. Ред. Е. П.Губин, П. Г Лахно.- М..: 
Юристь, 2005.с.19. 
139 Ниг.: Фарҳанги забони тоҷикӣ(аз асри х то ибтидои асри хх). Ҷилдӣ 2. Нашриёти «Советская 

энсиклопедия»М.,1969,саҳ. 266. 
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соњибкорї алоқаманд набошад. Ба њисоб гирифтани њолате, ки шахс 

мумкин аст дар муомилот вазъи гуногун дошта бошад аз нуќтаи назари 

татбиќи дурусти меъёри њуќуќ  ниҳоят муњим мебошад.     Сониян, ќайд 

намудан зарур аст, ки эътирофи ҳолати њуќуќии шахс, њамчун соњибкор, 

боиси он мегардад, ки ў дорои уњдадорињои махсус гардида, ба он њуќуќњои 

иловагї дода мешавад. Дорои уњдадорињои махсус будани соњибкор 

маънои тобеъ будани фаъолияти соњибкорон ба реҷаи то дараљае ќатъи 

хољагидорї мебошад. Маќсади он таъмини манфиати дигар шахсонест, ки 

бо соњибкорон њамкорї менамоянд. Ба чунин уњдадорињо нашр намудани 

маълумот, баќайдгирии давлатии соњибкорон, барои шиносоии умум 

дастрас намудан, ба фењристи ягонаи давлатии шахси њуқуќӣ дохил кардан 

( м. 51 КГ), аз тарафи соњибкор бо тартиби муќарраркарда пешниҳод 

намудани маълумот дар бораи фаъолияти худ, аз љумла ќарор дар бораи 

барњамдињии шахси њуќуќї (м. 63 КГ), пешниҳод намудани њисоботи 

молиявї оиди андозсупорӣ аз фаъолияти соњибкорї ва ѓайра дохил 

мешаванд. Ба соњибкор додани ҳуқуќњои иловагї аз тарафи ќонунгузор дар 

навбати худ баъзе бартарињои ўро мустањкам менамояд. Мисол: ташкилоти 

тиљоратї њуќуќи истиснои истифодабарии номи фирма (қ.З м. 55 КГ) ё 

дигар объекти моликияти зењниро дорад ( м. 152 КГ), аз љумла номи фирма 

фаъолияти соњибкорро дар муомилоти тиљоратӣ инфиродї карда, ба дигар 

соњибкорон њуќуќ намедињад, ки дар муомилоти касбї бе розигии дорандаи 

он аз вай истифода баранд. Бояд ќайд намоем, ки на њамаи шахсони воќеї 

ва њуќуќї метавонанд соњибкор бошанд. Дар баробари ин қ.2 м. 23 КГ њама 

гуна мањдудкунии њуќуќи машѓул шудан бо фаъолияти соњибкориро аз 

тарафи санади маќомоти давлатї ё маќомоти дигар боиси беэътибор 

донистани чунин санад медонад. Њамзамон Ќонун њуќуќи бо фаъолияти 

соњибкорї машѓул шудани баъзе шањрвандонро дар сатҳи Конститутсия ва 

қонунҳои махсус мањдуд менамояд. Пеш аз њама чунин мањдудият ба он 
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шањрвандони Љумњурии  Тољикистон тааллуқ дорад, ки  вазифаҳои  вакили 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.50 

Конститутсия), аъзои ҳукумат(м.73 Конститутсия), судя (м.90 

Конститутсия), пракурор(м.97 Конститутсия),  хизматчиёни ҳарбӣ ва 

кормандони мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.23 

Қонуни ҶТ аз 20 марти соли 2008 “ Дар бораи мақомоти амнияти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”140, кормандони мақомоти мубориза бар зидди 

коррупсия (м.10 Қонуни ҶТ  аз 25 июли соли 2005 “  Дар бораи мубориза 

бар зидди коррупсия)141  ва ғ. иҷро менамоянд.  

  Вале Қонуни ҶТ аз  5 марти соли 2007 “Дар бораи хизмати давлатӣ”142  ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудани хизматчиёни давлатиро манъ 

накардааст. Чунин ҳолат метавонад бо  сабаби мавқеи хизматии 

(вазифавии) муайянро доро будани шахсони мазкур, ки аз рўи вазифаи 

ишѓолкардаашон уњдадоранд ба соҳибкорон  мусоидат намоянд, боиси 

мухолифати манфиати шахсии онњо ба манфиати  дигар соњибкорон 

гардада ба коррупсия мусоидат намояд.  

      Ҳамзамон доштани ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ маънои озодии 

беандоза доштани шахсро ифода наменамояд. Вай бояд дар доираи сарҳади 

муайянкардаи санади меъёрии ҳуқуқии ҳам дорои қоидаи рафтори мусбӣ ва 

ҳам манъшудаи дар ин соҳа татбиқшаванда  амалӣ карда шавад. 

 

                                                           
140 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, № 3, мод. 183; с. 2011, № 6, мод. 457;  
с. 2013, № 7, мод. 513; № 12, мод. 886; с. 2014, №11, мод. 654; с. 2015, №7–9, мод. 701; с. 2016, №3, мод. 

138; Қонуни ҶТ аз 24.02.2017 с., №1384.  
141 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2005, №7, мод. 402; с. 2007, №7, мод. 660; с. 2008, 

№10, мод. 800; с. 2011, №12, мод. 837; с. 2014, №3, мод. 148; Қонунҳои ҶТ аз 24.02.2017 с., №1385; аз 
24.02.2017 с., №1386; аз 30.05.2017 с., №1440. 
142 Ахбори Маҷлиси  Олии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, с.2007, №3, мод.166; №6, мод.429; 

с.2010, №3, мод.158; с.2011, №6, мод. 452; с. 2012, №8, мод. 834; №12 , қ .1, мод . 1008; с.  

2013, №7, мод . 542; №12, мод . 905; с. 2014, №  7, қ . 2, мод . 425; Қонунҳои ҶТ аз  
25.12.2015с., №1260; аз  15.03.2016 с., №1303) 
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§3. Соњибкории инфиродї 

Соҳибкории инфиродӣ дар кишвари мо дар баробари барқарроршавӣ 

ва рушди иқтисоди бозорӣ инкишоф ёфт. Дар шароити иқтисодӣ планӣ 

фаъолияти соҳибкории хусусӣ манъ буд. Вале дар солҳои охири мавҷудияти 

Иттифоқи Шӯравӣ санадҳои меъёрӣ ҳуқуқие  қабул карда шуданд, ки  

тадриҷан расмикунонии ин намуди фаъолиятро иҷозат доданд.  Аз ҷумла, 

Қонуни ИҶШС аз 19 ноябри соли 1986“ Дар бораи фаъолияти меҳнатии 

инфиродӣ”143, ки ба шаҳрвандон машғул шудан ба фаъолияти хоҷагиро бе 

истифодаи меҳнати кироя имконият дод. Қонуни ИҶШС аз 26 майи соли 

1988  ”Дар бораи кооператсия дар ИҶШС”144, бошад на танҳо иштироки 

шаҳрвандонро дар кооперативҳои истеҳсолӣ пешбинӣ намуд, балки аз 

тарафи  субъектҳои хоҷагии мазкур истифода намудани меҳнати кирояи 

шаҳрвандонеро, ки аъзои кооператив намебошанд,  имконият дод.   Қонуни 

ИҶШС аз 2 апрели соли 1991“Дар  бораи асосҳои умумии соҳибкории 

шаҳрвандон дар ИҶШС”145,  бошад Қонуни махсус дар бораи соҳибкории 

инфиродӣ буд. Вай на танҳо фаъолияти соҳибкории шаҳрвандонро 

ҳаматарафа зери танзими ҳуқуқӣ  қарор дод, балки муносибати ҳуқуқии 

байни худи шаҳрвандон ва шаҳрвандону давлатро муайян намуд. 

Баъди соҳибистиқлол шудани  Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 

соҳибкории инфиродӣ дар асоси Қонуни ҶТ   аз 23 декабри соли  1991 «Дар 

бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»146   сурат гирифт.  

Бояд қайд намоем, ки тибқи моддаи 1 Қонуни мазкур Соҳибкорӣ 

(фаъолияти соҳибкорӣ) фаъолияти ташаббускорона ва мустақилонаи 

шаҳрвандоне дониста мешуд, ки бо гирифтани фоида ё даромади шахсӣ 

равона карда шудааст ва аз номи худ таваккалан ва таҳти масъулияти 

                                                           
143  Ведомости Верховного Совета СССР. !986. №47. Ст.964. 
144  Ведомости Верховного Совета СССР .1988. №22. Ст.355. 
145  Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. №16. Ст.442.  
146 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1992, №4(1113), м. 37. 
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молумулкии  худ ё аз ном  ва таҳти масъулияти шахси ҳуқуқи-корхона сурат 

мегирад. Ба сифати субъектҳои соҳибкорӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд (м.3 

Қонун). Соҳибкори инфиродӣ  ҳамчун соҳибкории хусусӣ эътироф шуда,  

онро бе истифодаи меҳнати кироя анҷом додан мумкин буд(м.4 Қонун). 

Бояд қайд намоем, ки  тибқи Қонуни ИҶШС “Дар бораи фаъолияти 

меҳнатии инфиродӣ”, шаҳрванде, ки ба фаъолияти меҳнатии инфиродӣ 

машғул мешуд, ҳануз  соҳибкор ном бурда намешуд. Яъне инфиродикор 

соҳибкор ҳисоб карда намешуд. Бозор акнун оғоз гардида буд. 

  Баробари қабули қисми 1 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баъзе меъёрҳои хислати ҳуқуқию хусуси доштаи соҳибкории инфиродӣ ба 

Кодекси гражданӣ ворид карда шуд. Меъёрҳои хислати оммавию 

ҳуқуқидошта бошад ба Кодекси гражданӣ ворид нашуданд.  Дар натиҷа 

ҳолати ҳуқуқии соҳибкорони инфиродӣ то ба ҳол бо таври бояду шояд зери 

танзими ҳуқуқӣ қарор надоранд. Бо мақсади бартараф намудани камбудии 

мазкур дар қисми 2 моддаи 24 КГ  пешбинӣ карда шуд, ки  агар аз қонунҳо 

ё моҳияти муносибати ҳуқуқӣ тартиби дигаре барнаояд, нисбати фаъолияти 

соҳибкории шаҳрвандон, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолият 

менамоянд, мутобиқан қоидаҳои ҳамин Кодекс истифода мешаванд, ки 

фаъолияти шахси ҳуқуқии ташкилотҳои тиҷоратибударо танзим 

менамоянд. Сабаби баробар намудани вазъи њуќуќии соњибкорони 

инфиродї ба вазъи њуќуќии ташкилотњои тиљоратї на танњо субъекти 

фаъолияти соњибкорї будани онњо, инчунин нокифоягии меъёрњои махсус 

танзимкунандаи фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар ќонунгузории 

амалкунанда мебошад.  Ҳамзамон ҳолати зикршуда  ба он асос меёбад, ки 

муносибатҳои соҳибкорӣ новобаста аз оне, ки дар онҳо соҳибкорони 

инфиродӣ ё ташкилотҳои тиҷоратӣ иштирок менамоянд ягона мебошанд.  
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Ногуфта намонад, ки мафҳуми соҳибкории инфиродӣ минбаъд дар 

баъзе қонунҳои баъди Кодекси гражданӣ қабулкардашуда,  низ дода шуда 

буд. Аз ҷумла, тибқи моддаи 6 Қонуни ҶТ аз 10 майи соли 2002 “Дар бораи 

ҳимоя ва дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”147 соҳибкории 

инфиродӣ фаъолияти мустақилонаи шахси воқеие эътироф карда шуда буд, 

ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз номи худ, таҳти таваккал ва бо 

масъулияти молумулкии худ бо мақсади гирифтани фоида(даромад) равона 

карда шудааст.    

 Кодекси андоз аз 3 декабри соли 2004148 соҳибкории инфиродиро 

ҳамчун фаъолияти шахси воқеӣ, резидент ё ғайрирезидент  бе таъсиси 

шахси ҳуқуқӣ, аз номи худ, таҳти таваккал (риск) ва масъулияти 

молумулкии худ  эътироф намуда буд(м. 15 ). Ҳамин тавр дар Қонунҳои 

мазкур, ки мафҳуми соҳибкории инфиродиро дода буданд ба ҳайси яке аз 

аломатҳои муҳими фаъолияти соҳибкорӣ  масъулияти молумулкии 

соҳибкор ба ҳисоб мерафт. Минбаъд мафҳуми алоҳидаи соҳибкории 

инфиродӣ  аз қонунҳо  бардошта шуд. Акнун дар ҳамаи Қонунҳои 

амалкунанда ҳангоми муайян кардани мафҳуми соҳибкории инфиродӣ аз 

мафҳуми ягонаи фаъолияти соҳибкорӣ истифода менамоянд.  Вале дар 

баъзе Кодексҳо, аз ҷумла  Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  таҳти мафҳуми 

соҳибкори инфиродӣ шахси воқеие фаҳмида мешавад, ки фаъолияти 

соҳибкориро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ тибқи патент ё шаҳодатнома 

амалӣ менамояд. Ба ақидаи мо мафҳумҳое, ки дар Кодексҳои мазкур дода 

шудааст аҳамияти махсуси истилоҳотӣ дошта, барои амалӣ намудани 

                                                           
147 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2002, №4,қ.1. Мод. 293. 
148 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  с. 2004, №12, қ. 1, мод. 688;мод. 689; с.2005,  №12,  
мод.  629; с. 2006, №7, мод. 341; №12, мод. 543; с. 2007, №3, мод. 172;  №7, мод. 668; с. 2008, №3, мод. 
195; №6, мод. 455; с. 2009,  №3,  мод. 86;  №5, мод. 332; №12, мод. 823; с.2010, №7, мод.559; с. 2012, №4; 
мод. 263;№7, мод.702.  
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мақсадҳои дар онҳо зикршуда таъин шудааст. Онҳо моҳияти мафҳуми 

фаъолияти соҳибкориеро, ки дар қонунгузории Тоҷикистон  дода шудааст 

ифода карда наметавонад, зеро  қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  

мафҳуми соҳибкориро на танҳо аз лиҳози унсури расмӣ, яъне бақайдгирии 

давлатӣ, инчунин аз лиҳози  аломатҳои моҳиятии  соҳибкорӣ   низ  баҳо 

медиҳад. Зикр кардан бамаврид аст, ки соҳибкори инфиродӣ шахси воқеие 

мебошанд, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ 

амалӣ менамояд.  Ба љумлаи шахсони воќеие, ки бо фаъолияти соњибкории 

инфиродї машѓул шуда метавонанд, шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 

хориҷї ва шахсони бешањрванд мансубанд. Онњо танњо дар сурати дорои 

ќобилияти амал будан метавонанд ба чунин фаъолият машѓул шаванд. 

Шањрванд ба соњибкории инфиродї аз мавриди ба болоғат расидан, аз 

љумла агар тибќи ќонун издивољ то ба сини њаждањсола расидан иљозат 

бошад, он дорои ќобилияти амалкунии пурра гардида, метавонад ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машѓул шавад. Вале бо дарназардошти ҳолатҳои 

истисноӣ ва ҳуқуқи озодона интихоб намудани намуди фаъолият, аз ҷумла 

соҳибкорӣ, аз ҷониби ҳар як шахс, қонунгузор имконияти чунин интихобро 

вобаста ба сифати худи субъект  медонад.  Барои ин институти ҳуқуқии 

махсуси эмансипатсияро муқаррар кардааст. Қобилияти пурраи амалкунии 

гражданӣ тибқи қисми 1 моддаи 28 КГ ҶТ мумкин аст ба шаҳрванде дода 

шавад, ки ба синни 16 расидааст ва дар асоси шартномаи 

меҳнатӣ(қарордод) кор кунад, ё бо розигии падару модар, фарзандхондагон 

ё парастор ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад. Дорои қобилияти 

пурраи амал(эмансипатсия) эълон кардани ноболиғ бо розигии падару 

модар, фарзандхондагон ё парастор бо қарори  мақомоти васояту 

парасторӣ  ё дар сурати набудани чунин розигӣ бо қарори суд сурат 

мегирад.  Ҳамин тавр барои он ки ноболиғ тибқи қонунгузории Тоҷикистон 
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соҳиби эмансипатсия гардад шартҳои зерин зарур аст: Аввало, хоҳиши 

ноболиғ оид ба машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ. Сониян, розигии 

падару модар, фарзандхондагон ё парастор бо қарори  мақомоти васояту 

парасторӣ. Солисан, дар сурати набудани чунин  розигӣ қарори(ҳалномаи) 

суд. Баъдан, ҳангоми мавҷуд будани шартҳои зикршуда онҳо  бояд ба қайд 

гирифта шаванд.   Ҳамзамон, шањрвандон барои машѓул шудан бо 

фаъолияти соњибкорї молумулкеро истифода мебаранд, ки ќонунгузории 

амалкунанда истифодаи онро манъ накардааст.    

       Бояд зикр намоем, ки қонун хоҷагии  деҳқониро низ яке аз 

намудҳои соҳибкории инфиродӣ  дониста, қобилияти амалкунии аъзоёни 

онро  ҳам  ба монанди соҳибкорӣ инфиродӣ умумӣ  эътироф менамояд. 

Ҳамзамон, бояд дар байни вазъи ҳуқуқии роҳбари хоҷагии 

деҳқонӣ(фермерӣ) ва вазъӣ ҳуқуқии хоҷагии деҳқонӣ   фарқ 

гузошт.Тибқи моддаи 10 Қонуни ҶТ аз 15 марти соли 2016 “Дар бораи 

хоҷагии деҳқонӣ(фермерӣ)149  роҳбари хоҷагии деҳқонӣ  яке аз аъзои он 

мебошад, ки ба ин вазифа аз ҷониби маҷлиси аъзои хоҷагии деҳқонӣ 

интихоб карда мешавад. Вай  роҳбарии умумӣ ба фаъолияти хоҷагии 

деҳқонӣ; додани ваколатнома аз номи хоҷагии деҳқонӣ; намояндагии 

хоҷагии деҳқонӣ дар мақомоти давлатӣ, дар муносибат бо дигар 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; тибқи шартномаи меҳнатӣ ба кор қабул ва аз 

кор озод намудани коргарони кироя; ба роҳ мондани баҳисобгирию 

ҳисоботдиҳӣ дар хоҷагии деҳқонӣ; аз номи хоҷагии деҳқонӣ имзо 

кардани шартномаҳо ва дигар аҳдҳои ҳуқуқӣ-гражданӣ ва дигар 

ваколатҳоро дар доираи қарорҳои маҷлиси аъзои хоҷагии деҳқонӣ ва 

шартномаи фаъолияти якҷояи аъзои хоҷагии деҳқонӣ амалӣ менамояд. 

Аз тарафи дигар  роҳбари хоҷагии деҳқонӣ соҳибкорӣ инфиродӣ буда, 

                                                           
149 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №3, мод. 142. 
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ҳуқуқӣ амали намудани ҳамагуна фаъолияти соҳибкориро, ки аз мақсади 

таъсис додани хоҷагӣ ба миён меояд, дорад. Ба ин сифат роҳбари хоҷагӣ 

фаъолияти соҳибкории инфиродии худро дар алоҳидагӣ аз дигар 

аъзоёни хоҷагӣ бурда наметавонад. Фаъолияти он ба монанди 

фаъолияти дигар аъзоёни хоҷагӣ бо мақсади умумие, ки хоҷагӣ таъсис 

дода шудааст, тобеъ мебошад. Ҳамзамон шаҳрвандоне, ки дар  ҳайати 

хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, аз бақайдгирии 

давлатӣ озод мебошанд(қ.3. м. 24 КГ). 

   Бояд қайд намоем, ки  Ќонунҳои қабулкардаи Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)»(2002, 2009 ва 2016)  муносибати 

байни роҳбари хољагии дењќонї ва худи хољагии деҳқониро ба таври 

мушаххас муайян намуданд. Тибқи онҳо  субъекти соҳибкорї худи 

хољагии дењќонї эътироф карда шуд, на роҳбари хољагии дењќонї. 

Ҳамин тавр фаъолияти хоҷагидориро на фақат роҳбари хоҷагии деҳқонӣ, 

балки ҳамаи аъзоёни он дар якҷоягӣ мебаранд. Роҳбари хољагии дењќонї 

дар қаторӣ маҷлиси умумии аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ(агар шумораи 

аъзоёнаш аз 2 то 50 нафар бошад) њамчун маќоми иљроияи он эътироф 

карда мешавад. Ҳамин тавр ќабули Ќонунҳои зикршуда «Дар бораи 

хољагии дењќонї (фермерї)» масъалаи  дар ќатори шањрвандон ва 

шахсони њуќуќї ба сифати субъекти муносибатњои соњибкорї баромад 

намудани шакли ташкилии нави фаъолияти якҷоя, ба монанди «хољагї»-

ро муқаррар намуд, ки яке аз намудҳои иттиҳодияҳои тиҷоратии 

соҳибкорон мебошад. Акнун  хољагии дењќонї шахси њуќуќї набошад 

њам, дар муомилоти иќтисодї њамчун шахсияти њуќуќї иштирок намуда 

ќонунан дорои хусусиятњои шахси њуќуќї  мегардад. Њамзамон шахси 

њуќуќї будан ва дорои хусусияти шахсияти њуќуќї будан як чиз нест. 

Шахсияти њуќуќї  будан хусусияти умумист, ки ќонунгузор ин ё он 

шахсро ба  сифати  субъекти њуќуќ эътироф менамояд. Дар баробари ин 
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мутобиќи ќонунгузории амалкунанда, молумулкӣ  хољагии дењќонї ва 

молумулки аъзоёни он ба њуќуќи  якљояи соњибмулкӣ тааллуќ дорад.  

 Бояд дар назар дошт, ки Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи хољагии дењќонї (фермерї)»  хољагии дењќониро аз ду шакл 

иборат медонад:  

1). Бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, бо шумораи аз 1 то 50 нафар аъзо; 

2).Бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ бе дарназардошти шумораи аъзо( 

Моддаи 3). 

     Бояд қайд намоем, ки маҳдуд кардани соҳибкории инфиродӣ бо 

дарназардошти шумораи аз 1 то 50 аъзо то дараҷае озодии фаъолияти 

соҳибкориро, ки дар моддаи 12 Конститутсия пешбинӣ карда шудааст  дар 

соҳаи кишоварзӣ маҳдуд намуд. Зеро хоҷагии деҳқонӣ аз тарафи як нафар ё 

гурўҳи шахсони воқеӣ  бо дарназардошти шумораи аз 1 то 50 нафар аъзо 

маҳдуд карда шуд(м. 3 Қонун).  Акнун ба шаклњои  хољагии дењќонї ҳамчун 

соҳибкории инфиродӣ мутобиќи моддаи 3 Ќонуни мазкур   дохил 

мешаванд: 

а) Хоҷагии деҳқоние, ки аз тарафи як нафар таъсис дода мешавад; 

б) Хоҷагии деҳқоние, ки аз тарафи гурўҳи шахсони воқеӣ  дар асоси 

шартномаи фаъолияти якҷоя таъсис дода мешавад(м. 7 Қонун). 

      Њамин тавр, Қонуни нави хоҷагии деҳқонӣ дар шакли оилавӣ таъсис 

додани хоҷагии деҳқониро муайян накарда, таъсис додани хоҷагии 

деҳқониро дар шаклҳои  шахсї ва якљоя пешбинӣ менамояд. Соњибкории 

шахсї аз тарафи як шањрванд мустаќилан амалї карда мешавад. 

Соњибкории якљоя бошад, аз тарафи гурӯњи шањрвандон бе ташкили шахси 

њуќуќї  дар асоси фаъолияти якҷоя(шарикии одї) анҷом дода мешавад. 

Ҳамзамон, қонуни нав хоҷагии деҳқониро ҳамчун шакли ҳуқуқии 

мустақили ташкили ҳуқуқӣ эътироф накарда, балки ба он имконият дод, 
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ки дар ҳамагуна шаклҳои ташкили ҳуқуқии  Кодекси гражданӣ 

пешбининамуда, ба истиснои “кооператив” таъсис дода шаванд. Аз ин 

ҷо хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқие, ки дар Қонун пешбинӣ 

карда шудааст, метавонад дар ҳамаи шакли ташкилӣ –ҳуқуқии   ширкат 

ё ҷамъияти хоҷагӣ (ширкати комил, ширкати ба бовариасосёфта, 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияти 

иловагӣ ва ҷамъияти саҳомӣ(кӯшода ва пӯшида) бо сабт намудани 

калимаҳои «Хоҷагии деҳқонӣ» дар номи он ташкил дода шавад(м.3 

Қонун). Чунин сурат гирифтани масъала то дараҷае шахси мустақили 

ҳуқуқӣ будани хоҷагии деҳқониро зери суол қарор дод. Ҳамзамон, дар 

шаклҳои зикршуда таъсис дода шудани  хоҷагии деҳқонӣ чизи наверо 

эъҷод накард. Чунки ширкат ё ҷамъияти хоҷагӣ  шакли ташкилӣ-

хоҷагии мустақил мебошад, на хоҷагии деҳқонӣ. Танҳо дар номи онҳо 

сабт шудани калимаи “хоҷагии деҳқонӣ” моҳияти ширкат ё ҷамъияти 

хоҷагӣ будани онҳоро  дигар намекунад. Зеро дар соҳаи кишоварзӣ низ 

ҳамаи шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии дар Кодекси гражданӣ 

пешбининамударо таъсис додан мумкин аст.  Бояд қайд намоем, ки 

қонунгузории амалкунанда то қабули Қонуни нави хоҷагии деҳқонӣ 

азнавташкилкунии хоҷагии деҳқониро дар шакли ширкати 

хоҷагии(комил ва ба бовариасосёфта) ё кооператив имконият медод(м. 

307 КГ), вале дар шаклҳои   ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, 

ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ва ҷамъияти саҳомӣ(кӯшода ва 

пӯшида) таъсис доданро қобили қабул намедонист. Акнун тибқи Қонуни 

нави хоҷагии деҳқонӣ дар ҳолати дар шакли ҷамъияти саҳомии кӯшода 

таъсис додан метавонад қоғази қимматнок  низ барорад.     

    Шањрвандон аз рўзи баќайдгирии давлатї бо фаъолияти соњибкорї 

машѓул шуда метавонанд.  Яъне, шаҳрванд аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ 
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гирифтан дорои вазъӣ соҳибкорӣ инфиродӣ мегардад. Бақайдгирии 

давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ тибқи талаботи  

Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 “Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ”150 амали карда мешавад. 

Тибқи Қонуни мазкур бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ аз тарафи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ дар муддати се рўзи корӣ аз рўзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои  

зарурӣ амалӣ  карда мешавад( м. 21).  

Барои амалӣ гардонидани бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин, аз ҷумла ариза барои бақайдгирии давлатии 

шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ; нусхаи ҳуҷҷате, ки шахсияти 

шахси воқеиро тасдиқ мекунад; нусхаи сертификати ҳуқуқи истифодабарии 

замин ё нусхаи қарор дар бораи ҷудо намудани қитъаи замин дар ҳолати 

бақайдгирии хоҷагии деҳқонии(фермерии) фардӣ ё оилавӣ, рӯйхати аъзои 

хоҷагии деҳқонӣ(фермерӣ), рақами мушаххаси андозсупоранда барои ҳар 

яки онҳо; нусхаи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси воқеии хориҷӣ сукунат 

ва амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

иҷозат дода шудааст; нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи маҳали 

ҷойгиршавии(суроғаи) фаъолияти соҳибкории шахси воқеӣ;  пардохтномаи 

(квитансия) боҷи давлатӣ, ва (ё) пардохтномаи пешпардохти маблағи 

Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ 

барои шумораи муайяни моҳ  – барои шахсоне, ки хоҳиши гирифтани 

Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории 

                                                           
150 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №5, ст. 316; 2010 г., №12, ч. 1, ст. 828; 2012 
г., №12, ч. 1 ст. 1006; 2015 г., №11, ст. 972; Закон РТ от 14.05.2016 г., № 1319. 
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инфиродиро доранд  ва ғ-ҳо(м.22 Қонун Қонун “Дар бораи бақайдгирӣ”) 

пешниҳод карда мешаванд.  

Њангоми пешнињод намудани њуљљатњои пешбинишуда аз ҷониби 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ  шаҳодатнома дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё 

Патент барои ҳуқуқи амалигардонии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ва 

(ё)  иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ дода мешавад. Шаҳодатнома дар 

бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ 

ҳуҷҷате мебошад, ки барои машғул шудан ба ҳама намудҳои фаъолияти 

соҳибкориро ҳуқуқ медиҳад, агар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд.  Шахси воқеӣ 

наметавонад дар як вақт ҳам соҳиби Патент барои ҳуқуқи амалӣ 

гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ва ҳам соҳиби 

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ бошад(м. 23 Қонун).  

Чи тавре, ки қайд намудем, шаҳрванд аз лаҳзаи бақайдгирӣ 

метавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад. Ҳамин тавр, нисбати 

соҳибкорони инфиродӣ принсипи ягонаи бақайдгирии давлатӣ амал 

менамояд.  Вале дар сурати риоя нагардидани талаботи мазкур онҳо ҳақ 

надоранд нисбат ба аҳдҳои бастаашон ба он истинод намоянд, ки онҳо 

соҳибкор намебошанд. Суд метавонад ба чунин аҳдҳо қоидаҳои Кодекси 

гражданиро оид ба уҳдадориҳое, ки ба амалӣ намудани фаъолияти 

соҳибкорӣ алоқаманд мебошанд, татбиқ намояд( қ.4. м.24 КГ).  Қоидаи 

мазкур барои мубориза бар зидди шахсони бевиҷдон, ки намехоҳанд 

ҷавобгарии бегуноҳиро, ки қонун муқаррар намудааст ба зимма гиранд, 

равона карда шудааст.Чи тавре, ки медонем ҷавобгарии соҳибкорон барои 

вайрон кардани  уҳдадорӣ новобаста аз гуноҳ ба вуҷуд меояд, ҳол он ки 
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ҷавобгарии умумии гражданӣ ба принсипи умумии гуноҳ доштан асос 

меёбад. Барои ҳамин ҳам суд метавонад ба шаҳрвандоне, ки ба ҳайси 

соҳибкор ба қайд гирифта нашудаанд, ҷавобгарии бегуноҳиро, ки барои 

соҳибкорон муқаррар гардидааст татбиқ намояд. Вале ин қоида характери 

истиснои дошта, ва наметавонад моҳияти аҳамияти конститутивӣ(умумӣ) 

доштани бақайдгирии давлатиро бекор намояд.  Ҳамзамон, мантиқи 

муайян намудани чунин меъёр аз як тараф  ҳимояи манфиатҳои тарафҳои 

аҳдҳои гражданӣ бошад, аз тарафи дигар манфиати оммавии давлат бо 

роҳи рӯёниданӣ андоз(пардохт)  низ мебошад.      

      Шањрвандоне, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓул мешаванд дар асоси 

патент ё шањодатнома фаъолият менамоянд. Патент њуљљатест, ки ба сифти 

соњибкор ба ќайди давлатї гирифта шудани шањрвандро муайян карда, 

барои машѓул шудан ба фаъолияти соњибкории дар он пешбиникарда  

њуќуќ медињад. Шањодатнома, њуљљатест, ки шакли соддакардашудаи 

низоми андоз аз даромад ва пардохтњои иљтимої ба шумор рафта, 

њамзамон баќайдгирии давлатии шањрвандро ба сифати соњибкори 

инфиродї тасдиќ намуда, ба соњибкор ба ивази патент дода мешавад (м.4. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 

соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон»). 

Соњибкори инфиродї дар ҳолати доштани шаҳодатнома  њақ дорад аз 

мењнати кироя истифода барад ва кормандро аз кор озод намояд. Баъди 

додани андоз аз фоидаи ба дастовардааш мустаќилона истифода барад. 

Шахсоне, ки бо фаъолияти соњибкории инфиродї машѓуланд, метавонанд 

иштирокчии ширкатњои комил бошанд, инчунин барои амалї намудани 

маќсадњои худ шартномаи фаъолияти якљоя  банданд (м.1058 КГ). 

Соҳибкорони инфиродӣ метавонанд ба ҳамагуна намуди фаъолияте, ки 

қонун манъ накардааст машғул шаванд.   Қобилияти ҳуқуқдории соҳибкори 

инфиродӣ мумкин аст бо тартиби муқарраркардаи Конститутсияи 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон 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 маҳдуд карда шавад(м. 14 Конститутсия).  

Хусусияти вазъи ҳуқуқии соҳибкорони инфиродиро, инчунин 

хусусияти андозбандии фаъолияти соҳибкории онҳо, ки бе таъсисӣ шахси 

ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад, ташкил диҳад. Низоми андозбандии шахсони 

воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ё шаҳодатнома анҷом 

медиҳанд дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад.  

Аз ҷумла, андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро 

тибқи патент амалӣ менамоянд, низоми махсуси андозбандӣ буда, дар 

асоси он соҳибони патент уҳдадоранд андозҳои муқаррарнамударо ба 

андозаи устувор новобаста ба даромади бадастомада супоранд. Тибқи 

қонунгузории андози ҷумҳурӣ шахсони воқеие(резидентон ва 

ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки ба сифати соҳибкори 

инфиродӣ тибқи патент бақайд гирифта шудаанд, аз низоми андозбандии 

шахсони воқеии фаъолияти соҳибкории  инфиродиро амаликунанда 

истифода мебаранд, агар ҳамзамон шартҳои зеринро иҷро намуда бошанд. 

1) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии онҳо ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ  патент мебошад; 

2)  маблағи пешбинамудаи низоми патенти андозҳо аз ҷониби 

соҳибкор пешакӣ(бо тариқи  пешпардохт ) барои давраҳои пурраи 

дахлдори соҳибкорӣ пардохта шудааст; 

3) фаъолияти соҳибкори инфиродӣ бевосита аз ҷониби шахси воқеӣ бо 

истифодаи молумулки мавҷуда, аммо бе кирояи қувваи корӣ ва бе амалӣ 

намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ иҷро карда мешавад; 

4) намудҳои амалишавандаи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ва 
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андозаи устувори маблағи андозҳои  аз ҷониби андозсупоранда 

пардохтшавандаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд; 

5) дар соли тақвими даромади умумии истифодабарандаи системаи 

патентӣ наметавонад аз 100 ҳазор сомонӣ бештар бошад(моддаи 284 

Кодекси андоз). 

Мутобиқи қонунгузории андоз даромади умумии солонаи шахсони 

воқеӣ(резидентон ва ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ дар асоси шаҳодатнома ба қайд гирифта 

шудаанд, аз ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишавандаи онҳо наметавонад 

аз як милион сомонӣ зиёд бошад. 

  Бояд қайд намоем, ки соҳибкорони инфиродии дар асоси шаҳодатнома 

фаъолияткунанда вобаста ба намуди фаъолият ва даромади гирифтаашон 

аз чаҳор низоми андозбандӣ  истифода мебаранд: 

1) Низоми  умумии андозбандӣ. 

 2) Низоми  соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои  соҳибкории 

хурд. Мутобиқи низоми мазкур субъектҳои соҳибкории хурд андоз аз 

фоидаи шахсони ҳуқуқӣ ё андоз аз даромад барои соҳибкорони 

инфиродиро бо тартиби соддакардашуда пардохт менамоянд. Субъектҳои 

соҳибкории хурде, ки даромади умумии бо усули кассавӣ ҳисобшудаи онҳо 

дар соли пешинаи тақвимӣ (бе дарназардошти андози аксизӣ, андоз аз 

фурӯш(нахи пахта ва алюминии аввалия)) аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд 

намебошад аз андози низоми андози низоми соддакардашуда истифода 

мебаранд. Меъёри андози низоми соддакардашуда ба андозаи зерин 

муқаррар карда шудааст: 

                     1. Барои фаъолият ба истеҳсоли молҳо 5%; 

                     2.  Барои намудҳои дигари фаъолият 6%;                 
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3).Низоми  соддакардашудаи андозбандӣ барои  истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона). Андози ягона аз ҷониби хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва дигар истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода 

карда мешавад, ки барои онҳо замин воситаи асосии фаъолияти соҳибкорӣ 

мебошад. Оид ба заминҳои кишти обӣ, ки амалан барои парвариши пахта 

истифода мешаванд, меъёри андози ягона дар ҳаҷми нисфи меъёри дигар 

андозе, ки қонунгузории андоз муайян кардааст, муқаррар карда шудааст. 

4).Низоми  соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои тиҷорати бозӣ. 

  Чунин намуди андозро субъектҳои тиҷорати бозӣ, ба истиснои 

тиҷорати бозӣ, ки андозбандии онҳо дар манбаи пардохт амалӣ карда 

мешавад бояд истифода намоянд. Андозсупорандагони андоз аз тиҷорти 

бозӣ соҳибкорони инфиродие низ шуда метавонанд, ки фаъолияти 

соҳибкориро дар соҳаи тиҷорати бозӣ амалӣ менамоянд. Барои мақсадҳои 

ҳисоб намудани манбаи андоз аз тиҷорати бозӣ даромад аз ҳар як воҳиди 

объекти андозбандӣ (ҳар барориши лотереяҳои ба фурӯш дарназардошта) 

истифода бурда мешавад.  

  Хусусияти дигари фарқкунандаи соњибкори инфиродї аз дигар 

субъектҳои хоҷагӣ ќоидањо оид ба муфлисшавии онҳо мебошад(м.26 КГ). 

Мувофиќи он соњибкори инфиродие, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи 

кридиторон ќодир нест, бо ќарори суд мумкин аст муфлис эътироф карда 

шавад. Аз рўзи ќабули чунин ќарор ќайди ў ба сифати соњибкори инфиродї 

беэътибор мегардад. 

 Асос ва тартиби  муфлис эътироф намудани соњибкори инфиродиро 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 8  декабри соли 2003 «Дар бораи 

муфлисшавї»151 муќаррар менамояд. Тибқи он  асоси муфлис эътироф 

намудани соҳибкори инфиродӣ  надоштани қобилияти қонеъ  кардани 
                                                           

151Ахбори Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2003, №12, мод.674; соли 2008, №10, мод.813; 
соли 2009, №5, мод.317. 
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талабҳои кредиторон оид ба уҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷрои вазифаҳо оид 

ба ворид  намудани пардохтҳои ҳатмӣ мебошад(м. 39). Дар њолати  

муфлисшавии соњибкори инфиродї кредиторњои соњибкорони инфиродї  

њуќуќ доранд, ки талабњои дорои хусусияти шахсиро, ки ба фаъолияти 

соњибкорї алоќаманд намебошанд, чунончи, талабњоро оиди расонидани  

зарар ба њаёт  ва саломатии шањрвандон, инчунин оиди ситонидани 

алимент, оиди кўмакпулии аз кор рафтан ва музди мењнати шахсони 

мувофиќи шартномаи мењнатї коркунанда, оиди гарави молу мулки ба 

соњибкорони инфиродї тааллуќдошта, оиди адои ќарз аз рўи уњдадории 

пардохти маблаѓ ба буљет (қ.3 м. 26 КГ) талаб намоянд. Талаби 

кредиторони њар навбат танњо баъди ќонеъ гардонидани талаби 

кредиторони навбати пешина ќонеъ гардонида мешавад. Соњибкори 

инфиродие, ки муфлис эълон карда шудааст, њангоми баробар кардани 

њисобу китоб бо кредиторњо аз иљрои уњдадорињое, ки ба фаъолияти 

соњибкорї алоќаманд мебошад ва бо сабаби нарасидани молу мулки 

ќарздор ќонеъ гардонида нашудаанд, озод гардида, вале аз иљрои талабњои 

хусусияти шахсидоштаи кредиторњо, ки ќонеъ гардонида нашудаанд, озод 

карда намешаванд. Аз ин маълум мешавад, ки вазъи њуќуќии шањрванде, ки 

бо фаъолияти соњибкорї машѓул мешавад, аз вазъи њуќуќии шањрванди ба 

он машѓул нашаванда фарќ менамояд. Аз тарафи дигар, парвандањои онњо 

бояд мувофиќи ќонунгузории амалкунанда танњо дар суди иқтисодї 

баррасї шавад. Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси 

воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ  тибқи аризаи соҳибкори инфиродӣ;  

вафоти соҳибкори инфиродӣ;  қарори суд дар бораи муфлис эътироф 

намудани соҳибкори инфиродӣ;  қарори суд дар бораи бедарак ғоибшуда ё 

фавтида эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ;  қарори суд дар бораи 

қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба таври маҷбурӣ дар 

ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; санади 
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эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд дар бораи маҳрум намудан аз ҳуқуқи 

машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати муайян ва  бекор 

кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шахси хориҷӣ барои муваққатан ё 

доимӣ истиқомат намудан ва анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба охир расидани муҳлати чунин ҳуҷҷат( м. 

24 Қонун)  амали карда мешавад. 

Ба ҳайси хусусияти дигари фарқкунандаи соҳибкорони инфиродӣ аз дигар 

субъектҳои хоҷагӣ (ташкилотҳои тиҷоратӣ) ҷавобгарии онҳо баромад 

менамояд.   Вай  аз рўи уњдадорињои худ ба тамоми молу мулки ба ў 

тааллуќдошта, ба истиснои молумулке, ки мутобиќи санади ќонунгузорї аз 

он маблаѓ ситонидан манъ аст, масъулият дорад (б.1.м. 25 КГ).  

 

§ 4. Ширкат ва љамъиятњои хољагї 

Кодекси гражданї доираи васеи шаклњои ташкили њуќуқии 

хољагидории коллективиро пешбинї менамояд, ки на танњо ба стандартњои 

байналмилалї, балки ба њаќиќати инкишофи иќтисодии кишвари мо 

љавобгў мебошад. Ба сифати чунин шаклњои ташкилии њуќуќї ширкат ва 

љамъиятњои хољагї баромад менамоянд. Онњо ќобиланд ба њамаи 

соњибкорони инфиродї ва соњибкорони хурду миёна хизмат расонанд. 

Ширкат ва љамъиятњои хољагї мафњумњои ба њам монанд буда, якчанд 

намудњои мустаќили шахсони њуќуќии тиљоратиро дарбар мегирад. Онњо 

бисьёр хусусиятњои ба њам монандро дороянд. Пеш аз њама онњо 

ташкилоти тиљоратие мебошанд, ки дар асоси ихтиёрї ва аъзогии баробар 

ташкил карда шуда, ќонунгузор ќобилияти њуќуќдории умумиро ба онњо 

раво медонад. Ширкат ва љамъиятњои хољагї соњибмулки молумулки 

умумї ва ягонае мебошанд, ки аз њисоби амонатњои муассисони 

(иштирокчиёни) онњо ташкил карда шуда, молумулкашон дар љараёни 

фаъолияташон истењсол ва ба даст дароварда мешавад. Чунин рафтор 



128 
 

онњоро иштирокчии муомилоти молумулки мустаќил ва комилњуќуќ 

мегардонад. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ширкат ва 

љамъиятњои хољагиро њамчун ташкилоти тиљоратии сармояи 

оинномавиашон ба њиссањои муассисон (иштирокчиён) таќсимшуда 

маънидод менамояд (қ 1.м. 69 КГ ҶТ). 

Дар баробари ин њисса дар сармояи оинномавї боиси њуќуќи ашёии 

иштирокчї ба молумулки љамъият (ширкат) намегардад, зеро њуќуќи  

соњибмулкї ба молумулк дар асоси ќонун (қ.2.м. 48 КГ) ба шахси њуќуќї, 

яъне ширкат ва љамъият тааллуќ дорад. Њамзамон мављудияти њисса дар 

сармояи оинномавї асос барои моликияти иштирокчиён намегардад. 

Ширкат ва љамъиятњои хољагдорї њамчун ташкилотњои корпоративї дорои 

сохтори идоракунии якхела буда, маќомоти олии идоракуниашон маљлиси 

умумии иштирокчиён эътироф карда мешавад. Њатто иштирокчиёни онњо 

то дараљае њуќуќ ва уњдадорињои ба якдигар монанд доранд. Aз љумла, 

њамаи онњо њақ доранд, ки дар идораи корњои ширкат ва  љамъияти хоҷагӣ 

иштирок намуда, оиди фаъолияти он маълумот  гиранд. Бо китобњои 

муњосибавї ва дигар њуљљатњои онњо шинос шуда, дар таќсими фоида 

ширкат варзанд. Инчунин њангоми барњам додани ширкат ва љамъият 

ќисми молумулкеро, ки  пас аз њисоб кардани ќарз бо кредиторон боќї 

мемонад ё арзиши   онро гиранд. Дар баробари њамин ширкат ва 

љамъиятњои хољагї  уњдадоранд, ки мувофиќи тартиб, андоза, усул ва дар 

муњлатњои пешбининамудаи њуљљатњои таъсисот сањм гузоранд,инчунин  

маълумоти махфиро дар хусуси фаъолияти ширкат ва љамъият фош 

накунанд (м. 70 КГ). Дар баробари њамин ќаробату  монандии шаклњои 

ташкили њуќуќии онњо имконият медињад, ки бо ќарори маљлиси умумии 

иштирокчиён ширкату љамъиятњои як  шакл ба шакли дигари ширкату 

љамъиятњои хољагидорї ва  коперативњои тиҷоратӣ табдил дода шаванд 

(қ.1  м. 71 КГ). 
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Бояд дар назар дошт, ки ќонунгузории амалкунанда иштироки 

маќомоти давлатї ва њокимияти мањаллиро (агар дар Ќонун иштироки 

бевоситаи онњо дар љамъиятњои хољагї ё ба сифати амонатгузор дар 

ширкатњои ба боварї асосёфта пешбинї карда нашуда бошад) дар 

љамъиятњои хољагї ва сањњомони ширкатњои ба боварї асосёфта манъ 

менамояд (қ. 4 м.69 КГ). Зеро маќомоти хоњимияти давлатї на барои 

иштирок дар муомилоти гражданї(молумулкї) ташкил карда мешаванд. 

Онњо дар муносибатњои  соњибкорї њамчун яке аз навъњои муассисањои 

дорои њуќуќи  ашёии мањдуд нисбати молумулки ба он додашуда, ки аз 

тарафи соњибмулк маблаггузорї мешавад, баромад менамоянд. Ќонун  

инчунин метавонад иштироки категорияи алоҳидаи шахрвандонро дар 

ширкат ва ҷамъият мањдуд ё манъ намояд. Чунончи, шахсони мансабдори 

маќомоти њокимияти давлатї одатан њаќ надоранд бо фаъолияти 

соњибкорї машѓул шаванд, вале метавонанд дар љамъиятњои сањњомии 

кушод сањмдор бошанд. 

Дар баробари нишонањои ба њам монанд доштани ширкат ва 

љамъиятњои хољагї, онњо дорои хусусиятњои фарќкунанда низ мебошанд. 

Пеш аз њама ширкати хољагї њамчун иттињоди шахсон буда, љамъияти 

хољагӣ бошад, њамчун ба њам муттањидсозии сармояњо мебошад. Њамзамон 

иштирокчии ширкати хољагї, танњо соњибкорони инфиродї ё ташкилотњои 

тиљоратї шуда метавонанд, зеро онњо бевосита дар фаъолияти соњибкорї 

иштирок намуда, бо амволи худ масъулиятро ба зимма мегиранд. 

Иштирокчии љамъияти хољагї бошад њамагуна шахси воќеї ва њуќуќї  

(ташкилот) ба ѓайр аз шахсоне, ки ќонун иштироки онњоро манъ кардааст, 

шуда метавонанд (қ. 4 м. 69 КГ). Масалан, иштирокчии љамъияти хољагї 

шахсони мансабдори маќомоти давлатї, маќомоти њокимияти давлатї ва 

мањаллї ва ѓайра шуда наметавонанд.  
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Бояд ќайд намуд, ки соњибкори инфиродї ё ташкилоти тиљоратии 

мушаххас дар як ваќт метавонад танњо иштирокчии як ширкат бошад. Ин 

на танњо ба зарурати иштироки шахсии онњо дар фаъолияти ширкат 

вобаста мебошад, балки бо он низ алоќаманд мебошад, ки иштирокчиёни 

ширкат (ба ѓайр аз амонатгузорон дар ширкати ба боварї асосёфта) 

масъулияти номањдудро оид ба уњдадорињои ширкат ҳангоми нокифоягии 

молумулки худи онњо ба зимма мегирад. Дар баробари ин иштирокчиёни 

ширкат аз номи он амал намуда, ба маќомоти махсуси иљроияи ин шахси  

њуќуќї эњтиёљ надоранд ва барои њамин њам сохтори идоракунии он њама 

ваќт оддї мебошад. Барои њамин њам ягона њуљљати таъсисдињии ширкат, 

шартномаи таъсисї мебошад. Фаъолияти кории ширкат аз тарафи худи 

иштирокчиёни он амалї карда мешавад. Њол он ки дар љамъияти хољагї ин 

вазифаро мумкин аст кормандони кироя, яъне менељер ё шахси аз рўи 

шартнома идоракунандаи љамъият амалї менамояд. Фаъолияти љамъият ба 

воситаи маќомоти идоракунии он ба роњ монда мешавад. Ќарори 

љамъиятњои хољагї танњо аз тарафи маќомоти идоракунии он бароварда 

мешавад, на ин ки бевосита аз тарафи муассисони (иштирокчиёни) онњо. 

Муассисон (иштирокчиён) бошанд, њуќуќи худро оиди идоракунии љамъият 

танњо бо роњи иштирок дар маќомоти идоракунї ё ташкил намудани он, 

масалан, бо роњи иштирок дар маљлиси умумї ё шӯрои директорон амалї 

менамояд. 

Бар  хилофи ширкат љамъият њамчун иттињоди сармояњо иштироки 

њатмии шахсии муассисон (иштирокчиён)- ро дар корњои он дар назар 

надорад. Аз ин љо имконияти иштироки принсипи њамагуна шахсон на 

танњо тољирони касбї дар фаъоляти љамъият мумкин мебошад. Њамин 

тариќ, дар љамъият ба њамагуна муносибатњои ба боварїасосёфтаи 

иштирокчиён роњ дода намешаванд ва барои њамин њам имконияти таѓйир 

додани њайати он  нисбат ба ширкатњо то дараљае васеъ мебошад. Ин дар 
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навбати худ пойдории сохтори мураккаби идоракунии љамъият сабаб 

мегардад, ки дар  оинномаи он махсус ба расмият дароварда мешавад. Аз  

ин ваљњ оинномаи љамъият дар баробари шартномаи таъсисї њуљљати 

зарурии таъсисдињї ба њисоб меравад. 

   Иштирок дар фаъолияти љамъият нисбат ба ширкат озод мебошад. 

Чунончи, аз  љамъият баромадани сањмдор бо роњи бегона кардани сањмия 

бо сањмдоорони дигари љамъият, шахсони сеюм, инчунин дар натиљаи 

меросгузорї, ба озодона ифода намудани иродаи худи сањмдорони асос 

ёфта, хељ гуна розигии иштирокчии љамъиятро дар шахсияти ягон хел 

маќомоти идоракунї талаб наменамояд. Дуруст аст, ки дар љамъияти 

сањњомии пӯшида њуќуќи имтиёзноки харидани сањмия вуљуд дорад, ки он 

хохиши сањмдорро оиди фурӯхтани сањмияи ба он тааллуќдошта аз рўи 

нархи муайян мањдуд наменамояд. Дар љамъияти дорои масъулияти мањдуд 

низ барои фурӯхтани њисса мањдудияти муайян муќаррар карда шудааст, 

вале онњо дар оќибат имконияти фурухтани њисса ва аз он баромадани 

иштирокчиро истисно намекунанд. 

Љамъият новобаста аз таѓйирёбии њайати иштирокчиёнаш фаъолияти 

худро идома медињад. Дар ширкат, ки хусусияти иштироки шахсї ањамияти 

калон дорад, таѓйирёбии њайати иштирокчиён боиси ќатъи фаъолияти 

ширкат мегардад, ба шарте ки дар шартномаи таъсисї ё созиши 

иштирокчиёни боќимонда тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад. 

Дар ширкати хољагие, ки асоси онро иттињоди шахсон ташкил медињад, 

иштирокчиёнаш аз рўи ќарзи ширкат њангоми нокифоягии молумулки он 

бо тамоми молумулкӣ ба он тааллуќдошта, ки онро рӯёнидан мумкин аст, 

љавобгарии муштарак доранд. Дар љамъияти хољагие, ки  ба 

муттањидшавии сармояњо асос ёфтааст, иштирокчиёнаш аз рўи ќарзи вай 

љавобгар набуда, танњо таваккали зиёни ба фаъолияти он алоќамандбударо 

дар доираи арзиши њиссаи (сањмияи) ба онњо тааллуќдошта, аз љумла дар 
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доираи арзиши напардохтаи онњо ба зимма мегиранд. Љамъият дар назди 

кредиторони худ, на бо молумулки иштирокчиёнаш, балки танњо бо 

молумулки ба он тааллуќдошта љавобгар мебошад. 

Ширкати хољагї дар шакли ширкати комил ё ширкати ба бовариасосёфта 

таъсис дода мешавад (қ. 2 м. 69 КГ). Љамъиятњои  хољагї дар шакли 

љамъиятњои сањњомї, љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд ё иловагї 

таъсис дода мешаванд ( қ.З. м.69 КГ). 

 

§ 5.    Ширкати комил 

Ширкате комил дониста мешавад, ки иштирокчиёни он (шарикони 

комил) мутобиќи шартнома аз номи ширкат бо фаъолияти соњибкорї 

машѓул шуда, аз рӯи уњдадорињои он бо тамоми молумулки ба онњо 

тааллуќдошта масъулияти муштаракро бар дўш доранд (б. 1 м. 72 КГ). 

Танњо соњибкорони инфиродї ва ташкилотњои тиљоратї иштирокчии 

ширкат шуда метавонанд. Як шахсе иштирокчии танњо як ширкат шуда 

метавонад. Дар номи фирмавии ширкати комил бояд номи як, якчанд ё 

њамаи иштирокчиён бо илова кардани калимањои «ва компания», инчунин 

калимањои «ширкати комил» зикр шавад. 

Фаъолияти ширкат бо розигии њамаи ширкаткунандањои он идора 

карда мешавад. Њангоми њаллу фасли масоили фаъолияти ширкат њар як 

аъзои он новобаста аз маблаѓи сањмаш як овоз дорад. Дар ин хусусияти 

шахсии ширкати комил ифода мегардад. Вале дар шартномаи таъсисї 

тартиби дигари идораи ширкат муќаррар шуда метавонад. 

Њар як иштироккунандаи ширкати комил салоњият дорад, ки аз номи   

ширкат намояндагӣ кунад. Дар шартномаи таъсисӣ чунин салоҳият ба як ё 

якчанд аъзои ширкат дода шуданаш мумкин ист. 

Њангоми ба ихтиёри як ё якчанд шарик вогузоштани иљрои кори 

ширкат иштирокчиёни боќимонда барои аз номи ширкат анљом додани 
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фаъолият бояд ваколатномаи иштирокчї (иштирокчиёне)-ро дошта 

бошанд, ки иљрои корњои ширкат ба зимаашон гузошта шудааст (б. 1 м. 75 

КГ). 

Дар айни њол мањдудияти њуќуќии шарикњо дар иртиботи салоњияти  

намояндагї аз номи ширкат барои њамаи аъзоён моњияти  дохилї дорад. 

Дар иртибот ба шахси сеюм ширкат, ба истиснои мавридњое, ки ин 

иштирокчии ширкат салоњияти аз номи ширкат њуќуќї баромад карданро  

надорад ба ќоидаҳое, ки салоњияти  аъзоёни ширкатро мањдуд мекунад, 

такя намояд.  

 Дар сурати мављуд будани асосњои љиддї, аз љумла дар натиљаи 

уњдадорињои худро даѓалона вайрон кардани шахси ваколатдор ё  ошкор 

гардидани он, ки ў ба пешбурди оќилонаи кор ќобилият надорад, суд 

метавонад бо талаби як ё якчанд иштирокчии ширкат ваколати барои 

пешбурди кори ширкат ба як ё якчанд иштирокчї додашударо ќатъ 

намояд. Вале дар асоси ќарори суд ба шартномаи таъсисии ширкат 

таѓироти зарурї ворид карда шуданаш мумкин аст. Иштирокчиёни ширкат 

уњдадоранд, ки мувофиќи шартњои шартномаи таъсисї дар фаъолияти он 

иштирок намоянд. 

Барои ташаккули сармояи асосї иштирокчиёни ширкат бояд ба ќайд 

гирифта шудани  ширкат на камтар аз нисфи амонаташонро бипардозанд. 

Ќисмати боќимондаи амонатро дар муњлати муќарраркардаи шартномаи 

таъсисї мепардозанд. Дар сурати иљро накардани ин уњдадорї иштирокчии 

ширкат уњдадор аст, ки товони зарари расидаро дињад. Иштирокчиёни 

ширкати комил бе розигии дигар иштирокчиён  њуќуќ надоранд, ки аз номи 

худ ва ба манфиати худ ё ба манфиати шахси сеюм ањдњои шабењро, ки 

предмети фаъолияти ширкатро ташкил медињад, анљом дињанд. Дар сурати 

вайрон кардани ин ќоида ширкат њаќ дорад бо хости худ аз чунин 

иштирокчї талофии зарари ба ширкат расонидашуда ё ба он супоридани 

тамоми фоидаи аз чунин ањд ба даст овардаашро талаб намояд (м. 76 КГ). 
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 Даромади миёнаи иштирокчиёни ширкат аз рўи амонаташон дар 

сармояи асосї таќсим карда мешавад. Вале агар даромади холис аз маблаѓи 

фонди оинномавї  камтар бошад, он дар байни иштирокчиён таќсим карда 

намешавад. 

 Хусусияти хоси ширкати комил дар он аст, ки аъзоёнаш аз рўи 

уњдадории ширкат масъулияте ба зимма доранд. Ин масъулияти муштараки 

онњо иловагї буда, танњо ваќти камомади молумулки шарикї барои 

пардохти ќарз лозим мешавад. Ќайд кардан лозим аст, ки дархости 

пардохти маблаѓи умумии  ќарзи шарикӣ аз њар як аъзои он талаб карда 

шуданаш мумкин аст, ки баъдтар ў иддао намуда, як ќисми онро аз дигар 

аъзоёни ширкат гирифта метавонад. 

Иштирокчии ширкати комил, ки муассиси он намебошад, аз рўи 

уњдадорињое, ки то замони ба ширкат дохил шуданаш ба миён омаданд, 

баробари иштирокчиёни дигар масъулият дорад. 

Иштирокчии аз ширкат хориљшуда аз рўи уњдадорињои ширкат, ки то 

хориљшавии ў ба миён омадаанд, аз рўзи тасдиќ гардидани њисобот дар 

бораи фаъолияти ширкат дар соли аз ширкат хориљ шуданаш баробари 

иштирокчиёни боќимонда дар муњлати се сол масъулият дорад (б.3, м. 78 

КГ). Њама гуна созиши иштирокчиёни ширкат дар бораи мањдуд, ё 

бартараф намудани масъулияти дар њамин модда пешбинигардида эътироф 

надорад. 

 Иштирокчии комил њаќ дорад бо ризоияти иштирокчиёни боќимондаи 

он њиссаи худро  дар моликияти ширкат, ки ба њиссаи  дар фоидаи 

оинномавї мутобиќ аст, ё як ќисми онро ба иштирокчии дигари ширкат ва 

ё шахси сеюм супорад. Дар сурати ба шахси дигар супурдани њисса (ќисми 

њисса) ба шахс њуќуќе, ки ба иштирокчии њисса (як ќисми њисса)- ро супурда 

тааллуќ дошт, пурра ё ќисман мегузарад. Агар иштирокчии ширкат њиссаи 

худро ба шахси дигар супорад, иштироки  ў дар ширкат ќатъ мегардад. 

Маблаѓ аз њиссаи иштирокчии молумулки ширкати комил аз рўи  ќарзе, ки  
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бо иштироки дар ширкат алоќаманд нест (ќарзи шахсї), танњо дар сурате 

руёнида мешавад, ки молумулки дигари иштирокчї барои пардохти ќарзаш 

нокифоя бошад. Кредиторони чунин иштирокчї њаќ доранд аз ширкати 

комил пардохти арзиши молу мулки ширкат, ки ба њиссаи ќарздор дар 

фонди оинномавї мувофиќ аст ё људо кардани ин молкумулкро бо маќсади 

аз он ситонидани маблаѓ талаб намоянд. 

Иштирокчии ширкат њаќ дорад аз   њайати он барояд. Дар ин бора у 

бояд шаш моњ пеш аз баромадан аз њайати ширкат хабар дињад. Чунин 

тартибот мувофиќи қ. 1 м. 81 КГ ба ширкати комиле дахл дорад, ки 

бемуњлат таъсис дода шудааст. Аз њайати ширкати комиле, ки ба муњлати 

муайян таъсис гардидааст,  фаќат бо сабабњои узрнок баромадан мумкин 

мебошад. Иштирокчии ширкати комилро аз аъзогӣ хориљ намудан мумкин 

аст. Чунин тартибот бо ќарори якдилонаи иштирокчиёни боќимонда ва дар 

сурати бедарак ѓоиб шудан, ѓайри ќобили амал ё дорои ќобилияти мањдуд 

эътироф гардидани иштирокчї мумкин мебошад. Шахси њуќуќие, ки 

нисбати он бо ќарори суд иљрои расму ќоидањои  азнавташкилдињї оѓоз 

гардидааст, мумкин аст бо њамин тартиб аз њайати љамъият хориљ карда 

шавад. 

Дар сурати мављуд будани сабабњои узрнок, даѓалона вайрон кардани 

уњдадорињо ё надоштани ќобилияти пешбурди оќилонаи кор яке аз (њамаи) 

иштирокчиён (иштирокчиёни) ширкат метавонанд бо ќарори якдилона ва 

бо тартиби судї аз њайати ширкат хориљ намудани онро талаб намоянд. 

Дар чунин маврид иштироки ў дар ширкат ќатъ гардида, аз рўи уњдадории 

ширкат вай баробари аъзоњои боќимонда дар давоми се сол масъулият ба 

зимма дорад. Ба иштирокчии аз ҳайати ширкати комил хориљшуда арзиши 

ќисми молумулки ширкат, ки ба њиссаи ў дар сармояи асосї мувофиќ аст, 

ба шарте, ки дар шартномаи таъсисї гартиби дигаре пешбинї нагардида 
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бошад, пардохта мешавад. Бо созиши тарафњо ба ивази пардохти арзиши 

молумулк мумкин аст молумулк дар шакли асл  дода шавад. 

Агар дар шартномаи таъсис ё созишномаи иштирокчиён тартиби 

дигаре пешбинї нагардида бошад, дар сурати аз ширкат хориљ шудани яке 

аз иштирокчиён њиссаи иштирокчиёни боќимонда дар фонди оинномавии 

ширкат ба андозаи баробар зиёд мешавад. 

Дар холати вафоти иштирокчии ширкати комил вориси ў танњо бо 

розигии њамаи иштирокчиёни дигар метавонад ба ширкати комил аъзо 

шавад. Шахси њуќуќие, ки дар ширкати комил вориси (намояндаи) шахси 

њуќуќии азнавташкилшуда мебошад, сарфи назар аз ризоияти 

иштирокчиёни ширкат ба шомили ширкат гардидан  њуќуќ дорад, ба шарте, 

ки дар шартномаи таъсисї тартиби дигар пешбинї карда нашуда бошад. 

Вориси њуќуќии (меросхӯри) иштирокчии ширкати комили шомили ширкат 

нагардида аз рўи уњдадорињои ширкат дар назди шахсони сеюм, ки 

иштирокчии хориљгардида мутобиќи ќонун масъулият медошт, дар доираи 

молумулки ба ў мерос гузоштаи иштирокчии хориљгардидаи ширкат 

масъулият дорад. ( қ.З. м. 84 КГ). Мувофиќи талаботи м. 62 КГ ширкати 

комил бо ќарори муассисони (иштирокчиёни) он ё маќоми шахси њуќуќї, 

ки мутобиќи њуљљатњои таъсисотї чунин ваколат дорад, аз љумла бо сабаби 

гузаштани муњлате, ки шахси њуќуќї  барои он таъсис шуда буд, ноил 

шудан ба маќсадњои таъсиси он, ё аз љониби суд беъэтибор дониста шудани 

баќайдгирии шахси њуќуќї бо сабаби њуќуќвайронкунї  њангоми таъсиси 

он барҳам дода мешавад. Ширкати комил инчунин мумкин аст бо ќарори 

суд дар сурати бе иљозатнома фаъолият кардан,машѓул шудан бо 

фаъолияти манъкардаи ќонун, ё чандин карат ва ё даѓалона 

њуќуќвайронкунї, инчунин дар сурати машѓул гаштан бо фаъолияте, ки 

хилофи маќсадњои оинномавии он мебошад, барҳам дода шавад. Бояд ќайд 

кард, ки ширкати комил мувофиќи б. 1 м. 85 КГ дар сурати боќї мондани 
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њатто як иштирокчї барњам дода мешавад. Ширкати комил дар мавриди 

муфлис эътироф карда шуданаш низ барњам дода мешавад. Иштирокчие, ки 

дар ширкат танњо мемонад, њуќуќ  дорад дар давоми шаш моњи пас аз 

иштирокчии ягонаи ширкат шуданаш онро ба љамъияти хољагї табдил 

дињад. Дар њолати баромадан аз њайати ширкат, ё вафот кардани ягон 

иштирокчии ширкати комил, аз ширкат хориљ намудани яке аз онњо, 

барњам хурдани шахси њуќуќї ё аз љониби кредиторони яке аз иштирокчиён 

рӯёнидани маблаѓ аз ќисми молумулке, ки ба њиссаи ў дар фонди 

оинномавї мувофиќ аст, ширкат метавонад фаъолияти худро идома дињад. 

 

§ 6. Ширкати  ба боварї  асосёфта 

Ширкати ба боварї асосёфта (ширкати коммандитї) ширкатест, ки 

дар он баробари иштирокчиёне, ки аз номи ширкат фаъолияти соњибкорї 

машѓул шуда, аз рўи уњдадорињои ширкат  ба молумулки худ масъулият 

доранд, (ширкати комил), як  ё  якчанд иштирокчии амонатгузоре 

(коммандистон) ҳастанд, ки таваккали зиёни аз фаъолияти ширкат 

мерасидаро дар доираи маблаѓи амонати гузоштаашон ба уњда дошта, дар 

фаъолияти соњибкории ширкат иштирок намекунанд. ( қ.1 м. 87 КГ). 

Њамин тариќ дар ширкати ба боварї асосёфта ду гурӯњи иштирокчиён 

мављуд аст. Гурӯњи аввал - шарикони комил, ки аз  номи ширкат бо 

фаъолияти соњибкорї машѓуланд ва њангоми камомади молу мулки ширкат 

аз рўи уњдадории он љавобгаранд. 

Гурӯҳи дуюм - амонатгузороне, ки дар ташкили фаъолияти соҳибкории 

ширкат бевосита иштирок накарда, танҳо амонат мегузоранд ва таваккали 

зарари фаъолияти шарикиро дар доираи амонати хеш ба дўш доранд. 

Моњияти иќтисодии чунин ширкат дар он аст, ки як ќисми 

иштирокчиёни он ба ќисми дигар воситањои муайянро барои фаъолияти 
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соњибкорї бовар карда медињанд. Ба њамин сабаб чунин ташкилотро 

ширкати ба боварї асосёфта меноманд. 

Аз ин рў, ба ин ширкат шахсони аз лињози вазъи њуќуќї мухталиф 

шомил шуда метавонанд. Дар ин маънї чунин ширкат гўё омехта аст. 

Вазъи њуќуќии  ширкати ба боварї асосёфта айнан мисли вазъи 

њуќуќии иштирокчиёни ширкати комил мебошад. Бинобар ҳамин барои 

танзими њуќуќии фаъолияти ширкати ба боварї асосёфта ќоидањои 

Кодекси гражданї, ки ба ширкатњои комил дахл доранд, истифода 

мешаванд. Вобаста ба њамин маќоми њуќуќии ширкати ба боварї асосёфта 

дар Кодекси гражданї хеле мухтасар ифода гардидааст. Иштирокчии 

ширкати ба боварї асосёфта мисли иштирокчии ширкати комил танњо 

соњибкори алоњида ва ташкилоти тиљоратї шуда метавонад. Дар ин маврид 

танњо дар як ширкат иштирок кардан мумкин аст. Њамзамон, дар як ваќт 

њам иштирокчии ширкати ба боварї асосёфта ва њам иштирокчии ширкати 

комил шудан мумкин нест. Моњияти чунин тартибот дар он аст, ки 

шарикони комил дар ширкати ба боварї асосёфта мисли иштирокчиёни 

ширкати комил аз рўи уњдадории ширкат масъулияти муштарак ва иловагї 

доранд ва аз ин рў иштироки онњо дар якчанд ширкат, бешубња, базаи 

моддии чунин масъулиятро суст мекунад. Дар номи фирмавии ширкати ба 

боварї асосёфта номи аќаллан як ширкати комил дохил карда мешавад. 

Амонатгузорон дар номи фирмавии чунин ширкат бояд зикр нашаванд. 

Агар зикр шуда бошад, он амонатгузори ширкати комил њисоб меёбад. Дар 

ин сурат ў бояд аз рўи уњдадории ширкат масъулият дошта бошад. 

Ширкати ба боварї асосёфта дар асоси шартномаи таъсисї, ки танњо 

шарикони комил имзо мекунанд, ташкил мешавад. Дар шартномаи таъсисї 

њиссаи ҳар як аъзои ширкати комил алоҳида нишон дода мешавад. Дар он 

амонатгузоронро танҳо њаљми якҷояи амонаташон муайян мекунад. 
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Дар идораи корњои ширкати ба бовариасосёфта танњо аъзоёни 

ширкатњои комил иштирок мекунанд. Дар ин маврид ќоидаи идора ва 

пешбурди шарикони кор ќабул карда мешавад. Амонатгузорон салоњият 

надоранд, дар идораи умумї ширкати ба боварї асосёфта иштирок кунанд. 

Вале аз рўи ваколатнома метавонанд, аз номи он баромад кунанд. 

Амонатгузорон инчунин салоњият надоранд, ки оиди амали шарикони 

комил дар бобати идора ва пешбурди кори ширкат мубоњиса кунанд (м. 89 

КГ). 

Вазифаи амонатгузорони ширкати ба боварї асосёфта амонатгузорї 

дар сармояи асосї мебошад. Амонатгузорї бо шањодатномаи аъзогї, ки аз 

љониби ширкат дода мешавад, тасдиќ мегардад. 

Амонатгузори ширкати ба боварї асосёфта  њуќуќ дорад бо њисоботи 

солона ва тавозуни ширкат ошно шавад; дар охири сол аз хайати ширкат 

барояд ва амонати худро бигирад; тамоми саҳми худро дар сармояи асосї ё 

як ќисми онро ба амонатгузорї дигар ё шахси сеюм дињад. Дар ин маврид 

амонатгузор нисбат ба шахсони сеюм дар харидории сањм (як ќисми сањм) 

бартарї дорад. 

Дар ширкати ба боварї асосёфта њатман бояд њам ширкати комил ва 

њам амонатгузорон бошанд. Њангоми аз ширкат баромадани њамаи 

амонатгузорон он ширкат барњам дода мешавад. Бо ќарори шарикони 

комил ширкати ба боварї асосёфта мумкин аст ба ширкати комил табдил 

дода шавад. Агар дар ширкати ба боварї асосёфта аќаллан як амонатгузор 

ва як шарики комил боқї монад, он нигоњ дошта мешавад. 

Дар мавриди барњам хӯрдани ширкати ба боварї  асосёфта, аз љумла 

њангоми муфлисшавї амонатгузорон дар гирифтани амонаташон аз 

моликияти шарикї баъди ќонеъ гардонидани талаби кредиторњои 

боќимонда нисбат ба шарикони комил бартарї доранд. Молумулки баъди 

он боќимондаи ширкат байни  шарикони комил ва амонатгузорон аз рўи 
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њиссаашон дар сармояи асосї таќсим карда мешавад. Зимнан њангоми 

барњам хӯрдани ширкати ба боварї асосёфта амонатгузорон нисбат ба 

шарикони комил афзалият доранд, зеро онњо молу мулки худро ба ширкати 

ба боварї асосёфта гузоштаанд ва он молумулкро танњо шарикони комил 

идора ва роҳбарї мекунанд ва амонатгузоронро хавфи он тањдид менамояд, 

ки бояд товони зарарро љуброн кунанд.  

 

§ 7. Ҷамъияти дорои масъулияти мањдуд 

Љамъияти дорои масъулияти мањдуд чунон љамъиятест, ки аз љониби як 

ё якчанд шахсе таъсис гардида, сармояи оинномавиаш ба ҳиссањои ба 

андозаи њуљљатњои таъсисотї муайяннамуда таќсим шуда, иштирокчиёнаш 

аз рўи уњдадорињои он љавобгар нестанд ва таваккали зиёни марбут ба 

фаъолияти љамъиятро дар доираи арзиши амонатӣ(саҳмӣ) гузоштаашон ба 

дўш доранд (м.94 КГ ва м.2 Қонуни ҶТ “Дар бораи ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдуд”). 

Њамин тариќ, ҷавобгарии онњо аз рўи уњдадорињои љамъият дар њаљми 

маблаѓи амонати гузоштаашон мањдуд мегардад ва ба ин сабаб «љамъияти 

масъулияташ мањдуд» номида мешавад. Зимнан сухан на дар бораи 

мањдудияти ҷавобгарии љамъият, балки дар хусуси мањдудияти масъулияти 

аъзоёни љамъият меравад. 

Дуруст аст, ки дар як маврид њамаи аъзоёни љамъият ба њар њол аз рўи 

уњдадорињои љамъият масъулият ба дўш доранд. Сухан аз масъулияти 

иштирокчиёне меравад, ки амонаташонро пурра нагузоштаанд. Онњо 

мутобиќи уњдадорињои љамъият дар ҳудуди амонати напардохтаашон 

масъулияти муштарак доранд. Вале ин тартибот аз ќоидаи умумї истисно 

буда, ба конструксияи умумии ташкилоти мазкур таъсир намерасонад. 

Баробари ба табъ расидани ќисми якуми Кодекси гражданї ва Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон аз 10 майи соли 2002 «Дар бораи љамъияти дорои 
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масъулияти мањдуд»152 мафњуми даќиќу равшани љамъияти масъулияташ 

мањдуд барќарор шуд. Пештар ин масъала дар санадҳои ќонунгузорї 

равшан муайян нашуда буд. 

Бо вуљуди он љамъияти масъулияташ мањдуд ва љамъияти сањњомї 

намудњои мухталифи љамъиятњои хољагї мебошанд. Тафовут дар он 

мебошад, ки дар ҷамъияти сањњомї фонди оинномавї ба сањмияњо таќсим 

мешавад, вале дар љамъияти масъулияташ мањдуд ба њаќќи иштирок, ѓайр 

аз ин љамъияти сањњомї низоми нисбатан мураккаби идоракунї 

хољагидорї мебошад. Ҳамзамон, дигар хусусиятњои фарќкунандае њастанд, 

ки онњоро њангоми омӯхтани ќоидањои умумии муќаррароти њуќуќии ин 

намуди љамъиятњо баррасї хоњем кард. Шумораи иштирокчиёни љамъияти 

масъулияташ мањдуд на бояд аз сӣ нафар зиёд бошад. Њангоми зиёд 

шудани шумораи иштирокчиёни љамъият он дар давоми сол бояд ба 

љамъияти сањомї табдил ёбад. Агар дар давоми сол ин кор иљро нагардад, 

чунин љамъият бо қарори суд бояд барњам дода шавад. 

Љамъияти масъулияташ мањдудро як ё якчанд шахс ташкил дода 

метавонанд. Њуљљати ташкилшавии он шартномаи таъсисотии аз љониби 

муассисони он имзогардида ва оинномаи тасдиќнамудаи онњо мебошад. 

Агар љамъият аз љониби як шахс таъсис карда шавад, њуљљати таъсисї 

танњо оинномаи тасдиќкардаи њамин шахс хоњад буд (м.13. Ќонуни 

зикршуда). 

Сармояи оинномавии љамъият аз амонати иштирокчиён ташкил  дода 

мешавад. Њаљми сармояи оинномавии љамъият набояд  аз панҷсад сомонӣ 

кам бошад (м.16 Ќонун).  

Сармояи оинномавии љамъияти дорои масъулияти мањдуд бояд ҳаљми 

минималии молумулки онро, ки манфиати кредиторњоро кафолат  медињад, 

                                                           
152 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2002, №4, қисми 2, мод. 314; соли 2008, №10, 
мод. 810. 
 



142 
 

муайян намояд. Сармояи оинномавии ҷамъият бояд дар муддати як сол аз 

рӯзи бақайдгирии давлатии он пурра аз ҷониби муассисони он пардохта 

шавад. Ҷамъият ҳақ надорад сармояи оинномавии худро аз ҳаҷми ақалли 

камтарини сармояи оинномавӣ, ки он мутобиқи Қонун дар бораи ҷамъият 

муайян шудааст, кам намояд. Ҳамзамон, камшавии сармояи оинномавии 

ҷамъият бо роҳи камшавии арзиши номиналии ҳиссаи ҳамаи 

иштирокчиёни ҷамъият бояд бо нигоҳ доштани ҳаҷми ҳиссаи ҳамин 

иштирокчиёни ҷамъият сурат гирад.  Дар сурати пурра пардохт накардани 

сармояи оинномавни ҷамъият дар муддати як сол аз рӯзи бақайдгирии 

давлатии он, ҷамъият бояд дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии 

худ то андозаи воқеан пардохтшудаи он эълон кунад ва дар ин хусус бо 

тартиби муқарраршуда ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдтирии давлатӣ 

барои ворид намудани маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони 

ҳуқуқи ва соҳибкорони инфироди ариза пешниҳод намояд ё дар бораи 

барҳамдиҳии ҷамъият қарор қабул намояд.  Агар баъди ба охир расидани 

соли дуюм ва ҳар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши дороиҳои софи ҷамъият 

аз сармояи оинномавии он камтар гардад, ҷамъият уҳдадор аст дар хусуси 

кам кардани сармояи оинномавии худ то андозае, ки аз арзиши дороиҳои 

софи он зиёд намебошад, эълон кунад ва дар ин хусус бо тартиби 

муқарраршуда ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ барои 

ворид намудани маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ ариза пешниҳод намояд ё дар бораи 

барҳамдиҳии ҷамъият қарор қабул намояд. Агар баъди итмоми соли дуюм 

ва ҳар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши дороиҳои софи ҷамъият аз ҳаҷми 

камтарини сармояи оинномавӣ, ки  Қонун дар бори ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдуд муқаррар кардааст, кам бошад, ҷамъият барҳам дода 

мешавад(м. 22 Қонун). Қайди давлатии камшавии сармояи оинномавии 
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ҷамъият танҳо дар сурати пешниҳоди далели огоҳии кредиторон бо 

тартиби муқарраркардаи қонун амалӣ гардонда мешавад. 

Сармояи оинномавї танњо баъди огоњ кардани њамаи кредиторњои он 

кам карда мешавад.  

Фонди оинномавии љамъият на танњо кам, балки зиёд њам шуда 

метавонад. Фонди оинномавии љамъият танњо баъди аз љониби 

иштирокчиёни љамъият пурра пардохта шудани амонаташон имконпазир 

аст. Зиёдшавии фонди оинномавии љамъият аввалан, аз њисоби молумулки 

он; сониян, аз ҳисоби саҳми иловагии иштирокчиёни љамъият ва баъдан аз 

ҳисоби сањмњои шахсони сеюме, ки ба љамъият ќабул мегарданд, зиёд 

мешавад (м.19 Ќонун). 

Бо ќарори маљлиси умумии иштирокчиёни љамъият, ки бо иштироки аз 

се ду њиссаи иштирокчиёни љамъият ќабул шудааст, уњдадориаш  метавонад 

баробари он њиссаи ба фонди оинномавии љамъияти  дохилнашудаи 

амонати иловагї муќаррар карда шавад. 

Иштирокчиёни љамъият њуќуќ, доранд тамоми ё як ќисми њиссаи худро 

дар сармояи оинномавии љамъият ба як ё якчанд иштирокчии љамъият ё 

шахси сеюм фурӯшанд. Њангоми ба шахси сеюм фурўхтани њисса дигар 

иштирокчиёни љамъият барои харидории он имтиёз доранд. Агар 

иштирокчиёни љамъият дар давоми як моњи огоњї ёфтан ё дар муњлати дар 

оиннома ё созишнома нишондодашуда аз њуќуќи афзалиятноки худ 

истифода нанамоянд, њиссаи онњо мумкин аст ба шахси сеюм фурўхта 

шавад. 

Дар Оинномаи љамъият ба шахси сеюм фурўхта нашудани њисса зикр 

шуда метавонад. Дар ин маврид, агар дигар аъзоњои љамъият њиссаи 

фурўхташавандаро харидан нахоњад, он бояд аз љониби љамъият харидорї 

шавад. Дар чунин њолат љамъият уњдадор аст, ки ба иштирокчиён арзиши 

воќеии онро бо пул ё бо молумулк пардозад. 
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Агар њиссаи (ќисми) иштирокчї аз љониби худи љамъият харида шавад, 

он гоњ љамъият уњдадор аст, ки онро ба иштирокчиёни дигар ё  шахси сеюм 

фурўшад, ё сармояи оинномавии худро кам кунад. 

Иштирокчиёни љамъият салоњият доранд, ки на танњо амонати дар 

моликияти љамъият доштаашонро фурўшанд балки њар ваќт аз  он љамъият 

бароянд. 

Дар баробари њамин иштирокчии љамъиятро аз њайати он хориљ 

намудан низ мумкин аст. Мувофиќи м. 103 КГ агар иштирокчии  љамьият 

Оинномаи љамъиятро даѓалона вайрон намояд ва  бо њимии ба манфиати 

он зарар оварад, онро бо ќарори маљлиси умумии иштирокчиёнаш, ки бо аз 

се ду њиссаи овози  њамаи иштирокчиёнаш ќабул шудааст, аз љамъият хориљ 

кардан мумкин аст. Дар чунин њолат иштирокчї нисбати ќарори маљлиси 

умумї метавонад ба суд мурољиат намояд. Иштирокчие, ки аз њайати 

љамъияти дорои масъулияти мањдуд баромадааст, ё хориљ карда шудааст, 

њуќуќ  дорад арзиши њиссаи  худро дар сармояи оинномавї аз њисоби 

љамъият талаб намояд Бо созиши байни иштирокчї ва љамъият арзиши 

молумулкро мумкин аст бо худи молумулк иваз кард. Вале бояд ќайд 

намоем,  ки агар ба сифати њиссаи иштирокчї ба фонди оинномавии 

љамъият њуќуќи  истифода аз молумулк пешнињод шуда бошад, молу мулки 

дахлдор ба иштирокчии аз љамъият хориљшуда баргардонида мешавад ( қ.2 

м. 104 КГ). 

Маќомоти олии роњбарикунандаи љамъият маљлиси умумии аъзоёни он 

мебошад. Маљлиси умумии иштирокчиёни љамъият масъалањои зеринро 

њал мекунад: таѓйир додани оиннома ва њаљми сармояи оинномавї; таъсиси 

маќомоти иљроияи љамъият ва ќатъи пеш аз муњлати фаъолияти он; тасдиќи 

њисоботи солона ва тавозуни муњосибавии љамъият бо таќсимоти фоидаю 

зиёни он; азнавташкилкунї ва барњамдињии љамъият, интихоби комиссияи 

тафтишотии љамъият ва ѓайра (м.37 Ќонун). 
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Маќомоти иљроияи љамъият метавонад инфиродї ва дастаљамъї 

бошад. Он ба фаъолияти љории љамъият роњбарї намуда, ба маљлиси 

умумӣ гузориш медихад. 

Фаъолияти молиявию хољагии љамъият ба зиммаи комиссияи 

тафтишотї аст. Дар баробари ин љамъият барои тафтиши њисоботи 

молиявї аудитори мустаќили касбиро метавонад љалб намояд. Санҷиши  

аудитории њисоботи солонаи молиявии љамъият њамчунин бо талаби њар як 

иштирокчии љамъият доир шуда метавонад. 

Азнав ташкилшавї ва барњамхурии љамъият бо ќарори якдилонаи 

њамаи аъзоёни љамъият сурат мегирад. Љамъият метавонад инчунин бо 

ќарори суд дар асосҳои пешбиникардаи Кодекси гражданї барњам дода 

шавад. Љамъияти дорои масъулияти мањдуд метавонад ба љамъияти 

сањњомї ё кооперативи тиҷоратӣ табдил дода шавад. 

 

§ 8. Ҷамъияти дорои масъулияти иловагї 

Љамъияти дорои масъулияти иловагї љамъияте мебошад, ки аз љониби 

як ё якчанд шахс таъсис дода  шуда, фонди оинномавии он мувофиќи 

андозањои дар хуљљатњои таъсисї муайянгардида ба њиссањо таќсим 

мешавад. Иштирокчиёни чунин љамъият аз рўи уњдадорињои он бо 

молумулки худ ба андозаи дар њуљљатњои таъсисї муайянгардидаи барои 

њамашон баробари арзиши амонати (сањми) гузоштаашон масъулият 

доранд (қ. 1 м. 105 КГ). 

Ин намуди љамъият комилан нав аст. То ќабули ќисми аввали Кодекси 

гражданї чунин љамъиятњо ташкил намешуданд. Дуруст аст, ки кӯшиши 

ташкили љамъияти масъулияташ иловагї њануз дар асосњои ќонунгузории 

граждании ИЉШС ва љумњуриҳо аз 31 май соли 1991 сурат гирифта буд. 

Аммо чунин љамъияти дорои масъулияти иловагї дар Тољикистон 

пазируфта нашуд, зеро ин гуна шакли ташкили њуќуқии ташкилотњоро 
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Ќонун дар бораи фаъолияти соњибкорї ва корхонањо, ки њамон ваќт амал 

мекард, пешбинї накарда буд. 

Љамъияти масъулияташ иловагї аслан шакли дигаршудаи љамъияти 

масъулияташ мањдуд мебошад. Фарќи ин љамъият аз љамъияти дорои 

масъулияташ мањдуд дар он аст, ки иштирокчиёнаш масъулияти 

уњдадорињои љамъиятро баробари амонати гузоштаашон бардўш доранд. 

Барои ќонеъ гардонидани талаботи кредиторњо иштирокчиён љамъият 

мумкин аст дар доираи молумулки шахсии ба онњо тааллукдошта ба 

љавобгарии иловагї кашида шаванд. Чунин тарзи љавобгариро љавобгарии 

муштараки иловагї меноманд. 

Доираи ин гуна љавобгарї низ мањдуд мебошад. Вай на ба њамаи 

молумулк, чи хеле ки барои ширкати комил хос аст, балки ба њамон ќисме 

дахл  дорад, ки бо њамаи иштирокчиён ба андозаи яккаратаи   маблаѓи 

амонати гузоштаи онњо баробар аст. Иштирокчиёни  љамъият шахси воќеӣ 

ва њуќуќї шуда метавонанд. Маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї 

иштирокчии љамъият буда наметавонанд. Ташкилоте, ки аз тарафи 

соњибмулк  маблаггузорї карда мешавад, фаќат бо розигии соњибмулк  

иштирокчии љамъият шуда метавонад. 

Нисбати  љамъиятњои масъулияташон иловагї ќоидањои Кодекси 

гражданї дар бораи љамъияти масъулияташ мањдуд истифода мешаванд.  

Дар айни њол ќоидањои махсус оид ба љамъияти масъулияташ  иловагї дар 

м. 105 КГ ифода гардидааст. 

Ѓайр аз  ин дар моддаи мазкур ќоидањои махсус њангоми эњтимолияти  

муфлисшавии ягон узви љамъияти масъулияташ иловагӣ дар назар дошта 

шудааст. Мувофиќи он дар њолати муфлисшавии яке аз  иштирокчиёнаш 

масъулияти он аз рўи  уњдадорињои љамъият дар байни аъзоёни боќимонда 

ба андозаи амонати гузоштаашон таќсим карда мешавад. Ин дар сурате 
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љонз аст, ки дар оиннома ва шартномаи таъсисотї, ягон тартиби дигар 

пешбинї нашуда бошад. 

Азбаски имконияти ташкили љамъиятњои масъулияташон иловагї ба 

наздикї фароњам омад, дар амал вусъат ёфтани чунин љамъиятњоро пешгўї 

кардан мумкин аст. Моњиятан он барои соњибкорон чандон љолиб нест, 

чунки аз рўи уњдадорињои ингуна љамъиятҳо масъулияти иловагии 

иштирокчињо дар назар дошта мешавад, хол он, ки субъектҳои соҳибкорї 

баръакс, кӯшиш мекунанд, ки масъулияташон мањдудтар бошад. 

 

§ 9. Ҷамъиятњои сањомї 

Љамъияти сањомї шакли нисбатан пањншудаи ташкилотњои 

корпоративї ба шумор меравад. Чунин љамъиятњо дар собиќ Давлати 

Шуравї њанўз солњои 20-уми давраи сиёсати нави иќтисодї ташкил ёфта 

буданд. Соли 1927 дар бораи љамъиятњои сањњомї низомномаи махсус 

тасдиќ шуда буд. Вале баробари дар иќтисодиёт пурзўр шудани низоми 

маъмурию идоракунї љамъиятњои сањњомї дар солњои 30-юм барњам 

додашуда, ба љои онњо корхонањои давлатї ташкил карда шуданд. Танњо 

баъзе љамъиятњои сањомии бо муносибатњои хориљї алоқаманд, ба 

монанди «Интурист» ва «Бонки савдои беруна»  боќї монданд. 

Дар ибтидои солњои 90-ум  асари гузашта дар баробари гузаштан ба 

иќтисоди бозорї фаъолияти љамъиятњои сањҳомї аз нав ављ кард. Дар 

бораи чунин љамъиятњо санадњои меъёрии махсус ќабул гардиданд. Аз 

љумла 12 июни соли 1990 Низомнома дар бораи љамъиятњои сањомї ва 

љамъиятњои масъулияташон мањдуд ќабул карда шуданд. Ќонуни аввалин 

«Дар бораи љамъиятхои сањомї дар Љумњурии Тољикистон» 23 декабри 

соли 1991153  ќабул карда шуда буд. Дар замони ҳозира қонуни асосие, ки 

ҳолати ҳуқуқии ҷамъиятҳои саҳомиро ба танзим медарорад  Қонуни ҶТ аз 5 

                                                           
153 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.1992, №4, моддаи 39; с.1996, №23, моддаи 362; с.1998, 
№10, моддаи 131; с.2005, №12, моддаи 643. 
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марти соли 2007 «Дар бораи Ҷамъиятҳои саҳомӣ»154  мебошад. Баъзе 

ќоидањо дар бораи љамъиятњои сањњомї дар м. 106 - 117 КГ ифода 

гардидаанд. 

Омили инкишофи љамъиятњои сањомї дар марњалаи њозира на танњо 

мутобиќати ин шакли ташкилот ба шароити иќтисоди бозорї, балки 

хусусигардонии корхонањои давлатї ва коммуналї низ мебошад, ки ин 

одатан бо роњи табдили онњо ба љамъияти сањомї амалї мегардад. 

   Ҷамъияти саҳомӣ - ташкилоти тиҷоратие мебошад, 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(м.1 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

ҷамъиятҳои саҳомӣ). Ҷамъияти саҳомӣ  ҳамчун шахси ҳуқуқӣ аз рўзи 

бақайдгирии давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 

таъсисёфта ба ҳисоб меравад. Ҷамъияти саҳомӣ ба  ду шакл  тақсим 

мешавад. Шакли  кушода ва пўшида. Он  дар оиннома ва номи фирмавиаш 

Ҷамъият инъикос карда мешавад. 

 Ҷамияти саҳомии кушода бо аломатҳои зеринаш баҳо дода мешавад. 

Саҳмияҳои он бо тартиби обунаи кушод паҳн карда шуда  ва саҳмдорони он 

метавонанд саҳмияҳои худро бе розигии дигар саҳмдорони  ҷамъият бегона 

кунанд. Саҳмдор нисбат ба ихтиёрдорӣ намудани саҳмияҳо ҳуқуқи 

номаҳдуд дорад. Шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушода маҳдуд 

карда намешавад. Ҷамъият уҳдадор аст, ки ҳисоботи солона ва тавозуни 

муҳосиботиро нашр намояд. Сармояи ҳадди ақалли оинномавии ҷамъияти 

                                                           
154  Ахбори 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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саҳомии кушода  бояд на камтар аз панҷ ҳазор сомониро ташкил диҳад.  

Ҷамъияти саҳомии пӯшида бо аломатҳои зерин баҳо дода 

мешавад.Ҷамъияти саҳомие, ки саҳмияҳояш танҳо байни муассисони он ё 

гурўҳи дигари шахсони қаблан муайян гардида 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. Ҳисоботи ошкоро мавҷуд нест. Шумораи саҳмдорони ҷамъияти 

саҳомии пўшида набояд аз панҷоҳ нафар зиёд бошад. 

Агар шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пўшида аз шумораи 

зикршуда бештар бошад, ин ҷамъияти саҳомӣ дар  муддати як сол бояд ба 

ҷамъияти саҳомии кушода табдил дода шавад. Агар шумораи 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. Тартиб ва муҳлати истифодаи ҳуқуқи 

афзалиятнок барои ба даст овардани саҳмияҳо, ки дигар саҳмдорон 

мефурўшанд, тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ муқаррар карда мешавад. 

Муҳлати татбиқи ҳуқуқи афзалиятнок наметавонад аз рўзи ба фурўш 

баровардани саҳмияҳо камтар аз 30 рўз ва бештар аз 60 рўз бошад.  

Ҷамъияти саҳомӣ метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

филиалҳо таъсис диҳад ва намояндагиҳо кушояд.  Филиали ҷамъияти 

саҳомӣ  воҳиди махсуси он мебошад, ки берун аз маҳалли ҷойгиршавии 

ҷамъияти саҳомӣ воқеъ гашта, ҳамаи вазифаҳои он, аз ҷумла вазифаҳои 

намояндагӣ ё як қисми онро анҷом медиҳад. Намояндагии ҷамъияти саҳомӣ 

воҳиди махсуси он мебошад, ки берун аз маҳалли ҷойгиршавии ҷамъияти 
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саҳомӣ воқеъ гашта, манфиатҳои онро намояндагӣ ва ҳифз менамояд.  

Филиал ва намояндагӣ шахсони ҳуқуқӣ набуда, дар асоси низомномаи 

тасдиқнамудаи ҷамъияти саҳомӣ  амал мекунанд. Роҳбари филиал ё  

роҳбари намояндагиро ҷамъияти саҳомӣ таъин менамояд, ки дар асоси 

низомнома ва ваколатномаи аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ додашуда амал 

мекунад.  Филиал ва намояндагӣ фаъолиятро аз номи ҷамъияти саҳомии 

таъсиснамудаи он анҷом медиҳад. Аз рўи уҳдадориҳои филиал ё намояндагӣ 

ҷамъияти саҳомии онҳоро таъсиснамуда масъул мебошад. 

  Ҷамъияти саҳомӣ метавонад Ҷамъияти саҳомии фаръӣ ва вобаста 

таъсис намояд. Чунин ҷамъиятҳоро, ки дорои ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ 

мебошанд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин берун аз ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода метавонанд.Ҷамъияти саҳомӣ ҳангоме 

фаръӣ эътироф мегардад, ки агар дигар ҷамъияти саҳомии асосии бо сабаби 

иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи 

шартномаҳои байни онҳо ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани 

қарорҳои аз ҷониби чунин ҷамъияти саҳомӣ  қабулшавандаро дошта бошад.  

Ҷамъияти саҳомии фаръӣ аз рўи уҳдадориҳои ҷамъияти саҳомии асосӣ 

масъулият надорад.   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 масъулияти муштарак дорад. Ҷамъияти  саҳомии асосӣ 

вақте дорои ҳуқуқи ба ҷамъияти саҳомии фаръӣ додани дастурҳои барои 

иҷро ҳатмӣ эътироф мегардад, ки агар ин ҳуқуқ дар шартнома бо ҷамъияти 

саҳомии фаръӣ ё оинномаи ҷамъияти саҳомии фаръӣ пешбинӣ шуда бошад. 

Дар сурати бо гуноҳи ҷамъияти саҳомии асосӣ муфлис шудани ҷамъияти 

саҳомии фаръӣ ҷамъияти саҳомии асосӣ вобаста ба қарзҳои он масъулияти 

субсидиарӣ дорад. Саҳмдорони ҷамъияти саҳомии фаръӣ ҳуқуқ доранд аз 
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ҷониби ҷамъияти саҳомии асосӣ ҷуброн намудани зарари ба ҷамъияти 

саҳомии фаръӣ расонидаашро талаб кунанд. 

Ҷамъияти саҳомӣ вақте вобаста эътироф мегардад, ки агар дигар 

ҷамъияти саҳомӣ (бартаридошта) беш аз 20 фоизи саҳмияҳои овоздори 

ҷамъияти саҳомии якумро дошта бошад. Ҷамъияти саҳомие, ки бештар аз 20 

фоизи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомиро ба даст овардааст, бояд 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор бетаъхир дар ин бора 

маълумот нашр намояд(м. 8 Қонун). Ҷамъияти саҳомӣ аз рўи уҳдадориҳои 

худ  бо тамоми молумулки марбутааш ҷавобгар мебошад.  Ҷамъияти саҳомӣ 

аз рўи ўҳдадориҳои саҳмдорони худ ҷавобгар намебошад.  Саҳмдороне, ки 

арзиши саҳмияҳоро пурра напардохтаанд, дар доираи ўҳдадориҳои 

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  ба зиммаи 

ҳамин саҳмдори бонуфуз ё дигар шахсон аз рўи ўҳдадориҳои он мумкин аст 

гузошта шавад( Моддаи 9). Ҷамъияти саҳомӣ бо қарори муассисон (муассис) 

таъсис дода мешавад. Муассисони ҷамъияти саҳомӣ шахсони воқеӣ ва (ё) 

ҳуқуқие мебошанд, ки дар бораи таъсис ва тасдиқи оинномаи он қарор 

қабул кардаанд. Онҳо байни худ шартномаи таъсисӣ мебанданд, ки 

муносибатҳои байни онҳоро ба танзим медарорад. Мақомоти давлатӣ, агар 

дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, муассиси ҷамъияти 

саҳомӣ буда наметавонад. Корхонаҳои воҳиди давлатӣ танҳо бо розигии 

давлат дар шахси мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба идоракунии 

молумулки давлатӣ метавонанд муассиси ҷамъияти саҳомӣ  

бошанд.Ҷамъияти саҳомӣ  наметавонад ба сифати муассиси ягона (саҳмдор) 

дигар ҷамъияти саҳомии хоҷагӣ  иборат аз як  шахсро дошта бошад.  
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Муассисони ҷамъияти саҳомӣ аз рўи ўҳдадориҳои вобаста ба таъсиси он, ки 

то лаҳзаи бақайдгирии давлатии ҳамин ҷамъияти саҳомӣ  ба миён омадаанд, 

масъулияти иловагӣ  доранд.   

Оинномаи ҷамъияти саҳомӣ ҳуҷҷати таъсисии ҷамъияти саҳомӣ 

мебошад.  Талаботи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ барои иҷро аз ҷониби 

ҳамаи мақомоти ҷамъияти саҳомӣ  ва саҳмдорони он ҳатмӣ мебошад. 

  Молумулки ҷамъияти саҳомӣ сармояи оиномавии онро ташкил 

медиҳад. Сармояи оинномавӣ – сармояи ҳадди ақалли ҷамъияти саҳомӣ  

дар рўзи таъсиси он муайян карда мешавад.  Сармояи оинномавии 

ҷамъияти саҳомӣ аз арзиши номиналии саҳмияҳои паҳнкардае, ки 

саҳмдорон ба даст овардаанд, мураттаб мегардад. Арзиши номиналии 

ҳамаи саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ  бояд баробар бошад.  Сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомӣ андозаи минималии молумулки ҷамъияти 

саҳомиро, ки манфиати кредиторонро кафолат медиҳад, муайян мекунад.  

Таъғйирот ба оинномаи Ҷамъият дар асоси қарори Ҷамъияти саҳомӣ амали 

карда мешавад. Сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ  метавонад бо роҳи 

зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё баровардани саҳмияҳои 

иловагӣ зиёд карда шавад. Қарор дар мавриди зиёд кардани сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомӣ бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии 

саҳмияҳо ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ аз ҷониби Маҷлиси умумии 

саҳмдорон қабул карда мешавад.  Саҳмияҳои иловагиро ҷамъияти саҳомӣ  

метавонад танҳо дар доираи миқдори саҳмияҳои эълоншуда, ки оинномаи 

ҷамъияти саҳомӣ муқаррар намудааст, паҳн кунад. Сармояи оинномавии 

ҷамъияти саҳомӣ  бо роҳи паҳн намудани саҳмияҳои иловагӣ метавонад аз 

ҳисоби молумулки ҷамъияти саҳомӣ зиёд карда шавад. Маблағе, ки бо он 

сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ  аз ҳисоби молумулки ҷамъияти 

саҳомӣ зиёд мегардад, набояд аз фарқи байни арзиши дороии софи 
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ҷамъияти саҳомӣ, маблағи сармояи оинномавӣ ва сармояи эҳтиётии 

ҷамъияти саҳомӣ бештар бошад. Ҳангоми зиёд кардани сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомӣ  аз ҳисоби молумулки он бо роҳи паҳн 

кардани саҳмияҳои иловагӣ ин саҳмияҳо байни саҳмдорон тақсим карда 

мешаванд. Ҳамзамон ба ҳар  саҳмдор мутаносибан баробари теъдоди 

саҳмияҳояш саҳмияҳои ҳамон намуд (навъ) тақсим карда мешавад( м. 18).  

Ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад сармояи оинномавии худро кам кунад. 

Сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ метавонад бо роҳи кам кардани 

арзиши номиналии саҳмияҳо ё кам кардани миқдори умумии онҳо ё дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун бо роҳи ба даст овардани қисми саҳмияҳо 

кам карда шавад. Агар дар натиҷаи кам кардани сармояи оинномавӣ ҳаҷми 

он аз ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи оинномавии муайянгардида кам шавад, 

вай ҳақ надорад, ки сармояи оинномавиашро кам кунад. Қарори кам 

кардани сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ бо роҳи кам намудани 

арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи харида гирифтани як  қисми 

саҳмияҳо бо мақсади кам кардани миқдори умумӣ аз ҷониби Маҷлиси 

умумии саҳмдорон қабул карда мешавад. Ҷамъияти саҳомӣ дар давоми 30 

рўзи қабул гардидани қарори кам кардани сармояи оинномавии худ 

вазифадор аст ба таври хаттӣ кредиторонашро дар хусуси кам кардани 

сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ  ва ҳаҷми нави он огоҳ созад.  

Ба ҳайати молумулкӣ Ҷамъият фондҳои дигар низ дохил мешаванд. 

Онҳо тибқи ҳаҷм ва тартиби пешбининамудаи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ 

таъсис дода мешаванд.  Фонди захиравии ҷамъияти саҳомӣ бо роҳи 

маблағгузаронии ҳатмии ҳарсола то расидан ба ҳаҷми муқаррарнамудаи 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ ташаккул меёбад. Ҳадди ниҳоии фонди 

захиравӣ ва андозаи маблағгузаронии ҳарсоларо Маҷлиси умумии 

саҳмдорон муқаррар мекунад. Инчунин тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ 
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аз фоидаи соф мумкин аст фонди махсуси саҳмиядоргардонии кормандони 

ҷамъияти саҳомӣ пешбинӣ шавад.  

 Дар байни онҳо фонди захиравӣ нақши муҳимро мебозад, ки аз ҳисоби 

фоидаи соф  Ҷамъият бо тартиби ҳатмӣ бо андозаи 5% сармояи оинномавӣ 

ташкил карда мешавад. Ҷамъияти саҳомӣ инчунин метавонад дигар 

фондҳоро ташкил намояд.  

Ҷамъияти саҳомӣ саҳмия мебарорад. Дигар ташкилотҳо чунин ҳуқуқро 

надоранд. Саҳмия коғази қиматнокест, ки ҷамъияти саҳомӣ мебарорад ва 

он вобаста ба намуд ва категорияҳо ҳуқуқҳои саҳмдоронро  барои 

гирифтани суди(дивиденди) саҳмия, иштирок дар идораи ҷамъияти саҳомӣ 

ва ба як қисми молумулки ҷамъияти саҳомӣ, ки баъди барҳамдиҳӣ боқӣ 

мондааст муайян менамояд. 

Саҳмия ҳуқуқӣ саҳмдоро нисбат ба ҷамъият, на ҳуқуқи моликиятро ба 

қисми молумулки ҷамъият  муайян менамояд. Ҳамзамон нисбат ба саҳмия 

ҳамчун қоғази қиматнок саҳмдор ҳуқуқи моликиятӣ дорад. 

Намудҳои гуногуни саҳмия мавҷуд мебошад, ки вобаста ба тарзи 

расмиятдарории саҳмдор , тартиби додани саҳмия, андозаи салоҳияти ба 

онҳо додашуда ва дигар аломатҳояшон  аз ҳамдигар фарқ менамоянд. 

      Вобаста ба тарзи барасмиятдарорӣ ва тартиби супоридан  саҳмияҳо 

ба номӣ ва манзурӣ ҷудо мешаванд.  

Саҳмияи номӣ - саҳмияе, ки ба номи шахси муайян дода шуда, дар 

феҳристи саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ ба қайд гирифта мешавад. Фурӯш ва 

ба каси дигар додани ин намуди саҳмия дар асоси санади интиқолӣ 

(индоссамент) амалӣ гардонида мешавад.Барои саҳмияи номӣ он чи 

характернок мебошад, ки дар он номи саҳмдор нишон дода мешавад. 

Додани(бегона) кардани чунин саҳмия дар феҳристи саҳмдорон бояд ба 

қайд гирифта шавад. Ҳолати охирон барои назорати доранда саҳмияи номӣ, 
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аз ҷумла андозбандӣ, шароити мувофиқ муҳайё менамояд.  

Саҳмияи манзурӣ - саҳмияе, ки ному насаби дорандаи он дар феҳристи 

саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ сабт намешавад ва аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ 

саҳмдори комили ҷамъияти саҳомӣ мебошад. Суди ин намуди саҳмия дар 

мавриди пешниҳоди саҳмия пардохта мешавад. 

Дар саҳмияи манзурӣ   номи дорандаи он ифода карда намешавад. Вай 

бе ягон бақайдгирӣ бо роҳи одӣ бегона карда мешавад. Чунин саҳмияҳо аз 

лиҳози қобилияти муомилотӣ мувофиқ, вале аз лиҳози назорат кардан аз 

болои даромади дорандагони он ноқулай мебошад. 

      Вобаста  ба салоҳият саҳмияҳо ба муқаррарӣ ва имтиёзнок ҷудо 

мешаванд.  Ҷамъияти саҳомӣ саҳмияҳои одӣ (муқаррарӣ) ва имтиёзнок 

мебарорад. Саҳмияи оддӣ ба ҳар як саҳмдори дорои он ҳаҷми баробари 

ҳуқуқҳоро фароҳам меорад.  Саҳмдорон – соҳибони саҳмияҳои одии  ба 

гирифтани суди саҳмияҳо аз фаъолияти ҷамъият, ба гирифтани қисми 

молумулки ҷамъияти саҳомӣ, ки баъд аз барҳамдиҳии он боқӣ мондааст ва  

дар Маҷлиси умумии саҳмдорон бо ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок намоянд  

ҳуқуқ доранд. Ҳар як саҳмияи муқаррарӣ ҳаҷми якхелаи ҳуқуқҳоро медиҳад.  

Саҳмияи овоздор –саҳмияе, ки дорандаи он шахсан ва ё ба воситаи 

намояндаи ваколатдори худ дар Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқи 

овоздиҳиро дорад. 

 Саҳмдорони дорои саҳмияҳои имтиёзнок нисбат ба соҳибони 

саҳмияҳои одӣ барои гирифтани суди саҳмияҳо дар ҳаҷми пешакӣ 

муайянгардидаи кафолатнок, ки эъломияи бароришӣ муқаррар намудааст, 

инчунин ба қисми молумулки баъди барҳамдиҳии ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқи 

афзалиятнок доранд. Арзиши умумии номиналии саҳмияҳои имтиёзноки 

паҳнкардашуда набояд аз 25 фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ 

бештар бошад. 
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Табдили саҳмияҳои имтиёзнок ба вомбаргҳо иҷозат дода намешавад. 

Табдили саҳмияҳои имтиёзнок ба саҳмияҳои одӣ ва саҳмияҳои имтиёзноки 

навъҳои дигар танҳо дар сурате, ки агар он тибқи оинномаи ҷамъияти 

саҳомӣ пешбинӣ шуда бошад, инчунин ҳангоми азнавташкилшавии 

ҷамъияти саҳомӣ  иҷозат дода мешавад.  Соҳибони саҳмияҳои имтиёзнок 

дар Маҷлисҳои умумии саҳмдорон ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии ҷамъияти саҳомӣ бо ҳуқуқи овоздиҳӣ 

иштирок мекунанд. Ҳамзамон соҳибони саҳмияҳои имтиёзноки  дар 

Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳангоми ҳалли масъалаҳои ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба оинномаи ҷамъияти саҳомӣ, ки ҳуқуқҳои саҳмдорон- 

соҳибони саҳмияҳои имтиёзноки чунин намудро маҳдуд месозанд, дар 

ҳолатҳои муайян ё зиёд кардани ҳаҷми суди саҳмияҳо;  ҳангоми муайян ё 

зиёд кардани арзиши барҳамдиҳӣ, ки тибқи саҳмияҳои имтиёзноки навбати 

аввал пардохта мешаванд ва ҳангоми ба саҳмдорон–соҳибони саҳмияҳои 

имтиёзноки намуди дигар фароҳам овардани имтиёз дар мавриди навбати 

пардохти суди саҳмияҳо ва (ё) арзиши барҳамдиҳии саҳмияҳо дорои  ҳуқуқи 

овоздиҳӣ мегарданд. 

 Шакли махсуси саҳмияҳои имтиёзнок саҳмияи кумулиятивӣ мебошад. 

саҳмияи имтиёзноки ҷамъшаванда (кумулятивӣ) - саҳмияе, ки суди 

саҳмияаш аз ҳисоби набудани фоидаи ҷамъияти саҳомӣ пардохта нашудааст 

ва дар солҳои минбаъда ҷуброн карда мешавад. Оид ба чунин саҳмияҳо 

мумкин аст суди саҳмия ҷамъ кардашуда ва дар муҳлати минбаъда дода 

шавад.  

Саҳмияҳо инчунин тибқи Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ ба 

паҳнкардашуда( эълоншуда) ҷудо мешавад.  Саҳмияи паҳнкардашуда – 

саҳмияе, ки дар муомилоти бозори коғазҳои қиматнок мебошад. Миқдори 

ин саҳмияҳо ҳамчун фарқи миқдори умумии саҳмияҳо ва миқдори 
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саҳмияҳое, ки дар тавозуни худи ҷамъияти саҳомӣ мебошанд, муайян карда 

мешавад.  Тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ бояд миқдор, арзиши 

номиналии саҳмияҳои  паҳнкардашуда ва ҳуқуқи фароҳамовардаи саҳмияҳо 

муайян гардад. Саҳмияҳои бадастоварда ё аз нав харидаи ҷамъияти саҳомӣ, 

инчунин саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ, ки ҳуқуқи моликияти онҳо ба 

ҷамъияти саҳомӣ гузаштааст, то пардохтани арзиши онҳо паҳнкардашуда 

ба ҳисоб мераванд. Онҳо мумкин аст дар оинномаи Ҷамъияти саҳомӣ нишон 

дода шавад ё нишон дода нашаванд. 

Тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ мумкин аст миқдор, арзиши 

номиналӣ, намуди (навъи) саҳмияҳоро ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад ба 

таври иловагӣ ба саҳмияҳои паҳнкардашуда (саҳмияҳои эълоншуда) ҳамроҳ 

намояд ва ҳуқуқи фароҳамовардаи ин саҳмияҳоро муайян кунад. Ҳангоми 

дар оинномаи ҷамъияти саҳомӣ мавҷуд набудани ин муқаррарот ҷамъияти 

саҳомӣ ҳуқуқ надорад саҳмияҳои иловагиро паҳн намояд. 

Мутобиқи оиннома ҷамъияти саҳомӣ метавонад тартиб ва шартҳои 

паҳн кардани саҳмияҳои эълоншударо муайян кунад.  Қарори ба оинномаи 

ҷамъияти саҳомӣ ворид намудани тағйиру иловаҳои дар хусуси саҳмияҳои 

эълоншудаи ҷамъияти саҳомӣ, ба истиснои тағйироти вобаста ба кам 

кардани шумораи онҳо оид ба натиҷаи паҳн намудани саҳмияҳои иловагӣ аз 

ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон қабул карда мешавад 

Вобаста ба шакли барориш саҳмияҳо ба ҳуҷҷатӣ ва беҳуҷҷат ҷудо 

мешаванд. Саҳмияҳои ҳуҷҷатнок дар шакли ҳуҷҷатҳои хаттӣ ва беҳуҷҷатӣ 

ба воситаи ба ҳисоб гирифтани онҳо дар низомӣ феҳрист бароварда 

мешаванд.  

Бояд қайд намоем, ки ҳангоми сухан рондан дар бораи ҳуҷҷатӣ махсус 

нисбати саҳмияҳои ҳуҷҷатӣ меравад, ҳамчун қоида барориши саҳмияи 

ҳуҷҷатии алоҳидаро дар назар надошта, балки сертификати саҳмияро дар 
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назар дорад. Дар назар дошта мешавад, ки ба ҳар як саҳмдор ҳуҷҷати ягона 

ба ҳамаи саҳмияҳои ба ӯ тааллуқдошта дода мешавад. Албатта, истифодаи 

сертификати саҳмия корро оид ба барориши саҳмия осон намуда, вале 

зарурияти ҳар маротиба аз нав ба расмият даровардани сертификати 

саҳмиро ҳангоми фурӯши қисми онҳо ба дорандаи сертификат талаб 

менамояд.  

Ҳуқуқи саҳмдор вобаста ба намуди саҳмияе, ки ба ӯ тааллуқ дорад, 

муайян карда мешавад. Дар ин сурат саҳмдорони дорандаи саҳмияи номӣ 

дар феҳристи саҳмдорон ба ҳисоб гирифта мешаванд.  Феҳристи 

саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ  аз ҷониби дорандаи феҳрист пеш бурда 

мешавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ мақоми ваколатдори танзими бозори 

коғазҳои қиматнок метавонад феҳристи саҳмдорони ҷамъиятҳои саҳомиеро, 

ки дар он ҳиссаи давлат мавҷуд мебошад ва тибқи  фаъолияти худ 

иншоотҳои муҳим ба ҳисоб мераванд, пеш барад.  Дар феҳристи саҳмдорони 

ҷамъияти саҳомӣ  маълумот дар бораи ҳар шахси ба қайд гирифташуда, 

миқдор ва намуди (навъи) саҳмияҳо, ки ба номи ҳар шахси ба қайд 

гирифташуда сабт карда мешаванд.  Ҷамъияти саҳомии пўшида ҳуқуқ дорад 

худаш пешбурд ва нигаҳдории феҳристи саҳмдоронро таъмин намояд ё 

пешбурд ва нигаҳдории феҳристро ба дорандаи феҳрист супорад.  

Ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад дар бораи коғазҳои қиматнок вомбаргҳо 

паҳн кунад.  Вомбаргҳо аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ бо қарори Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ паҳн карда мешавад.   

  Вомбаргҳои ба саҳмияҳо табдилшаванда бояд бо қарори Маҷлиси 

умумии саҳмдорон аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ паҳн карда шаванд, агар дар 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ дигар ҳолатҳо пешбинӣ нашуда бошад.  

Вомбарги қобили табдил – коғази қиматноки баровардаи ҷамъияти саҳомӣ, 

ки бояд ба саҳмияи ҳамин ҷамъияти саҳомӣ, тибқи шартҳои ҳангоми 
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баровардани вомбаргҳои қобили табдил муқарраргардида иваз карда 

шавад. Вомбарг ҳуқуқи соҳиби онро ҷиҳати дар муҳлатҳои 

муқарраргардида талаб намудани пардохти арзиши вомбаргҳо (пардохти 

арзиши номиналӣ ё арзиши номиналӣ ва фоиз) тасдиқ менамояд. 

Вомбаргҳо бояд дорои арзиши номиналӣ бошанд. Арзиши номиналии 

ҳамаи вомбаргҳои баровардаи ҷамъияти саҳомӣ набояд аз ҳаҷми сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомӣ ё ҳадди ба ҷамъияти саҳомӣ барои мақсадҳои 

барориши вомбаргҳо фароҳамовардаи шахсони сеюм бештар бошад. Паҳн 

кардани вомбаргҳо аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ баъди пурра пардохтани 

сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ иҷозат дода мешавад. Вомбаргҳо бо 

қарори барориши онҳо ба пул фурўхта  ё ба дигар молумулк иваз карда 

мешаванд. Ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад вомбаргҳои бо гарави молумулки 

муайяни ҷамъияти саҳомӣ таъмингардида ё вомбаргҳои таҳти таъминотро, 

ки шахсони сеюм ба ҷамъияти саҳомӣ барои мақсадҳои барориши 

вомбаргҳо фароҳам овардаанд ё вомбаргҳои бетаъминотро паҳн кунад. 

Вомбаргҳо коғазҳои қиматноки номӣ (унвонӣ) ва манзурӣ мебошанд. 

Ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад имконияти пеш аз муҳлат пардохтани арзиши  

вомбаргҳоро бо хоҳиши соҳибони онҳо пешбинӣ намояд. Зимнан дар 

қарори барориши вомбаргҳо бояд арзиши пардохт ва муҳлате, ки пештар аз 

он барои пардохти пеш аз муҳлат пешниҳод карда намешавад, муайян 

гардад. Агар миқдори саҳмияҳои намуд ва навъҳои муайяни эълоннамудаи 

ҷамъияти саҳомӣ нисбат ба миқдори чунин намуд ва навъе, ки ҳуқуқи ба 

даст овардани онҳоро чунин коғазҳои қиматнок фароҳам меоваранд, камтар 

бошад, ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ надорад вомбаргҳои ба саҳмияҳои ҷамъияти 

саҳомӣ табдилшавандаро паҳн кунад. 

 Тартиби табдили вомбаргҳои ҷамъияти саҳомӣ ба саҳмияҳо тавассути 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ – нисбат ба табдили саҳмияҳои имтиёзнок ва  бо 
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қарор нисбат ба  табдили вомбаргҳо муқаррар  карда мешавад.  

Ҳуқуқҳои саҳмдорон мумкин аст ба молумулкӣ ва  ғайримолумулкӣ 

ҷудо карда шаванд.  

Ҳуқуқи молумулкии асосии саҳмдор,ҳуқуқ барои гирифтани  суди 

саҳмия мебошад. Суди  саҳмия– қисми даромади софи ҷамъияти саҳомӣ, ки 

байни саҳмдорон мутаносибан ба миқдори саҳмия тақсим карда мешавад.   

Ҷамъияти саҳомӣ вазифадор аст соле на кам як маротиба (метавонад ҳар 

семоҳа ё нимсола) оид ба пардохти суди саҳмияҳо аз рўи саҳмияҳои 

паҳнкардашуда қарор қабул кунад. Суди саҳмияи эълонгардида аз рўи ҳар 

намуди саҳмия  пардохта мешавад. Суди саҳмияҳо аз фоидаи софи ҷамъияти 

саҳомӣ  бо пули миллӣ пардохта мешавад. Суди саҳмияҳои имтиёзноки 

навъҳои муайян метавонад аз ҳисоби сармояи махсуси барои ҳамин мақсад 

таъингардидаи ҷамъияти саҳомӣ  пардохта шавад. Дар баъзе ҳолатҳо  ба 

пардохти суди саҳмия иҷозат дода намешавад.Тибқи талаботи моддаи 37 

Қонуни ҶТ “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”  Ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ 

надорад дар ҳолатҳои зайл оид ба пардохти суди саҳмияҳо қарор қабул 

кунад: 

- то пурра пардохтани тамоми сармояи оинномавии ҷамъият; 

- то харида гирифтани ҳамаи саҳмияҳое, ки  бояд харидорӣ шаванд; 

- агар дар рўзи қабули чунин қарор ҷамъияти саҳомӣ мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди муфлисӣ дорои 

аломатҳои муфлисӣ бошад ё агар дар натиҷаи пардохти суди саҳмияҳо 

аломатҳои зикршуда дар ҷамъияти саҳомӣ  ба мушоҳида расанд; 

- агар дар рўзи қабули чунин қарор арзиши дороии софи ҷамъияти 

саҳомӣ аз сармояи оинномавӣ ва фонди захиравии он камтар бошад ё ҳаҷми 

онҳо дар натиҷаи қабули чунин қарор камтар гардад. 

 Ҳамзамон  суди саҳмияҳои эълоншуда набояд дар ҳолатҳои зерин 
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пардохт карда шавад:  

- агар дар рўзи қабули чунин қарор ҷамъияти саҳомӣ мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муфлисӣ дорои аломатҳои 

муфлисӣ бошад ё агар дар натиҷаи пардохти  суди саҳмияҳо аломатҳои 

зикршуда дар ҷамъияти саҳомӣ  ба мушоҳида расанд; 

- агар дар рўзи пардохт арзиши дороии софи ҷамъияти саҳомӣ  аз 

сармояи оинномавӣ, сармояи эҳтиётӣ камтар бошад ва арзиши барҳамдиҳии 

саҳмияҳои имтиёзноки фурўхташуда аз арзиши номиналии муайяннамудаи 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ баландтар бошад ё дар натиҷаи пардохти суди 

саҳмияҳо аз маблағи мазкур камтар гардад (моддаи 39).  

Ба ҳуқуқҳои молумулкии саҳмдор инчунин дохил мешаванд: 

 -ҳуқуқи гирифтани қисми молумулки ҷамъият ҳангоми барҳамдиҳии 

он; 

-ҳуқуқи афзалиятноки харид ва фурӯши саҳмияи ҷамъият ҳангоми кам ё 

зиёд шудани сармояи оинномавӣ; 

-ҳуқуқи афзалиятноки хариди саҳмияе, ки ба саҳмдорон дар ҷамъияти 

пушида тааллуқ дорад; 

-ҳуқуқи талаб кардани хариди саҳмияи тааллуқ дошта ба саҳмдоре, ки 

зид овоз додааст ё дар овоздиҳӣ оид ба масъалаҳои азнавташкилкунии 

ҷамъият, бастани аҳдҳои калон ё тағйири оиннома  бо сабаби маҳдуд 

гаштани ҳуқуқаш иштирок накардааст. 

Ҳуқуқҳои ғайримолумулкии саҳмдорон асосан ба иштироки онҳо дар 

идоракунии ҷамъият тааллуқ дорад. Ба ин ҳуқуқҳо дохил мешаванд: 

-ҳуқуқи иштирок дар маҷлиси умумии саҳмдорон; 

-ҳуқуқи овоз ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар маҷлиси умумӣ; 

-ҳуқуқи талаби даъвати маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон; 

-ҳуқуқи пешниҳоди таклиф ба рӯзномаи маҷлиси умумӣ ва пешбарӣ 
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намудани номзади барои интихоби ба Шӯрои директорон ва комиссияи 

тафтишотӣ;  

-ҳуқуқи ба воситаи суд шикоят кардан аз болои қарори маҷлиси 

умумии саҳмдорон  ва дигар ҳуқуқҳо.  

Уҳдадории саҳомон пардохти саҳмия ва фош накардани сирри 

иттилоот оид ба фаъолияти ҷамъият мебошад. Тибқи моддаи 27 Қонуни ҶТ 

“Дар  бораи ҷамъияти саҳомӣ”  саҳмияҳои ҷамъияти саҳомӣ, ки ҳангоми 

таъсиси он тақсим шудаанд, бояд дар давоми як сол аз лаҳзаи бақайдгирии 

давлатии ҷамъияти саҳомӣ пурра пардохта шаванд. Дар сурати пардохти 

нопурраи саҳмияҳо дар давоми муҳлати  мазкур ҳуқуқи моликияти ба 

саҳмия, ки нархи паҳн кардани он ба маблағи пардохтнашуда баробар аст,  

ба ихтиёри ҷамъияти саҳомӣ мегузарад. Саҳмияҳое ки ҳуқуқи моликияти 

онҳо ба ҷамъияти саҳомӣ гузаштаасту ҳуқуқи овоз надоранд, ҳангоми 

овоздиҳӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва вобаста ба онҳо  суди саҳмияҳо  

ҳисоб карда намешавад. Чунин саҳмияҳоро бояд ҷамъияти саҳомӣ бо нархи 

на пасттар аз арзиши номиналӣ дар мўҳлати на дертар аз як соли ба даст 

оварданаш фурўшад. Саҳмияҳои иловагӣ ва вомбаргҳои ҷамъияти саҳомӣ 

бо роҳи обуна, бо шарти пардохти арзиши пурраи онҳо паҳн карда 

мешаванд.  Арзиши саҳмияҳое, ки ҳангоми таъсиси ҷамъияти саҳомӣ байни 

муассисони ҷамъияти саҳомӣ тақсим мегарданд, саҳмияҳои иловагие, ки 

тавассути обуна паҳн карда мешаванд, метавонанд бо пул, коғазҳои 

қиматнок, дигар молумулк ё ҳуқуқҳои молумулкӣ ё дигар ҳуқуқҳои дорои 

арзиши пулӣ пардохта шаванд.  Арзиши пулии молумулке, ки барои 

пардохти арзиши саҳмияҳо ҳангоми таъсиси ҷамъияти саҳомӣ гузаронида 

мешавад, тибқи созишномаи байни муассисон бо пул қиёс карда мешавад.  

Ҳангоми бо пул напардохтани арзиши саҳмияҳои иловагӣ арзиши 

молумулки барои пардохти қимати саҳмияҳо гузаронидашаванда аз ҷониби 
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Шўрои директорон (Шўрои нозирон) бо пул ҳисоб карда мешавад. Ҳангоми 

бо пул напардохтани арзиши саҳмияҳо ҷиҳати муайянсозии арзиши бозории 

чунин молумулк бояд нархгузори мустақил ё аудитор ҷалб карда шавад. 

Арзиши пулии молу мулк, ки муассисони ҷамъияти саҳомӣ ва Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ муайян сохтаанд, 

наметавонад аз арзиши муайянкардаи нархгузори мустақил ё аудитор 

бештар бошад. 

 Дар ҷамъияти саҳомӣ тибқи ҳаҷм ва тартиби пешбининамудаи 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ фонди захиравӣ, инчунин дигар фондҳо таъсис 

дода мешаванд.  Фонди захиравии ҷамъияти саҳомӣ бо роҳи 

маблағгузаронии ҳатмии ҳарсола то расидан ба ҳаҷми муқаррарнамудаи 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ ташаккул меёбад. Ҳадди ниҳоии фонди 

захиравӣ ва андозаи маблағгузаронии ҳарсоларо Маҷлиси умумии 

саҳмдорон муқаррар мекунад. Тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ аз фоидаи 

соф мумкин аст фонди махсуси саҳмиядоргардонии кормандони ҷамъияти 

саҳомӣ пешбинӣ шавад. 

Љамъият ба воситаи Маљлиси умумии сањмдорон, шўрои 

директорон(Шўрои нозирон), директор(директори генералӣ рёсат, 

маъмурият) ва комиссияи тафтишотї(ревизор) идора карда мешавад( м. 43). 

Маќоми олии идоракунии љамъияти сањњомї маљлиси умумии 

сањмдорони он мебошад. Вай масъалаҳои  ворид намудани тағйиру иловаҳо 

ба оинномаи ҷамъияти саҳомӣ; азнавташкилдиҳии ихтиёрии ҷамъияти 

саҳомӣ;   барҳамдиҳии ҷамъияти саҳомӣ, таъини комиссияи барҳамдиҳӣ ва 

тасдиқи тавозуни фосилавӣ ва ниҳоии барҳамдиҳӣ;  муайян намудани 

шумораи аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони)  ҷамъияти саҳомӣ, 

интихоби аъзои он ва пеш аз мўҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;  

муайян намудани миқдор, арзиши номиналӣ, намуди (навъи) саҳмияҳои 
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эълоншуда ва вомбаргҳо ва ҳамчунин ҳуқуқҳое, ки ба ин саҳмияҳо ва 

вомбаргҳо дода шудааст;  зиёд кардани сармояи оинномавии ҷамъияти 

саҳомӣ  бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи паҳн 

кардани саҳмияҳои иловагӣ;  кам кардани сармояи оинномавии ҷамъият бо 

роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо, бо роҳи як қисми ин 

саҳмияҳоро бо мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо харидани 

ҷамъияти саҳомӣ ва инчунин бо роҳи пардохтани арзиши саҳмияҳои ба 

дастоварда ё азнавхаридаи ҷамъияти саҳомӣ;  таъсиси мақомоти 

идоракунии ҷамъияти саҳомӣ, тасдиқи низомномаҳои онҳо, пеш аз муҳлат 

қатъ намудани ваколатҳои онҳо, тасдиқи аудитори ҷамъияти саҳомӣ ва 

подошпулии он; Интихоби Комиссияи тафтишотӣ;  тасдиқи ҳисоботи 

солона, ҳисоботи муҳосибавӣ, инчунин тақсими фоида, аз ҷумла пардохти 

(эълони) суди саҳмияҳо ва товони  зарари ҷамъияти саҳомӣ аз рўи 

натиҷаҳои соли молиявӣ;  тасдиқи дастури кори Маҷлиси умумии 

саҳмдорон;  қабули қарор дар бораи иштироки ҷамъияти саҳомӣ дар таъсис 

ё фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи супурдани як ё якчанд қисми 

дороӣ ба маблағе, ки дар маҷмўъ 25 фоиз ё бештари ҳамаи дороии 

ҷамъияти саҳомиро ташкил медиҳад;  пардохти суди (дивиденди) саҳмия ва  

дигар масъалаҳоро дар доираи  салоҳияташ(м. 45 Қонун) баррасӣ 

менамояд.   Маљлиси умумї солона ва ѓайринавбатї мешавад.  Ҷамъияти 

саҳомӣ вазифадор аст ҳар сол Маҷлиси умумии  саҳмдоронро доир намояд. 

Маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ, вале на барвақтар аз 2 моҳ ва на дертар аз 6 

моҳи баъди соли молиявӣ гузаронида мешавад. Маҷлисҳои умумии 

саҳмдорон ба ғайр аз Маҷлиси солона ғайринавбатӣ ба ҳисоб мераванд.  

Дар ҷамъияти саҳомӣ, ки ҳамаи саҳмияҳои овоздор ба як саҳмдор тааллуқ 

доранд, қарорҳо оид ба масъалаҳои марбути салоҳияти Маҷлиси умумии 
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саҳмдорон аз ҷониби ҳамин саҳмдор шахсан қабул гардида, хаттӣ ба 

расмият дароварда мешавад. Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон 

бо қарори Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ бо 

ташаббуси худи Шўро, бо талаби Комиссияи тафтишотии (ревизори) 

ҷамъияти саҳомӣ, аудитори ҷамъияти саҳомӣ, инчунин бо талаби 

саҳмдорон (саҳмдор), ки соҳиби на камтар аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздори 

ҷамъияти саҳомӣ  дар санаи пешниҳоди талабот мебошанд, доир мегардад.  

Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон, ки бо талаби Комиссияи 

тафтишотии (ревизори) ҷамъияти саҳомӣ, аудитори ҷамъият ё саҳмдорони 

(саҳмдори) дорои на камтар аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти 

саҳомӣ  даъват мегардад, бояд дар давоми 30 рўз аз лаҳзаи пешниҳоди 

талабот оид ба доир намудани Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон 

гузаронида шавад.   

Дар Маҷлиси умумии саҳмдорон шахсони зерин ҳуқуқи овоз доданро 

ба масъалаҳои воҷиби овоздиҳӣ доранд: 

- саҳмдорон – соҳибони саҳмияҳои одии ҷамъияти саҳомӣ; 

- саҳмдорон - соҳибони саҳмияҳои имтиёзноки ҷамъияти саҳомӣ дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи  Қонун. 

     Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба масъалаҳои воҷиби 

овоздиҳӣ бо аксарияти овози саҳмдорон–соҳибони саҳмияҳои овоздори 

ҷамъияти саҳомӣ, ки дар маҷлис иштирок намудаанд, қабул карда мешавад. 

Оиди баъзе масъалаҳо  Қарор аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо 

аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмдорон– соҳибони саҳмияҳои овоздор, 

ки дар Маҷлиси умумии саҳмдорон  иштирок намудаанд, қабул карда 

мешавад. Ба ин масъалаҳо дохил мешаванд. Аз ҷумла,  ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба оинномаи ҷамъияти саҳомӣ;  азнавташкилдиҳии 

ихтиёрии ҷамъияти саҳомӣ;  барҳамдиҳии ҷамъияти саҳомӣ, таъини 
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комиссияи барҳамдиҳӣ ва тасдиқи тавозуни фосилавӣ ва ниҳоии 

барҳамдиҳӣ;  зиёд кардани сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ  бо роҳи 

зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи паҳн кардани 

саҳмияҳои иловагӣ;  кам кардани сармояи оинномавии ҷамъият бо роҳи кам 

кардани арзиши номиналии саҳмияҳо, бо роҳи як қисми ин саҳмияҳоро бо 

мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо харидани ҷамъияти саҳомӣ ва 

инчунин бо роҳи пардохтани арзиши саҳмияҳои ба дастоварда ё 

азнавхаридаи ҷамъияти саҳомӣ ва  пардохти суди (дивиденди) саҳмия.  

Қароре, ки маҷлиси умумии саҳмдорон бе иштироки соҳиби  «саҳмияи 

тиллоӣ» қабул менамояд, эътибор надорад. 

Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон  метавонад бе гузаронидани 

маҷлис (иштироки якҷояи саҳмдорон барои муҳокимаи масъалаи рўзнома 

ва қабули қарор оид ба масъалаҳои воҷиби овоздиҳӣ) тавассути овоздиҳии 

ғоибона қабул карда шавад. Маҷлиси умумии саҳмдорон, ки рўзномаи он 

масъалаҳои интихоби Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомӣ, Комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъияти саҳомӣ, тасдиқи 

аудитори ҷамъияти саҳомӣ, инчунин масъалаҳои пешбининамудаи сархати 

даҳуми қисми 1 моддаи 45 Қонуни мазкурро дар бар мегирад, наметавонад 

дар шакли овоздиҳии ғоибона гузаронида шавад( м. 53).   

Саҳмдор ҳуқуқи дар Маҷлиси умумии саҳмдорон  ҳам шахсан ва ҳам 

тавассути намояндаи худ иштирок карданро дорад. Намояндаи саҳмдор дар 

Маҷлиси умумии саҳмдорон мутобиқи салоҳиятҳои ба муқаррароти 

қонунҳо асосёфта ё ваколатнома амал мекунад.  Агар саҳмияҳои ҷамъияти 

саҳомӣ таҳти моликияти умумии саҳмии якчанд шахс қарор дошта бошад, 

пас ҳуқуқи овоздиҳӣ дар Маҷлиси умумии саҳмдорон тибқи салоҳияти онҳо 

аз ҷониби яке аз иштирокчиёни моликияти умумии саҳмӣ ё намояндаи 

умумии онҳо анҷом дода мешавад. Ваколатҳои ҳар яке аз шахси зикршуда 
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бояд ба таври  дахлдор ба расмият дароварда шавад( Моддаи 56).  

Маҷлиси умумии саҳмдорон дар сурате босалоҳият аст (дорои кворум 

мебошад), ки дар он саҳмдорони дар маҷмўъ дорои беш аз нисфи овозҳои 

саҳмияҳои овоздори паҳнкардашудаи ҷамъияти саҳомӣ иштирок намоянд.  

Агар рўзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон  масъалаҳоеро дар бар гирад, 

ки аз рўи онҳо ҳайати мухталифи овоздиҳандаҳо овоз медиҳад, кворум 

барои қабули қарори ин масъалаҳо алоҳида муайян карда мешавад. 

Ҳамзамон мавҷуд набудани кворум барои қабули қарори масъалаҳое, ки 

овоздиҳӣ аз рўи онҳо бо як ҳайати овоздиҳандаҳо сурат мегирад, ба қабули 

қарори масъалаҳое, ки овоздиҳӣ бо ҳайати дигари овоздиҳандагон сурат 

гирифта,  барои қабули он кворум вуҷуд дорад, монеа намебошад. 

  Ҳангоми мавҷуд набудани кворум барои гузаронидани Маҷлиси 

умумии солонаи саҳмдорон бояд Маҷлиси умумии саҳмдорон бо ҳамон 

рўзнома такроран гузаронида шавад. Ҳангоми мавҷуд набудани кворум 

барои гузаронидани Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон метавонад 

Маҷлиси умумии такрории саҳмдорон бо ҳамон рўзнома гузаронида шавад. 

Маҷлиси такрории умумии саҳмдорон ба шарте салоҳиятдор (дорои 

кворум)  ҳисобида мешавад, ки дар он саҳмдорони  дар маҷмўъ дорои на 

камтар аз 30 фоизи овозҳои саҳмияҳои паҳнкардашудаи овоздори ҷамъияти 

саҳомӣ иштирок дошта бошанд. Оинномаи ҷамъияти саҳомии дорои беш аз 

5 ҳазор саҳмдор метавонад барои гузаронидани Маҷлиси умумии такрории 

саҳмдорон кворуми камтарро пешбинӣ намояд  (Моддаи 57). Овоздиҳӣ дар 

Маҷлиси умумии саҳмдорон аз рўи қоидаи «як саҳмияи овоздори ҷамъияти 

саҳомӣ – як овоз» анҷом дода мешавад, ба истиснои ҳолатҳои гузаронидани 

овоздиҳии кумулятивӣ, ки Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст( Моддаи 58). 

Овоздиҳӣ аз рўи масъалаҳои рўзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон бо 

усули овоздиҳии кушода анҷом дода мешавад. Овоздиҳӣ аз рўи масъалаҳои 
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рўзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон, ки дар шакли овоздиҳии ғоибона 

сурат мегирад, танҳо тавассути бюллетенҳои овоздиҳӣ анҷом дода 

мешавад(м. 59). 

       Шӯрои директорон мақоми умумии роҳбарикунандаи ҷамъият 

мебошад. Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ ба 

фаъолияти ҷамъияти саҳомӣ роҳбарии умумӣ мекунад. Дар ҷамъияти 

саҳомии дорои беш аз панҷоҳ саҳмдор Шўрои директорон (Шўрои нозирон) 

таъсис дода мешавад. Дар ҷамъияти саҳомии дорои панҷоҳ ва аз он камтар 

саҳмдор оинномаи ҷамъияти саҳомӣ метавонад пешбинӣ намояд, ки 

вазифаи Шўрои директорон (Шўрои нозирон)-ро Маҷлиси умумии 

саҳмдорон ба ҷо оварад. Дар ин маврид дар оинномаи ҷамъияти саҳомӣ 

бояд шахс ё мақоми муайяни ҷамъияти саҳомӣ зикр шуда бошад, ки ҳаллу 

фасли масъалаи гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмдорон ва тасдиқи 

рўзномаи он дар салоҳияти он аст( м. 63).  

Аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомиро 

Маҷлиси умумии саҳмдорон бо тартиби пешбининамудаи ҳамин Қонун ва 

оинномаи ҷамъияти саҳомӣ ба муҳлати то Маҷлиси ояндаи солонаи 

умумии саҳмдорон интихоб менамояд.  Узви Шўрои директорони (Шўрои 

нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  метавонад танҳо шахси воқеӣ бошад. Узви 

Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  метавонад 

саҳмдори ҷамъият набошад. Аъзои дастаҷамъии мақоми иҷроияи ҷамъияти 

саҳомӣ  наметавонанд бештар аз чор як ҳиссаи ҳайати Шўрои директорони 

(Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ бошанд. Шахсе, ки вазифаҳои мақоми 

инфиродии иҷроияро анҷом медиҳад, наметавонад ҳамзамон раиси Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ бошад. Саҳмдороне, ки 

миқдори муайяни саҳмияҳои дар оинномаи Ҷамъият муқарраршударо 

соҳибӣ мекунанд, метавонанд аъзои Шўрои директорон (Шўрои нозирон) 
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интихоб гарданд. Шумораи аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) 

ҷамъияти саҳомӣ дар асоси оинномаи  ҷамъияти саҳомӣ    муайян мегардад. 

Барои ҷамъияти саҳомӣ- соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои 

овоздори ҷамъияти саҳомӣ, ки шумораашон аз 500 нафар бештар аст, 

ҳайати аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ 

наметавонад камтар аз 5 нафар ва барои ҷамъияти саҳомӣ–соҳибони 

саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмияҳои овоздори ҷамъият, ки шумораашон 

зиёда аз 2 ҳазор нафар аст, камтар аз 7 нафар бошад.  

 Аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ–

соҳибони саҳмияҳои одии овоздори шумораашон беш аз 500 бо овоздиҳии 

кумулятивӣ интихоб карда мешаванд. Дар оинномаи ҷамъияти саҳомии 

дорои камтар аз 500 нафар саҳмдорон–соҳибони саҳмияҳои одии ҷамъияти 

саҳомӣ  метавонад ҳангоми интихоби аъзои Шўрои директорони (Шўрои 

нозирони) ҷамъият  овоздиҳии кумулятивӣ пешбинӣ гардад. Овоздиҳии 

кумулятивӣ – усули овоздиҳие, ки ҳангоми он ба ҳар як саҳмияи дар 

овоздиҳӣ иштирокдошта миқдори овозе рост меояд, ки ба шумораи умумии 

аъзои мақоми идоракунии дастаҷамъии ҷамъияти саҳомӣ  баробар аст. 

Ҳангоми овоздиҳии кумулятивӣ шумораи овозҳои мансуб ба ҳар як саҳмдор 

ба шумораи шахсоне, ки бояд ба Шўрои директорони (Шўрои нозирони) 

ҷамъияти саҳомӣ  интихоб шаванд, зарб гардида, саҳмдор ҳуқуқ дорад 

овозҳои ба ин васила гирифтаро пурра ба тарафдории як номзад диҳад ё 

онҳоро байни ду ва ё бештар номзадҳо тақсим кунад. Ба Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  номзадҳое интихобшуда 

ба ҳисоб мераванд, ки овози бештарро ба даст овардаанд( м.64). 

Ба салоҳияти Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  

муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷамъияти саҳомӣ; 

даъвати Маҷлиси солона ва ғайринавбатии умумии саҳмдорон; тасдиқи 
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рўзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон;  тасдиқи буҷети солона ва бизнес-

нақшаи ҷамъияти саҳомӣ;  таъсиси мақоми иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ ва 

пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои он, агар бо оинномаи ҷамъияти 

саҳомӣ чунин ҳуқуқ ба салоҳияти Шўрои директорон (Шўрои нозирон) 

вогузор гардида бошад;  маъқул донистани аҳдҳои калон дар ҳолатҳое, ки 

Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст;  аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ паҳн 

кардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур;  тавсияҳо вобаста ба андозаи 

суди саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;  муайян намудани нархи (арзиши 

пулии) молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур; таъсиси филиалҳо ва кушодани 

намояндагиҳои ҷамъияти саҳомӣ; таъсиси мақоми муваққатии инфиродии 

иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (директор, директори генералӣ) то гузаронидани 

Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон, агар таъсиси мақоми иҷроия 

бо оинномаи ҷамъият ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон мансуб 

дониста шуда бошад ва дигар масъалаҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур 

ва оинномаи  ҷамъияти саҳомӣ  мебошад. Ҳаллу фасли масъалаҳои марбут 

ба салоҳияти Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомиро  

ба зиммаи  мақоми иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  

Раиси Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  бо 

овоздиҳии пинҳонии аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) 

ҷамъияти саҳомӣ, бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ интихоб мегардад.Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад ҳар вақт 

раиси худро бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ аз нав интихоб намояд,  

агар дар оинномаи ҷамъияти саҳомӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда 
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бошад. Дар набудани раиси Шўрои директорони (Шўрои нозирони)  

ҷамъияти саҳомӣ вазифаҳои ўро бо қарори Шўрои директорони (Шўрои 

нозирони) ҷамъияти саҳомӣ яке аз аъзои Шўрои директорони (Шўрои 

нозирони) ҷамъият иҷро мекунад( м. 67). 

Ба фаъолияти ҷории ҷамъияти саҳомӣ мақоми инфиродии иҷроияи 

ҷамъият (директор, директори генералӣ) ё мақоми дастаҷамъии иҷроияи 

ҷамъият (раёсат, маъмурият) роҳбарӣ мекунад. Мақомоти иҷроия ба Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  ва Маҷлиси умумии 

саҳмдорон  ҳисоботдиҳанда аст. 

Бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон  ваколатҳои мақомоти иҷроияи 

ҷамъияти саҳомӣ метавонанд тибқи шартнома ба зиммаи ташкилоти 

тиҷоратӣ (ташкилоти идоракунанда) ё соҳибкори инфиродӣ (сардор) 

вогузошта шаванд. Қарор дар мавриди ваколатҳои мақомоти инфиродии 

иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ ба ташкилоти идоракунанда ё  сардор аз ҷониби 

Маҷлиси умумии саҳмдорон танҳо дар асоси пешниҳоди Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  қабул карда мешавад.  

 Мақомоти иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  иҷрои қарорҳои Маҷлиси 

умумии саҳмдорон ва Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомиро амалӣ мегардонад. 

Мақоми инфиродии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  (директор, директори 

генералӣ) бе ваколатнома аз номи ҷамъияти саҳомӣ  баромад мекунад, аз 

ҷумла манфиатҳои ўро ҳимоя карда, аз номи ҷамъияти саҳомӣ аҳдҳо 

мебандад, штатҳоро тасдиқ намуда, фармонҳо мебарорад ва супоришҳо 

медиҳад, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи кормандони ҷамъияти саҳомӣ  ҳатмӣ 

мебошад. 

Шартномаро аз номи ҷамъияти саҳомӣ  раиси Шўрои директорони 

(Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ ё шахси дигари ваколатдорнамудаи 
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Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъият  имзо мегузорад. Аз 

ҷониби шахси анҷомдиҳандаи вазифаи мақомоти инфиродии иҷроияи 

ҷамъияти саҳомӣ (директор, директори генералӣ) ё аъзои мақомоти 

дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, маъмурият) таъвизи мансаб 

дар мақомоти идории дигар ташкилот танҳо бо иҷозати Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  мумкин аст.  

Маҷлиси умумии саҳмдорон, агар таъсиси мақомоти иҷроия тибқи 

оиннома ба салоҳияти Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомӣ вогузор нашуда бошад, ҳуқуқ дорад ҳар  вақт дар бораи пеш аз 

муҳлат қатъ кардани ваколати мақомоти инфиродии иҷроияи ҷамъияти 

саҳомӣ (директор, директори генералӣ), аъзои мақомоти дастаҷамъии 

иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, маъмурият) қарор қабул намояд. 

Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ дорад ҳар вақт дар бораи қатъи пеш аз 

муҳлати ваколати ташкилоти идоракунанда ё сардор қарор қабул намояд. 

Агар таъсиси мақомоти иҷроия тибқи оиннома ба салоҳияти Шўрои 

директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ вогузор шуда бошад,  он 

ҳуқуқ дорад ҳар  вақт дар мавриди қатъи пеш аз муҳлати ваколати 

мақомоти инфиродии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  (директор, директори 

генералӣ), аъзои мақомоти дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, 

маъмурият) ва таъсиси мақомоти нави иҷроия қарор қабул намояд. 

Агар мақомоти иҷроия аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон таъсис 

дода шавад ва мақомоти инфиродии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (директор, 

директори генералӣ) ё ташкилоти идоракунанда (сардор) вазифаҳои худро 

иҷро карда натавонанд, Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомӣ ҳуқуқ дорад дар бораи таъсиси мақомоти муваққатии инфиродии 

иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  (директор, директори генералӣ) ва гузаронидани 

Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон барои ҳалли масъалаҳои пеш аз 
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муҳлат қатъ намудани ваколати мақомоти инфиродии иҷроияи ҷамъияти 

саҳомӣ (директор, директори генералӣ) ё ташкилоти идоракунанда (сардор) 

ва таъсиси мақомоти нави инфиродии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ  (директор, 

директори генералӣ) ё вогузории ваколати мақомоти инфиродии иҷроияи 

ҷамъияти саҳомӣ  ба ташкилоти идоракунанда ё сардор  қарор қабул кунад 

(м. 69). 

 Мақомоти дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, маъмурият) 

дар асоси оинномаи ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои дохилии 

ҷамъияти саҳомӣ, ки Маҷлиси умумии саҳмдорон тасдиқ менамояд 

(низомнома, дастур ё дигар ҳуҷҷат) ва дар онҳо муҳлат ва тартиби даъват 

кардан ва гузаронидани маҷлисҳои онҳо, инчунин тартиби қабули қарор 

муқаррар мегарданд, амал мекунад.  Кворуми гузаронидани маҷлисҳои 

мақомоти дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, маъмурият) 

тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ  ё ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъияти саҳомӣ  

муайян гардида, набояд камтар аз нисфи аъзои интихобгардидаи мақомоти 

дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ (раёсат, маъмурият) бошад ( м. 70).  

Ҷиҳати анҷом додани назорати фаъолияти молиявию хоҷагии ҷамъияти 

саҳомӣ Маҷлиси умумии саҳмдорон  тибқи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ 

Комиссияи тафтишотӣ ё ревизори ҷамъияти саҳомиро интихоб менамояд.  

Аъзои Комиссияи тафтишотӣ ё ревизори ҷамъияти саҳомӣ наметавонанд 

ҳамзамон аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ 

бошанд, инчунин дар мақомоти идораи  ҷамъияти саҳомӣ  мансабҳои 

дигарро ишғол намоянд. Саҳмияҳои марбут ба аъзои Шўрои директорони 

(Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ  ё шахсоне, ки дар мақомоти идораи 

ҷамъияти саҳомӣ мансаб ишғол мекунанд, наметавонанд ҳангоми интихоби 

аъзои Комиссияи тафтишотӣ ё ревизори ҷамъияти саҳомӣ  дар овоздиҳӣ 

иштирок намоянд. Салоҳияти Комиссияи тафтишотӣ ё ревизори ҷамъият 
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оид ба масъалаҳое, ки ҳамин Қонун пешбинӣ нанамудааст, бо оинномаи 

ҷамъияти саҳомӣ муайян мегардад.  Тафтиши (ревизияи) фаъолияти 

молиявию хоҷагии ҷамъияти саҳомӣ  вобаста ба натиҷаи фаъолияти 

яксолаи ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ҳар вақти дигар бо ташаббуси 

Комиссияи тафтишотӣ ё ревизори ҷамъияти саҳомӣ, қарори Маҷлиси 

умумии саҳмдорон, Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомӣ  ё бо ташаббуси саҳмдоре (саҳмдороне), ки дар маҷмўъ дорои на 

камтар аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомӣ  мебошад, 

гузаронида мешавад. 

Шартномаро аз номи ҷамъият мақомоти иҷроияи он мебандад. 

Тартиби махсус барои бастани аҳдҳои калон муайян карда шудааст. Аҳди 

калон (аз ҷумла қарз, кредит, гарав, кафолат) як ё якчанд аҳде ба ҳисоб 

меравад, ки ба харид, бегона ё эҳтимоли аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ    

арзиши онҳо 30 фоиз ё бештари арзиши тавозунии дороии ҷамъияти 

саҳомиро ташкил медиҳад ва мутобиқи маълумоти муҳосибавии он дар 

санаи охирини ҳисоботӣ муайян гардидааст.Аҳдҳое, ки дар ҷараёни 

фаъолияти маъмулии хоҷагидории ҷамъияти саҳомӣ, аҳди вобаста ба 

обунаи (фурўши)  саҳмияҳои оддии ҷамъияти саҳомӣ ва аҳд вобаста ба паҳн 

кардани вомбаргҳое, ки ба саҳмияҳои оддии ҷамъияти саҳомӣ  табдил карда 

мешаванд, аҳди калон эътироф карда намешаванд ( м. 80). Аҳди калон бояд 

аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон маъқул дониста шавад. Қарор дар 

мавриди маъқул донистани аҳди калон, ки мавзўи он молу мулки дорои 

арзиши аз 30 то 50 фоизи арзиши тавозунии дороии ҷамъияти саҳомӣ  

мебошад, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон  бо аксарияти аз се ду 

ҳиссаи овози саҳмдорон – соҳибони саҳмияҳои овоздори дар Маҷлиси 

умумии саҳмдорон иштирокдошта қабул карда мешавад. Қарор дар бораи 

маъқул донистани аҳди калон, ки мавзўи он молумулки дорои арзиши беш 
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аз 50 фоизи арзиши тавозунии дороии ҷамъияти саҳомӣ мебошад, аз ҷониби 

Маҷлиси умумии саҳмдорон  бо аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмдорон 

– соҳибони саҳмияҳои овоздори дар Маҷлиси умумии саҳмдорон 

иштирокдошта қабул карда мешавад. 

Аҳди калон, ки бо вайрон кардани талаботи мазкур анҷом дода 

мешавад, метавонад бо даъвои ҷамъияти саҳомӣ  ё саҳмдори дорои на 

камтар аз 1 фоизи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомӣ  аз ҷониби суд 

беэътибор дониста шавад (м. 81).  

Қонун тартиби бастани аҳдҳое, ки нисбат ба онҳо манфиат аст,  махсус 

батанзим медарорад. Аҳде, ки (аз ҷумла қарз, кредит, гарав, кафолат) дар 

анҷом додани он узви Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти 

саҳомӣ, шахсони иҷрокунандаи вазифаҳои мақоми иҷроияи ҷамъияти 

саҳомӣ, аз ҷумла ташкилоти идоракунанда ё сардор, узви мақоми 

дастаҷамъии иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ ё саҳмдори ҷамъияти саҳомӣ, ки 

якҷоя бо шахсони бонуфузаш 20 фоиз ё бештари саҳмияҳои овоздори 

ҷамъияти саҳомиро дорад, инчунин шахси дорои ҳуқуқи ба ҷамъияти 

саҳомӣ додани супоришҳои барояш ҳатмӣ манфиатдор мебошанд, аз 

ҷониби ҷамъияти саҳомӣ  анҷом дода мешавад аҳди манфиатдор эътироф 

карда мешавад. Шахсони зикргардида ба анҷом додани аҳд аз ҷониби 

ҷамъияти саҳомӣ ҳангоме манфиатдор эътироф мегарданд, ки агар 

худашон, ҳамсаронашон, падару модар, фарзандон, бародарон ва хоҳарон, 

фарзандхондагон ва фарзандхондашудагон ва (ё) шахсони бонуфузи  онҳо:  

а) дар аҳд тараф, манфиатбаранда, миёнарав ё намоянда бошанд; 

б) дорои (ҳар кадом дар алоҳидагӣ ё дар маҷмўъ) 20 фоиз ё бештари 

саҳмияҳои шахси ҳуқуқӣ (ҳисса, пай) бошад, ки дар аҳд тараф, 

манфиатбаранда, миёнарав ё намоянда аст; 

в) дар мақомоти идораи шахси ҳуқуқие, ки дар аҳд тараф, 
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манфиатбаранда, миёнарав ё намоянда аст, мансаб ишғол кунанд, инчунин 

дар мақомоти идораи ташкилоти идоракунандаи чунин шахси ҳуқуқӣ 

мансаб ишғол намоянд. 

Талабот оид ба аҳдҳои манфиатдор   нисбат ба ҷамъиятҳои саҳомие, ки 

аз як саҳмдор иборатанд ва ҳамзамон ў вазифаҳои мақомоти иҷроияро 

анҷом медиҳад;  нисбат ба аҳде, ки  дар анҷом додани он ҳамаи саҳмдорони 

ҷамъияти саҳомӣ  манфиатдоранд; ҳангоми татбиқи ҳуқуқи афзалиятноки 

ба даст овардани саҳмияҳои ба фурўшбаровардаи ҷамъияти саҳомӣ;  

ҳангоми ба даст овардан ё  аз нав харидани саҳмияҳои паҳнкардаи ҷамъияти 

саҳомӣ; 

- ҳангоми азнавташкилшавии ҷамъияти саҳомӣ дар шакли 

муттаҳидшавии (ҳамроҳшавии) ҷамъияти саҳомӣ, агар ба ҷамъияти саҳомии 

дигари дар муттаҳидшавӣ (ҳамроҳшавӣ) иштирокдошта беш аз чор се 

ҳиссаи ҳамаи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомии азнавташкилшаванда 

марбут бошад, татбиқ намегардад (м. 83). 

Аҳде, ки дар анҷомдиҳии он манфиатдорӣ ҳаст, бояд то анҷом додани 

он аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон мутобиқи ҳамин модда маъқул 

дониста шавад.   Дар ҷамъияти саҳомии дорои 500 нафар ва ё камтар 

саҳмдорон – соҳибони саҳмияҳои овоздор қарори маъқул донистани аҳд, ки 

дар анҷом додани он манфиатдорӣ ҳаст, аз ҷониби Шўрои директорони 

(Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ бо аксарияти овози директороне, ки ба 

анҷом додани он манфиатдор намебошанд, қабул карда мешавад.  Дар 

ҷамъияти саҳомии дорои бештар аз 500 нафар саҳмдорон – соҳибони 

саҳмияҳои овоздор қарори маъқул донистани аҳд, ки дар анҷом додани он 

манфиатдорӣ  ҳаст, аз ҷониби Шўрои директорони (Шўрои нозирони) 

ҷамъияти саҳомӣ бо аксарияти овози директорони мустақил, ки ба анҷом 

додани он манфиатдор намебошанд, қабул карда мешавад. Агар ҳамаи 
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аъзои Шўрои директорони (Шўрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ шахсони 

манфиатдор эътироф гарданд ва  директорони мустақил набошанд, аҳд 

метавонад бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон, ки тибқи тартиби 

пешбининамудаи қисми 4  моддаи мазкур қабул гардидааст, маъқул дониста 

шавад.  

 Қарори маъқул донистани аҳд, ки дар анҷом додани он манфиатдорӣ 

мавҷуд аст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон  бо аксарияти овози 

ҳамаи саҳмдорон – соҳибони саҳмияҳои овоздиҳанда, ки манфиатдор 

нестанд, дар ҳолатҳои зайл қабул карда мешавад: 

- агар мавзўи аҳд ё якчанд аҳди ба ҳам алоқаманд молу мулке  бошад, 

ки арзиши он мутобиқи маълумоти баҳисобгирии муҳосибавии ҷамъияти 

саҳомӣ (нархи пешниҳодшудаи молу мулки харидашаванда) 2 фоиз ё 

бештари арзиши тавозуни дороии ҷамъияти саҳомиро  тибқи ҳисоботи 

муҳосибавии он дар рўзи ҳисоботдиҳии охирин ташкил диҳад; 

- агар як ё якчанд аҳди ба ҳам алоқаманд аз паҳн кардани саҳмияҳо 

тавассути обуна ё паҳн кардани  саҳмияҳо ва вомбаргҳо иборат бошад, ки 

беш аз 10 фоизи саҳмияҳои одии қаблан паҳнкардаи ҷамъияти саҳомӣ ва 

саҳмияҳои одиро ташкил диҳад ва ба онҳо вомбаргҳои қаблан 

паҳнкардашудаи ба саҳмияҳо табдилшаванда метавонанд табдил карда 

шаванд ( м.85).  Аҳде, ки ба анҷом додани он манфиатдорӣ мавҷуд аст ва бо 

вайрон кардани талабот ба аҳди  калон пешбининамуда анҷом дода шудааст 

ё ин аҳд ба ҷамъияти саҳомӣ ва саҳмдорони он зиён расонидааст, метавонад 

тибқи даъвои ҷамъияти саҳомӣ  ё саҳмдори дорои на камтар аз 1 фоизи 

саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомӣ  аз ҷониби суд беэътибор дониста 

шавад ( м. 86).   
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§ 10. Кооперативҳои    тиҷоратӣ 

Кооперативњои тиҷоратӣ субъекти мустаќили њуќуќи(фаъолияти)  

соњибкорї ба шумор мераванд. Дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї 

наќши онњо дар фаъолияти хољагидорӣ хело меафзояд. Дар Иттињоди 

Шўравї соли 1988 Ќонун «Дар бораи кооператсия» ќабул шуда буд. Он 

барои инкишофи кооператив асос гузошта, барои гузаштан ба иќтисоди 

бозорї замина муњайё намуд.  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992 Қонун  

“Дар бораи кооператсияи матлубот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”155 қабул 

карда шуд. Баъди  ќабули қ. 1. Кодекси гражданї «Кооперативњои 

истењсолї» ба сифати як намуди ташкилоти тиљоратї эътироф карда 

шудаанд. Баъди қабули Кодекси гражданӣ тибқи талаботи он Ќонуни ЉТ 

аз 2 декабри соли 2002 «Дар бораи кооперативњои истењсолї»156 қабул 

карда шуд. Бо қабули Қонуни ҶТ аз 22 июли соли 2013 “Дар бораи 

кооперативҳо”, Ќонун «Дар бораи кооперативњои истењсолї» беъэтибор 

дониста шуда, кооперативҳои истеҳсолӣ яке аз намудҳои кооперативҳои 

тиҷоратӣ эътироф карда шуд. Тибқи моддаи 1. Қонун дар бораи 

кооперативҳо  кооператив - иттиҳодияи мустақил ва ихтиёрии бо тартиби 

муқарраргардида бақайдгирифташуда мебошад, ки дар асоси узвияти 

шахсон бо мақсади қонеъ намудани талаботи муштараки иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар талаботи онҳо, инчунин саъю кӯшиши 

шахсони мазкур тавассути муттаҳидкунии молумулк (аъзоҳаққии саҳмӣ) ва 

таъсиси ташкилоти ба таври демократӣ идорашавандаи молумулки якҷоя 

таъсис дода мешавад. Кооперативҳо метавонанд дар ду шакли зерин таъсис 

дода шаванд: 

а).Кооперативи ғайритиҷоратӣ; 

                                                           
155 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии ТОҷикистон соли 1992, № 7, мод.105;  соли 1995, №22, мод. 268, соли 
2002, №11, мод. 702; соли 2008, №1 ќисми 2, мод. 13. 
156 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли  2002, №11, мод. 687. 
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б).кооперативи тиҷоратӣ. 

 Кооперативи ғайритиҷоратӣ ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда, мутобиқи 

оинномаи кооператив асосан ба аъзои худ хизмат намуда, даромади софи 

он, ки дар натиҷаи хизматрасониҳо ба шахсони сеюм ба даст оварда 

шудааст, дар байни аъзои он тақсим карда намешавад. 

  Кооперативи тиҷоратӣ ташкилоти тиҷоратӣ буда, асосан ба 

шахсони сеюм хизмат расонда, даромади софи он  дар байни аъзои он 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни зикршуда ва оинномаи 

кооператив тақсим карда шавад. 

     Кооперативҳо тиҷоратӣ  метавонанд фаъолияти худро дар соҳаҳои 

истеҳсолот, сохтмон,  коркард, фурӯши маҳсулот, хизматрасонӣ, савдо, 

кишоварзӣ, суғурта, қарздиҳӣ ва дигар соҳаҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон манъ накардааст, амалӣ намоянд.  

 Онҳо дар асоси принсипҳои узвияти ихтиёрӣ ва ошкоро дар кооператив; 

кӯмаки мутақобила ва ҳифзи бартариҳои иқтисодӣ барои аъзои 

кооператив;  идоракунии демократӣ; 

расидан ба ҳадафҳо доир ба беҳтаркунии шароити иқтисодӣ ва иҷтимоии 

аъзои кооператив; нигоҳдории мустақилияти иқтисодӣ ва соҳибкории 

аъзои кооператив; таъмини дастрасии аъзои кооператив ба таҳсилот ва 

омӯзиш, инчунин пешбурди фаъолияти шаффофи кооператив(м. 5 Қонун) 

амали менамоянд.   Кооперативи тиҷоратӣ аз ҷониби на камтар аз се шахси 

воқеӣ  ё шахсони ҳуқуқӣ таъсис дода мешавад. Кооператив аз рӯзи 

бақайдгирии давлатиаш мақоми шахси ҳуқуқиро доро мешавад.Давлат ва 

мақомоти давлатӣ ҳуқуқи дахолат намуданро  ба фаъолияти кооперативҳо, 

ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузорӣ  пешбинӣ кардааст, надоран (м. 6). 

Кооперативӣ тиҷоратӣ   дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муайян мебошанд. Аз 

ҷумла ҳуқуқ доранд, ки аъзои кооперативи дигар ё иттиҳодия 
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(ассотсиатсия) ва ташкилоти дигар бошад;  оинномаи худро тасдиқ ва ба он 

тағйиру иловаҳо ворид намояд;  аз аъзои кооператив пардохти зарари 

иқтисодиро талаб намояд, агар оинномаи кооператив инро пешбинӣ 

намуда бошад ва ғ. 

   Ҳамзамон кооперативи тиҷоратӣ  ӯҳдадор аст феҳристи аъзои кооператив 

ва саҳмҳои онҳоро ба роҳ монад; мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳисобгирии муҳосибии мувофиқро ба роҳ монад; нусхаи 

оиннома, рӯйхати аъзои кооператив ва маълумотро дар бораи онҳо барои 

гузаронидани санҷиш дар ҳар вақти муносиб ва аз рӯи суроғаи 

бақайдгирифташудаи кооператив ройгон пешниҳод намояд; ҳуҷҷатҳои 

молиявии худро барои гузаронидани санҷиши аудиторӣ ба аудитори 

мустақил пешниҳод намояд ва ғ. 

        Ҳуҷҷати таъсисии он оинномаи буда, аз ҷониби маҷлиси умумии аъзои 

он тасдиқ карда мешавад. Оиннома маълумотҳоро дар бораи  номи 

фирмавии кооператив; суроғаи кооператив; мақсадҳои кооператив; арзиши 

номиналии як саҳми кооператив; шартҳо ва тартиби қабул ба узвияти 

кооператив; тартиби пардохти аъзоҳаққиҳои саҳмӣ, дохилшавӣ ба узвияти 

кооператив ва дигар маблағҳо, инчунин шартҳои интиқол ва ба пули нақд 

табдил додани саҳмҳои кооператив; тартиби гузашт кардани саҳм; ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои аъзои кооператив ва дараҷаи ҷавобгарии онҳо вобаста ба 

қарзҳои кооператив;  шартҳои баромадан аз узвияти кооператив; тартиби 

даъват ва гузаронидани маҷлисҳои умумии аъзои кооператив ва дигар 

маҷлисҳо, машваратҳо, тартиби овоздиҳӣ; ваколат ва уҳдадориҳои маҷлиси 

умумии аъзо ва раёсати кооператив;  тартиби интихоб, таъин, мӯҳлати 

ишғоли вазифа, муваққатан дур ва озод кардани аъзои раёсат ва дигар 

шахсони мансабдори кооператив аз вазифа; 

 тартиби ташаккул, фаъолият ва тақсимоти фонди захиравӣ, инчунин 
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тартиби муайян намудани ҳаҷми маблағи ба фонди захиравии кооператив 

воридшаванда; тартиби тақсимоти даромади соф ва ҷуброни зарарҳои 

ҳамасолаи кооператив; 

тартиби намояндагии ташкилоти аъзои кооператив дар маҷлиси умумии 

аъзои кооператив, тартиби овоздиҳии вакилон, муҳлати иҷрои уҳдадориҳо, 

вале на зиёда аз се сол ва озод намудани вакилон аз вазифаҳояшон; 

 уҳдадориҳои шахсони мансабдори кооператив ва 

дигар маълумотҳое, ки хилофи қонунгузорӣ намебошанд  амали 

менамояд(м.10).  

 Аъзои кооператив шахси воқеӣ, ки ба синни шонздаҳ расидааст ва шахси 

ҳуқуқие, ки мутобиқи Қонуни кооператив ҳамчун кооператив ё ҳамчун 

дигар шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шудааст ва ба талаботи 

пешбининамудаи оинномаи кооператив ҷавобгӯ мебошад шуда 

метавонанд. Онҳо дорои ҳуқуқҳои  истифода бурдан аз ҳамаи 

хизматрасониҳои кооператив;  интихоб кардан ё интихоб шудан ба 

мақомоти идоракунии кооператив; дар бораи фаъолияти кооператив 

маълумоти пурра гирифтан; як ҳиссаи даромади софи кооперативро, ки 

барои тақсимот дар байни аъзои он пешбинӣ шудааст, инчунин намудҳои 

дигари маблағҳои дар оинномаи кооператив пешбинишударо гирифтан; аз 

имтиёзҳое, ки оинномаи кооператив барои аъзои худ пешбинӣ намудааст, 

истифода бурдан;  бо ихтиёри худ аз кооператив баромадан ва гирифтани 

маблағҳои пешбининамуда; барои ҳимояи ҳуқуқҳои худ ба суд муроҷиат 

намудан ва ғ. мебошанд. 

 Аъзои кооператив на танҳо ҳуқуқ балки уҳдадори низ доранд. Аз ҷумла:  

риоя намудани талаботи оинномаи кооператив; пардохти аъзоҳаққии 

саҳмӣ мувофиқи тартиби дар оинномаи кооператив пешбинишуда; 

ширкати меҳнатии шахсӣ ва ё бо тарзи дигар ширкат варзидан дар 
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фаъолияти кооператив; ҷавобгарии иловагӣ вобаста ба ӯҳдадориҳои 

кооператив аз рӯи андоза ва тартибе, ки Қонуни кооператив ва оинномаи 

кооператив пешбинӣ намудааст ва ғ- ҳо. 

Сармояи аввалияи кооперативи тиҷоратиро аъзоҳаққии саҳмии аъзои он 

ташкил медиҳад, ки барои пӯшонидани хароҷоти вобаста ба таъсис ва 

ташкили фаъолияти он пешбинӣ шудааст. Аъзоҳаққии саҳмии ба 

кооператив воридшаванда метавонад аз пул, коғазҳои қиматнок, ашё, 

ҳуқуқи молумулкӣ, ҳуқуқ ба маҳсули натиҷаҳои моликияти зеҳнӣ ва дигар 

молу мулк иборат бошад. Узви кооператив ӯҳдадор аст, ки дар давоми на 

зиёда аз як сол аз санаи бақайдгирии давлатии кооперативи тиҷоратӣ 

пурра пардохти аъзоҳаққии саҳмии худро супорад.  

 Пардохти аъзоҳаққии саҳмии аъзои кооператив наметавонад молу мулки 

ба гаравмонда бошад. 

Ҳар як узви кооператив, новобаста ба миқдори саҳмҳои доштааш танҳо як 

овоз дорад. Узви кооператив шахсан овоз медиҳад. Агар оинномаи 

кооператив овоздиҳиро ба воситаи ваколатнома пешбинӣ намояд, дар ин 

ҳолат узви кооператив наметавонад зиёда аз ду аъзои дигари кооперативро 

дар маҷлиси умумии аъзои кооператив намояндагӣ кунад. Дар ҳолати 

намояндагии ташкилот ҳамчун узв, ҳуқуқи овоздиҳиро танҳо шахси 

ваколатдор дошта метавонад (м.14).  

 Узви кооператив ҳуқуқ надорад, ки бештар аз сӣ фоизи саҳмҳои 

кооперативро соҳиб шавад. 

 Ин маҳдудият ба кооперативе, ки узви кооператив мебошад, дахл надорад 

(м. 15). Узви кооператив, собиқ узв ё вориси узви фавтидаи кооператив 

метавонад саҳми худро танҳо ба узви амалкунанда ё ояндаи кооператив 

гузашт намояд, ба шарте ки чунин гузаштнамоӣ ба фоидаи кооператив 

бошад.  Узви амалкунанда ё собиқи кооператив аз рӯи ӯҳдадориҳои 
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кооператив дар доираи арзиши ақалли саҳмҳо, ки моликияти ӯ мебошанд ё 

аз тарафи ӯ имзо гардидаанд, масъул мебошад. Агар оинномаи кооператив 

андозаи масъулияти аъзоро аз арзиши ақалли саҳмҳо, ки моликияти онҳо 

мебошанд, ё аз тарафи онҳо имзо гардидаанд, бештар муайян намуда 

бошад, масъулият ба маблағи муқаррарнамудаи оинномаи кооператив паҳн 

мегардад (м.17).  

 Узви собиқи кооператив аз рӯи уҳдадориҳои кооператив дар он шакле ки 

онҳо дар давраи қатъи узвияти ӯ қарор доштанд, вале на зиёда аз ду сол пас 

аз баромадани ӯ аз кооператив, масъул мебошад. Ворисони узви фавтидаи 

кооператив дар доираи арзиши ақалли саҳмҳои дар моликият буда ё 

имзонамудаи узви фавтидаи кооператив барои уҳдадориҳои кооператив, 

дар он шакле, ки онҳо пас аз фавти узви кооператив  вуҷуд доштанд, вале 

на зиёда аз ду сол баъд аз фавти ӯ, масъул мебошанд( м. 18). 

 Узви кооператив зимни риояи шартҳо ва огоҳонидани кооператив 

метавонад мутобиқи тартиби дар оинномаи кооператив пешбинишуда аз 

кооператив барояд. Огоҳсозӣ дар бораи аз кооператив баромадани узви он 

дар муҳлатҳои пешбининамудаи оинномаи кооператив, вале на зиёда аз як 

сол амалӣ мегардад(м.19). 

Узви кооператив дар сурате, ки ӯ муқаррароти Қонуни мазкур, оинномаи 

кооператив ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро риоя накунад, бо қарори на 

камтар аз се ду ҳиссаи иштироккунандагон ва овоздиҳандагон дар маҷлиси 

умумии аъзои он метавонад аз узвияти кооператив хориҷ карда шавад, 

Раёсати кооператив ба чунин узв маълумотро дар шакли хаттӣ на дертар аз 

ҳафт рӯз қабл аз баргузории маҷлиси умумии аъзои кооператив пешниҳод 

менамояд. Мақомоти идоракунӣ ва назоратии кооператив  маҷлиси умумии 

аъзои кооператив, шӯрои нозирони кооператив ва  

раёсати кооператив мебошад. 



184 
 

 Мақоми олии идоракунии кооператив маҷлиси умумии аъзои он мебошад.  

Маҷлиси умумии аъзои кооператив аз ҷониби раёсат ҳар сол аз рӯи 

зарурат, вале на дертар аз шаш моҳ баъд аз ба итмом расидани соли 

молиявӣ, даъват карда мешавад. 

 Шумораи умумии аъзои кооператив агар зиёда аз сад нафарро ташкил 

диҳад, дар он сурат маҷлиси вакилони кооператив метавонад маҷлиси 

умумии аъзои кооперативро, ки дар он ҳар як вакил шумораи муайяни 

аъзоро намояндагӣ мекунад, иваз намояд. Шумораи вакилон дар 

кооператив набояд аз панҷоҳ нафар камтар бошад.  Маҷлиси умумии аъзои 

кооператив ваколатҳои  тасдиқи оиннома ва ворид намудани тағйироту 

иловаҳо ба он; баррасӣ ва тасдиқи протоколи маҷлиси умумии аъзои 

кооператив; баррасии ҳисоботи аудиторҳо, раёсат ва дигар ҳисобот;  

тасдиқи ҳисоботи молиявӣ; 

қабули қарорҳо дар бораи пардохтҳои кооператив, даромадҳо ва тартиби 

ҷуброни зарар ва фоидаи соф оинномаи кооператив;  тасдиқи қарорҳо дар 

бораи қабул ва хориҷ намудани аъзои кооператив;  интихоби аъзои раёсат; 

таъини аудиторҳои кооператив; баррасӣ ва муқаррар намудани андозаи 

ҳадди аксари қарзгирӣ аз ҷониби кооператив; муқаррар намудани фондҳои 

кооператив ва тартиби истифодаи онҳо;  таъсис ва барҳамдиҳии 

намояндагӣ ва филиалҳои кооператив; ҳалли масъалаҳои вобаста ба 

пардохти аъзоҳаққии иловагӣ; ҳалли масъалаҳои вобаста ба 

азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии кооператив  ва баррасии дигар 

масъалаҳои қонунгузорӣ ва оинномаи он  пешбиннамударо дорад(м.23).  

        Шӯрои нозирони кооператив метавонад дар ҳолати зарурӣ маҷлиси 

умумии ғайринавбатии аъзои кооперативро даъват намояд. Маҷлиси 

умумии ғайринавбатии аъзои кооператив аз ҷониби раёсати кооператив, 

инчунин ҳангоми гирифтани дархости дахлдор дар бораи гузаронидани 
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чунин маҷлис, ки на кам аз сеяки аъзои кооператив ба он имзо гузоштанд, 

даъват карда мешавад. Дар сурате ки, агар кооператив бештар аз сесад 

нафар аъзо дошта бошад, дархост дар бораи гузаронидани маҷлиси 

ғайринавбатии аъзои кооператив бояд аз ҷониби на камтар аз сад нафар 

имзо карда шавад. Чунин дархост бояд ба рӯзномаи маҷлиси умумии 

ғайринавбатии аъзои кооператив ворид карда шавад. 

   

   Дар маҷлиси умумии аъзои кооператив қарорҳо бо аксари овозҳои аъзои 

иштироккунандаи кооператив ё вакилон қабул карда мешаванд.  Агар дар 

оинномаи кооператив ҳолати дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар сурати ба 

таври баробар тақсим шудани овозҳо, қарорҳо қабулнашуда ҳисобида 

мешаванд. 

Интихоби шахсони мансабдори кооператив ба таври овоздиҳии кушода 

гузаронида мешавад. Зимнан бо талаби аъзои кооператив овоздиҳии 

пинҳонӣ низ гузаронида мешавад. 

Маҷлиси умумии аъзои кооператив дар ҳолате салоҳиятнок мебошад, ки 

дар он аз се ду ҳиссаи аъзо ва ё вакилони кооператив иштирок дошта 

бошанд(м.26).   

Дар кооперативи дорои шумораи зиёда аз сад аъзо, шӯрои нозирони 

кооператив таъсис дода мешавад, ки он аз рӯи фаъолияти раёсати 

кооператив назорат мебарад.   Аъзои Шӯрои нозирони кооператив дар 

маҷлиси умумии аъзои кооператив интихоб карда мешаванд. Шӯрои 

нозирони кооператив аз байни ҳайати худ раиси Шӯрои нозирони 

кооперативро интихоб мекунад. Узви Шӯрои нозирони кооператив 

наметавонад ҳамзамон узви раёсати кооператив ё раиси кооператив бошад. 

Аъзои Шӯрои нозирони кооператив ҳуқуқи аз номи кооператив анҷом 

додани амалҳоро надоранд.   Кооперативҳое, ки камтар аз сад аъзо доранд, 
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метавонанд бе шӯрои нозирон фаъолият намоянд.   Шӯрои нозирони 

кооператив  дорои ҳуқуқҳои дархост намудани ҳисоботи раёсати 

кооператив дар бораи фаъолияти кооператив, санҷидани ҳуҷҷатҳо ва пули 

нақди хазинаи кооператив, назорат намудан аз болои захираҳои моддиву 

истеҳсолӣ ва дигар ҳуқуқҳое, ки дар оинномаи кооператив муайян 

шудаанд, инчунин вогузор намудани ин ваколатҳо ба уҳдаи дигар шахсон; 

талаб намудани гузаронидани аудити берунӣ ва  боздошти ваколати 

раёсати кооперативро дорад. Шӯрои нозирони кооператив дорои 

уҳдадориҳо оид ба  гузаронидани аудити ҳисоботи молиявии тавозунӣ ва 

солонаи кооператив, ибрози андешаҳои худ дар бораи тақсимоти 

пешниҳодшудаи даромади соф ва зарари солонаи кооператив, омода 

намудани пешниҳодҳо дар бораи пӯшонидани хароҷот, инчунин 

иттилоотдиҳӣ оид ба натиҷаҳои санҷишҳои гузаронидашуда дар маҷлиси 

умумии аъзои кооператив; пешниҳоди ҳисобот ба маҷлиси умумии аъзои 

кооператив дар бораи фаъолияти худ;  дар сурати боздоштани ваколати 

раёсати кооператив, дар муддати на камтар аз сӣ рӯз маҷлиси умумии 

аъзои кооперативро барои қабул намудани қарор дар бораи фаъолияти 

ояндаи раёсати кооператив даъват намояд ва барои зараре, ки бинобар 

сабаби иҷро нагардидани уҳдадориҳои худ ва риоя накардани оинномаи 

кооператив ё қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шудааст 

ҷавобгариро ба зимма дорад (м. 27 Қонун). 

     Ҳар як кооператив дорои раёсат мебошад, ки онро на камтар аз ду 

нафар ва на зиёда аз панҷ нафар аъзо ташкил медиҳад. Ба ҳайати раёсат 

раис ва хазинадор, ки онҳоро аъзои раёсати кооператив аз байни аъзои 

синнашон ба ҳаждаҳ расида интихоб мекунанд, дохил мешаванд.(м.28).            

      Раёсати кооператив дорои ваколатҳои   қабул намудани қарор дар 

бораи намояндагии манфиатҳои кооператив дар судҳо ва дигар мақомоти 
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давлатӣ;  қабул намудани қарор дар бораи бастани аҳдҳо бо шахсони сеюм; 

роҳандозӣ ё анҷом додани роҳбарии умумӣ ба фаъолият ва истифодаи 

молумулки кооператив; қабули қарор дар бораи ба кор қабул кардан ва аз 

кор озод намудани кормандони кирояи кооператив;  кушодани 

суратҳисобҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилоти қарзӣ; талаб намудани 

ҳисоботи кормандоне, ки кооператив онҳоро ба кор қабул намудааст;   

иттилоъдиҳӣ ба аъзои кооператив дар бораи натиҷаҳои бадастомадаи 

фаъолияти кооператив, ҳавасмандгардонии аъзои кооператив, ташаккул 

додани таваҷҷӯҳ ва ҳисси масъулият нисбат ба кооператив;   манзур 

намудани пешниҳодҳо дар бораи тақсимоти даромади соф ва зарарҳое, ки 

дар тӯли соли гузаштаи молиявӣ ба вуҷуд омадаанд, андозаҳои 

мукофотпулӣ ва пардохтҳои кооперативӣ дар маҷлиси умумии аъзои 

кооператив тибқи Қонун ва оинномаи кооператив; 

баррасӣ ва қабули тадбирҳои фаврӣ оид ба масъалаҳое, ки дар ҳисоботи 

аудиторҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд; истифодабарӣ аз ҳамаи 

ваколатҳои зарурӣ барои таъминоти ҳамаҷониба ва идоракунии муносиби 

фаъолияти кооператив ва ғ. мебошад.  

             Баргузории ҷаласаҳои раёсати кооператив аз рӯи зарурат муайян 

гардида, ҳар семоҳа на кам  аз як маротиба гузаронида мешавад.    Ҷаласаи 

раёсати кооперативро ҳангоми иштироки бештар аз нисфи шумораи 

умумии аъзои он гузаронидан мумкин аст. Қарорҳо бо шумораи бештари 

овозҳои аъзои иштироккунандаи раёсати кооператив қабул карда 

мешаванд.  

Молумулки кооператив аз манбаъҳои аъзоҳаққиҳои саҳмии аъзои 

кооператив, ки андозаи ҳадди ақалли онҳо, тибқи оиннома ба 

соҳибмулкашон фақат баъд аз баромадан аз аъзогии кооператив бо 

дарназардошти маҳдудиятҳо дар муҳлат ва тақсимоти зарари 
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муқаррарнамудаи оиннома баргардонида мешаванд;  даромади софи ба 

фонди кооператив интиқолдодашуда; хайрияҳо аз ҷониби шахсони сеюм;  

аъзоҳаққиҳое, ки оинномаи кооператив пешбинӣ менамояд, аз  ҷумла дар 

асоси ҳаҷму андозаи ширкати узви кооператив дар фаъолияти иқтисодии 

кооператив ва дигар манбаъҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

манъ накардааст ташаккул меёбад (м.33).         

Кооператив ҳамзамон метавонад дорои фондҳои захиравӣ бошад. 

Онро кооперативе ташкил дода метавонад, ки дорои даромад аз натиҷаи 

фаъолияти иқтисодӣ мебошад,  ки маблағҳои онро барои кафолати 

пӯшонидани зарарҳои кооператив истифода менамояд. Маблағҳои фонди 

захиравии кооператив дар байни аъзои кооператив тақсим  карда 

намешаванд.   Дороиҳои пардохтпазири фонди захиравӣ бояд на камтар аз 

панҷоҳ фоизи маблағҳои онро ташкил диҳанд.  

 Ҳар як кооператив ба фонди захиравии худ на камтар аз бист фоизи 

даромадҳоро дар ҷамъбасти соли молиявӣ ҷудо менамояд. Агар андозаи 

фонди захиравӣ баробари панҷоҳ фоизи маблағи сармояи саҳмии 

кооператив бошад, кооператив ҳуқуқ дорад ҳиссаҷудокуниро ба фонди 

захиравӣ то панҷ фоизи даромад кам намояд.  

        Даромади софе, ки дар ҷамъбасти соли молиявӣ ба даст меояд, бо 

тартиби зерин тақсим карда мешавад: 

Аввало, пардохтҳои саҳмӣ ба аъзои кооператив. Андозаи пардохтҳои 

саҳмӣ дар таносуби фоизӣ бо аъзоҳаққии саҳмӣ набояд аз андозаи 

дукаратаи андозаи меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон зиёд 

бошад. Сониян, пардохтҳо ба аъзои кооператив мувофиқи иштироки онҳо 

дар фаъолияти хоҷагидории кооператив;  

Солисан,пардохти мукофотпулиҳо ба шахсони мансабдори кооператив; ва 

баъдан ворид намудани ин маблағҳо ба дигар фондҳои кооператив бо 
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андоза ва мувофиқи шартҳои дар Қонуни мазкур ё оиннома ва дигар 

ҳуҷҷатҳои кооператив пешбинишуда.  

  Зарарҳои кооператив аз фонди захиравии кооператив ва ё аз ҳисоби кам 

шудани андозаи саҳмҳои зиёдкардашуда ва ё аз ҳисоби пардохти иловагии 

аъзоҳаққии саҳмӣ пӯшонида мешаванд (м. 36).  

   Аудити молиявӣ дар кооператив аз ҷониби аудитори мустақил ё 

кооперативи дар соҳаи аудит махсусгардонидашуда на кам аз як маротиба 

дар се сол гузаронида мешавад. Дар сурати аз тарафи аудитор ошкор 

намудани вайронкорӣ дар фаъолияти кооператив, ӯ вазифадор аст, ки дар 

бораи он ба раёсат, шӯрои нозирони кооператив, намояндагӣ ва филиалҳои 

он ва то ҳадди имкон, ба аъзои он хабар расонад. 

 

§ 11. Корхонањои давлатї 

Корхонањои давлатї аз љумлаи ташкилотҳое мебошанд, ки молу 

мулкашон аз руи сањми иштирок таќсим намешаванд. Молумулкӣ ин 

корхонањо ягона ва умумї мебошад. Барои њамин њам нисбати онҳо 

истилоњи корхонаи давлатї истифода бурда мешавад. Корхонаи давлатї бо 

њамин хусусияташ аз ташкилотҳои корпоративї, аз ҷумла ширкату 

ҷамъиятҳо, ки молумулкашон аз рўи сањми иштирок дар он таќсим 

мешаванд, фарќ мекунад. Фаъолияти корхонањои давлатї дар асоси 

Кодекси гражданї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 феврали соли 

2004 «Дар бораи корхонањои давлатї»157 ба танзим дароварда мешавад. 

То ќабули ќисми аввали Кодекси гражданї корхонањои давлатї дар 

заминаи њамагуна шакли моликият ташкил шуда метавонистанд. Вале 

баъди ќабули Кодекси гражданї мутобиќи м. 296- уми он корхонаи давлатї 

танњо дар заминаи моликияти ҷумҳуриявӣ ва  коммуналї ташкил шуда 

                                                           
157 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004, №2, мод. 42; соли 2008, №10, мод.807. 
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метавонад. Бо њамин  молумулки корхонањои давлатї низ муайян мешавад. 

Масалан, ба љои истилоњи сармояи оинномавї, ки нисбати дигар намуди 

ташкилотњо истифода мешавад, нисбати молумулки корхонањои давлатї 

ибораи фонди оинномавї истифода мешавад. 

Корхонаи давлатї бо ќарори соњибмулк ташкил карда мешавад ва аз 

рўи оиннома амал мекунад. Азбаски он на  дорандаи њуќуќи умумї, балки 

ќобилияти махсуси соњибњуќуќї дорад дар Оинномааш дар ќатори дигар 

маълумотњо бояд соња ва маќсади фаъолияти корхона низ нишон дода 

шавад. Дар ин  њолат таъин кардани на танњо соња, балки маќсади 

фаъолияти корхона комилан  асоснок аст, зеро корхонаи давлатї на танњо 

барои ба даст овардани фоида, балки барои ќонеъ гардонидани талаботи 

умумии љамъиятї ташкил шуда метавонад.  

 Њангоми фоидаовар набудани ин ё он соњаи фаъолияти хољагї, 

корхонаи  давлатӣ соњаи фаъолияти хешро дигар карда метавонад. 

Алалхусус ин ба чунин намуди корхонањои давлатї  мисли корхонањои 

давлатї ба њуќуќи оперативии идоракунӣ хос аст, ки аз њисоби буљети 

давлат маблаѓгузорї мешаванд. 

Корхонањои давлатї соњиби аслии молумулки худ намебошанд. 

Молумулки онњо ба давлат ё воњиди ҳудудию маъмурї тааллуќ дорад. Ин 

корхонањо ба молумулки ба онњо вобасташуда њуќуќи пешбурди 

хољагидорї ё њуќуќи идораи оперативї доранд. Аз ин нуќтаи назар 

корхонањои давлатї ба корхонаи воњиди дорои  њуќуќи  пешбурди 

хољагидорї ва корхонаи давлатии дорои бо њуќуќи идораи оперативї људо 

мешаванд. Пешбурди хољагидорї  њуќуќи мањдуди молии корхонае 

мебошад, ки аз давлат чун молик молумулкро гирифтааст ва дорои њуќуќи 

соњибї кардан, истифода ва ихтиёрдорї  намудани ин молумулк мебошад. 

Њуќуќи идоракунии оперативї  њуќуќи мањдуди молии корхонаи давлатї 

нисбати молумулке мебошад, ки аз молик мутобиќи маќсадњои фаъолияти 
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худ, супоришњои молик ва таъиноти молумулк гирифтааст ва дорои  њуќуќи 

соњибї, истифода ва ихтиёрдории ин амволро дорад. Вобаста ба намудњои 

моликияти давлатї корхонањои давлатї ба корхонањои давлатии 

љумҳуриявї ва корхонањои давлатии коммуналї људо мешаванд, (м.3  

Ќонун «Дар бораи корхонањои давлатї»). 

Маќомоти идоракунандаи корхонаи воњиди давлатї роњбари он аст, ки 

аз љониби соњиби моликият (маќомоти аз љониби ў ваколатдор) таъин 

карда мешавад. Роњбари корхонаи давлатї вобаста ба он, ки сухан дар 

бораи корхона бар асоси  њуќуќи пешбурди хољагидорї фаъолият дорад, ё 

корхона фаъолияти худро бар асоси њуќуќи идораи оперативии молумулк 

ба роњ мондааст, ба маќомоти марбутаи давлатї ё маќомоти худидораи 

мањалњо, ки фаъолияти корхонањоро назорат менамояд ва ба фаъолияти 

онњо бо роњу усулњои мухталиф таъсир мерасонад, тобеъ буда ба он 

њисобот медињад. 

Бо вуљуди аз љихати моликият (молумулк) то андозаи муайян мустаќил 

будани корхонаи давлатӣ моликияти он ҷумхуриявӣ ё коммуналӣ мебошад. 

Зимнан тамоми моликияти њам дар ќаламрави Љумњурии  Тољикистон 

мављудбуда ва њам дар каламрави воњидњои ҳудудию маъмурии он вилояти 

мухтори Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањрњо воқеъбуда моликияти 

давлатї њисобида мешавад. Дар номи фирмавии корхонаи давлатї бояд 

нишондод ба корхонаи воњиди давлатї ё корхонаи махсуси давлатї ифода 

ёфта бошад. 

Корхонањои давлатї бо қарори маќомоти ваколатдори давлатї ё 

маќомоти худидораи мањаллї таъсис мешаванд. Корхонањои давлатї дорои 

мустаќилияти хољагидорї мебошанд. Воќеан он бо соња ва маќсади 

фаъолияте, ки оинномаи корхона муќаррар кардааст, мањдуд мешавад. Ва 

дар њамон њудуд корхона масоили фаъолияти хољагиро мустаќилона њал 
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мекунад. Маќомоти давлатӣ бояд ба фаъолияти хоҷагии онҳо дахолат 

накунанд. 

Мустаќилияти хољагидорї ва молии корхонахои давлатї бо он таъмин 

мегардад, ки њуќуќи соњибмулкии дар ихтиёри он корхона мављудбуда, бо 

ќонун мањдуд карда шудааст. Мутобиќи м. 281 КГ молики чунин молумулк 

њуќуќ дорад, дар бораи таъсис , азнавташкилкунї, барњам додани корхона 

ќарор ќабул намояд, соња ва маќсади фаъолияти корхонаро муайян намояд, 

ќисми  фоидаро бигирад, фаъолияти корхонаро назорат намояд. Корхона 

ба молумулки ба он вобасташуда њуќуќи соњибї, истифода ва ихгитиёрдорї 

кардан дорад. Чунин салоњият дар иртибот ба молу мулки ѓайриманќула 

(асосї) амалї намешавад. Корхона бе розигии соњибмулк њуќуќ надорад, ки 

молумулкашро фурўшад, ба иљора дињад, гарав гузорад, њамчун сањм 

(њисса, амонат) ба сармояи оинномавї ва амволи љамъиятњо гузорад. Барои 

содир намудани чунин њаракатњо розигии Кумитаи давлатии амволро 

гирифтан зарур аст. 

Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем яке аз намудњои корхонаи давлатї, 

корхонаи воњиди давлатї мебошад. Мутбиқи моддаи 1  Ќонун корхонаи 

воњиди давлатї гуфта ташкилоти тиљоратиеро меноманд, ки њуќуќи ба 

амволи вобастакардаи  молик соњиб шуданро надорад. Корхонаи воњиди 

давлатї дар соњањои тарњрезї, истењсол ва тањлили мањсулот барои 

эхтиёљоти давлат, барњамдињї ва   коркарди воситањои њарбию-техникии 

бекоршуда, тайёр кардан  ва фурўхтани дорувор, воситањои талаботї, 

таљњизот ва асбобњои тиббї, анљом додани фаъолияти хољагидорї дар 

соњаи таъмини ќувваи барќ, об, гармї ва газ, дар соњаи бонкї, суѓуртавӣ ва 

дигар фаъолияти карзию молиявї, расонидани хизмат тавассути нақлиёти 

роњи оњан ва истифодаи умумї, кашонидани бор ва мусофирон ба воситаи 

наќлиёти њавоӣ, анљом додани фаъолияти истењсолию хољагидорї дар 

соњаи тандурустї, њифзи табиат, маориф, њифзи иљтимої, илм, фарњанг ва 
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варзиш ва дигар соњањое, ки ќонунгузорӣ, пешбинї намудааст, фаъолият 

намоянд (м.20 Ќонун). 

Молумулке, ки ба корхона њангоми таъсиси он вобаста мешавад, 

фонди оинномавиро ташкил медињад. Њадди аќалли фонди оинномавии 

корхонањои воњиди давлатии аз андозаи панљсадкаратаи њадди аќалли 

музди мењнат кам буда наметавонад (м.21 Ќонун). 

Фонди оинномавии корхонаи воњиди давлатӣ бояд то ќайди давлатї 

пурра пардохта шавад. Дар ин иртибот тартиби пардохти фонди 

оинномавии корхонањои давлатї аз тартиби пардохти ташкилотњои 

корпоративї, ки дар онњо то ќайди давлатї пардохти танњо нисфи сармояи 

оинномавї муќаррар шудааст, фарќ мекунад. Ин ба принсипи баробарии 

шакли моликият, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода мешавад, њељ 

мувофиќат намекунад. Зеро чунин тартиб ба он оварда мерасонад, ки 

корхонањои давлатї нисбат ба ташкилотҳои бар асоси моликияти хусусї 

таъсисёфта дар њолати нобаробарї ќарор мегиранд. Фонди оинномавии 

корхона тамоми амвол ва даромадњои корхонаро дар бар намегирад. Ин 

молумулк, ки маъмулан дороии корхона (мол, фоида) ба ҳисоб меравад, 

вобаста ба муваффаќияти кори корхона бештар ё камтар аз фонди 

оинномавї шуда метавонад. Тафовути байни фонди оинномавї ва фонд на 

танњо байни амволи корхонањои давлатї, балки корхонањои шакли 

њуќуќиашон дигар низ гузаронида мешавад. 

Фаъолияти корхонаи воњиди давлатї аз њисоби даромади худи он ва аз 

рўи наќшаи молиявии тасдиќкардаи соњибмулк маблаѓгузорї карда 

мешавад. Корхонаи воњиди давлатї аз њисоби даромади худ фаъолияташро 

ба роњ монда ва фоидае, ки баъди пардохти андозњо ба даст медарорад, аз 

љониби он мустаќилона бо тартиби пешбининамудаи оинномааш таќсим 

карда мешавад. 
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Корхонаи воњиди давлатї мумкин аст ба корхонаи махсуси давлатї 

табдил дода шавад. Чунин табдилдињї барои корхонаи љумҳуриявї бо 

ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва барои корхонаи коммуналї бо 

санади маќомоти њокимияти мањаллї сурат мегирад. Табдили корхонаи 

воњиди давлатї ба корхонаи махсуси давлатї њангоми истифодаи 

ѓайримаќсадноки амволи давлатї ва маблаѓњо аз љониби корхонаи воњиди 

давлатї, инчунин набудани фоида аз рўи љамъбасти ду соли охир мумкин 

мебошад (м.34 Ќонун). 

Мувофиќи м. 126 КГ ва м. 35-37 Ќонун корхонањои воњид ба сифати 

шахси њуќуќї корхонањои фаръї ташкил карда метавонанд. Корхонаи 

давлатии фаръї шахси њуќуќиест, ки  дар назди дигар корхонаи давлатї, аз 

њисоби ќисми  моликияти он  таъсис  дода мешавад (м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар  

бораи корхонањои  давлатї»). Онњо аз њисоби ќисми молумулки  корхонаи 

асосие, ки онњоро ташкил кардааст, фаъолият мамамоянд. 

Корхонањои фаръї ба маќсадњои зерин таъсис дода мешаванд: 

а) таќсимшавї ё људошавї аз корхонаи асосї бо сабаби  талаботи 

ќонунгузории зиддиинњисорї; 

     б)   табдили  филиалњои корхонаи асосї ба шахсони њуќуќии  дорои 

тавозуни алоњида; 

в)   таъсиси истењсолоти иловагї ва махсус барои баланд  бардоштани 

самаранокии истењсолоти асосї; 

     г)  озод  шудани корхонаи асосї аз навъњои фаъолият ва функсияњои 

бо маќсаду вазифањояш мувофиќнабуда. 

Молу мулке, ки ба ихтиёри корхонаи фаръї вогузошта шудааст, дар 

њуќуќи  хољагидории ўст. Корхонањои воњид аз соњиби моликият 

молумулкро барои хољагидорї гирифта, сипас онро барои истифода 

(хољагидорї) ба корхонаи фаръї медињанд. Корхонаи фаръї бар асоси 

оинномае, ки корхонаи муассис тасдиќ кардааст, амал менамояд. Роњбари 

корхонаи фаръї аз љониби корхонаи воњиде, ки ин корхонаро ташкил 
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додааст, таъин карда мешавад. Корхонаи воњиди муассис нисбати корхонаи 

фаръї њамон салоњиятеро дорад, ки соњибмулк нисбати корхонае, ки 

молумулкашро ба идораи хољагї гирифтааст. 

Корхонаи фаръие, ки дар асоси молумулки корхонаи воњид ташкил 

шудааст, аз рўи уњдадорињои он љавоб намедињад. Корхонаи фаръї низ аз 

рўи уњдадорињо корхонаи воњид љавобгар намебошад. Аз тартиби 

номбаршуда истисно мављуд аст, ки қ. 3, м. 57 КГ дар назар дорад. Чи тавре 

ки пештар ќайд гардид, дар ин модда низ зикр мегардад, ки мутобиќи 

уњдадории корхона дар сурати бо айби соњиби моликият муфлис шудани 

корхона њам соњиби моликият ва њам корхона бар дўш масъулияти 

баробари моддї доранд. Аз рўи уњдадории корхонаи фаръї айнан чунин 

масъулиятро корхонаи воњид ба уњда дорад, ба шарте ки сабабгори 

муфлисшавии корхонаи фаръї дастурњои хатмї ва дигар супоришњои 

додаи корхонаи воњид гардида бошад.  

  Намуди дигари корхонањои давлатї, корхонањои махсуси давлатї ба 

њуќуќи идоракунии оперативї асосёфта ба шумор мераванд, ки молумулки 

он ба давлат тааллуќ дорад. Вале ин молумулк ба корхона на дар асоси  

њуќуќи пешбурди хољагї, балки њамчун њуќуќи идораи оперативї вогузор 

гардидааст. Ин нисбати њуќуќи идораи хољагии молумулк барои идораи 

моликият имконияти камтар фароњам меоварад. Аз ин рў мустаќилияти 

корхонањои  махсуси давлатї нисбат ба мусќақилияти корхонаи воњид, ки 

бар асоси пешбурди хољагидори молу мулкї фаъолият мекунанд, камтар 

аст. 

Мутобиќи м. 127 КГ корхонањои махсуси  давлатї ба њуќуќи идораи 

оперативї дар асоси моликияти љумњуриявї таъсис дода мешаванд. Чунин 

корхонањо дар соњањои нигоҳдорї ва инкишофи шабакаи роњњои махсус 

дар вазъияти фавќуллода ва садамавї њифз аз сӯхтор ва дигар фалокатњои 

табиї, анљом додани фаъолияти истењсолї дар муассисањои системаи иљрои 
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љазои љиноятї, истењсоли корњои топографию геодезї ва картографї анљом 

додани фаъолияти истењсолию хољагидорї дар соњаи тандурустї, њифзи 

табиат, маориф, њифзи иљтимої, илм, фарњанг ва варзиш таъсис дода 

мешаванд. 

Корхонањои махсуси давлатии ба њуќуќи оперативии идоракунї 

асосёфта танњо бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њукуматњои 

мањаллї аз нав ташкил ё барњам дода мешаванд. Ин тартибот аз ќоидаи 

корхонањои воњид дар асоси пешбурдї хољагї амалкунанда, ки танњо бо 

карори њукумат таъсисёфта ё барњам дода, аз нав ташкилшавиашон аз 

тарафи Комитета давлатии амвол амалї шуда метавонанд, фарќ мекунад. 

Ҳамин тавр, тартиби азнавташкилкунии корхонањои махсуси давлатї 

нисбат ба тартиби азнавташкилкунии корхонањои воњиди дар асоси њуќуќи  

пешбурди  идораи хољагї амалкунанда мутамарказтар аст. 

Корхонањои махсуси  дивлатии ба њуќуќи оперативии идоракунї  

асосёфта шакли навъи њуќуќии корхонањо ба шумор меравад. Моњияти  

асосии  чунин корхонањо дар он аст, ки онњо вуљуди фоида наовардан ва 

њатто аз љињати иќтисодї зараровар буданашон харољоти корхонаро аз 

њисоби буљети давлатї пурракарда, фаъолияти хољагии барои давлат ва 

љамъият заруриро анљом медињанд. 

Корхонаи  махсуси давлатї дар асоси оинномаи, тасдиќкарда амал 

менамояд. Тартиби тасдиќи чунин оиннома нисбат ба тартиби тасдиќи 

оинномаи корхонањои воњид, ки бар асоси  њуќуќи идораи хољагии 

молумулк амал мекунанд, мутамарказтар  мебошад. Оинномаи онро на 

њукумат, балки вазорат ва идораи марбут тасдиќ мекунад. 

Мустаќилияти корхонаи махсуси  давлатии ба њуќуќи идораи 

оперативї асосёфта аз љињати молумулк нињоят мањдуд аст. Мутобиќи  

м.127 КГ корхонаи махсуси давлатї  њуќуќи идораи танзими  молу мулки ба 

ў вогузошташударо дошта, он молумулкро  метавонад  дар доираи ќонун 

мувофиќи маќсаду мароми фаъолияти  хеш, супоришњои соњиби моликият 
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ва таъиноти амволи дар ихтиёраш буда истифода барад ва идора намояд. 

Зимнан соњиби моликият њуќуќ дорад, њангоми аз тарафи корхона 

сӯистифода гардидан ё аз рўи маќсад истифода нашудани молумулк онро 

њар ваќт аз корхонаи давлатї кашида гирифта, мувофиќи хоњиши худ 

идора намояд. Њамин тариќ, пояи моддии фаъолияти корхонаи махсуси 

давлатї нињоят ноустувор аст. 

Салоњияти корхонаи  махсуси давлатї дар мавриди идораи молумулки 

нињоят мањдуд аст. Аслан чунин корхонањо танњо бо мувофиќаи соњиби 

моликият молумулкро идора карда метавонанд. Корхонаи  махсуси давлатї 

фаќат дар иртиботи як категорияи молумулк - мањсулоти тайёр салоњияти 

бастани шартномаи хариду фурўшро дорад (м. 314 КГ). Вале дар ин маврид 

њам вобаста ба тартиби банаќшагирии фаъолияти корхонањои  махсуси 

давлатї мањдудият вуљуд дорад. 

Корхона аз њисоби фоидаи худ ва дар мавриди нарасидани он аз 

њисоби буљет маблаѓгузорї мешавад. Барои чорабинињое, ки аз рўи нақшаи 

рушди корхона доир мегарданд, аз њисоби буљет маблаѓ људо мешавад. 

Маблаѓи буљетие, ки корхона дар давоми сол истифода намекунад, бояд ба 

буљети давлат баргардонида шавад. 

Фоидае, ки корхонаи махсуси  давлатї аз фурӯши мањсулоти дар 

натиљаи фаъолияти мустаќилона ба вай рухсатдодашуда ба даст меорад, аз 

рўи меъёрњои муќарраршуда барои чорабинињои накшаи фармоишот ва 

нақшаи рушди корхона сарф карда мешавад. Маблаѓи боќимондаи фоида 

бояд ба даромади буљети љумњуриявї гузаронида шавад. 

Корхонаи махсуси давлатї аз рӯи уњдадорињои худ бо тамоми молу 

мулки ба он вобаста љавобгар мебошад. Мутобиќи м. 127 КГ дар сурати 

камомади молумулки корхонаи  махсуси давлатї Давлат низ аз рўи 

уњдадорињои чунин корхонањо масъулияти иловагї бадўш дорад.    
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§ 12. Иттињодияҳои  соњибкорон 

   Дар шароити  иқтисоди планӣ комплексҳои истеҳсолию хоҷагии 

калон ба таври васеъ таъсис дода мешуданд. Онҳо ҳамчун иттиҳодияҳои 

хоҷагӣ амал менамуданд. Дар даврони гузариш ба иқтисодӣ бозорӣ онҳо 

дар натиҷаи ҳамгироии (якшавии) ду ва зиёда субъектҳои хоҷагии 

баҳамалоқаманд, ки мақсади умумӣ доранд бавуҷуд меоянд. Қонунгузорӣ 

ба ташкилотњои тиљоратӣ, ѓайритиҷоратї ва соҳибкорони инфиродӣ 

имконият медиҳад, ки  бо маќсади њамоњангсозии фаъолияти худ, инчунин 

муаррифї ва њимояи манфиатњои молумулкӣ ва дигари умумии худ  дар 

асоси шартнома иттињодияњои гуногун ташкил намоянд.  Иттиҳодияҳои 

соҳибкорӣ субъекти ҳуқуқи соҳибкорӣ буда, дорои қобилияти ҳуқуқдории 

махсус мебошанд. Онҳо ба иттиҳодияҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ ҷудо мешаванд. Иттиҳодияҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ яке 

аз шаклҳои ҳамгироие мебошанд, ки дар асоси созиш фаъолияти 

соҳибкориро амалӣ менамоянд.  Қайд кардан бамаврид аст, мутаҳидшавии 

корхонаҳоро аз мутаҳидшавии соҳибкорон бояд фарқ намуд. 

Муттаҳидшавии корхонаҳо, ҳамагуна муттаҳидшавии ду ва зиёда 

ташкилоти тиҷоратӣ( шахсони ҳуқуқӣ) мебошад. Муттаҳидшавии 

соҳибкорон бошад муттаҳидшавии ду ва зиёда субъектҳои 

хоҷагӣ(соҳибкорони инфиродӣ,ташкилотҳо, иттиҳодияҳои соҳибкорон ва 

ғ.)ро бо мақсади ҳифзи манфиатҳои умумӣ, ҳамоҳангсозии кушишҳо оиди 

ҳалли проблемаҳои мураккаб, амали намудани лоиҳаҳо  ва барномаҳои 

мақсаднок мебошад. Иттиҳодияҳои корхонаҳо ва иттиҳодияҳои 

соҳибкорон метавонанд ҳам  тиҷоратӣ(соҳибкорӣ) ва ҳам 

ғайритиҷоратӣ(иттифоқ, асотсиатсия) бошанд. Фаъолияти иттиҳодияҳои 

соҳибкорон ҳамеша ба алоқаҳои иқтисодии иштирокчиёни онҳо асос ёфта, 

ва иттиҳодияҳои ғайритиҷоратӣ(иттифоқҳо) бошанд танҳо функсияи 
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ҳамоҳангсозиро амали менамоянд. Инчунин иттиҳодияҳои соҳибкорӣ 

дорои ҳуқуқи шахси ҳуқуқи набуда, иттиҳодияҳои 

ғайритиҷоратӣ(асотсиатсияҳо, иттифоқҳо) бошанд ҳамчун қоида дорои 

ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ мебошанд.  

  Меъёрҳо оид ба  иттиҳоди соҳибкорон дар м. 116  КГ оид ба 

ҷамъиятҳои фаръӣ ва вобаста ва м. 126 КГ оиди корхонаҳои фаръии 

корхонаҳои давлатӣ, м. 14 Кодекси андоз оид ба  шахсони мутақобилан 

вобаста, дар бораи“гурӯҳи шахсон” дар Қонуни ҶТ “ Дар бораи ҳимояи 

рақобат”, дар хусусӣ   сармоягузории ташкилотҳои ватанӣ ва хориҷие, ки 

фаъолияти сармоягузориро  бетаъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ 

менамоянд(м.1.), оиди ҷамъияти холдингии ташкилоти қарзӣ дар  Қонуни 

ҶТ аз 15 марти соли 2016 “Дар бораи сармоягузорӣ” инчунин Қонуни ҶТ  аз 

19 майи соли 2009 «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» пешбинӣ  карда шудааст.  

   Мақсади таъсис додани иттиҳодияҳои соҳибкорон гуногун шуда 

метавонад. Аз ҷумла, ба даст овардани фоидаи барзиёдатӣ, ҳукмронии 

иқтисодӣ дар бозор, баланд бардоштани рақобатпазирӣ, анҷом додани 

фаъолият оиди маҳсулоти муайян дар бозор ва ғ. 

     Бояд қайд намоем, ки Иттиҳодияҳои соҳибкоронро вобаста ба тарзи 

таъсисёбӣ, соҳаи тааллуқдорӣ, ҳудудӣ амал ва шакли ташкили ҳуқуқиашон 

ба намудҳои гуногун тасниф намудан мумкин аст. Аз ҷумла, онҳо вобаста 

ба иродаи иштирокчиёнашон ҳангоми ташкилшавӣ  ба иттиҳодияҳои 

ихтиёрӣ ва маҷбурӣ таъсисшаванда ҷудо мешаванд.  Иттиҳодияҳои 

ихтиёрӣ таъсисшаванда дар асоси бастани созишнома(шартнома) дар 

байни иштрокчиёнашон фаъолият менамоянд. Мисоли равшани тасисдиҳии 

онҳо таъсиси ширкати оддӣ(картелҳо, пулҳои суғуртавӣ) ва созишномаи 

ҷамъият(холдингҳо) шуда метавонад. Бо тартиби маҷбурӣ , яъне новобаста 

аз иродаи иштирокчиёнашон ширкати холдинге шуда метавонад, ки дар 
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натиҷаи аз ҷониби он  ба даст овардани ҳиссаи сармояи оинномавии 

ташкилотҳои фаръӣ ё ин ки  азнавташкилкунӣ(ҷудокунӣ) таъсис дода 

шудааст. Инчунин Иттиҳодияҳои соҳибкоронро вобаста ба соҳаи 

тааллуқдориашон  ба соҳавӣ(инноватсионӣ, металургӣ ва ғ.) ва 

байнисоҳавӣ (илмӣ – истеҳсолӣ, сохтмонию сармоявӣ ва ғ.). ё ин ки вобаста 

ба доираи фаъолияташон (ҳудуди ҷойгиршавиашон) онҳоро  ба дар ҳудуди 

як давлат таъсисдодашуда ё ин ки дар ҳудудӣ давлатҳои гуногун 

таъсисдодашуда (байнидавлатӣ, трансмиллӣ ) ҷудо намудан мумкин аст. 

     Иттиҳодияҳои соҳибкоронро вобаста ба шакли ташкили 

ҳуқуқиашон қонунгузории Тоҷикистон ба холдинг ва ширкати(рафоқати) 

одӣ ҷудо менамоянд. Зери шакли ташкили ҳуқуқии иттиҳодия 

конструксияи ҳуқуқии ташкил ва идораи иттиҳодия, инчунин муносибати 

байни иштирокчиёни он фаҳмида мешавад. 

     Истилоҳи  “холдинг” аз низоми ҳуқуқии англосаксонӣ ба мо ворид  

шуда, калимаи англисии “Hold” мебошад, ки маънои “нигоҳ доштан”, “ 

дарбар  гирифтан”-ро дорад. Вале мафҳуми “холдинг” қонунан  дар  мо 

мустаҳакам карда нашудааст. Умуман холдинг иттиҳодӣ ду ва зиёда 

ташкилотҳои тиҷоратӣ мебошад. Ба ҳайати он ташкилоти (компанияи) 

холдингӣ ва ташкилотӣ фаръӣ дохил буда, дар байни онҳо вобастагии 

муносибатҳо дар асосӣ иштироки афзалиятноки ҷамъияти фаръӣ дар 

сармояи оинномавӣ муайян  ва дар асоси шартнома(созишнома) ё дигар 

имкониятҳо қарори қабулкардаи ташкилоти фаръӣ бо мақсади амали 

намудани сиёсати ягонаи иқтисодӣ муайян карда мешавад. Ҳамзамон 

холдингро бояд аз компанияи холдингӣ фарқ намуд. 

Ташкилоти(компанияи) холдингӣ  ташкилотӣ асосӣ бо ҳуқуқи шахси 

ҳуқуқӣ буда, имкониятӣ муайян кардани қарори қабулкардаи ҷамъиятӣ 

фаръиро дорад(м. 116 КГ).  Тибқи Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 “Дар 
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бораи фаъолияти бонкӣ”158 ҷамъияти ҳолдингии ташкилотӣ қарзӣ  – шахси 

ҳуқуқие мебошад, ки ташкилоти қарзӣ  ба ў тааллуқ дорад ё аз ҷониби ў 

назорат карда мешавад.  Фаъолияти Ширкати саҳомии холдингии кушодаи 

“Барқи Тоҷик”, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 октябри соли 2008 тасдиқ 

карда шудааст, дар асоси  Оинномаи он  ба  роҳ монда шудааст. Холдингҳо 

метавонанд дар ҷараёни хусусигардонии корхонаи давлатӣ, дар натиҷаи 

азнавташкилкунӣ (ҷудошавӣ), бадастоварданӣ пакети назоратии саҳмияи 

сармояи оинномавии чамъиятӣ фаръӣ, дар натиҷаи созишнома (шартнома) 

ё дигар асосҳо, ки дар натиҷаӣ он муносибатҳои холдингӣ барқарор карда 

мешаванд, бавуҷуд оянд. 

Шакли дигари Иттиҳоди соҳибкорон Ширкати одӣ ба ҳисоб меравад.  

Тибқи моддаи 1058  Кодекси гражданӣ ширкати одӣ  иттиҳодӣ ду ё зиёда 

шахсоне мебошад, ки ӯҳдадор мегарданд ҳиссаҳои худро муттаҳид намуда, 

якҷоя, бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ барои ба даст овардани фоида ё ноил 

шудан ба мақсади дигар, ки хилофи қонун намебошад, амал кунанд. 

Иштирокчиёни он  соҳибкорони инфиродӣ ва (ё) ташкилотҳои тиҷоратӣ 

мебошанд, ки ихтиёран дар асоси шартнома фаъолияти худро ба роҳ 

мемонанд. Намудҳои гуногуни он дар таҷрибаи ҷаҳонии хоҷагидорӣ 

консорсум, картел, синдикат, пул ва ғ. мебошанд.  

Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ тибқи қонунгузорӣ  метавонанд 

иттиҳодияҳои худро таъсис диҳанд. Онҳо ба ассотсиатсия ва иттифоқҳо 

ҷудо мешаванд. Субъектњое, ки ба њайати иттињодияњои 

ғайритиҷоратӣ(ассотсиатсия, иттифоқҳо)  муттањид мешаванд, на танњо 

шахсияти њуќуќии худро аз даст намедињанд, балки мустаќилият, озодї ва 

интихоби шаклњои ташкили  њуќуќии худро нигоњ медоранд. Онњо дорои 

                                                           
158 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; с.2011, 

№12, мод. 846; с.2013, №11, мод. 786; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с.,№ 1154. 
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ваколати шахси њуќуќї буда, дар баробари њамин соњиби тавозун, 

суратњисоби бонкї, муњр, маќомоти идоракунї ва молумулки зарурї 

мебошанд. Иттињодияҳои ғайритиҷоратӣ  танњо аз рўи уњдадорињои худ 

љавобгар буда, аз рўи уњдадорињои аъзоёнаш љавобгар намебошанд. 

Аъзоёни иттињодияҳои ғайритиҷоратӣ бошанд, њангоми дар ќонунгузорї ё 

њуљљатњои таъсисии он пешбинї гардидан, аз рўи уњдадорињои он 

метавонад љавобгарии иловагиро ба зимма гиранд. 

Шарт,  њаљм ва тартиби чунин љавобгарї дар њуљљтњои таъсисї 

муќаррар карда мешавад. Њамзамон ассотсиатсия ва иттифоќњо 

уњдадоранд, ки ќоидањои ќонунгузории зидди-иттињодиро риоя намоянд ва 

њељ як созишномаи онњо бояд ба  он мухолиф набошад. Принсипи ихтиёрї 

принсипи асосиест, ки  ба он такия намуда,  муносибатњои аъзоёни 

иттињодияњо ба танзим дароварда мешаванд. Шакли њуќуќии ифодаёбии он 

шартномаи  таъсисї ва  оинномае ба њисоб меравад, ки онњо тасдиќ 

намудаанд. Дар онњо ба ѓайр аз маълумотњои хусусияти умумидошта 

маълумотњо дар бораи њайат ва салоњияти маќомоти идораи ассотсиатсия 

(иттифоқҳо) ва тартиби ќарор ќабул кардани онњо, аз љумла доир ба 

масъалањое, ки ќарор аз рўи онњо якдилона ё  бо аксарияти кулли овози 

аъзои ассотсиатсия ќабул  карда мешавад, инчунин маълумот дар бораи 

таќсими молумулке, ки пас аз барњам додани ассотсиатсия боқї мондааст 

дарљ карда мешавад. 

    Азбаски ассотсиатсия ва иттифқҳо ташкилоти тиљоратї намебошад, 

онњо на барои ба даст овардани фоида таъсис дода мешаванд. Онҳо барои 

њамоњангсозии фаъолияти соњибкории аъзоёнаш, таъмини  њифзи њуќуќњои 

онњо, муаррифї кардани манфиатњои умумии онњо дар маќомоти гуногун, 

инчунин ташкилотњои байналмилалї таъсис дода мешавад. Агар бо ќарори 

иштирокчиён ба зиммаи ассотсиатсия (иттифоќ) фаъолияти соњибкорї 

гузошта шавад, чунин ассотсиатсияњо (иттифоќњо) ба љамъият ё ширкати 
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хољагидорї табдил дода мешавад. Барои татбиќи фаъолияти соњибкорї 

ассотсиатсияњо (иттифоќњо) њуќуќ  доранд, ки љамъиятњои хољагї таъсис 

дињанд ё дар онњо иштирок намоянд. Аъзоёни ассотсиатсия (иттифоќњо) 

дорои њуќуќу  уњдадорињои муайян низ мебошанд. Аз љумла: аз хизматњои 

ба ассотсиатсия расонидашаванда ба таври ройгон истифода баранд ва пас 

аз хатми соли молиявї бо хоњиши худ аз њайати ассотсиатсия бароянд. Дар 

ин сурат ассотсиатсия аз рўи уњдадорињои худ дар давоми ду соли пас аз 

хориљ шуданаш барои аъзоњаќќии худ мувофиќан масъулияти иловагї бар 

дўш дорад. 

Узви ассотсиатсия метавонад бо тартиби дар њуљљатњои таъсисии 

ассотсиатсия муќарраргардида аз рўи ќарори иштирокчиёни боќимонда аз 

он хориљ карда шавад. Бо ризоияти иштирокчиёни ассотсиатсия ба он 

метавонад узви нав шомил шавад. Иштирокчии нав ба ассотсиатсия 

(итгифоќ) мумкин аст вобаста ба масъулияти иловагї доштанаш аз рўи 

уњдадорињои ассотсиатсия (иттифоќ), ки то њамроњшавии ў ба миён 

омадаанд, шомил гардад ( м. 135 КГ). Яке аз уњдадорињои асосии аъзоёни 

ассотсиатсия пардохти аъзоњаќќии дохилшавї мебошад. Он дар оянда  

давра ба давра супорида мешавад. Њаљми иљрои дигар уњдадорињои муњими 

ассотсиатсия, яъне ба зимма гирифтани љавобгарии иловагї аз рўи 

уњдадорињои ассотсиатсия ба андозаи он вобастагї дорад.  

 

§13. Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

   Шахси ҳуқуқие, ки  ба даст овардани фоида мақсади асосии 

фаъолияташ намебошад ва фоидаи бадастовардаро дар  байни 

иштирокчиён тақсим намекунанд, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ эътироф 

карда мешавад (қ.1. м.50 КГ). Қобилияти ҳуқуқдории ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ махсус буда, мақсадҳои мушаххас  дар ҳуҷҷатҳои таъсисии 

онҳо нишон дода мешавад. Дар  фарқият ба ташкилотҳои тиҷоратӣ, ки   
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танҳо дар шаклҳои пешбининамудаи Кодекси гражданӣ  таъсис дода 

шуданашон мумкин аст, номгуи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ошкоро буда, 

инчунин дар дигар шаклҳои пешбининамудаи қонун таъсис дода шуданаш 

мумкин аст(қ. 3 м. 50 КГ).   

   Қонунгузории амалкунанда як қатор талаботҳоро оиди  амали 

намудани фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

муқуррар менемояд, ки риоя намудани он барои онҳо ҳатмӣ мебошад.  

Аввало, фаъолияти соҳибкорӣ набояд мақсади асосии фаъолияти 

ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бошад, вагарна онҳо ба ташкилотҳои 

тиҷоратӣ табдил меёбанд (қ.1. м. 50 ҚГ). Сониян, ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ танҳо ба қадре ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда 

метавонанд, ки барои мақсадҳои оинномавии онҳо зарур мебошад(қ.3.м. 50 

КГ). Талаботи охирон маънои онро дорад, ки фаъолияти соҳибкории 

ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бояд ба ду шарт ҷавобгӯ бошад: 

- барои ноил шудан ба мақсадҳояш хизмат намояд;  

- ба мақсадҳои оинномавии ташкилот мутобиқ бошад ва аз доираи 

қобилияти ҳуқуқдории оинномавии  он набарояд.  

Албатта, фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ба онҳо 

дар натиҷаи истеҳсоли мол, расонидани хизмат, бадастдаровардан ва 

фурӯши коғазҳои қимматнок, ҳуқуқҳои молумулки ва ғайримолумулкӣ, 

иштирок дар ҷамъиятҳои хоҷагӣ ва ширкати ба бовари асосёфта ба сифати 

амонатгузор боиси гирифтани  фоидаи онҳо мегардад. Чи тавре, ки 

мебинем фаъолияти ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ гуногун мебошад. Ин ба 

онҳо имконият медиҳад, ки  сарчашмаи молумулкашонро ташаккул диҳад, 

заминаи модию техникиашонро устувор намоянд, кормандони ташкилотро 

ба кор ҷалб намоянд, инчунин барои амалӣ намудани дигар мақсадҳои ба 

ҷамъият муфиди онҳо , аз ҷумла барои бартараф намудани камбудии 
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молиявии худ дар соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва ғ. мусоидат 

намоянд. Намудҳои гуногуни фаъолияти соҳибкориро, ки аз ҷониби 

ташкилотҳои  ғайритиҷоратӣ амалӣ карда мешавад ба ду гурӯҳ ҷудо 

намудан мумкин аст:  

1) фаъолияти соҳибкорие, ки бевосита ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

анҷом медиҳанд; 

2) фаъолияти соҳибкорие, ки бо роҳи таъсис ва иштирок дар 

ташкилотҳои тиҷоратӣ амалӣ карда мешавад. 

     Бояд қайд намоем, ки барои баъзе намудҳои ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ барои машғул шудан  ба фаъолияти соҳибкорӣ маҳдудият 

муқаррар карда шудааст. Чунончи, ассотсиатсияњои (иттифоќњои) 

ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барои амали намудани  фаъолияти соњибкорї 

њуќуќ  доранд, ки љамъиятњои хољагї таъсис дињанд ё дар онњо иштирок 

намоянд. Агар бо ќарори иштирокчиён ба зиммаи ассотсиатсия (иттифоќ) 

фаъолияти соњибкорї гузошта шавад, чунин ассотсиатсияњо (иттифоќњо) ба 

љамъият ё ширкати хољагї табдил дода мешавад (м.133 КГ). Мисоли 

маҳдуд кардани фаъолияти соҳибкории ташкилоти эҳсонкорӣ, ки манъ 

будани иштироки онҳо дар ҷамъиятҳои хоҷагӣ якҷоя бо шахсони дигар ва 

барои фароҳам овардани  шароити моддии барои бадастоварии ҳадафҳояш 

зарур аст ва  танҳо таъсис додани ҷамъиятҳои хоҷагӣ  мебошад (м. 133 КГ 

ва м. 14 Қонуни ҶТ аз 22 апрели соли 2003 “Дар бораи фаъолияти 

эҳсонкорӣ”).159 Дар  қонунгузорӣ, инчунин маҳдудиятҳо оиди иштироки 

ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар баъзе уҳдадориҳо муқаррар карда 

шудааст. Аз ҷумла тарафҳои шартномаи маблағгузорӣ таҳти гузашт 

кардани талаботи пулӣ метавонанд ташкилотҳои қарзӣ ва дигар 

ташкилотҳои тиҷоратие бошанд, ки барои анҷом додани чунин навъи 

                                                           
159 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли  2003, №4, мод.148. 
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фаъолият иҷозат дошта бошанд (м. 845 КГ) ё тарафҳои шартномаи 

консессияи тиҷоратӣ ташкилотҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 

шуда метавонанд (м. 958 КГ). Мақсад аз муқаррар намудани чунин 

маҳдудиятҳо нисбати ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ  аз он иборат аст, ки ба 

аз ҳад зиёд тиҷоратикунонии фаъолияти онҳо роҳ дода нашавад. Вале дар 

кул чунин маҳдудиятҳо начандон зиёданд ва ба ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ имконият медиҳанд, ки ба фаъолияти хоҷагӣ фаъолона 

машғул шаванд. 

  Молумулк ва даромаде, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар натиҷаи 

фаъолияти соҳибкорӣ ба даст медароранд, ҳамчун қоида моликияти онҳо 

ҳисобида шуда, дар тавозуни онҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Истисноро 

аз ин  он даромадҳое ташкил медиҳад, ки дар натиҷаи фаъолияти 

соҳибкорӣ муассиса гирифтааст ва аз ин даромадҳо молумулки ба даст 

даровардашуда   пурра ба ихтиёри муассиса гузашта ва  дар тавозуни 

алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад (қ.2 м.315 КГ).  Бояд қайд намоем, ки 

ҳамагуна ташкилоти тиҷоратӣ аз рӯи ӯҳдадориҳояш дар асоси 

молумулкаш, ки дар соҳибмулкиаш мебошад ҷавоб медиҳад.  Муассиса 

бошад аз рӯи уҳдадориҳои худ бо маблағи пулии дар ихтиёраш буда 

масъулият дорад. Дар сурати нокифоя будани ин маблағ молики 

молумулки дахлдор аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулияти иловагӣ дорад(м. 

132 КГ). Ба ақидаи мо чунин мавқеӣ қонунгузор оиди дар доираи 

маблағҳои пулӣ маҳдуд кардани масъулияти муассиса, аз ҷумла аз рӯӣ 

уҳдадориҳое, ки дар натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд,  

начандон адолатнок мебошад. Барои ҳамин ҳам аз рӯи уҳдадориҳое, ки дар 

натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар уҳдадориҳои даромадоваранда 

муассиса на танҳо бо маблағҳои пулӣ, балки бо молумулкаш ҷавобгар 

бошад.     
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§14.  Ҳолати ҳуқуқии биржаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  Дар адабиёт якчанд фарзияи ба вуҷудоии калимаи «Биржа» мавҷуд аст. 

Мувофиқи фарзияи аз ҳама паҳнгаштатарин шаҳри Брюггеи Белгия, ки дар 

гузаргоҳи роҳи савдои бисьёр давлатҳои Европа ҷойгир буд, майдони 

махсусе дошт, ки дар он барои савдо тоҷирон ҷамъ меомаданд. Майдон «де 

бурсе» (de burse) номида мешуд. Вай ба номи идораи маклерии ҷаноби Ван 

де Бурса дорандаи бинои калон гузошта шуда буд. Нишони фирма бо 

тасвири се ҳамёни чармӣ, ки бо лаҳҷаи маҳаллӣ «the burse» номида мешуд, 

дар пештоқи бино овехта шуда буд. Молики идора бинои худро барои ҷамъ 

омадани тоҷирон медод ва мумкин ба ҳамин хотир чунин шакли савдо ба 

ин ном маълум гашта бошад. 

Мафҳуми биржаро аз нигоҳи ташкилӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ 

намудан мумкин аст. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ биржа бозорест, ки дар он 

савдои яклухти мол аз рӯи намунаю стандартҳо ё шартнома оид ба минбаъд 

фиристодани мол, инчунин қоғазҳои қимматнок, асъор ва фулузоти нодири 

заминӣ бо нархҳое, ки дар асоси талабот ва таклифот муқаррар карда 

шудааст, анҷом дода мешавад160.  

Биржа ҳамчун воситаи иқтисоди бозори яклухти дар ҷои муайян 

ташкилнамудае мебошад, ки аз рӯи қоидаҳои муқарраршуда мунтазам амал 

менамояд. Чи тавре ки маълум аст шакли савдои яклухти аввалини таърихӣ 

савдои корвонӣ буд, ки ин моҳиятан дар таклифот ҷустуҷӯ кардани 

талаботро ифода мекард. Бо гузашти айём савдои корвонӣ ба ярмарка иваз 

шуд, ки акнун баръакс, талабот таклифоти дар ярмарка 

марказонидашударо меҷуст. Дар шакли савдои биржавӣ талабот ва 

таклифот ба мол дар як ҷой ва дар як вақт ҷамъ оварда мешавад. Ҷиҳати 

                                                           
160 Ниг: Биржевая деятельность. Учебник, /под ред. А.Г.Грязновой, Р.В.Корнеевой, В.А.Галанова. М., 
1995.-сањ. 8. 
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асосии фарқкунандаи  савдои корвонӣ ва ярмаркавӣ  аз савдои биржавӣ 

дар он аст, ки онҳо ғайримунтазам, вале шакли биржавии савдо мунтазам 

дар ҷои муайян ва дар як вақт гузаронида мешаванд.  

Биржаҳо маҳсули таҳаввулоти дурудароз буда, дар инкишофи худ аз як 

қатор зинаҳои гуногун гузашта пайдарпай шаклҳои гуногунро қабул 

намудаанд. Ин дар тавсифи намудҳои онҳо зоҳир мегардад. Биржаҳо 

вобаста ба мақсади ташкил карда шуданашон тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ 

мешаванд. Мақсади асосии фаъолияти биржахои тиҷоратӣ гирифтани 

фоида ва тақсими он дар байни муассисон мебошад. Вале муассисони 

биржа одатан дар он савдо намекунанд. Биржа ҳамчун ташкилоти 

ғайритиљоратї на ба мақсади гирифтани фоида фаъолият мекунад.  

Биржаҳоро вобаста ба хусусияти танзими ҳуқуқии барпо намудан ва 

фаъолият ба ду гуруҳ: умумии (оммавии) ҳуқуқӣ ва хусусии ҳуқуқӣ ҷудо 

намудан мумкин аст. Биржаҳои хусусии ҳуқуқӣ дар Англия ва Америка 

маъмуланд. Бояд қайд намоем, ки чунин номгузорӣ характери шартӣ 

дорад, зеро дар ин мамлакатҳо ҳуқуқро ба хусусӣ ва умумӣ ҷудо 

намекунанд. Барои аъзои ин биржаҳо шудан ҳиссаи муайянро дар сармояи 

оинномавӣ доштан ё шумораи муайяни сахмияро гирифтан зарур аст. 

Аз рӯи хусусияти савдои биржавӣ биржаҳо мумкин аст кушода ва 

пӯшида шаванд. Биржаҳои кушода барои ҳама дастрас буда, фурӯшанда ва 

харидор бе миёнравон ҳамдигарро ёфта, бо ҳам аҳду паймон мебанданд. 

Дар савдои биржаҳои пӯшида танҳо миёнрави (брокерӣ, дилерӣ) биржа, ки 

дар он аккредитатсия шуданд, иштирок менамоянд. Шахсони дигар дар 

биржа метавонанд ба воситаи миёнравони биржа дар асоси шартнома 

молро харидорӣ кунанд ё фурӯшанд.  

Биржаҳо вобаста ба моли биржавӣ молӣ, фондӣ ва асъорӣ мешаванд. 

Биржаҳои молӣ савдои захираҳои моддии гурӯҳи муайянеро (фулузот, чӯбу 
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тахта, гандум ва ғайра) ташкил менамоянд. Онҳо универсалӣ (молҳои 

гуногунро савдо менамоянд), махсусгардонидашуда ва оид ба намудҳои 

алоҳидаи мол мешаванд. 

Биржаҳои фондӣ қоғази қиматнокро ба монанди саҳмия, вомбарг ва 

баъзе дигар қоғазҳои қиматнок савдо менамояд. 

Дар биржаи асъор хариду фурӯши асъори хориҷа ва муайян намудани 

қурби он ба роҳ монда мешавад. 

Биржаҳо мумкин аст омехта (мисол, молию фондӣ) шаванд. Дар онҳо 

савдои биржавии захираҳои моддӣ, қоғазҳои қиматнок ва асъори хориҷа ба 

роҳ монда мешавад. Вале савдои биржавии ҳар як намуди моли биржавӣ 

дар алоҳидагӣ аз якдигар дар толорҳои гуногун ё дар вақти гуногун 

гузаронида мешавад. 

Ва ниҳоят, биржаҳоро вобаста ба хусусияти амалиёти биржавӣ ба нақдӣ 

(реалӣ) ва фючерсӣ ҷудо менамоянд. Дар биржаҳои нақдӣ савдои молро 

ташкил менамоянд. Дар баробари дар биржа бастани аҳд, минбаъд 

фиристонидани мол ҳатман ба роҳ монда мешавад. Биржаҳои хозиразамон 

одатан фючерсӣ мебошанд. Савдои мол дар онҳо бе минбаъд фиристодани 

мол ба роҳ монда мешавад. Мақсади асосии чунин савдои биржавӣ баъди 

қатъ гаштани аҳд гирифтани фарқи имконпазири тағйири нарх нисбат ба 

предмети шартнома, инчунин бима намудани аҳди бо моли нақд аз тағйири 

номусоиди нарх нисбат ба шартнома мебошад. 

  Бояд қайд намоем, ки биржаҳо як қатор хусусиятҳои ба худ хос доранд. 

Пеш аз ҳама биржаҳо,ҳамчун қоида, дар марказҳои саноатӣ ва савдои 

калон ташкил карда шуда, дорои объекти махсуси хариду фурӯш - «моли 

биржавӣ» ва ҳайати субъектҳо мебошанд. Сониян, дар онҳо савдо 

новобаста аз будани молу қоғази қиматнок ва асъор мунтазам ва ошкоро 
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ба роҳ монда шудааст. Солисан, нархгузорӣ озод буда, савдо аз рӯи қоидаи 

ягона ташкил карда мешавад. 

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 биржавӣ 

ташкил намудани савдои биржавӣ мебошад. 

         Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ду 

намуди биржаҳо, аз ҷумла биржаи молӣ ва фондӣ фаъолият менамояд.   

Фаъолияти онҳо дар асоси қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи биржаи молӣ ва савдои 

биржавӣ» аз 23 декабри соли 1991161, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи қоғазҳои қиматнок » аз 28 июни  соли 2011162 ба танзим  мешавад. 

Ҳамзамон ба сифати сарчашмаи ба танзимдарорӣ оиннома, қоидаҳои 

савдои биржавӣ, шартномаҳои намунавӣ, низомнома оид ба қисмҳои 

таркибии биржаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои биржавӣ баромад менамоянд.  

Ҳолати ҳуқуқии биржаи молиро Қонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи биржаи молӣ ва савдои биржавӣ» ва дигар санадҳои дохилӣ  муайян 

менамояд. Мувофиқи Қонуни мазкур, биржаи молӣ бозори 

доимоамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқии 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, 

                                                           
161 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. 
162 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2011, №6, мод.456; с.2014, №3, мод.151; Ќонуни ЉТ 
аз 23.11.2015 с., № 1255. 
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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. 

Мутаҳидшавӣ дар асоси додани ҳаққи саҳм ё иштирок дар фаъолияти 

биржа сурат мегирад. Биржа тибқи талаботи Қонун дар 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 ҳисобӣ, ҳакамият, кумитаи 

бақайдгирӣ, кумитаи қонунгузорӣ, кумитаи стандарту сифат, кумитаи 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. 
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Дар биржа мумкин аст сексияҳои оид ба савдои моли нақд, оид ба 

савдои моли минбаъда ё шартномаҳои додугирифт, оид ба савдо мувофиқи 

муоҳидаҳои типӣ; оид ба бартер дар бозори байниҷумҳуриявӣ, оид ба 

савдои музоидавии мол, оид ба савдои қоғазҳои қиматнок ташкил карда 

шаванд ва амал намоянд.  

Амалиёти биржавиро дар биржа танҳо аъзоёни биржа шахсан ё ба 

воситаи намояндагони ваколатдори худ ва брокерҳои биржавӣ мувофиқи 

супориши аъзоёни биржа иҷро карда метавонанд. Ҳамагуна шахсони дигар 

амалиётро дар биржа танҳо бо миёнравии аъзоёни биржа иљро менамоянд. 

Молумулки 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 биржа 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 метавонад фурӯшад. «Љой» 

фақат ба кумитаи биржа фурӯхта мешавад. Арзиши «ҷой»-ро кумитаи 

биржавӣ бо назардошти 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 

(Шурои директорон) муайян мекунад. Ҳаққи аъзогии солона моликияти 

биржа буда, он ҳангоми аз биржа баромадани аъзо ва ҳайати биржа 

баргардонида намешавад. 
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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, 

дар биржа намояндагони худро бо ҳуқуқи гузаронидани амалиёт дошта 

бошанд, аз тамоми хизматҳои биржа истифода баранд ва ғайра. 

Аъзоёни биржа уҳдадоранд талаботи Қонун, қоидаи амали 

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 биржаи (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, тамоми 

ахбори заруриро ба мақомоти назораткунандаи биржа пешниҳод кунад, 

дар маҷлиси умумии аъзоёни биржа иштирок кунад ва ғайра. Дар сурати 

иҷро накардани уҳдадориҳои ба зиммаашон гузошташуда, кумитаи биржа 

(Шӯрои директорон) метавонад аз ӯ ҷарима ситонад. 

   Асосҳои ҳолати ҳуқуқии биржаҳои фондиро Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қоғазҳои қиматнок» аз 28 июни соли 2011   ва 

дигар санадҳои локалӣ муқаррар менамоянд. Мувофиқи моддаи 1 Қонуни 

мазкур таҳти мафҳуми биржаи фонд шахси ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки 

дар шакли ташкилию ҳуқуқии ҷамъияти саҳомӣ таъсис ёфта, ташкили 

савдои коғазҳои қиматнокро амалӣ менамояд ва ҷиҳати мусоидат барои 

бастани аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок бо роҳи истифодаи низоми савдои 

биржаи фондӣ хизмат мерасонад. Ҳамин тавр, биржаи фондӣ шахси ҳуқуқӣ 

буда, дар шакли ҷамъияти саҳомӣ ташкил карда мешавад. Мақсади биржаи 
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фондӣ ба даст овардани фоида мебошад. Танҳо саҳмдорони он аъзои 

биржаи фондӣ шуда метавонанд. Шахсони ҳуқуқие, ки иҷозатномаи 

(литсензияи) иштирокчиёни касбии бозори қоғазҳои қиматнокро 

гирифтаанд ҳуқуқи ташкил кардани биржаи фондиро доранд. Дар қонун 

баъзе маҳдудиятҳо барои иштирокчиёни биржаи фонди пешбинӣ карда 

шудааст. Аз ҷумла, шахси ҳуқуқие, ки дар фонди оинномавии он ҳиссаи 

ягон иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок ё ҳиссаи шахси ҳуқуқӣ, 

ки ширкаткунандаи он иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок 

мебошад, аз бист фоиз зиёд аст, барои ҳуқуқи пешбурди фаъолияти касбӣ 

бо коғазҳои қиматнок ҳамчун иштирокчии касбии бозори коғазҳои 

қиматнок иҷозатнома гирифта наметавонад. Ҳамзамон, иштирокчии 

касбии бозори коғазҳои қиматнок наметавонад аз дигар иштирокчии 

касбии бозори коғазҳои қиматнок моликиятро ба андозаи беш аз панҷ 

фоизи фонди оинномавӣ харидорӣ намояд. 

Фаъолияти биржаи фондӣ ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи бо 

дигар намудҳои фаъолият якҷоя карда намешавад.  Аз ҷумла, Биржаи 

фондӣ ҳуқуқ надорад фаъолияти ташкили савдои коғазҳои қиматнокро бо 

дигар намудҳои фаъолият омехта намояд.  Инчунин, фаъолият оид ба 

пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок фаъолияти истисноӣ 

буда, бо дигар намудҳои  фаъолияти касбии бозори коғазҳои қиматнок  

якҷоя карда намешавад.  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. Иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои 

қиматнок шахсони ҳуқуқие буда метавонанд, ки танҳо бо фаъолияти касбӣ 

дар бозори коғазҳои қиматнок машғул мебошанд. Ба онҳо брокер, дилер, 

идоракунанда, ташкилоти клирингӣ, дорандаи феҳрист  ва маҳфуздоранда 
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дохил шуда метавонанд. Онҳо  дар бозори коғазҳои қиматнок дар доираи 

салоҳияти худ  намудҳои зерини фаъолияти касбиро амалӣ карда 

метавонанд. 

- фаъолияти брокерӣ дар бозори коғазҳои қиматнок; 

- фаъолияти дилерӣ дар бозори  коғазҳои қиматнок; 

- оид ба идораи портфели коғазҳои  қиматнок; 

- 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 дар бозори коғазҳои қиматнок. 

Фаъолият оид ба ташкили савдо дар бозори коғазҳои қиматнок ҳамчун 

фаъолияти биржаи фондӣ эътироф карда мешавад.   Биржаи фондӣ 

вазифадор аст 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 тасдиқ намояд (м.44).  

Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок уҳдадоранд ба мизоҷ 

ҷиҳати шинос шудан бо ҳамаи иттилооти дар бораи коғазҳои қиматнок 

мавҷуда, эмитенти онҳо 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 ва ғ.  
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 Биржаи фондӣ вазифадор аст ба ҳар як шахси манфиатдор маълумоти 

дар бораи ҷадвали хизматрасониҳои биржаи фондӣ дар бозори коғазҳои 

қиматнок; рӯйхати коғазҳои қиматноке, ки ба рӯйхати баҳодиҳии биржаи 

фондӣ ворид карда шудаанд, инчунин ҳисобот ва дигар ахбороти 

эмитентҳои онҳо; маълумот дар бораи аҳдҳо дар биржаи фондӣ;  

нишондиҳандаи индекси биржаи фондӣ;  ҳуҷҷатҳои дохилии биржаи фондӣ 

пешниҳод намояд. Ҳамзамон дар бораи ҳар як аҳди дар биржаи фондӣ 

басташуда ба ҳамаи шахсони манфиатдор иттилооти дар бораи  сана ва 

вақти бастани аҳдҳо;  номгӯи коғазҳои қиматнок, ки мавзӯи аҳдҳо 

мебошанд;  нархи ҳар як коғази қиматнок ва миқдори коғазҳои қиматнок 

иттилоот дода мешавад.  

 

§15.Ҳолати ҳуқуқии ташкилотҳои кредитӣ 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ нақши ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) 

хеле назаррас мебошад. Ҳамчун миёнарав дар азнавтақсимкунии воситаҳои 

пулӣ иштирок намуда, таваккали оқибати ногувори онро ба зимма 

мегиранд ва дар амалӣ намудани сиёсати самараноки пулию қарзии давлат 

таъсири муҳим мерасонанд. Маҷмӯи ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) 

бо роҳбарии Бонки миллӣ низоми кредитиро ташкил медиҳанд. Низоми 

қарзии Тоҷикистон дудараҷагӣ мебошад. Дараҷаи якумро Бонки миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол менамояд. Функсияи асосии он танзимнамоии 

бонкӣ ва назорат аз болои ташкилотҳои қарзӣ, инчунин филиал ва 

намояндагиҳои бонкҳои хориҷӣ мебошад. Ба дараҷаи дуюм ҳамаи 

ташкилотҳои қарзӣ (бонкҳо, ташкилотҳои кредитии ғайрибонкӣ, 

ташкилотҳои маблағгузории хурд), аз ҷумла, ташкилотҳои қарзӣ бо 

иштироки хориҷиён ва филиалҳо ва намояндагиҳои бонкҳои хориҷӣ дохил 

мешаванд.  
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Тибқи Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи фаъолияти 

бонкӣ»163ташкилотҳои қарзӣ - шахсони ҳуқуқие (бонкҳо, ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ, аз ҷумла, ташкилотҳои маблағгузории хурд) мебошад, 

ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз 

амалиёти бонкии дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо иҷро менамоянд. Ташкилотҳои 

кредитӣ ба бонкӣ, ғайрибонкӣ ва ташкилотҳои маблағгузории хурд ҷудо 

мешаванд. Бонк - ташкилоти қарзие мебошад, ки мақсади асосиаш 

гирифтани фоида буда, дорои сармояи оинномавии барои он 

муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ҳуқуқи иҷрои на камтар аз 

се амалиёти зерин: ҷалби амонат ва пасандозҳо, додани қарз, кушодан ва 

пешбурди суратҳисобҳои бонкиро дорад. Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

- ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи иҷрои баъзе аз амалиёти бонкиро доранд 

(сархати 2, 3 ва 4 м.1). 

Аз мафҳумҳои дар қонун овардашуда “ташкилоти қарзӣ” ва “бонк” 

ба хулоса омадан мумкин нест, ки мақсади бонк ҳамчун ташкилоти қарзӣ 

танҳо гирифтани фоида буда, дигар ташкилотҳои қарзӣ чунин мақсадро 

надошта бошанд. Ба ғайр аз “Иттифоқи қарзӣ” ва “Фонди қарзӣ”, ки дар 

қонунгузорӣ ташкилоти ғайритиҷоратӣ эътироф карда шудаанд, дигар 

ташкилотҳои қарзӣ ташкилоти тиҷоратӣ мебошанд. Аз ин ҷо мақсади онҳо 

низ гирифтани фоида буда ва ҳатман ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд. 

Онҳо соҳиби молумулки худ буда, дар интихоби равиши фаъолият ва баҳои 

натиҷаи он мустақиланд. Ташкилоти қарзӣ (кредитӣ) аз рӯи уҳдадориҳои 

давлат ва Бонки миллии Тоҷикистон ва давлату Бонки миллӣ аз рӯи 

уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ (кредитӣ) ҷавобгар намебошанд. Ҳамин 

                                                           
163 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод. 331; с. 2010, №7, мод. 555; с. 2011, 
№12, мод. 846; с. 2013, №11, мод. 786; с. 2014, №11, мод. 663. 
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тавр, мо бо асосҳои комил гуфта метавонем, ки ташкилотҳои дигари 

кредитии ба фаъолияти соҳибкорӣ машғулбуда, яке аз намудҳои 

ташкилотҳои тиҷоратие мебошанд, ки дар натиҷаи анҷом додани 

амалиётҳои кредитӣ ва аҳдҳо фоида ба даст меоранд. 

Дар фарқият аз ташкилотҳои ғайрибонкии кредитӣ бонк ҳамчун 

ташкилоти кредитӣ метавонад ҳамаи дувоздаҳ амалиётҳои бонкиеро, ки 

дар қисми 1 моддаи 3 Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” муқаррар 

гардидааст, ҳамзамон амалиётҳои алоҳидаи бонкиро иҷро намояд, вале 

бояд ҳатман на камтар аз се амалиёт (ҷалби амонат ва пасандозҳо, додани 

қарз, кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонки)-ро дар маҷмӯъ иҷро 

намояд. Ташкилотҳои кредитии ғайрибонкӣ бошад, ҳуқуқи иҷрои баъзе аз 

амалиёти бонкиро дошта, ҳаргиз дар маҷмӯъ ҳаққи иҷрои ҳар се амалиёти 

нишондодашударо надоранд. 

Маврид ба қайд аст, ки мафҳуми “амалиёти бонкӣ” ба мафҳуми “аҳд” 

мутобиқат наменамояд. Амалиёт ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ аз рӯи мақсад, 

таркиб ва шакл мураккаб буда, ҳаракати маблағ, сармояро муайян 

менамояд. Аҳди ҳуқуқӣ бошад, ҳамеша мушаххас, расман ва аз лиҳози 

ҳуқуқӣ муайян буда, муносибати ҳуқуқиро ифода менамоянд. Як амалиёти 

бонкӣ метавонад, ки аз якчанд аҳди ҳуқуқӣ иборат бошад. 

Алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси ташкилотҳои кредитии 

ғайрибонкӣ “Ширкати кредитӣ”, “Гаравхона (Ломбард)” ва “Иттифоқи 

қарзӣ” баромад менамоянд. Фаъолияти гаравхона тибқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 22 июли соли 2013 “Дар бораи гаравхона (ломбард)”164, 

инчунин Низомнома “Дар бораи ломбард” таҳти №97, аз 9 феврали соли 

2001, ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ карда 

шудааст ва фаъолияти “Иттифоқҳои қарзӣ” тибқи Қонуни ҶТ аз 19 марти 

                                                           
164 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013, №7, мод. 520; с. 2014, №11, мод. 662. 
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соли 2013 “Дар бораи Иттифоқҳои қарзӣ”165 ба танзим дароварда мешавад. 

Низомнома “Дар бораи ширкати кредитӣ” таҳти №83, бошад, бо қарори 

Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 26 январи соли 1999 тасдиқ карда 

шудааст. Бояд зикр намоем, ки тибқи Низомномаи мазкур “Ширкати 

кредитӣ” дар шакли ширкати ҷавобгариаш маҳдуд ва ширкат дар шакли 

ҷамъияти саҳомии пӯшида (банди 3) таъсис дода мешавад. Вале Кодекси 

гражданӣ чунин шакли ташкили ҳуқуқии ширкатҳоро пешбинӣ 

наменамояд. Бандҳои 2 ва 3 моддаи 69 КГ дар кадом шаклҳо таъсис додани 

ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагиро бевосита пешбинӣ менамояд. Аз ин ҷо 

агар дар Низомнома калимаи “ширкат” истифода шуда бошад, пас 

талаботи шаклҳои ташкили ҳуқуқии дар Кодекси гражданӣ 

пешбининамударо оид ба ширкатҳо бояд риоя намуд ва зарурият барои боз 

як бори дигар номбар намудани шакли таъсис додани онҳо намемонад. 

Дар асоси қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 28 январи 

соли 2002, №19 Низомнома “Дар бораи ташкилотҳои молиявии 

ғайрибонкӣ” тасдиқ карда шудааст. Тибқи он ташкилотҳои молиявии 

ғайрибонкӣ, аз ҷумла “Ломбард” ва ҳам “Ширкати кредитӣ” шахси 

ҳуқуқие мебошанд, ки ҳамчун банк эътироф карда нашудаанд ва дар асоси 

иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон баъзе амалиётҳои бонкиро иҷро 

менамоянд. Гаравхона (ломбард) ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ба додани қарзи 

кӯтоҳмуддат бар ивази гарави молумулки манқули шаҳрвандон, инчунин 

нигоҳдошти молумулки манқули шаҳрвандон машғул мебошад (м.1 Қонуни 

ҶТ “Дар бораи гаравхона”). Иттифоқҳои қарзӣ - ташкилотҳои 

ғайритиҷоратии қарзие мебошанд, ки дорои ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқӣ буда, 

барои ба аъзои худ расонидани хизматҳои молиявӣ бо роҳи муттаҳид 

намудани воситаҳои пулии шахсии аъзояш ва қарздиҳии байниҳамдигарии 

                                                           
165 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2013, №3, мод. 185. 
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онҳо таъсис дода мешаванд (м.1 Қонуни ҶТ “Дар бораи Иттифоқҳои 

қарзӣ”). 

Ба ҳайати ташкилотҳои кредитӣ, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин ташкилотҳои маблағгузории хурд дохил мешаванд. 

Фаъолияти онҳо тибқи Қонуни ҶТ аз 16 апрели соли 2012 “Дар бораи 

ташкилотҳои маблағгузории хурд”166 ба танзим дароварда мешавад. 

Ташкилотҳои мазкур ба ташкилоти амонатии қарзии хурд, ташкилоти 

қарзии хурд ва фонди қарзии хурд ҷудо мешавад. Ташкилоти амонатии 

қарзии хурд - шахси ҳуқуқиест, ки мақсади он ҷалби амонату пасандоз ва 

пешниҳод намудани қарзҳои хурд мебошад. Ташкилоти қарзии хурд - 

шахси ҳуқуқиест, ки мақсади он пешниҳод намудани қарзҳои хурд 

мебошад. Фонди қарзии хурд - шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ буда, бо 

мақсади пешниҳод намудани қарзҳои хурд таъсис дода мешавад (м.1). 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин фаъолияти бонкии исломӣ низ ба 

роҳ монда шудааст. Фаъолияти онҳо дар асоси Қонуни ҶТ аз 26 июли соли 

2014 “Дар бораи фаъолияти бонки исломӣ”167 ба танзим дароварда 

мешавад. Фаъолияти бонкии исломӣ бошад, аз ҷониби ташкилотҳои 

қарзии исломӣ ба анҷом расонида мешавад. Ташкилотҳои қарзии исломӣ - 

шахсони ҳуқуқианд (бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии 

исломӣ, ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ, аз ҷумла «равзанаи 

бонкии исломӣ»), ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон 

ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии исломии дар Қонуни мазкур 

пешбинишударо иҷро менамоянд. 

Тибқи Қонуни мазкур Ташкилотҳои қарзии исломӣ нуздаҳ намуди 

амалиёти бонкии исломиро анҷом медиҳанд. Ғайр аз он ташкилотҳои 

                                                           
166 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №4, мод. 266. 
167 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 2, мод. 405. 
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қарзии исломӣ, додани замонатро оид ба иҷрои уҳдадориҳои пулӣ дар 

назди шахси сеюм; иҷораи молиявӣ (лизинг); амалиёт бо металлу сангҳои 

қиматбаҳо; хизматрасониро ба сифати агенти молиявӣ, мушовир ё 

маслиҳатгари молиявӣ ва хизматрасонии иттилоотии молиявӣ ва қарзиро 

анҷом дода метавонанд (м. 4.). 

Хусусияти фаъолияти ташкилотҳои қарзии исломӣ дар он ифода 

меёбад, ки онҳо ҳуқуқ надоранд дар шакли фоиз мукофотпулӣ ситонанд; 

баргардондани амонати сармоягузорӣ ё даромад аз рӯи онро кафолат 

диҳанд; маблағгузории (қарздиҳии) фаъолиятеро, ки ба истеҳсол ва (ё) 

савдои тамоку, маҳсулоти спиртӣ, силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ, қиморбозӣ, 

муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва прекурсорҳо вобаста 

мебошад, инчунин дигар намудҳои фаъолияти соҳибкориро, ки 

маблағгузории (қарздиҳии) он мувофиқи принсипҳои маблағгузории 

исломӣ манъ шудааст, анҷом диҳанд (м. 5). 

Бояд қайд намоем, ки масъалаи табиати ҳуқуқии ташкилотҳои қарзӣ 

(кредитӣ) дар адабиёти ҳуқуқии кишварамон ба тарзи бояду шояд мавриди 

таҳлил қарор дода нашудааст. Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ фикру 

ақидаҳои гуногун оид ба масъалаи мазкур мавҷуд аст. 

Баъзе аз олимони онҳо чунин ақида доранд, ки бонк дорои қобилияти 

ҳуқуқдории умумӣ мебошад168 Дигарон қайд менамоянд, ки бонк дорои 

қобилияти ҳуқуқдории махсус буда, қонунгузорро зарур аст, ки онҳоро аз 

ҳайати соҳибкорони муқаррарӣ ҷудо намояд169. Қайд менамоянд, ки 

қобилияти ҳуқуқдории бонкҳо дар аломатҳои зерини онҳо ифода меёбад: 

- Бонкҳо барои амалӣ намудани фаъолияти бонкӣ ҳуқуқи истисноӣ 

                                                           
168 Тосуниян Г. А. Викулин А. Ю. Экмалян А. М. Банковское право . М.,2002.с. 204. 
169  Коммерческое право. Учебник. Под. ред. В. Ф. Попондопуло, М., 2009. С..450- 451; Белых В. С. 
Правовое регулирование препринимательской деятельности в России. М, 2013. С. 213 -215.  
             
     



222 
 

доранд. 

- Барои дигар ташкилотҳо анҷом додани чунин фаъолият манъ аст. 

- Ҳамзамон, бонкҳо ҳуқуқи ба фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ва 

суғуртавӣ машғул шуданро надоранд. 

- Танҳо аз лаҳзаи гирифтани иҷозатнома бонкҳо метавонанд ба 

фаъолияти бонкӣ машғул шуда ва он амалиётҳои бонкиеро иҷро намоянд, 

ки дар иҷозатномаи бонкӣ ифода ёфтааст. 

Барои ҳамин мавҷудияти аломатҳои якум, сеюм ва чоруми зикршуда 

ба баъзе аз онҳо имконият медиҳад, ки қобилияти ҳуқуқдории бонкҳоро 

ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ махсус эътироф намоянд170. 

Ҳамзамон, намояндагони нуқтаи назари мазкур ба сифати далел одатан 

асосеро меоранд, ки бонк нақши махсусро дар иқтисодиёт мебозад. Агар ба 

ақидаи мазкур розӣ шавем, вазъи ҳуқуқии ба худ хоси онҳоро дар 

алоқамандии бевосита ба чи машғул шудани ташкилотҳо, яъне аз тахассуси 

(махсусгардонии) он вомегузорем. Ҳол он ки далели гирифтани иҷозатнома 

ба характери қобилияти ҳуқуқдории ташкилотҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла 

қарзӣ таъсири ҷиддӣ намерасонад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ 

намудҳои фаъолияти тахассусии зиёде (суғуртавӣ, сармоягузорӣ ва ғ.) 

мавҷуд аст. Дар чунин ҳолат намудҳои вазъи ҳуқуқии махсус ҳамон қадаре 

мешавад, ки ҳамон андоза фаъолияти тахассусӣ мавҷуд аст. Яъне, дар 

чунин ҳолат, зарурият ба миён меояд, ки ҳамаи шахсони ҳуқуқии дар асоси 

иҷозатнома амалкунандаро дорои қобилияти ҳуқуқдории махсус эътироф 

намоем. Ин аз нуқтаи назари амалия мантиқан ғайриимкон аст. Чи тавре 

ки маълум аст, Кодекси гражданӣ (маданӣ) шумораи маҳдуди намудҳои 

ташкилотҳои тиҷоратиро муқаррар менамояд ва ҳангоми таснифи онҳо 

танҳо аломатҳои ҳуқуқӣ ба назар гирифта шудааст, на фаъолияти 

                                                           
170  Филатов Ю. В. Особенности юридической личности банка : Правовое положение субъектов 
предприниматльской деятельности.\ Отв. Ред. В. С. Белых, Екетеренбург, 2002, с. 140. 
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тахассусии иқтисодии онҳо. Ҳамин тавр, таклиф оид ба махсус будани 

вазъи ташкилотҳои кридитӣ дар ҳақиқат ба низоми мавҷудаи граждании 

шаклҳои ташкили ҳуқуқии ташкилотҳои тиҷоратӣ мувофиқ намебошад. 

Масъалаи мазкурро метавонист қонунгузории махсуси бонкӣ муайян 

намояд, вале қонунгузор оид ба масъалаи мазкур мавқеи номуайяниро 

ишғол менамояд. 

Тибқи талаботи моддаи 3 Қонун дар бораи фаъолияти бонкӣ 

ташкилотҳои қарзӣ амалиёти бонкӣ ва дигар аҳдҳоро анҷом дода 

метавонанд. Ба амалиёти бонкӣ дохил мешаванд: ҷалби амонат ва 

пасандозҳо; додани қарзҳо; кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ; 

хариду фурӯши воситаҳои бозории пулӣ, асъори хориҷӣ, саҳмияҳо ва дигар 

қоғазҳои қиматноки интиқолшаванда, 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; 

хизматрасони фосилавии бонкӣ, клирингӣ, ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли 

марбут ба воситаҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок, супоришномаҳои пардохт 

ва воситаҳои дигари пардохт (аз ҷумла; кортҳои пардохти бонкӣ, чекҳо, 

чекҳои сафарӣ, векселҳо ва ғайра; миёнаравӣ дар бозори пулӣ; амалиёти 

сейфӣ, нигаҳдорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, коғазҳои қиматнок, 

металлҳо, ҷавоҳирот ва ғайра); хизматрасонии амалиёти ба боварӣ 

асосёфта; амалиёти хазинавӣ (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. Ба ғайр аз ин ташкилотҳои қарзӣ ҳуқуқ доранд аҳдҳои зеринро 

низ ба амал бароранд: додани замонат, ки иҷрои уҳдадориҳои пулиро дар 
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назди шахси сеюм пешбинӣ менамояд; иҷораи молиявӣ (лизинг); амалиёт 

бо металлу сангҳои қиматбаҳо; хизматрасонӣ ба сифати агенти молиявӣ; 

хизматрасонӣ ба сифати мушовир ё маслиҳатгари молиявӣ; хизматрасонии 

иттилооти молиявӣ ва қарзӣ. 

Ба ду гурӯҳ ҷудо намудани аҳдҳои банкӣ онро дар назар дорад, ки 

барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ иҷозатнома зарур аст ва онҳоро 

танҳо бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ анҷом дода метавонанд. Барои 

анҷом додани дигар аҳдҳо зарурият ба гирифтани иҷозатнома намемонад, 

зеро онҳоро на танҳо ташкилотҳои кредитӣ, балки дигар ташкилотҳои 

тиҷоратӣ анҷом дода метавонанд. Одатан бо тариқи пурра номбар 

намудани шумораи амалиёти бонкие, ки дар асоси иҷозатнома амалӣ карда 

мешавад, асос барои хулоса оид ба характери махсус доштани қобилияти 

ҳуқуқдории бонкҳо мегардад. Бояд қайд намоем, ки ҷараёни додани 

иҷозатнома аз рӯи табиаташ санади маъмурӣ буда, ва ба характери 

субъекти ҳуқуқи маданӣ будани он таъсир намерасонад. Чи тавре ки дар 

боло зикр намудем намудҳои зиёди фаъолиятҳои иҷозатномашаванда 

мавҷуданд, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ дар асоси он ба ин ё он намуди 

фаъолият машғул мешаванд. Агар ташкилоти тиҷоратии онро гиранда, 

тибқи он фавран дорои қобилияти ҳуқуқдории махсус гардад, он гоҳ ин 

боиси тааҷҷуб мегардид. Қоидаи мазкур ба бонкҳо низ тааллуқ дорад. 

Далели дигаре, ки ҳамчун асос барои қобилияти махсус доштани 

ташкилотҳои қарзӣ, аз ҷумла банкҳо оварда мешавад, мавҷудияти манъ 

будани машғул шудан ба ин ё он намуди фаъолият мебошад. Қонун дар 

бораи фаъолияти бонкӣ ба ташкилотҳои қарзи (бонкҳо) машғул шудан ба 

фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ва бевосита ба фаъолияти бимавиро (м.3 Қонун 

дар бораи фаъолияти бонкӣ) раво намедонад. Манъи мазкур, инчунин 

нисбати ташкилотҳои бимавӣ ва сармоягузорӣ низ татбиқ мешавад. Ба 
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ақидаи мо манъкунии мазкурро набояд ба сифати асос барои эътироф 

намудани қобилияти махсуси ҳуқуқдорӣ донист. 

Чи тавре ки дар боло қайд кардем, ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) 

асосан ба додани кредит машғул мебошанд. Вале мафҳуми «кредит» дар 

адабиёт якхела маънидод карда намешавад. Яке онро ҳамчун муносибати 

иқтисодӣ, дигаре, ҳамчун аҳди байни тарафҳо, ки шакли қарзро дорад ва 

сеюмин ҳамчун ваколатномае, ки дар байни қарздиҳанда ва қарзгиранда 

мавҷуд мебошад, маънидод менамояд. 

Вобаста ба табиати иқтисодии кредит ба хулосаи зерин омадан 

мумкин аст. Аввало, кредит шакли ҳаракати сармояи қарзӣ мебошад. 

Сониян, мафҳуми иқтисодии кредит ба ифодаи ҳуқуқии он мутобиқат 

намекунад. Зеро, ҳаракати сармояи қарзӣ на танҳо дар доираи амалиётҳои 

қарзӣ ҷой дорад, балки дар дигар шаклҳои шартномавию ҳуқуқӣ, аз ҷумла 

шартномаи хариду фурӯш, маҳсулотсупорӣ, пудрат ва ғ. мавҷуд аст. 

Солисан, мазмуни иқтисодии кредити ташкилотҳои бонкӣ дар ҷамъ 

намудани воситаҳои пулӣ дар суратҳисоби бонкӣ, додани воситаҳои пулӣ 

бо шартҳои музднок, муҳлатнок, бозгаштӣ ва мусоидат ба муомилоти 

пардохтӣ зоҳир мегардад. Баъдан, доираи ташкилотҳои кредитӣ тибқи 

қонунгузории бонкӣ маҳдуд буда ва шарҳи васеъро истисно менамояд. 

Дар Кодекси гражданӣ низ оид ба мазмуни мафҳуми «кредит» 

якмаъноӣ мавҷуд нест. Боби 40 КГ «Қарз ва кредит» номгузорӣ карда 

шудааст, вале дар он мафҳуми зикршуда вуҷуд надорад. Ҳамзамон, дар 

боби зикршудаи Кодекси гражданӣ қоидаҳо дар бораи шартномаи қарз 

(моддаҳои 827-838), дар бораи шартномаи кредит, кредити молӣ ва 

тиҷоратӣ (моддаҳои 839-843) мавҷуд аст. Муқаррароти умумӣ оид ба 

уҳдадориҳои кредитӣ дар боби мазкур алоҳида ҷудо карда нашудааст, вале 

онҳо дар намуди қоидаҳо оид ба қарз, ки нисбат ба дигар уҳдадориҳои 
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кредитӣ татбиқ карда мешаванд, вуҷуд доранд, агар қоидаҳо оид ба 

шартномаи кредит, кредити молӣ ва тиҷоратӣ дигар чизро пешбинӣ 

накунад ё ин ки ба моҳияти чунин уҳдадориҳо мухолиф набошанд. Чи тавре 

ки мебинем, Кодекси гражданӣ дар байни мафҳуми “кредит” ва 

“шартномаи кредит”, “қарз” ва “шартномаи қарз” нишони баробарӣ 

мегузорад. Вале чунин нишони баробарӣ гувоҳи ҳаммазмун будани онҳоро 

надорад. Инро мутахасисони соҳаи ҳуқуқ хуб дарк менамоянд. 

Маврид ба қайд аст, ки дар аксарияти қонунгузории қарзию кредитии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ дар байни истифодаи истилоҳи 

“қарз” ва “кредит” фарқ гузошта намешавад. Аз ҷумла, дар Қонуни ҶТ 

“Дар бораи бонки миллӣ”, “Дар бораи таърихи қарз (кредит)”, “Дар бораи 

фаъолияти бонкӣ”, “Дар бораи фаъолияти бонки исломӣ”, “Дар бораи 

ташкилотҳои маблағгузории хурд”, “Дар бораи иттифоқҳои қарзӣ” ва ғ. 

Баръакс, дар матни русии қонунгузории мазкур истилоҳи “заём” ва 

“кредит” аз ҳамдигар фарқ карда мешавад. Дар матни тоҷикии қонунҳои 

зикршуда бошад, ҳам “заём” ва ҳам “кредит” ҳамчун қарз фаҳмида 

мешавад. Чунин навоварӣ бе ягон тағйиру иловаҳо ба қонунгузории 

амалкунанда, аз ҷумла, матни русии онҳо боиси нофаҳмиҳо дар 

қонунгузории амалкунанда мегардад. Шартномаи кредит тибқи Кодекси 

гражданӣ яке аз намудҳои шартномаи қарз буда, ва татбиқи он то дараҷае 

савияи баланди касбиро талаб менамояд. Чунин ҳолат дар шакл, ҳайати 

субъектҳо ва хислати ҳуқуқии аҳдҳои басташуда ифода меёбад. Шартномаи 

кредитӣ консенсуалӣ, музднок, дутарафа буда ва дар фарқият аз 

шартномаи қарз ба ҳайси кредитор бонк ё дигар ташкилоти қарзие 

(кредитие), ки иҷозатномаи Бонки миллиро оид ба анҷом додани 

амалиётҳои кредитӣ дорад, баромад менамояд. Предмети он маблағҳои 

пулӣ мебошад. Шартномаи қарзро бошад, ҳамагуна ташкилот ва 
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шаҳрванде, ки дорои қобилияти амаликунӣ мебошад, баста метавонанд. 

Предмети он на танҳо маблағҳои пулӣ, балки дигар ашёҳо низ шуда 

метавонанд. Шартномаи мазкур на танҳо музднок, балки бемузд низ шуда 

метавонад. Чунин фарқият имконият намедиҳад, ки бе такмили 

қонунгузории амалкунанда ҳардуи ин истилоҳро муттаҳид намоем. Зеро, 

нозукиҳои ҳуқуқии зикршуда метавонад боиси ихтилоф дар байни 

тарафҳои аҳд гардад. Ва ин дар навбати худ мумкин аст оқибатҳои 

номатлубро ба бор орад. Барои ҳамин ҳама вақт бояд дар хотир дошт, ки 

қарз ва кредит, аз ҷумла шартномаи қарз ва шартномаи кредит тибқи 

қонунгузории мо як чиз набуда ва аз ин хотир бе такмили қонунгузорӣ ба 

онҳо моҳияти ягона додан ё омехта намудани онҳо қобили қабул 

намебошад. Ҳамзамон, дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғайр аз 

истилоҳи “кредит”, инчунин истилоҳи “Кредити молӣ” ва “Кредити 

тиҷоратӣ” истифода бурда мешавад. Проблемаи мазкурро танҳо дар сурати 

дар тамоми матни қонунгузории муносибатҳои кредиӣ (қарзӣ)-ро 

танзимкунанда иваз намудани истилоҳи “кредит”, “кредити молӣ”, 

“кредити тиҷоратӣ” ба истилоҳи “қарз” ва “қарзи бонкӣ” ҳал намудан 

мумкин аст. 

Дар қонунгузории дигар давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, 

ба истиснои Қазоқистон дар байни истилоҳҳои зикршуда вобаста ба 

мазмун, субъект, предмет ва ғ. ҳангоми истифодабарӣ фарқ гузошта 

мешавад. Дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Қазоқистон, инчунин дигар 

қонунгузории он ба ҷои истилоҳи кредит, калимаҳои “шартномаи қарзи 

бонкӣ”171 истифода бурда мешавад. Аз ин ҷо дар тамоми қонунгузории 

кишвари мазкур истилоҳи “кредит” ба истилоҳи “қарз” иваз карда шудааст. 

                                                           
171 Гражданский кодекс Республики Казахстан(Особенная часть). Комментарий . Алматы, 2006. С. 563 -
590. 
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Қайд кардан зарур аст, ки ҳамаи ташкилотҳои кредитӣ ба истиснои 

“Бонки миллӣ”, “Иттифоқҳои қарзӣ” ва “Фондҳои қарзӣ” дар шакли 

ҷамъияти саҳомӣ ва (ё) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, яъне ҷамъияти 

хоҷагӣ таъсис дода мешаванд. Иттифоқҳои қарзӣ” ва “Фондҳои қарзӣ” 

бошанд, ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошанд. 

Фаъолияти кредитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси иҷозатнома 

барои анҷом додани фаъолияти кредитӣ амалӣ мегардад. Иҷозатнома аз 

ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) дар 

шакли хаттӣ, бемуҳлат ва бе ҳуқуқи ба шахси дигар вогузор кардани он 

дода мешавад. Ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) аз лаҳзаи гирифтани 

иҷозатнома ҳуқуқи анҷом додани фаъолиятро пайдо мекунанд. Бонки 

миллии Тоҷикистон дар муддати то се моҳ (дар мавридҳои истисноӣ то ду 

моҳ тамдид карда шуданаш ҳам мумкин аст) аз рӯзи қабули дархост ба 

ташкилоти қарзӣ дар хусуси ба талабот ҷавобгӯ будан ё набудани 

ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда хулоса дода, ва дар сурати мусбат будани хулоса, 

Бонки миллии Тоҷикистон дар муддати як моҳ аз санаи аз қайди давлатӣ 

гузаштани ташкилоти қарзӣ ба вай иҷозатнома медиҳад (м. 10. Қонуни ҶТ 

“Дар бораи фаъолияти бонкӣ). 

Ташкилотҳои қарзӣ дорои сармояи оинномавӣ мебошанд, ки ҳадди 

ақалли он аз ҷониби Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон бо пули миллӣ 

муқаррар мегардад. Фонди қарзии хурд ҳангоми таъсиёбӣ бояд дорои 

маблағи ибтидоии на камтар аз 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бошад. 

Идоракунии ташкилоти қарзӣ аз ҷониби мақоми олии ташкилоти 

қарзӣ маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён); мақоми идора (Шӯрои 

нозирон), ки аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён) 

таъсис дода мешавад ва мақоми иҷроия (раёсат ё раиси (директори) 
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ташкилоти қарзӣ), ки аз ҷониби Шӯрои нозирон таъсис дода мешавад, 

амалӣ карда мешавад. 

Ҳайати Шӯрои нозирон на камтар аз панҷ нафар буда ва аъзои он ба 

муҳлати 4 сол интихоб карда мешаванд. Инчунин, дар фонди қарзии хурди 

исломӣ мақоми олии идоракунии Шӯрои парасторон ва Кумитаи 

хизматрасонии маблағгузории исломӣ (Шӯрои парасторон) фаъолият 

менамояд. 

Роҳбарии бевоситаи фаъолияти ҷории ташкилоти қарзӣ аз ҷониби 

мақоми иҷроияи он - Раёсат (мақоми дастаҷамъии иҷроия) ё раиси 

(директори) ташкилоти қарзӣ (мақоми инфиродии иҷроия) ё Раёсат ва 

раиси (директори) ташкилоти қарзӣ амалӣ мегардад. Агар Раёсат ва раиси 

ташкилоти қарзӣ дар як вақт ҳамчун мақоми иҷроия таъсис дода шаванд, 

он гоҳ раиси ташкилоти қарзӣ вазифаи раиси Раёсати онро иҷро менамояд. 

Мақоми иҷроияи ташкилоти қарзӣ аз ҷониби Шӯрои нозирон таъсис дода 

шуда, он барои иҷрои қарорҳои Шӯрои нозирон ва идоракунии амалиёти 

ҳаррӯзаи ташкилоти қарзӣ масъул мебошад. Ҳайати Раёсати ташкилоти 

қарзӣ набояд аз се нафар кам бошад. 

Маврид ба қайд аст, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ рушди 

иқтисодиёти кишвар аз самаранокона идора намудани фаъолияти 

ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) вобастагии зич дорад. Чи тавре ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи 17 Шӯрои 

машваратии назди Президенти ҶТ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ қайд карданд, барои беҳтар намудани фаъолияти босуботи 

низоми бонкӣ ва таъмини рушди устувори он дар кишвар бояд ба беҳтар 

кардани  сифати дороиҳо, ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ, пурзӯр 

намудани идоракунии хавфҳо (таваккал), зиёд намудани сармояи асосӣ, 

такмил додани усулҳои идоракунии корпоративӣ, сатҳи пардохтпазирӣ ва 
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баланд бардоштани самаранокии фаъолият диққати ҷиддӣ дода шавад 172. 

Таҷрибаи начандон тӯлонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон 

дод, ки дар ҳолати самаранокона ба роҳ мондани низоми қарзӣ (кредитӣ) 

вай ба иқтисодиёт таъсири мусбӣ расонида ва дар мавриди бараъкс, 

метавонад боиси мусоидат намудан ба буҳрони иқтисодӣ гардад. Ба он 

омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. 

Яке аз омилҳое, ки ба рушди фаъолияти қарзию кредитӣ таъсир 

расонида метавонад, такмили фаъолияти идоракунии ташкилотҳои қарзӣ, 

аз ҷумла бонкҳо мебошад. Зеро, дар шароити ҳозира доштани функсияҳои 

зиёди маъмурии идоракунӣ Бонки миллиро нисбатан ба дигар 

ташкилотҳои қарзӣ дар ҳолати бартарӣ қарор дода, онро на танҳо берун аз 

низоми қарзӣ, балки дар болои он қарор медиҳад. Дар натиҷа ҳамаи он 

чизе, ки нисбат ба ташкилотҳои қарз (бонкҳо)-ӣ рух медиҳад, ба он тааллуқ 

надошта, ба ҳолати молиявии он низ таъсир намерасонад. Натиҷаи он 

муфлисшавии бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ гардида, барои он 

Бонки миллӣ ҳеҷ гуна ҷавобгариро ба зимма намегирад. Аз ин ҷо 

такмилдиҳии фаъолияти он на аз ҳисоби пурзӯр намудани функсияи 

ҳокимиятии он (ваколатҳои фискалии он), балки бо роҳи гузаштан ба 

методи либералии идора ва танзимнамоии иқтисодиёт, амалӣ карда шавад, 

то ин ки Бонки миллӣ на мақомоти нимдавлатӣ, балки бояд бонк бошад. 

Бояд қайд намоем, ки Бонки миллӣ на танҳо аксарияти қонунҳои 

танзимкунандаи фаъолияти кредитиро таҳия ва пешниҳод менамояд, балки 

меъёрҳои эъҷод ва қабулнамудаи он сарчашмаи асосии танзимнамоии 

фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ (бонкҳо) мебошад. Меъёрҳои 

танзимкунандаи фаъолияти бонкиро қабул намуда, Бонки миллӣ бевосита 

дар он муносибатҳои ҳуқуқие иштирок менамояд, ки худи он муқаррар 

                                                           
172 Эмомалӣ Раҳмон. Барои фаъолияти мусоиди соҳибкорӣ қонунгузории амалкунанда такмил ёфт \\ 

Боҷу хироҷ, №5(1049), 2 феврали соли 2017. 
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намудааст. Чунин ҳолат ба вай имконият медиҳад, ки дар баъзе мавридҳо 

манфиати дигар иштирокчиёни муносибатҳои қарзиро ба назар нагирад. 

Дар чунин ҳолат Бонки миллӣ ба монанди ҳамаи дигар ташкилотҳои қарзӣ 

маҷбур мешавад, ки ба қоидаҳои умумие, ки барои ҳамаи ташкилотҳои 

қарзӣ муқаррар карда шудааст, итоат намояд ва фаъолияти худро бевосита 

барои идора намудани фаъолияти қарзӣ ва молиявӣ сарф намояд. Ба 

зиммаи он барои идоракунӣ воситаҳои истисноии ҳуқуқӣ - граждании 

қарзию молиявӣ гузошта шавад. Ваколатҳои маъмурии идоракунии он, 

инчунин таҳия ва пешниҳоди қонунгузории қарзии он ба мақомоти махсуси 

ҳокимияти давлатӣ дода шавад.  
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Боби 4. Реҷаи ҳуқуқии молумулки соҳибкор 

§ 1.Ташакули асосҳои молумулкии фаъолияти соҳибкорӣ ва реҷаи 

ҳуқуқии он 

     Неъматњои зиёде вуҷуд доранд, ки аз якдигар бо сифатњои 

гуногуни худ фарќ кунанд њам, вале объекти фаъолияти соњибкорї 

мебошанд. Дар баробари тараќиёти истењсолот, илм, адабиёт, санъат ва 

соњањои дигари фаъолияти инсон шумора ва навъњои онњо доимо меафзояд. 

Дар бозор мављуд будани объектњои гуногуни фаъолияти соњибкорї ба 

муќаррар намудани хусусиятњои муњими танзими њуќуќии объектњои 

алоњида сабаб мегардад. Намудњои объектњои њуќуќи соњибкорї дар м. 140 

КГ оварда шудаанд. Ба онҳо неъмату ҳуқуқи молумулкӣ (молумулк)  дохил 

мешаванд. Аз ҷумла: ашё, пул (асъори хориҷӣ), коғазҳои қиматнок, кору 

хизматҳо, иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, тамғаи 

мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи молумулкӣ ва 

молумулки дигар дохил мешаванд.  

    Бояд қайд намоем, ки амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ бе 

истифодаи молумулки муайян ғайриимкон мебошад.  Зеро аз нуќтаи назари 

муносибатњои бозорї, хусусияти муњими њамагуна объекти дорои 

ќобилияти муомилот дар фаъолияти соњибкорї истифода шудан, яъне 

имконияти ба бозор дохил шудан, объекти ањдњои гуногун будан ва ѓайра 

мебошад.Тибқи талаботи   Кодекси гражданӣ   ба даст даровардани фоида 

аз истифодаи молумулк имкон дорад (моддаи 2).  Ҳамин тавр истифодаи 

молумулк яке аз шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Ташкилотҳои 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратие, ки дар муомилоти гражданӣ иштирок 

менамоянд дорои имконияти истифодаи молумулкро барои анҷом додани 

фаъолият вобаста аз андоза ва намуди ҳуқуқи ба онҳо тааллуқдошта 

доранд. Онҳо метавонанд ҳамагуна фаъолиятеро анҷом диҳанд, ки қонун 

манъ накардааст, аз ҷумла ҳамагуна аҳдҳоро бо риояи маҳдудиятҳои 
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муқаррарнамудаи қонунгузорӣ содир намоянд. Истифодаи молумулк дар 

фаъолияти соҳибкорӣ бо баҳисобгирии он алоқамандии зич дорад. Ин ҳам 

барои ташкили баҳисобгирии идоракунӣ, ки бо мақсади банақшагирии 

хароҷотҳо барои нигоҳдории молумулк, дурнамои ҳаҷми фоида ва 

маблағҳо барои андоз, ташаккули фонди захиравӣ ва иҷтимоӣ татбиқ 

карда мешавад, ҳам барои ҳисоботи муҳосибӣ, ки ба истифодабарандагони 

беруна, аз ҷумла мақомоти танзимнамоии давлатӣ имконият медиҳад 

маълумотро дар бораи ҳолати молумулкии фаъолияти субъекти соҳибкорӣ 

дошта бошанд, зарур мебошад.  Фаъолиятро оиди ба даст овардани фоида 

амалӣ намуда, соҳибкор дар доираи меъёрҳои қонунгузории амалкунанда, 

ки аз маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқии гуногун иборат аст, маҳдуд мебошад.  Ин 

маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқии гуногун дар якҷоягӣ реъҷаи меъёрӣ - ҳуқуқии 

соҳибкориро ифода намуда, таъсири худро ба муносибатҳое паҳн 

менамояд, ки ба сифати объекти онҳо молумулки соҳибкор ё ин ки 

элементҳои алоҳидаи он баромад менамояд.  Реҷаи мазкур чунин тартиби 

танзимнамоие мебошад, ки аз лиҳози ҳуқуқӣ имконияти истифодаи 

молумулкро дар муомилоти тиҷоратӣ таъмин менамояд.  Бояд қайд 

намоем, ки иҷозатдиҳӣ, манъ кардан ва уҳдадориҳои позетивӣ (мусбӣ) 

ҳамчун тарзи танзими ҳуқуқӣ дар заминаи аввалини реҷаҳои ҳуқуқӣ қарор 

доранд. Дар навбати худ воситаҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои субъективӣ ва уҳдадориҳои ба онҳо 

алоқаманд, шартнома, ҷавобгарӣ ва ғ. механизми танзимнамоии ҳуқуқиро 

ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр реҷаи ҳуқуқӣ  тартиби танзимнамое 

мебошад, ки дар маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқӣ ифода ёфта,  

баҳамтаъсиррасонии махсуси байнихудии иҷозатдиҳӣ, манъкунӣ, инчунин 
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уҳдадоркунии позетивиро таъмин намуда,  барпокунанда (ташкилкунанда) 

ё соҳаи махсуси танзимнамоӣ мебошад173.   

    Барои ташаккули асосҳои молумулкӣ бо мақсади пешбурди 

фаъолияти соҳибкорӣ ташкилот ё соҳибкори инфиродӣ  метавонанд  

молумулкро ба соҳибмулкӣ  ё барои муваққатӣ доштан ва истифода 

бурдан, инчунин дар асоси ҳуқуқҳои маҳдуди ашёи ба даст дароранд. 

Ҳуқуқи моликият дар байни ҳуқуқҳои дигари ашёи аввалиндараҷа 

мебошад. Он асоси реҷаи ҳуқуқии молумулки соҳибкоро ташкил медиҳад, 

зеро аксарияти ташкилотҳои тиҷоратӣ соҳиби молумулке мебошанд, ки ба 

сифати амонат (ҳақ) ба онҳо  муассисон (иштирокчиён) додаанд, инчунин 

молумулке мебошанд, ки ташкилотҳои мазкур бо дигар асосҳо ба даст 

даровардаанд. Мазмуни ҳуқуқи моликиятро ваколатҳои доштан, истифода 

бурдан ва ихтиёрдорӣ кардани молумулк бо салоҳдид ва ба манфиати худи 

соҳибмулк ташкил медиҳад.  Соҳибмулк   ҳақ  дорад  мутобиқи  салоҳдиди 

худ нисбати молу мулкаш ҳамагуна амалро раво бинад,  аз ҷумла онро ба 

соҳибмулкии шахси дигар бегона намояд, худ соҳибмулк монаду 

салоҳиятҳояшро дар мавриди соҳибӣ (доштан), истифода ва ихтиёрдорӣ 

кардани молумулк ба онҳо вогузорад, молумулкро ба иҷора диҳад ва аз он 

бо усули дигар истифода барад ё онро ба тарзи дигар ихтиёрдорӣ кунад (қ.3 

моддаи 232 КГ).  

     Ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ ҳуқуқи маҳдуди ашёии шахси ҳуқуқие   

мебошад, ки соҳиби молумулкӣ ба ӯ тааллуқ надорад. Реҷаи ҳуқуқии 

пешбурди хоҷагии молумулк дар Кодекси гражданӣ ва Қонуни ҶТ аз  28 

феврали соли 2004 “ Дар    бораи корхонаҳои давлатӣ”174  муайян карда 

шудааст. Дорандаи ҳуқуқи пешбурди хоҷагии молумулк метавонанд танҳо 

                                                           
173 Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного  исследования. М., 1099.с.372-
375. 
174 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004, №2, мод. 42; соли 2008, №10, мод.80 
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корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ бошанд.   Молумулкро ба 

корхонаи воҳиди давлатӣ  мустаҳакам намуда,  соҳибмулки он ба корхонаи 

ташкилнамудаи худ  баъзе салоҳиятҳои худро оид ба доштан, истифода 

бурдан ва ихтиёрдорӣ намудани молумулк  медиҳад ва ба ҳамин восита 

имконияти худро оид ба амалӣ намудани баъзе салоҳиятҳои худ маҳдуд 

менамояд. Дар ихтиёри соҳиби молумулк имконияти ҳуқуқии ҳалли 

масъалаҳои муайян кардани предмет ва мақсади фаъолияти корхонаи 

воҳиди давлатӣ , азнавташкилкунӣ ва барҳамдиҳии он , таъини директор 

(роҳбар)-и корхона, амалӣ намудани назорат аз  боло, тибқи талабот  

истифода ва нигоҳ доштани молумулке, ки ба корхона тааллуқ дорад боқӣ 

мемонад. Инчунин, соҳибмулк ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи аз 

истифодаи молумулк ба даст даровардашударо, ки дар ҳуқуқи пешбурди 

хоҷагӣ корхона мебошад, дорад. 

Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки амалӣ намудани салоҳият оид ба 

ихтиёрдорӣ намудани молумулке, ки дар реҷаи пешбурди хоҷагӣ қарор 

дорад, дорои як қатор хусусиятҳои хос мебошад.  Тибқи зербанди 2 моддаи 

312 КГ корхонаи воҳиди давлатӣ бо розигии молик ё мақоми давлатӣ 

биною иншоот, таҷҳизот ва дигар фондҳои асосии корхонаро фурӯшад ё ба 

ихтиёри дигар шахс супорад, иваз намояд, ба иҷораи дарозмуддат (беш аз 

се сол), инчунин муваққатан ба истифодаи бепул диҳад.  Корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ аз ҳамаи ҳуқуқҳо оид ба ҳимояи судӣ 

нисбати молумулки дар реҷаи пешбурди хоҷагӣ қарордоштае, ки 

соҳибмулк ба он додааст, истифода мебарад, аз ҷумла ҳуқуқ ба пешниҳоди 

даъвои вендикатсионӣ ва негаторӣ, ҳатто нисбати соҳиби молумулки 

зикршуда дорад.  

Ҳуқуқи оперативии идоракунӣ ҳуқуқи ашёии маҳдуди шахси ҳуқуқиест, 

ки соҳиби молумулкӣ ба он тааллуқнадошта мебошад. Реҷаи ҳуқуқии онро 
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Кодекси гражданӣ ва Қонуни ҶТ “Дар бораи корхонаҳои давлатӣ” 

муқаррар менамояд. Дорандаи ҳуқуқи оперативии идоракунӣ танҳо 

корхонаи махсус ва муассиса, аз ҷумла буҷетӣ ва хусусӣ шуда метавонад.  

Ба монанди ҳолати таъсис додани корхонаҳои воҳиди давлатӣ ҳангоми 

мустаҳакам кардани молумулк ба корхонаи махсус  ва муассиса соҳибмулк 

қисми салоҳиятҳои худро оид ба доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ 

намудани молумулк ба онҳо медиҳад. Вале чунин вогузории салоҳият аз 

ҷониби соҳибмулк  дар муқоиса ба корхонаҳои воҳиди давлатӣ ҷузъӣ 

мебошад. Тибқи моддаи 313 Кодекси гражданӣ корхонаи махсуси  давлатӣ, 

инчунин муассиса ба молумулки дар ихтиёраш  гузошташуда дар доираи 

муайяннамудаи қонун, мутобиқи мақсади фаъолияти хеш супоришҳои 

молик ва таъиноти молумулк ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ 

карданро  доранд.  Соҳиби  молумулки корхонаи махсуси давлатӣ ё 

муассис, ҳақ дорад молумулки зиёдатӣ, таҳти истифода қарорнадошта ва ё 

мутобиқи мақсад истифоданашударо пас  гирад ва мутобиқи салоҳдиди худ 

истифода барад. 

 Доираи  амалӣ намудани  салоҳият оид ба ихтиёрдорӣ намудани 

молумулкӣ дар реҷаи оперативии идоракунӣ қарордошта аз ҷониби 

корхонаи махсуси давлатӣ  тибқи Кодекси гражданӣ  ва Қонуни ҶТ “Дар 

бораи корхонаҳои давлатӣ” муайян карда мешавад.  Дар асоси онҳо 

корхонаи махсуси давлатӣ ҳуқуқ надорад, ки тибқи аҳдҳои ҳуқуқии 

гражданӣ молумулкеро, ки ба фондҳои асосӣ дохил мешаванд, бе розигии 

молик аз худ кунад, аз кредитҳои бонкӣ бе иҷозати молик истифода барад, 

молумулки  ба вай вобасташуда ва молумулки аз ҳисоби маблағҳои дар 

натиҷаи фаъолияти хоҷагидории худ гирифтаашро (бо розигии молик)  

бегона ё ихтиёрдорӣ намояд. Ҳамзамон, корхонаи махсуси давлатӣ  

маҳсулоташро бо розигии молик мефурӯшад ва тартиби тақсими даромади 
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бадастдаровардаашро  соҳибмулк  муайян менамояд (моддаи 32. Қонуни ҶТ 

“ Дар бораи корхонаҳо”).  Инчунин, хусусияти хоси ҳолати ҳуқуқии 

корхонаи махсуси давлатӣ ва муассиса  аз он иборат аст, ки  онҳо  аз рӯӣ  

уҳдадориҳояшон оиди маблағи дар ихтиёрашон қарордошта ҷавобгар буда,  

дар сурати нокифоя будани маблағи онҳо масъулияти уҳдадориҳо  ба 

зиммаи соҳиби  муассиса ё корхонаи махсуси давлатӣ гузошта мешавад.  

    Вобаста аз алоқамандии ҳуқуқ ба молумулкӣ иштирокчиён 

(муассисон) ва худи шахси ҳуқуқӣ дар Кодекси гражданӣ ташкилотҳо ба се  

навъ (модел) тақсим карда мешаванд. 

Навъи якуми алоқамандӣ нисбати  ширкату ҷамъиятҳои хоҷагӣ ва 

кооперативҳои тиҷоратӣ амалӣ карда мешавад. Тибқи навъи мазкур 

муассисон ҳангоми таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва додани молумулк ба он 

ҳуқуқҳои молумулкиро ба ин ашё аз даст дода, ҳуқуқи уҳдадоригиро ба 

зимма мегиранд. Яъне, ҳуқуқи талабкуниро ба ҳиссаи молумулки ташкилот 

ҳангоми баромадан аз он ба даст медароранд.  Соҳиби молумулк худи 

ташкилот мегардад, зеро дар ташкилотҳои корпоративӣ соҳибмулки ягона 

худи шахси ҳуқуқӣ мебошад. Ҳуқуқи соҳибмулкии онҳо ҳам ба молумулке 

(аз ҷумла, маблағҳои пулие), ки муассисони ҷамъият ҳангоми таъсис додан, 

инчунин ҳамагуна молумулки дар натиҷаи фаъолият истеҳсолкардашуда ё 

бо дигар тарзҳои  қонунӣ ба даст овардашуда  ба вуҷуд меояд, муайян 

мегардад.  

   Ба навъи дуввум он шахсони ҳуқуқие дохил мешаванд, ки 

молумулкашон дар соҳибмулкии  муассисони онҳо боқӣ монда,  молумулк 

дар мувозинаи корхона нигоҳ дошта мешавад. Ба чунин субъектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ корхонаҳои воҳид ва махсуси давлатӣ, инчунин 

муассисаҳое дохил мешаванд, ки соҳибмулк онҳоро  молия менамояд.  

Ҳангоми амалӣ намудани навъи мазкур ҳуқуқи ашёиро ба ҳамон як 
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молумулк ҳам муассис, ки дорои ҳуқуқи соҳибмулкӣ мебошад  ва ҳам 

корхона ва муассисаи дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ ва оперативии 

идоракунӣ  доранд.  

    Моҳияти навъи сеюм дар он ифода меёбад, ки муассисон 

молумулкро ба шахси ҳуқуқӣ дода, ҳуқуқи ашёиро ба ин молумулк бе ба 

даст даровардани ҳуқуқи уҳдадоригӣ аз даст медиҳанд. Ба чунин шахсони 

ҳуқуқӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, эҳсонкорӣ ва дигар фондҳо, 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ (ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо) дохил 

мешаванд. Мавҷудияти ҳамаи шаклҳои номбаршуда имконияти  

муваққатан доштан ва истифода бурдани дигар молумулкро аз ҷониби 

онҳо дар асоси шартнома истисно наменамояд. Мисоли он додани 

молумулк ба иҷора, идоракунии ба боварӣ асосёфта, дар асоси созишномаи 

конссесионӣ бо риояи қоидаҳои муқарраркардаи қонунгузории 

амалкунанда шуда метавонад.   

Фаҳмиши ҳуқуқи соҳибкории молумулк ба фаҳмиши ҳуқуқи 

граждании молумулк асосёфта, дар доираи он молумулк ба ҳайси 

сарчашмаи имкони ба дастдарории фоида баҳо дода мешавад (м.1 КГ). Аз 

ин ҷо зери мафҳуми молумулки соҳибкор дар маънии васеъ маҷмӯи ашёҳо, 

ҳуқуқҳои молумулкӣ ва уҳдадориҳои характери молумулкӣ доштае 

фаҳмида мешавад, ки истифодаи он ё қисми (элементҳои) он барои 

мунтазам ба даст даровардани фоида аз ҷониби шахси бо тартиби 

муқарраркардаи қонун бақайдгирфташуда равона карда шудааст.   

Бояд қайд намоем, ки мафҳуми расмии молумулк дар қонунгузории 

амалкунанда мавҷуд нест.   Агарчанде, ки   мазмуни молумулк тибқи 

қонунгузорӣ  хеле васеъ буда, на танҳо нематҳои молумулкӣ, уҳдадориҳои 

характери молумулкӣ дошта (қ.2 м.64 КГ), балки  он неъматҳои шахсии 

ғайримолумулкиро низ дар бар мегирад,  ки арзиш доранд. Ба мисли ҳуқуқ 
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аз истифодаи захираҳои шабакаи интернет, ки дар асоси шартнома 

дорандаи  интернет - магазин истифодаи онро ба даст медарорад. Дар 

ҳолати мазкур ҳуқуқи истифодаи захираҳои интернети молумулки соҳибкор 

баҳисоб меравад. Ҳамин тавр, молумулк на танҳо маҷмӯъ  ё объектҳои 

модии дорои аломатҳои ашёи буда, балки ҳуқуқҳои молумулкӣ, иттилооти 

ҳифзшаванда, натиљањои њифзшавандаи фаъолияти зеҳние, ки арзиш дорад, 

низ шуда метавонанд.  

Оид ба мафҳуми  «молумулк» дар адабиёти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ низ 

фикру ақидаи ягона вуҷуд надорад. Тибқи ақидаи паҳнгашта предметҳо ба 

молумулк на ҳамчун предмет, балки танҳо ба он асос дохил мешаванд, ки 

дорои арзиши қобилияти дар пул ифода ёфтанро доранд. Арзишҳое, ки 

молумулкро ташкил медиҳанд аз пул иборатанд ё дар пул ифода меёбанд. 

Чунин муносибатро ба  мафҳуми молумулк дар адабиёт  ҳамчун фаҳмиши 

иқтисодӣ арзёбӣ менамоянд.  

  Дар мафҳуми ҳуқуқӣ тасавурот оид ба молумулк ҳамчун маҷмӯӣ 

неъматҳо, ба  баҳои арзишӣ маҳдуд намешавад. Дар фаҳмиши ҳуқуқӣ 

молумулк аз маҷмӯи дар шакли пулӣ ифодаёфтаи муносибатҳои ҳуқуқие 

иборат мебошад, ки ба ҳайси субъекти он дорандаи молумулк баромад 

менамояд. Ҳамзамон, қайд    карда мешавад, ки ба молумулк маҳз 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дохил мешавад, на объектҳои он. Ақидаи мазкур дар 

моддаҳои 19, 48 ва ғ.  Кодекси гражданӣ низ ифода ёфтааст. Дар моддаи 19 

омадааст, ки шаҳрванд дар ҳуқуқи моликият метавонад молумулк дошта 

бошад ё дар моддаи 48 омадааст, ки ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста 

мешавад, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативӣ 

молумулк дошта бошад.  

      Бояд қайд намоем, ки тибқи Кодекси гражданӣ ба ҳайати молумулк, 

инчунин ашёҳо  дохил мешаванд, ки истилоҳи мазкур ба таври васеъ дар 
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қонунгузории гражданӣ  истифода бурда мешавад. Шарҳи мафҳуми ашё 

дар қонунгузории мазкур дода намешавад, зеро истилоҳи зикршуда 

предмети тадқиқоти фалсафа ва соҳаҳои дигар мебошад.  Ҳамзамон, дар 

ҳуқуқшиносӣ хеле барвақт оид ба фарқи фаҳмиши фалсафӣ ва моддии ашё,  

аз фаҳмиши ҳуқуқии онҳо ибрози ақида карда шудааст. Қайд карда 

мешавад, ки ашёҳо дар фаҳмиши ҳуқуқӣ предмети  олами берунӣ (модди)-е 

мебошанд, ки дар ҳолати таббиӣ дар табиат вуҷуддошта ё бо меҳнати 

инсон сохташуда, объекти асосӣ дар муносибатҳои молумулкии ҳуқуқӣ ба 

ҳисоб мераванд.175  Дар ҳуқуқи гражданӣ ба сифати ашё  арзишҳои олами 

моддии ба назар намоён (ламсшаванда) ва шакли иқтисодии молидошта 

фаҳмида мешавад.  Онҳо дар муқоиса ба объектҳои ғайримоддӣ баҳо дода  

мешаванд. Аз мавқеи қонунгузории амалкунанда (м.140 КГ) ба молумулк 

ба ғайр аз ашёҳо , боз ҳайвонот (м. 150 КГ) , инчунин пул ва коғазҳои 

қиматнок ва объектҳои олами моддӣ дохил мешаванд.  Агарчанде, ки 

қонун  намудҳои ғайринақдӣ ва беҳуҷҷатии  пул ва коғазҳои қиматнокро ба  

предметҳои олами беруна дохил намуда бошад ҳам, ба ақидаи мо  аз 

ҷониби қонунгузор ба категорияи ашёҳо дохил намудани онҳо то дараҷае 

шубҳанок мебошад, зеро онҳоро ба сифати ашё эътироф намудан танҳо аз 

лиҳози ҳомили моддие, ки  онҳо дар он ифода ёфтаанд, имкон дорад. Дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ таснифи ашёҳое, ки дар Кодекси гражданӣ 

мавҷуд аст аҳамияти калон дорад. Тибқи Кодекси гражданӣ ашёҳо, ҳамчун 

ба объекти ҳуқуқи граждании аз муомилоти гражданӣ гирифташуда, 

муомилоташон маҳдуд ва муомилоташон маҳдуднабуда ҷудо карда 

мешаванд.  Ҳамзамон онҳо  ба ашёҳои ѓайриманќул ва манќул, 

таќсимшаванда ва таќсимнашаванда, ашёҳои мураккаб, асосї ва 

мансубият, самара, маҳсулот ва даромад, ашёҳои хоса ва ашёҳои бо 

                                                           
175  Ниг.: Гражданское право : Учебник, Т. 1\ под. Ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого М., 2002,с.254-
255. 
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нишонаи навъ муайяншаванда таќсим мешаванд.  

Дар қонунгузории ҳисоби бухгалтерӣ бошад  ашёҳоро вобаста ба 

асосҳои тааллуқдориашон ба воситаҳои асосӣ ва фондҳои асосӣ ҷудо 

менамоянд.  Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар фарқият ба назарияи ҳуқуқи 

гражданӣ истилоҳоти махсус ба монанди “фонд”, “восита”, “захира”-ро 

истифода мебарад. Чунин фаҳмиш қобили қабул аст, зеро аз рӯи мантиқ 

намебуд, агар мо оид ба асосҳои молумулкии ташкилоти тиҷоратӣ ҳамчун 

маҷмӯи ашёҳо сухан мерондем. Ҳамзамон, дар оинномаи шахси ҳуқуқӣ 

пешбинӣ намудани қоида дар бораи он ки ашёҳои ба ҷамъияти саҳомӣ 

тааллуқдошта фондҳои асосӣ, воситаҳои муомилот, қоғазҳои қимматнок ва 

ғ. мебошад, низ қобили қабул намебошад. Калимаи “ашё” тобиши 

сивилистӣ дошта ва  ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 

соҳибкорӣ мутобиқат наменамояд. Суханҳои гуфташуда ба таснифи ашёҳо 

низ тааллуқ дорад.  Тибқи моддаи 147 КГ  ашёи мураккаб - ашёи томи 

ҳархелае (гуногуне) мебошанд, ки истифодаи онҳо  тибқи таиноти умумӣ 

дар назар дошта шудааст. Агар  фаҳмиши маданӣ-ҳуқуқии “ашёҳои 

мураккабро” дар ҷараёни мавзӯи  ҳуқуқи соҳибкорӣ қарор диҳем, мафҳуми 

мазкур низ амал наменамояд. Нисбати хариду фурӯши молҳо, категорияи  

“ашёҳои мураккаб” ба воситаи мукаммалии мол (м. 514) ва молҳои 

комплектӣ  (м. 515))  зоҳир   мегардад. Барои ҳамин ҳам қобили  қабул 

дониста шудааст,  ки на дар бораи таҳвили ашёҳои мураккаб, балки дар 

бораи таҳвили маҳсулоти комплектӣ  (мукаммалии мол) сухан ронем.  

Фондҳои асосӣ, арзишҳои моддию ашёие мебошанд, ки ба сифати 

воситаи меҳнат ҳангоми истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ё расонидани 

хизмат, ё ин ки барои идораи ташкилот истифода бурда шуда, муҳлати 

дурудароз дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намуда ва тадриҷан бо 

хурдашавии ҷисмонӣ ва маънавӣ худ арзишашонро ба арзиши маҳсулоти 
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тайёр мегузаронанд. Аз лиҳози иқтисодӣ фондҳои асосӣ ба воситаҳои 

меҳнат дохил мешаванд.  

Ба фондҳои асосӣ (воситаҳои асосӣ) бино, иншоот, қувваи корӣ, 

мошини, инчунин таҷҳизот, техникаи ҳисоббаробаркунӣ, воситаҳои 

ҳамлунақл, асбобу анҷом, лавозимот ва дигар воситаҳои асосӣ дохил 

мешаванд. Онҳо моддӣ ва ғайримоддӣ (сирри истеҳсолӣ, тамғаи молӣ, 

патент ва ғ.) мешаванд. Ҳамзамон, дар қонунгузорӣ ва таҷриба дар 

баробари истилоҳи  “фондҳои асосӣ”, истилоҳи  “воситаҳои асосӣ” 

истифода бурда мешавад.  Тибқи зербанди 22) моддаи 17 Кодекси андоз 

воситаҳои асосӣ  дороиҳое мебошанд, ки  муҳлати хизмати онҳо зиёда аз як 

сол буда,  ҳангоми истеҳсоли молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасониҳо) ё барои 

эҳтиёҷоти идоравӣ ба сифати воситаҳои меҳнат истифода мешаванд,  чун 

қоида, арзиши ҳар як воҳиди чунин дороиҳо аз ҳадҳои муқаррарнамудаи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ барои ба воситаҳои дар гардишбуда мансуб 

донистани дороиҳои моддӣ зиёд буда ва   онҳо истеҳлокшаванда мебошанд.  

Дар фарқият аз воситаҳои асосӣ, ки дар ҷараёни истеҳсолот 

дурудароз иштирок менамоянд, фондҳои муомилотии арзиши худро ба 

маҳсулоти тайёр (кор, хизмат),  ҳамчун қоида дар як сикли истеҳсолӣ 

гузаронида, одатан хусусиятҳои физикӣ, кимиёвӣ ва монанди  онҳоро аз 

даст медиҳанд. Онҳо аз лиҳози иқтисодӣ ба категорияи предмети меҳнат 

дохил мешаванд. 

Дар қатори фондҳои асосӣ ва муомилоти молумулкӣ ташкилоти 

тиҷоратӣ аз фондҳои (захираҳои) махсус иборат аст. Реҷаи ҳуқуқии онҳо 

дорои хусусиятҳои ба худ хос буда, ба намуд ва хусусияти молумулк 

вобастагӣ дорад. Дар навбати аввал фондҳои махсус якхела набуда, ва бо 

дарназардошти мақсади истифодабариашон метавонанд ба намудҳои 
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гуногун ҷудо шаванд. Мисол, фондҳои ҳавасмандгардонии моддӣ, фонди 

рушди истеҳсолот, фонди рушди иҷтимоӣ, фонди захиравӣ ва ғ. Вале 

новобаста  аз намудҳояшон фондҳои зикршуда воситаҳои пулие мебошанд, 

ки барои харҷ намудан ба мақсадҳои муайян таъин шудаанд. 

 Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ қайд карда мешавад, ки сӯзишворӣ, 

қувваи барқ, нерӯӣ ҳастаӣ ва қувваи рӯшноӣ176 ва ҳатто иттилоот177 ба ашё 

дохил мешавад.  Ба ақидаҳои мазкур ризо шудан душвор аст, зеро ҳам 

энергия  ва ҳам иттилоот атрибути мустақили  материя  ва категорияи 

яктартиба ба он(охирон) мебошанд. Иттилоот идеали(виртуалӣ) ва 

моҳиятан категорияи  ғайримоддӣ мебошад178. Иттилоот маълумотест дар 

бораи шахсњо, предметњо, омилњо, воқеаҳо, зуҳурот ва љараёнњо новобаста 

аз шакли пешниҳод шудани (ифода ёфтани) онњо маълумот медиҳад. Њаҷми 

он дар њаќиќат беохир аст. Аз ин љо шарти аввалини кор бо иттилоот љамъ 

кардан, таҳия кардан, нигоњ доштан, љустуљў ва пањн намудани маълумот 

мебошад. Фаъолияти соњибкорї истифодаи на танњо молумулк, балки 

дигар арзишњои иќтисодиро, аз ҷумла ҳуқуқҳои молумулкиро низ дар назар 

дорад. Ба онҳо ҳуқуқи моликиятӣ ва дигар ҳуқуқҳои ашёӣ, ҳуқуқ ба 

натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ва дигар воситаҳои инфиродикардашудаи ба 

онҳо баробаркардашудаи шахсони ҳуқуқӣ(маҳсулот, кор, хизмат), сирри 

хизматӣ ва тиҷоратӣ, ки як намуди итиллоти ҳифзшаванда мебошанд, низ 

дохил мешаванд.  Ҳамин тариқ, истилоҳи “молумулк” объект ва зуҳуроти 

гуногунро дар бар гирифта, сарҳади ягона надорад. 

Тибқи моддаи 152 КГ дар ҳолатњо ва мувофиќи тартиби 

муќаррарнамудаи Кодекси гражданї ва қонунњои дигар, њуќуќи  истисноии  

                                                           
176 Гражданская право России: учеб. Часть первая\ под. Ред. З. И. Цибуленко. М. 1998. С.134. 
177 Ткачук И. Б. Коммерческая тайна: организация защиты, расследование посягательств. М ., 1999. 
С.9. 
178 Ниг: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданскоправавого 
регулирования в Республике Таджикистан. Москва, 2010, с.23. 
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шањрванд ё шахси њуќуќї ба натиљањои ба таври объективї зоҳиргардидаи 

фаъолияти зењнї ва   воситањои ба он баробари фардикунонии шахси 

њуќуќӣ, мањсулоти шахси воќеї ё њуќуќї, корњои иљрокарда ё хизматњои 

расонидаи онњо ( номи фирмавӣ, тамѓаи мол ва хизматрасонї ва ѓайра) 

эътироф карда мешавад. Ба онҳо ихтироъ ва моделњои судманд, сирри 

истењсолї ва комёбињои селексионї низ дохил мешаванд. Моликияти зеҳнӣ 

ин ҳуқуқҳои молумулкӣ  ва (ё) ғайримолумулкии шахсӣ нисбат ба 

натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни 

аҳдҳои гражданӣ, фардикунонии маҳсулот, корҳо ё хизматрасонии 

иҷрошаванда (воситаҳои фардикунонӣ) ва ҳамчунин объектҳои дигари ба 

онҳо баробаркардашуда мебошад (м.1125 КГ).   Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ бо 

салоҳдиди соҳиби ин ҳуқуқҳо татбиқ карда мешавад (м. 1136 КГ).  Соҳиби 

ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ  ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ  ё воситаҳои 

фардикунонӣ ҳуқуқҳои мустасноие дорад, ки нисбати ҳама ва ҳар кас ҳифз 

карда мешаванд (м. 1128 КГ).  

Моддаи 153 КГ ба объекти фаъолияти соњибкорї, ки дорои иттилооти 

махфї мебошад, сирри хизматї ва тиљоратиро дохил менамояд.  

Мувофиќи м. 153 КГ ќонун он маълумоти дорои сирри хизматї ё 

тиљоратиро дар њолате њифз мекунад, ки ба сабаби ба шахси сеюм маълум 

набуданаш арзиши воќеї ё имконпазири тиљоратї дорад ва барои 

истифодаи озодона дастрас набуда, дорандаи маълумот љињати махфї 

нигоњ доштани он тадбирњо меандешад. 

Аз гуфтаи боло маълум мешавад, ки барои ин ё он иттилоотро њамчун 

сирри хизматї ва тиљоратї этироф намудан он бояд дорои се шарт бошад: 

1. Иттилоот бинобар ба шахси сеюм маълум набуданаш бояд арзиши 

воќеї ё имконпазири тиљоратї дошта бошад. Ин чунин маъно дорад, ки 

иттилоот на танњо нав, аслї, балки дар мавриди њозира ё дар оянда арзиши 

истеъмолиро ба даст дарорад. Ба тариқи дигар, вай бояд њамчун мол барои 
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субъекти фаъолияти соњибкорї ањамият дошта бошад ва ба сифати мояи 

хариду фурўш, мубодила ё муомилоти дигар дар бозор баромад намояд.  

2. Иттилоот дар асоси ќонун набояд барои истифодаи озодона 

дастрас бошад. Дорандаи иттилоот уњдадор намебошад, ки ба шахсони 

муњтољи ин иттилоот онро ба музд ё ин ки бемузд пешнињод намояд. 

3. Дорандаи иттилоот љињати махфї нигоњ доштани он бояд тадбирњо 

андешад, яъне аз тариќи воситањои ахбори умум фош нанамояд, ба дару 

деворњо начаспонад, ташвиқу тарғиб кунад, дар љойњои ба њама дастрас 

нигоњ надорад ва ѓайра. 

Мањаки умумии фарқ кардани сирри тиљоратї ва хизматї аз дигар 

намудҳои иттилооти махфї ќонунгузории гражданї мебошад. Вале 

ќонунгузории гражданї њам фарќи байни ин њар ду сирро чандон аниќ 

муайян накардааст. Чунки реҷаи њуќуќии онњо якхела аст ва њар шахс бе 

ягон хел мањдудият метавонад аз ин ва ё он сир воќиф бошад.  Дар 

адабиёти њуќуќшиносї дуруст қайд карда мешавад,ки сирри хизматї ва 

тиљоратї њамчун ду институти алоњида мебошанд. 

Сирри хизматї ба њуќуќи оммавї ва сирри тиљоратӣ бошад ба њуќуќи 

гражданї ва соњибкорї тааллуқ дорад. Мувофиќи аќидаи мазкур ба сирри 

хизматї ба ѓайр аз иттилооти дорои сирри давлатї ва хизматї, ба истиснои 

иттилооте, ки ба фаъолияти маќомоти давлатї ва хизматчиёни онњо 

вобастабуда, на ањамияти тиљоратї, балки давлатї доранд, дохил 

мешавад179. 

Иттилооте, ки сирри тиљоратии субъектони фаъолияти соњибкорриро 

ташкил медињанд ва маќомоти давлатї дар доираи ваколати ба онњо 

додашуда њангоми иљрои вазифањои худ аз он воќиф гаштаанд, ба 

категорияи сирри хизматї дохил мешаванд. Мисол, маќомоти андоз 

њангоми тафтиши ташкилотњо њуќуќи дастрас кардани шартномањои 

                                                           
179 Ниг.: Махмадхонов Т. Проблемы  правового обеспечения коммерческой тайны в законодательстве 
Республики Таджикистан. Автореферат дисс., канд. юр. наук. Душанбе, 2008. С. 14. 
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онњоро бо раќибон доранд, вале дар чунин сурат иттилоот оид ба нархҳо ва 

дигар шарту ќайди аҳдҳо дорои статуси сирри хизматї мебошанд. Барои 

фош кардани онњо хизматчиёни маќомоти андоз бояд ба љавобгарї кашида 

шаванд. Яъне, муносибатњое, ки бо сирри хизматї ва тиљоратї 

алоќаманданд, набояд аз тарафи  ќонуни ягона ба танзим дароварда шавад. 

Пас муттањид кардани онњо дар моддаи Кодекси гражданї кобили ќабул 

нест.  

Сирри хизматї ва тиљоратиро ќонун њаматарафа њифз менамояд. 

Бинобар ин шахсоне, ки бо усулњои ѓайриқонунї чунин маълумотро ба 

даст даровардаанд, инчунин хизматчиёне, ки хилофи шартномаи мењнатї ё 

раќибоне, ки хилофи шартномаи њуќуќи гражданї сирри хизматї ва 

тиљоратиро фош кардаанд, бояд товони зарари расидаро дињанд (6.2 м. 153 

КГ). 

Вобаста ба њолати фош намудани сир нисбати шахсони ба он мансуб, 

тарзњои њимояи дар моддаи 12 КГ пешбинигардидаро татбиќ кардан 

мумкин аст. Дар таљриба аксарияти њолатњо ба рӯёнидани товони зарар, 

беэътибор эътироф намудани санади маќоми давлатї ё худидоракунии  

мањаллї ва рӯёнидани товони зиёни маънавї дучор шудан мумкин аст. 

 

§ 2. Реҷаи ҳуқуқии пул (воситаҳои пулӣ) 

Дар шароити бозор пул вазифањои гуногуни иќтисодиро иљро намуда 

ва дар баробари он танзимкунандаи муњимтарини макроиќтисодиёт ба 

шумор меравад. Яке аз вазифањои асосии њамагуна давлат дуруст ба роњ 

мондани низоми пул мебошад. Барои њамин њам танзими њуќуќии 

муомилоти пулї ќисми таркибии ќонунгузории соњибкорї (тиљоратї) 

мебошад. Воњиди расмии пули Љумњурии Тољикистон сомонї мебошад. 

Сомонї дар Љумњурии Тољикистон ягона воситаи пардохти номањдуд ва 

ќонунї мебошад. (м.60.Ќонун «Дар бораи бонки миллии Тољикистон»), 
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Пул њамчун объекти муносибатҳои њуќуќи соњибкорї яке аз намудњои 

молумулк ба шумор меравад. Кодекси гражданї пулро дар баробари 

ќоѓазҳои киматнок ба доираи объекти мустаќили фаъолияти соњибкорї 

дохил менамояд. 

Ќонунгузории амалкунанда ибораи «пули миллӣ» ва «асъор»-ро 

истифода мебарад (м.1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 

асъор ва назорати асъор» аз 13 июни соли 2013). Тибқи он  асъор, пули 

миллии мамлакатҳои хориҷӣ мебошад.  Сомонӣ, ки    як воҳиди он ба 100 

дирам баробар аст, пули миллӣ ҳисобида мешавад.  Моддаи 155 КГ бошад 

онњоро њаммаъно мењисобад. Ба ѓайр аз он мафњуми њисобу китоби наќдї 

ва ѓайринаќдї на бевосита ба пул, балки ба пардохт мансуб дониста 

шудааст. Ќонунгузории махсусе, ки муомилоти пулї ва фаъолияти бонкиро 

танзим менамояд, мафњуми «маблаѓи ѓайринаќдиро» васеъ истифода 

мебарад. 

Реҷаи њуќуќии пул њамчун, объекти њуќуќи соњибкорї ду љабња дорад. 

Аввалан, дар байни реҷаи њуќуќии пули миллӣ ва асъор фарќияти куллӣ 

вуљуд дорад. 

Пули миллӣ  воситаи ќонунии пардохте мебошад, ки ќабули он аз рўи 

арзиши эътибориаш  дар тамоми каламрави Љумњурии Тољикистон њатмист 

(м.155 КГ). Аммо имконият ва шарти истифодабарии асъори хориљї ба 

сифати воситаи пардохт, инчунин шарт ва тартиби иљозатдињии чунин 

фаъолият аз тарафи ќонунгузории махсус дар бораи танзими асъор ва 

назорати асъор муайян карда мешавад. Аз љумла, барои ба асъори хориљї 

дар қаламрави Тољикистон фурўхтани мол иљозатнома гирифтани лозим 

аст. Ба ташкилотњои тољикистонӣ барои њисоббаробаркунї ба воситаи 

бонкњои хориља фақат бо тартиби иљозатдињї суратњисоб кушода мешавад. 

Дар ин њолат розигии Бонки миллиро гирифтан зарур аст. Тартиби 

истифодаи маблаѓи суратњисоби асъорие, ки дар бонкњои Тољикистон 
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кушода шудааст, бо ќоидањои махсус муайян карда мешавад. Вай барои 

субъектњои гуногуни фаъолияти соњибкорї якхел намебошад ва аз ин љињат 

имконияти соњибкоронро дар истифодаи асъор нисбат ба пули миллӣ 

мањдуд менамояд. 

Сониян, пул (асъор) њамчун объекти фаъолияти соњибкорї, бо 

дарназардошти фарқи байни пули наќд ва ѓайринақди дорои реҷаи њуќуќии 

гуногун мебошад. 

Пули нақд як навъи молумулк, ашёи махсус мебошад. Пул њамчун 

воситаи пардохт, њисоббаробаркунї, андухт ва ѓайра вазифаи иќтисодї ва 

њуќуќии худро мањз чун ашёи навъи (гурӯњи) муайян иљро менамояд. Чунин 

наќши пулро на хусусияти табиии он, балки ќоидањои ќабулкардаи њар як 

давлат муайян менамоянд. Дар ин маънї пули наќд њамчун навъи махсуси 

молумулк натиљаи фаъолияти давлат мебошад. Худи институти пул 

«арзиши» ќоидаи муомилоти маблаѓ, эмиссия, инчунин воќеан вуљуд 

доштани натиљаи ќоидањои муайянкардаи давлат мебошад. Барои њамин 

њам на танњо низоми њуќуќии пул, балки мављудияти худи он бевосита ба 

давлат алоќаманд аст. 

Дар баробари пули наќд пули ѓайринаќдї низ вуљуд дорад. 

Мављудияти пули ѓайринаќдї аз нуќтаи назари инкишофи иќтисодї 

комилан ќонунї мебошад. Вале аз нуќтаи назари њуќуќї маблағњои пули 

нақд ва ѓайринаќдї намуди гуногуни объектњои њуќуќњои молумулкї ба 

шумор меравад.  

Мафњуми пули ѓайринаќдї њамчун ќоида он чизро дар назар дорад, 

ки пулдор пулашро  ба сифати амонат ба бонк ё дигар муассисаи кредитї 

месупорад ва њамин тариќ ба љои пули наќд њуќуќи њар ваќт аз бонк талаб 

карда гирифтани пулашро соњиб мешавад. Албатта, ин њамон пулест, ки 

дар шакли ашё вуљуд дорад, зеро пул ашёи гурӯњӣ мебошад. Њамин тавр 

пули ѓайринаќдї аз рўи хусусияти табиии худ дар њаќиќат њуќуќи 
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молумулкї-њуќуќи талабкунї мебошад. Чунин хусусият ба пулҳои 

электронӣ ки дар шароити ҳозира ба таври васеъ истифода бурда мешавад, 

низ тааллуқ дорад. Ҳамзамон пулҳои электронӣ ва пулҳои ғайринақдӣ 

хислати ашёиро надоранд. Вале дар фарқият ба пулҳои ғайринақдӣ, барои 

пулҳои электронӣ зарурияти кушодани суратҳисоби бонкӣ набуда, кифоя 

аст, ки дар низоми интиқоли пулӣ суратҳисоб бошад ва оператор хизмати 

пардохтиро (интиқоли воситаҳои пулиро) бо тартиби дистансионӣ анҷом 

медиҳад. Пулҳои электронӣ дар сети интиқоли пулҳои электронӣ истифода 

ва ташаккул ёфта, дар шакли пулҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ пардохта 

мешаванд. Бояд қайд намоем, ки ҳоло атрофи криптовалюта, ки дар 

натиҷаи инкишофи техналогияи коммуникатсионӣ ва алоқаҳои 

байналмилалии иттиллооти ба вуҷуд омадааст, дар адабиёти иқтисодӣ ва 

ҳуқуқӣ ибрози ақида менамоянд. Ин бесабаб намебошад, зеро муомилоти 

молӣ бо криптовалюта мунтазам меафзояд. Криптовалюта ченаки рақамии 

электронии ҳисобӣ буда, ҳоло бе назорати бонкҳои миллии (марказии) ин ё 

он давлат сохта ва дар муомилоти гражданӣ ҷорӣ карда мешавад. Ба 

ақидаи баъзе муҳаққиқон барои крептовалюта аломатҳои 

ғайримарказонидашуда, номуайяни ва набудани кафолат хос мебошад180.  

Аз ин ҷо крептовалюта ҳоло ченаки устувор набуда,  аз рӯи реҷаи ҳуқуқӣ ва 

функсияҳояш ба пули нақд шабоҳат надорад. Вале ҳамчун шакли 

ҳисобаробаркунӣ ғайрирасмӣ  ба ҳисоббаробаркунии  ғайринақдӣ ва 

пулҳои электронӣ монанд мебошад.  Дар дигар ҳолатҳо криптовалюта 

дорои хусусиятҳои ба худ  хос мебошад.   

Кушодани суратњисоби бонкии њисоббаробаркунї ба соњибкор 

маънои онро дорад, ки вай на танњо аз бонк њуќуќи талаб карда гирифтани 

маблаѓи додаашро, балки њуќуќи ихтиёрдорї намудани «маблаѓи дар 

                                                           
180 Ниг.: Хидзев А. Т. Криптовалюта: правовые подходы к формираванию понятия\\ Право и 
современные государства, с. 11-12. 
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суратњисоб» бударо низ дорад. Чунин ихтиёрдорї намудани маблаѓ, пеш аз 

њама имконияти њисобу китоб намудан бо шариконро новобаста аз 

муомилоти пули наќд дар назар дошта, он бо роњи аз њисоб баровардан, 

гузаронидани пули ѓайринаќдї аз суратњисоби як шахс ба суратњисоби 

шахси дигар анљом дода мешавад. 

Аз нуќтаи назари њуќуќї чунин амалиётњои ихтиёрдорї намудани 

молмулки худ, дар њолати номбаршуда њуќуќњои уњдадоригї шуморида 

мешавад. 

Аз гузориши боло маълум мешавад, ки мафњуми пул њамчун ашё аз 

рўи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон фаќат пули наќдро дар 

назар дорад. Маблаѓи ѓайринаќдї на ашё, на объектњои ѓайримолумулкии  

њуќуќи соњибкорї, балки намуди дигари чунин объектњо, яъне њуќуќњои 

уњдадоригии молумулкї -њуќуќи талабкунї мебошад.  

 

§3.  Реҷаи ҳуқуқии қоғазҳои қиматнок 

Ќоғазњои ќиматнок яке аз объектњои муњими муомилоти тиљоратї, аз 

љумла њуќуќи соњибкорї мебошад. Њислати тиљоратї доштани коѓазњои 

ќиматнок ба он асос меёбад, ки онњо яке аз механизми то дараљае мувофиќи 

гузаронидани арзиши мубодилавї буда, дар њолатњои муайян метавонанд 

аз рўи уњдадорињо ва тарзи ќарздињї воситаи њисоббаробаркунї ҳисобида 

шаванд. Чунинанд, масалан, ќоѓазҳои ќиматноки молтаќсимкунанда, 

векселњо, чекњо. Дар муомилот иштирок намудани чунин ќоѓазҳои 

ќиматнок зарурати воќеан гузаронидани мол ва маблаѓро аз як соњибкор ба 

соњибкори дигар аз байн мебарад. 

Хусусияти хоси чунин ќоѓазњои  ќиматнок ба монанди сањмияњо, 

вомбаргњо, сертификатњои бонкї аз он иборат аст, ки њаљми фоидаи аз ин 

ќоѓазњои ќиматнок гирифташаванда, ба миќдори дорандаи мушаххаси онњо 

вобаста мебошад. Маълум аст, ки шахсони воќеї аз рўи имконияти 
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молиявии худ наметавонанд бо ташкилотњои тиљоратї дар чунин 

муносибатњо раќобат намоянд. Барои њамин њам ташкилотњои тиљоратї 

ќисми асосии бозори сањмияњо, вомбаргњо ва дигар ќоѓазњои ќиматноки 

даромаднокро ишѓол менамоянд. 

Мафњуми коѓазњои ќиматнок дар м. 157 КГ дода шудааст. Мувофиќи 

он ќоѓази ќиматнок њуљљате мебошад, ки бо риояи шакли муќарраргардида 

ва реквизитҳои њатмї њуќуќи  молумулкеро тасдиқ менамояд, ки татбиќ ё 

гузашт кардани он њуќуќи танњо дар сурати нишон додани он имконпазир 

аст. 

Аз гузориши боло маълум мешавад, ки ќоѓазњои ќиматнок дорои як 

қатор хусусиятњои хос мебошанд. Аввалан, он њуљљате коѓази ќиматнок 

њисобида мешавад, ки шакл ва реквизитњои бо ќонун муайянкардаи он ба 

коѓази ќиматноки намуди дахлдор мувофиќ бошад. Бояд қайд намоем, ки 

қоғази қиматнок ҳамчун ҳуҷҷат ҳисобида мешавад. Вале дар Кодекси 

гражданӣ мафҳуми ҳуҷҷат мавҷуд нест, агарчанде ки дар бисёр моддаҳои 

он дар бораи шакли ҳуҷҷатӣ  сухан меравад. Камбудии мазкурро  то 

дараҷае Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июни соли 2008 «Дар бораи 

ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот»181  бартараф менамояд. Тибқи он ҳуҷҷат – 

иттилооте мебошад, ки  дар шакли хаттӣ, аудиовизуалӣ, акустикӣ, 

электронӣ, оптикӣ ё дигар шакли барои эҳсоси бевосита муносиб бо 

маълумоте сабт шудааст, ки барои ҳамин шакли ҳуҷҷат муқаррар 

гардидааст. Чи тавре, ки мебинем истилоҳи «ҳуҷҷат»  барои ифодаи он дар  

ҳомили моддӣ истифода бурда шудааст, на барои худи иттилоот. Иттилоот 

объекти мустақили ҳуқуқҳои гражданӣ буда(м.140), неъмати ғайримоддӣ 

мебошад. Вале дар Кодекси гражданӣ  оид ба  мафҳуми он чизе гуфта 

                                                           
181 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли  2008, № 6, мод. 469 
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нашудааст.  Танҳо дар моддаи 153 он дар бораи сирри хизматӣ ва тиҷоратӣ 

сухан меравад.  

Ќоғазњои ќиматнок њамчун ќоидаи умумї њуљљати хаттии дар 

бланкањои махсус тартибдодашудае мебошанд, ки ин ё он дараљаи њимояро 

аз ќалбакї намудан доро мебошад. Дар баробари онњо дар Кодекси 

гражданӣ истилоҳи  ќоѓазњои ќиматноки ба ном бењуљљат истифода бурда 

мешаванд, ки то дараҷае асоснок намебошад.  Зеро шакли ғайриҳуҷҷатӣ 

танҳо дар шакли қоғаз ифода ёфтанро  дар назар надорад. Чи тавре аз 

мафҳуми дар боло зикршуда маълум мегардад ҳуҷҷат метавонад электронӣ, 

акустикӣ, оптикӣ, магнитӣ ва ғайра бошад. Аз ин ҷо истифодаи истилоҳи 

«қоғазҳои қиматноки беҳуҷҷат» муносиб намебошад. Хуб мебуд, ки 

истилоҳи «шакли беқоғаз» истифода бурда шавад. 

Мувофиќи м. 163 КГ дар њолатњои муайяннамудаи ќонун ё мувофиќи 

тартиби муќаррарнамудаи он ташкилот - депозитаре, ки иљозатномаи 

махсус гирифтааст, мутобиќи шартнома бо эмитент (шартномаи 

депозитарї) њуќуќи бо ќоѓази ќиматноки номї ё ордерї додашавандаро бе 

њуљљат (бо ёрии воситањои техникаи њисоббарори электронї ва ѓайра) сабт 

карда метавонад. Ба чунин шакли сабти њуќуќ, агар аз хусусиятњои он 

тартиби дигаре барнаояд, ќоидањое, ки нисбати ќоғазњои ќиматнок 

муќаррар гардидаанд, татбиќ карда мешаванд. Он чи ки ба реквизити 

қоғазњои ќиматнок тааллуќ дорад, онњо нисбат ба њар намуди мушаххаси 

ќоѓазњои ќиматноке, ки ба барориш роњ дода мешаванд, ќонунгузорї дар 

алоњидагї муќаррар менамояд. Мисол, мувофиќи м. 903 КГ чек бояд 

инњоро дар бар гирад: 1) номи «чек», ки дар матни њуљљат ворид 

гардидааст; 2) супоришнома ба пардозанда оид ба пардохти маблаѓи 

муайяни пулї; 3) номи пардозанда ва зикри суратњисобе, ки маблаѓ аз он 

бояд пардохт карда шавад; 4) зикри асъори пардохт; 5) зикри сана ва 

мањалли мураттаб сохтани чек; 6) имзои шахсе, ки чекро навишта додааст. 
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Талаботи њатмии ба њамин монандро ќонун нисбати дигар намудњои 

ќоѓазҳои ќиматнок пешбинї менамояд. Набудани реквизитњои њатмии 

ќоѓази ќиматнок ё ба шакли барои ќоѓази ќиматнок муќарраргардида 

мутобиќат накардани он боиси беэтиборшавии он мегардад. 

Сониян, дар њамагуна ќоѓази ќиматнок имконияти ба амалбарории 

њуќуќи дорандаи он бояд аниќ муайян карда шавад. Ин мумкин аст њуќуќи 

гирифтани суди сањмия, маблаѓи муайян, молумулки муайян ва ѓайра 

бошад. Дар чунин сурат њуќуќњое, ки ќоѓази ќиматнок пешбинї менамояд, 

бо ќонун ё бо тартиби муќарраркардаи он муайян карда мешавад. 

Хусусияти муњими ќоѓазҳои ќиматнок ба шахсони дигар вогузоштани 

ихтиёри соњибї кардани онњо мебошад. Вобаста ба намуди ќоѓазҳои 

ќиматнок тарзи мураккаб ё то дараљае оддии додани онњо вуљуд дорад. Дар 

баробари додани ќоѓазҳои ќиматнок њамаи њуќуќњои дар онњо 

тасдиќкардашуда дар якҷоягї мегузарад. Барои ба шахси дигар гузашт 

кардани (додани) њуќуќи тасдиќнамудаи ќоѓази ќиматноки манзурї ба 

дасти ў супоридани ќоѓази ќиматнок кифоя мебошад. Њуќуќи 

тасдиќнамудаи ќоѓази киматноки номӣ мувофиќи тартиби барои 

гузашткунии талаботи (сессияи) муќарраргардида гузашт карда мешавад. 

Шахсе, ки њуќуќашро аз рўи ќоѓази ќиматнок гузашт мекунад, на барои 

иљро намудани талаботи дахлдор, балки барои беэътибор будани он 

масъулият дорад. Њуќуќи аз рўи ќоѓази ќиматноки ордери бо роњи дар ин 

ќоѓаз сабт кардани навиштаљоти гузашткунии (интиќолии) индоссант 

гузашт карда мешавад. Индоссант на танњо барои мављудияти њуќуќ, балки 

барои татбиқи он низ љавобгар мебошад. Индоссаменти дар ќоѓази 

ќиматнок ба амал баровардашуда њамаи њуќуќи дар он ифодаёфтаро ба 

шахсе гузашт мекунад, ки ба ӯ ё бо фармони вай њуќуќ аз рўи ќоѓази 

ќиматнок гузашт карда (индоссат) шудааст - ба индоссат. Индоссаменти 

бланкавї (бидуни зикри шахсе, ки талаботи ў бояд иљро шавад) ё ордерї 
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(бо зикри шахсе, ки талабот ё фармони ӯ бояд иҷро гардад) буда метавонад. 

Индосамент метавонад танњо бо супориши татбиќи њуќуќи дар  ќоѓази 

ќиматнок тасдиќшуда бидуни гузашт кардани ин њуќуќ ба индоссат 

(индоссаменти супоришї) мањдуд карда шавад. Дар ин њолат индоссат ба 

сифати намоянда амал мекунад. 

Хусусияти дигари ќоѓазҳои ќиматнок эътиборнокии оммавии онњо 

мебошад. Моњияти вай дар он ифода меёбад, ки ќоѓази ќиматноки бо 

тамоми ќоидањо ба расмият даровардашударо ќарздор наметавонад бо 

њавола аз он, ки набудани асоси бавуљудоии он ё беэътибории ин асос рад 

намояд. Ради иљрои уњдадорињои тасдиќнамудаи ќоѓази ќиматнок бо 

истинод ба асоси бавуљудої надоштани уњдадорї ё беэътибор будани он 

номумкин мебошад. Мисол, гузаронидани муњлати пешнињоди ќоѓази 

ќиматнок барои иљро ё ќалбакї будани он. Дорандаи ќоѓази ќиматнок, ки 

иваз карда шудан ё сохтакории онро ошкор намудааст, њаќ дорад аз шахси 

ќоѓазро ба ў супурда пурра иљро кардани уњдадорињои тасдиќнамудаи 

ќоѓази ќиматнок ва љуброн намудани зарарро талаб намояд (м. 161 КГ). 

Чи хеле, ки аз мафњуми ќоѓази ќиматнок маълум мешавад, хусусияти 

муњимтарини он мављуд будани худи ќоѓази ќиматнок мебошад. 

Мављудияти нусхаи аслии ќоѓази ќиматнок шарти зарурии ба амал 

баровардани њуќуќи дар ќоѓаз ифодаёфтаи молик ва аз худ дур кардани он 

мебошад. Дорандаи ќоѓази ќиматнок фаќат дар њамон њолат њуќуќи талаб 

кардани иљрои уњдадорињоро (додани пул, содир намудани ягон амал, 

супурдани молумулк) дорад, ки худи ќоѓази ќиматнокро дар шакли асл ба 

ќарздор пешнињод намояд. Чунин тартибот ба гузашт кардани додани  

њуќуќи аз рўи ќоѓази ќиматнок низ дахл дорад. Зеро баъди ба ин ё он шахс 

додани ќоѓази ќиматнок дар маљмӯъ тамоми њуќуќњои дар он ифодаёфта 

низ ба ин шахс мегузарад. Хуласи гaп, ќоѓази ќиматнок ашёи намуди 

махсус буда, аз он сабаб ќиматнок њисобида мешавад, ки њуќуќи дар он ба 
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расмият даровардашуда фаќат ба шарти дар ихтиёри шахси ваколатдор 

буданаш ба амал бароварда мешавад. Ќоѓази ќиматнок бо ин хусусияташ 

аслан аз  молумулк, ашё фарќ менамояд.  

Мисол, барои он ки кредитор њуќуќи худро оид ба гарав мондан 

амалї намояд ба ў ё ба шахси ваколатдори вай умуман зарур нест, ки аслан 

ашёи ба гарав мондашударо дар даст дошта бошад. 

Дар ин маъно ќабул шудааст, ки  оид ба њуќуќ «ба ќоѓаз» ва њуќуќ «аз 

ќоѓаз» сухан ронем, зеро аз рўи принсипи таќдими ќоѓази ќиматнок онњо аз 

якдигар људонашаванда мебошанд. 

Хусусиятњои хоси дар боло овардашудаи ќоѓази ќиматнок онро на 

танњо аз  ашёи аслї, балки аз шартномањои муќаррарї, инчунин аз дигар 

њуљљатњое, ки ќоѓази ќиматнок намебошанд фарќ менамояд. Аз љумла, 

нисбат ба шартномањо мафњуми реквизитҳои њатмї истифода бурда 

нашуда, фаќат мафҳуми шартҳои муњим барои намуди шартномањо 

истифода бурда мешавад. Дар фарќият нисбат ба ќоѓази ќиматнок 

шартнома мумкин аст озодона баста шавад. Ба ѓайр аз он барои њуќуќи  

дар шартнома ифодаёфтаро амалї намудан, онро ба ќарздор пешнињод 

намудан шарт нест. Дар баробари њамин як қатор њуљљатњои хаттии дигаре 

вуљуд доранд, ки онњоро њатман бояд аз ќоѓазњои ќиматнок фарќ намуд. 

Чунинанд, мисол, билети мусофират, квитансия, борнома (накладной) ва 

ѓайра. Ин њуљљатњо, ки манфиати дорандагони онњоро ба дараҷаи муайян 

њимоя намоянд њам, вале хусусиятњои хоси ќоѓазҳои ќиматнокро доро 

намебошанд. 

Таснифи ќоѓазњои ќиматнокро метавон бо асосҳои гуногун анљом 

дод. Вобаста ба тарзи нишон додани (ишора кардани) шахси ваколатдор  

ќоѓазњои ќиматнокро ба ќоғазњои манзурї, номї ва ордерї ҷудо мешаванд. 

Дар ќоѓази ќиматноки манзурї шахсе, ки иљрои уњдадорї ба ў 

вобаста аст, нишон дода намешавад. Шахси ваколатдоре, ки њуќуќи дар 
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ќоѓази ќиматнок ифодаёфтаро амалї менамояд, њамагуна дорандаи ќоѓази 

ќиматноке, ки онро бояд пешнињод намояд, шуда метавонад. Ин намуди 

ќоѓазњои киматнок ќобилияти баланди муомилотї доранд, зеро барои ба 

шахси дигар додани њуќуќи дар ќоѓази ќиматнок ифодаёфта, супоридани он 

ба чунин шахс кифоя буда ва ягон хел иљрои расмї талаб карда намешавад. 

Мисол, чунин намудњои ќоѓазњои ќиматнок вомбарги давлатї, дафтарчаи 

амноатгузории бонкї, чекњои хусусигардонї ва ѓайрањо шуда метавонанд. 

Ќоѓази ќиматноки номї чунон њуљљате мебошад, ки ба номи шахси 

мушаххас навишта шудааст ва фаќат вай метавонад њуќуќи дар он 

ифодаёфтаро амалї намояд. Ин намуди ќоѓазњои ќиматнок одатан ба 

шахсони дигар метавонанд гузаранд. Чунин гузариш бо иљрои як қатор 

ќоидањои расмї алоќаманд буда љараёнро махсусан мураккаб месозанд ва 

дар натиљаи ќобилияти муомилотии ин намуди ќогазњои ќиматнокро суст 

мегардонанд. Агар њуќуќи дар ќоѓази ќиматнок ифодаёфта ба шахсони 

дигар гузашт карда шавад, дар ин маврид он бо тартибе, ки барои гузашти 

талабот (сессия) муќаррар карда шудааст, амалї гардонида мешавад. 

Мувофиќи қ. 2 м. 160 КГ шахсе, ки њуќуќашро аз рўи ќоѓази ќиматнок 

гузашт мекунад, на барои иљро нашудани талаботи дахлдор, балки барои 

беэътибор будани он масъулият дорад. Ба ин намуди ќоѓазњои ќиматнок 

сањмияњо, чекњо, сертификати амонатї ва ѓайрањо мисол шуда метавонанд.  

Ќоғази ќиматноки ордерї ба монанди номї, ба номи шахси муайян 

навишта шуда, њуќуќи дар он ифодаёфтаро шахси мазкур на танњо 

мустаќилона амалї карда метавонад, балки метавонад бо хости худ ба 

шахси дигар дињад. Бо ибораи дигар, ба дорандаи ќоѓази ќиматноки 

ордерї имконият дода мешавад, ки бе риояи ќоидањои расмии махсус 

имконияти додани њуќуќро аз рўи ќоѓази ќиматнок ба шахси дигар амалї 

намояд. Мисоли чунин намудро тибқи Қонуни ҶТ аз 28 июни  соли 2011 
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«Дар бораи қоғазҳои қиматнок»182 ба ќоѓазҳои қиматноки эмиссионї ва 

ѓайриэмиссионї људо кардан мумкин аст. Чунин таснифот бо назардошти 

дар кадом асос бароварда шудани ќоѓазҳои ќиматнок мумкин мебошад. 

Коғази қиматноки эмиссионӣ – коғази қиматноке, ки дар як вақт дорои 

аломатҳои зерин мебошад: маҷмӯи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва 

ғайримолумулкиро, ки боиси шаҳодат додан, гузашт кардан ва иҷрои 

қатъӣ бо риояи шакл ва тартибе, ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст, 

дар худ нигоҳ медорад, бо барориш паҳн карда мешавад, андоза ва 

муҳлати  баробари иҷрои ҳуқуқҳоро дар дохили як барориш, новобаста ба 

вақти ба даст овардани коғази қиматнок, дорад (м.1 Қонун). Онҳо дорои  

хусусиятњои зерин мебошанд: 

а) маҷмӯи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкиро, ки боиси 

шаҳодат додан, гузашт кардан ва иҷрои қатъӣ бо риояи шакл ва тартибе, 

ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст, дар худ нигоҳ медорад; 

б) барориши онњо нишон дода мешавад; 

в) андоза ва муњлати баробари иҷрои  њуќуќҳо  дар дохили як 

барориш новобаста аз ваќти ба дастдаррории ќоѓазҳои ќиматнок муайян 

карда мешавад. Ба ќоѓазњои ќиматноки эмиссионии сањмияњо, вомбаргњо, 

сертификати амонатї ва ѓайрањо дохил мешаванд. 

Ќоғазњои ќиматноки ѓайриэмиссионї алоњида-алоњида бароварда 

шуда, дорандаи онњо соњиби њуќуќи инфиродї мегарданд. 

Чекњо, векселњо, коносаментњо ва ѓайра аз љумлаи чунин ќоѓазњоянд. 

Вобаста ба оне, ки дорандаи (эмитента) ќоѓазњои ќиматнок, кӣ шуда 

метавонад, ќоѓазњои ќиматнокро ба ќоѓазњои ќиматноки давлатї ва хусусї 

људо менамоянд. 

                                                           
182 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №6, мод. 456; с. 2014, №3, мод. 151; с. 2015, 

№11, мод. 976; Қонуни ҶТ аз 14.11.2016 с., №1373. 
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Ба ќоѓазњои ќиматноки давлатї вомбарги давлатї мансуб аст. 

Ќоѓазњои ќиматноке, ки шахсони хусуси бо тартиби муќарраркардаи ќонун 

ба муомилот мебароранд, бо молумулки худи њамин шахсон кафолат дода 

мешаванд. Ин гуна ќоѓазњои ќиматнокро љамъиятњои хољагидорї, асосан 

љамъиятњои сањњомї бароварда метавонанд. Вобаста ба мазмуни њуќуќњои 

дар ќоѓазњои ќиматнок таљассумёфта онњоро ба пулї, молї ва ќиматнок 

људо мекунанд. Онњо њуќуќи иштирок карданро дар идораи љамъияти 

сањомї медињанд. 

Ќоғазњои ќиматноки пулї ба дорандагони онњо њуќуќи гирифтани 

маблаѓи муайянро медињанд. Мисоли чунин ќоѓазњои ќиматнок чекњо, 

векселњо, сертификатњои амонатї ва депозита шуда метавонанд. Ќоѓазњои 

ќиматноки молї бошанд, дар худ њуќуќи ба молу хизматњодоштаи шахсро 

таљассум менамоянд. Ба чунин ќоѓазњои ќиматнок вомбаргњои маќсадноки 

молї ва сертификатњои манзилї дохил мешаванд. Ќоѓазњои ќиматноки 

молиро ба тарзи дигар њуљљати молтаќсимкунанда низ меноманд. Зеро онњо 

њуќуќро ба шакли дигар гузашт намуда, дорандаи онњо молашро пурра 

ихтиёрдорӣ менамояд. Ба сифати ќоѓазњои ќиматноке, ки ба шахси њуќуќӣ 

иштирок карданро дар идоракунии љамъияти сањомї медиҳад, сањмияњои 

овоздоре мебошанд, ки љамъиятњои сањомї мебароранд. Ќоѓазњои 

ќиматнок њуљљатӣ ва бењуљљат низ шуда метавонанд. Имконияти чунин 

таснифотро ќонунгузории њоло амалкунанда муайян менамояд. Одатан 

ќоѓазњои ќиматнок бояд дар шакли њуљљат ба расмият дароварда шаванд. 

Ин маъно аз мафњуме, ки дар м. 157 КГ оиди ќоѓазњои ќиматнок оварда 

шудааст, бармеояд. Вале Кодекси гражданӣ мављудияти ќоѓазњои 

ќиматноки бењуљљатро инкор наменамояд. Мувофиќи м. 163 КГ дар 

њолатњои муайяннамудаи ќонун ё мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи он 

њуќуќи бо ќоѓазњои ќиматноки номї ё ордерї додашавандаро бо ёрии 

воситањои техникии њисоббарори электронї ва дигар воситањои ба њамин 
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монанд бе њуљљат сабт намудан мумкин аст. Чунин њуќуќро шахсе дорад, ки 

иљозати махсусро гирифта бошад. Бо талаби соњиби њуќуќ  депозитор 

вазифадор аст, ки ба ў њуљљати тасдиќкунандаи сабти њуќуќро дињад. 

Амалиётњо бо ќоѓазњои ќиматноки бењуљљат танњо дар сурати мурољиат ба 

депозитари расман сабткунандаи њуќуќ метавонанд анљом дода шаванд. 

Додан, пешнињод намудан ва мањдуд кардани њуќуќ бояд аз љониби 

депозитар расман сабт карда шавад. Депозитар барои нигоњ доштани сабти 

расмї, таъмини махфияти он, додани маълумоти дуруст дар бораи чунин 

сабтњо ва барои сабти расмии анљомдода љавобгар мебошад. 

Вобаста ба ҳуқуқи дар онҳо ифодаёфта, қоғазҳои қиматнокро ба 

ҳуқуқии уҳдадоригӣ ва ҳуқуқии ашёӣ ҷудо мешаван.  Ба якум вексел, 

вомбарг, чек ва ғайра дохил мешаванд. Онҳо дар худ уҳдадории ягон 

шахсро нисбат ба дорандаи қоғаз ифода менамоянд. Қоғазҳои ҳуқуқии 

ашёӣ он қоғазҳое ҳисоб мешаванд, ки ҳуқуқи ашёии дорандаи онро ба 

молумулки муайян ифода менамоянд. Ба онҳо коносомент, варрант, 

шаҳодатномаи амборӣ дохил мешаванд. Қоғазҳои қиматноке, ки ба ғайр аз 

ҳуқуқҳои молумулкӣ боз ҳуқуқи иштирок дар корпоратсияро тасдиқ 

менамоянд, қоғази корпоративӣ ном мебаранд. Ба он саҳмия дохил 

мешавад. 

Сањмия  дар муомилоти тиљоратї шакли аз њама бештар пањнгаштаи 

ќоѓазњои ќиматнок ба шумор меравад. Саҳмия  – коғази қиматноки 

эмиссионӣ мебошад, ки ҷамъияти саҳомӣ мебарорад ва вобаста ба намуд ва 

категория ҳуқуқи саҳмдоронро барои гирифтани суди саҳмия, иштирок дар 

идоракунии ҷамъияти саҳомӣ, гирифтани қисми молумулки ҷамъияти 

саҳомӣ, ки пас аз барҳам додани он боқӣ мемонад, тасдиқ менамояд(м.1. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи қоғазҳои қиматнок”). Њуќуќи баровардани 

сањмияро фақат љамъияти сањомї дорад. Бо њамин роњ љамъияти сањомї 

сармояи оинномавии худро ташкил менамояд. Сањмия на як њуќуќ, балки 
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маљмӯаи њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии ба њам 

алоќамандро тасдиќ менамояд. Њуќуќњои молумулкие, ки ба сањмдор 

тааллуќ дорад, ин њуќуќ ба гирифтани суди сањмия, њуќуќ ба гирифтани 

ќисми молумулки љамъияти сањомї баъди ба охиррасии ҷараёни  

барњамхурї ва њисобу китоб бо кредиторон аз рўи навбат ва ѓайрањо 

мебошанд. Ба њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї  њуќуќи сањмдор оиди 

интихоб кардан ва интихоб шудан дар маќоми идоракунии љамъияти 

сањњомї ё комиссияи тафтишотии он; њуќуќи сањмдор оиди шинос шудан бо 

њуљљатњои молиявию хољагии љамъият ва дигар њуќуќњои ба инњо монанд 

ки, ќонунгузорї ва оинномаи љамъияти сањњомї пешбинї менамояд, дохил 

мешаванд. Саҳмияҳо дар шакли ҳуҷҷатӣ ё ғайриҳуҷҷатӣ бароварда 

мешаванд(м. 4. Қонуни ҶТ “Дар бораи коғазҳои қиматнок).  Ҷамъияти 

саҳомӣ саҳмияҳои оддӣ (муқаррарӣ) ва имтиёзнок мебарорад(м. 22 Қонуни 

ҶТ “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”. Вобаста ба андоза ва хислати ҳуқуқе, 

ки ба дорандаи он дода мешавад, сањмияњо оддї (муќаррарї) ва имтиёзнок 

мешаванд. Арзиши номиналии њамаи сањмияњои оддӣ якхела буда, ҳар яки 

он ба сањмдор њаљми якхелаи њуќуќро медињад. Сањмияи оддї њангоми 

њалли масъалањо дар маљлисњои љамъияти сањњомї, дар назди давлат дар 

мавриди пардохти андозњо ва ташкили захирањои зарурї ба сањмдорон 

њуќуќи иштирок карданро медињад. Сањмдорон њуќуќи гирифтани суди 

сањмия ва дар мавриди барњам хӯрдани љамъият, њуќуќи гирифтани ќисми 

молумулки онро доранд.   

Дорандаи сањмияи имтиёзнок ба монанди дорандаи сањмияи одї 

њуќуќи иштирок карданро дар идоракунии љамъияти сањомї дорад, вале 

дар маќоми олии љамъияти сањомї (маљлиси умумии сањмдорон) њуќуќи 

овоздињї надорад, ба шарте ки ќонун дар бораи љамъиятњои сањомї ё 

оинномаи худи љамъият дигар тарзи њалли масъаларо пешбинї накарда 

бошад. Аммо ба ў кафолати гирифтани суди сањмия  дода шуда, њангоми 
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барњам хурдани љамъият њуќуќи имтиёзнок ба гирифтани ќисми молумулк 

дода мешавад. Барориши сањмияњо низ барои дорандагони сањмияњои 

имтиёзнок мањдуд карда шудааст.Њиссаи сањмияњои имтиёзнок дар њаљми 

умумии сармояи оинномавии љамъияти сањњомї набояд аз 25 фоиз зиёд 

бошад. 

 

§4.  Реҷаи ҳуқуқии фоида 

  Мафҳуми фоида дар қонунгузории амалкунанда ба таври васеъ 

истифода бурда мешавад. Чунончи, дар Кодекси гражданӣ (м. 1 КГ), 

Кодекси андоз (м.8), Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ”(м. 1) ва ғ. яке аз аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ мунтазам ба 

даст овардани фоида аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё 

расонидани хизмат аз тарафи шахсоне, ки бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонун бақайдгирифташуда маънидод карда мешавад.  Ҳамин тавр, 

қонунгузории амалкунанда соҳибкорро шахсе эътироф менамояд, ки бо  

мақсади гирифтани фоида истеҳсолотро ташкил менамояд.  Тасаввурот дар 

бораи он ки мақсади истеҳсолот ба даст даровардани фоида намебошад 

ғалат аст. Агар меҳнати соҳибкор бо қонеъ гардонидани талабот ва 

ҳамзамон гирифтани фоида  алоқаманд набошад, ҳамагуна моҳияти худро 

гум менамояд183. Маҳаки фарқкунандаи соҳибкор аз дигар субъектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ гирифтани фоида ҳамчун мақсади фаъолияти он ва 

имконияти тақсими он дар байни иштирокчиёни он мебошад. Аз ин ҷо 

чунин фаҳмиш  асос барои таснифи ташкилотҳо ба тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ мегардад (м.50 КГ).   

Меъёрҳо оид ба фоида дар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, кооперативҳои 

                                                           
183 Ниг.: Рахимов М. З.  Конечный результат предпринимательской  деятельности: теория и правовое  
регулирование. Душанбе, 2007, с. 15. 
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тиҷоратӣ, қонунгузории бонкӣ, инчунин дар дигар қонунҳои 

танзмикунандаи фаъолияти соҳибкорӣ мавҷуд мебошанд.  

Бояд қайд намоем, ки маҳз дар Кодекси андоз мафҳумҳои асосӣ оид ба 

фоида ба таври васеъ истифода бурда мешавад.  Объекти андозбандии 

андоз аз фоида барои корхонаю ташкилотҳои ватанӣ (резидент) даромади 

умумӣ (Даромади умумӣ аз даромадҳо, подошпулиҳо ва 

манфиатҳои(нафъҳои) андозсупоранда дар шакли пулӣ ва моддӣ 

(ғайримоддӣ), аз ҷумла тамоми воридоте, ки боиси афзоиши дороиҳои 

софи андозсупоранда мегардад, ба истиснои воридоте, ки аз андоз аз фоида 

озод аст, иборат  мебошад), ки ба маблағи тарҳҳои пешбининамудаи 

Кодекси мазкур кам карда мешавад( м. 106 КА).  Тибқи талаботи моддаи 

111 Кодекси андоз аз даромади умумӣ тамоми хароҷоти тасдиқшудаи 

воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи ҳисоботии бо гирифтани чунин 

даромад алоқаманд, ки дар Кодекси мазкур ва (ё) дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, ба Кодекси мазкур мухолифат намекунанд, тарҳ 

карда мешаванд. Аз ҷумла: 

-хароҷоти тасдиқшудаи уҳдадориҳои андоз бо дарназардошти 

маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи моддаи 123 Кодекси андоз; 

-хароҷоти тасдиқшудаи музди меҳнат, хароҷоти сафарҳои хизматии 

кормандон дар доираи меъёрҳои муқарраршуда; 

-хароҷоти тасдиқшудаи вобаста ба хариди ашёи хом, маводҳо, 

энергияи воқеан дар давраи андоз истифодашуда, ба истиснои ҳароҷоти 

вобаста ба сохтмон, харидории воситаҳои асосӣ ва васли онҳо( аз ҷумла 

хароҷоти фарқияти манфии қурби асъор ва фоизҳои қарзӣ),  инчунин дигар 

хароҷоте, ки мутобиқи моддаи 153 Кодекси андоз хусусияти асосӣ 

(капиталӣ) доранд ва хароҷоте, ки мутобиқи моддаи 112 Кодекси мазкур ва 

дигар муқаррароти ҳамин боб бояд тарҳ нашаванд.  Инчунин, ҷаримаҳо, 
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пушаймонаҳо(пеняҳо), ноустуворонаҳои таъиншуда ё эътирофшудаи 

вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ки бояд аз ҳисоби андозсупоранда 

пардохт шаванд (шудаанд), ба истиснои онҳое, ки бояд ба буҷет ворид 

гарданд, тарҳ карда мешаванд.Ҳамин тавр, фоида категорияи иқтисодӣ 

мебошад. 

Бояд қайд намоем, ки дар қонунгузории амалкунанда , хусусан 

Кодекси андоз ва Кодекси гражданӣ истилоҳи “нафъ”,  “даромад” ва 

“фоида” истифода бурда мешавад. Тибқи моддаи 17 Кодекси андоз 

даромад ҳар воридот, манфиат(нафъ) дар шакли пул, моддӣ ё ғайримоддӣ ё 

(бе тарҳ намудан аз онҳо) аз ҳама намудҳои фаъолият, молумулк (ҳуқуқҳои 

молумулкӣ) ва асосҳои дигар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба 

маҳалли пардохти даромад фаҳмида мешавад.  Агар ба таври дигар ифода 

намоем, аз рӯи табиати иқтисодияш даромад нафъи пулӣ ва моддие 

мебошад, ки аз ҳамагуна сарчашмаҳо(манбаӯҳо) ва намуди фаъолият бо 

тарҳи хароҷотҳои кардашуда мебошад. Аз гузориши оварда маълум 

мегардад, ки “даромад” ва “нафъ”  мазмунан ҳаммаъно мебошанд.  

Вале фарқи асосии байни даромад ва фоидаро на танҳо аз лиҳози 

иқтисодӣ бояд баҳо дод. Истилоҳи “даромад”.зиёдшавии массаи пулӣ ва 

моддии ташкилоти соҳибкориро (корхонаро) аз фаъолияти иқтисодӣ ифода 

менамояд. Ҳол он ки мафҳуми “фоида” натиҷаи молиявии ташкилотро 

ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ мефаҳмонад. Аз ин ҷо ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки истилоҳи “фоида”-ро ба таври механикӣ ба 

натиҷаҳои гуногуни молиявии корхонаю ташкилот татбиқ намудан мумкин 

нест. Чунончи, адвокат фаъолияти соҳибкориеро амалӣ менамояд, ки 

намуди соҳибкорӣ баҳисоб намеравад, аз ин ҷо аз натиҷаи чунин фаъолият 

даромад ба даст меорад, на фоида. Ҳамзамон “фоида” , як қисми даромади 

умумӣ мебошад. Аз ин ҷо даромад ва фоида як чиз  нестанд. Даромад 
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ҳамаи маблағҳои гирифтаи соҳибкор дар ягон давраи муайяни вақти 

мебошад. Фоида ин фарқияти байни даромад ва ҳамагуна хароҷотҳои 

имконпазир мебошад. Даромад ҳамаи маблағҳои пулие мебошад, ки дар 

натиҷаи фурӯши мол (кор, хизмат ) ба даст оварда шудааст, фоида бошад 

он чизест, ки баъди аз он тарҳ кардани хароҷотҳо  оид ба тайёр кардан ва 

фурӯши маҳсулот, инчунин андозҳо (агар фоидаи соф бошад) боқӣ 

мемонад. Агар ба тарзи дигар ифода намоем воситаҳое, мебошанд, ки дар 

ихтиёри соҳибкор баъди аз маблағи умумии бадастдаровардашуда 

хороҷотҳои барои тайёр ва фурӯши маҳсулот сарфкардашуда тарҳ карда 

мешаванд.  

Дар адабиёти иқтисодӣ намудҳои гуногуни фоидаро аз ҳам ҷудо 

менамоянд. Аз ҷумла: фоидаи балансӣ, фоидаи умумӣ, фоидаи 

андозбандишаванда, фоидаи соф, фоидаи шартӣ, фоидаи муҳосибӣ, фоида 

аз фурӯши маҳсулот (кор, хизмат), фоида аз фурӯши фондҳои асосӣ ва 

дигар молумулк.  Ҳар як намуди фоида дорои реҷаи ҳуқуқии ба худ хос 

мебошад. Бояд қайд намоем, ки баъзе намуди фоида ба ҳамдигар зич 

алоқаманд мебошанд. Чунончи, фоидаи умумӣ суммаи фоида(зиён) аз 

фурӯши маҳсулот(кор, хизмат) , фондҳои асосӣ, дигар воситаҳои 

молумулки корхона ва даромад аз амалиётҳои ғайрифурӯш, бо тарҳи 

маблағи хароҷотҳо аз рӯи ҳамин амалиётҳо мебошад. Дар Кодекси андоз 

истилоҳи “фоидаи умумӣ” истифода бурда намешавад. Тибқи модаи 106 

КА объекти андозбандии андоз аз фоидаи ташкилот фоидаи гирифтаи 

андозсупорандагони он  мебошад. Фоида барои ташкилотҳои тоҷикистонӣ 

(резидент) даромади умумӣ мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои 

пешбининамудаи Кодекси андоз кам карда мешавад.  Чи хеле, ки мебинем, 

қонунгузор истилоҳи “фоидаи гирифтаи андозсупоранда”- ро истифода 

менамояд.  Ҳамин тавр, байни истилоҳи “фоидаи умумӣ” ва “фоидаи 
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андозбандишаванда” нишони баробарӣ мегузорад, яъне онҳо ҳаммаъно 

мебошанд. Инчунин дар қонунгузорӣ мафҳуми расмии “фоидаи балансӣ” 

мавҷуд намебошад. Вале дар адабиёт ва қонунгузорӣ “фоидаи балансӣ” ва 

“фоидаи муҳосибӣ “ баъзе мавридҳо ҳаммаъно фаҳмида мешавад. Дар 

қонунгузории амалкунанда, агарчанде, ки истилоҳи ”фоидаи соф” 

истифода бурда мешуда бошад ҳам, вале  ба таври меъёрӣ муайян кардани 

андозаи он мавҷуд намебошад. Вале дар баъзе ҳолатҳо қонунгузор “фоидаи 

соф”, “фоидаи тақсимнашуда”, “фоидаи дар ихтиёри корхон боқимондаро” 

ҳаммаъно медонад. Аз ин ҷо ҳангоми татбиқи ин ё он санади меъёрӣ дар 

соҳаи мазкур чунин ҳолатро бояд ба назар гирифт. Фоидаи соф (фоидаи 

тақсимкарданашуда), фоидаест, ки дар ихтиёри корхона (ташкилот) баъди 

ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет (баъди пардохти андозҳо), то тақсими он ба 

фондҳо боқӣ мемонад. 

Фоида ду давраро дар бар мегирад. Ташаккул ва тақсими фоидаро. 

Онро дар мисоли фоидаи Ҷамъияти саҳомӣ чунин ифода кардан мумкин 

аст. Тақсими фоида, аз ҷумла пардохти суди саҳмия  аз тарафи Маҷлиси 

умумии саҳмдорон дар асоси меъёри муайян ва аз рӯи натиҷаи соли 

молиявӣ муқаррар карда мешавад (м. 45 Қонун дар бораи Ҷамъиятҳои 

саҳомӣ). Суди саҳмия аз ҳисоби фоидаи софи Ҷамъияти саҳомӣ пардохт 

карда мешавад. Суди саҳмияҳои имтиёзноки навъҳои муайян метавонад аз 

ҳисоби сармояи махсуси барои ҳамин мақсад таъингардидаи ҷамъияти 

саҳомӣ  пардохта шавад (қ. 2 м. 36 Қонуни мазкур). 

Фоидаи софи Ҷамъияти саҳомӣ(баъди пардохти андозҳо) дар ихтиёри 

Ҷамъият монда ва бо қарори Маҷлиси умумии Ҷамъияти саҳомӣ ба захира 

гузаронида шуда, барои ташаккули дигар фондҳо ё дар байни саҳмдорон 

дар намуди суди саҳмия ва дигар мақсадҳо тақсим карда мешавад. Аз ин ҷо 

Ҷамъияти саҳомӣ  ҳақ дорад маблағҳои фоидаи софро барои пардохти суди 
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саҳмияи саҳмдорони Ҷамъият сарф намояд.  

Дар Маҷлиси умумии саҳмдорон на танҳо ҳисоботи солонаи муҳосибӣ, 

балки ҳисоботи солона, инчунин тақсими фоида ва зиён тасдиқ карда 

мешавад.  Дар Кодекси гражданӣ ва Қонуни ҶТ “Дар бораи ҷамъиятҳои 

саҳомӣ” муқаррар  карда нашудааст, ки дар ҳуҷҷатҳои тасдиқкардаи 

Маҷлиси умумии  саҳмдорон аз натиҷаи соли молиявӣ оид ба тақсими 

фоида ва зиёни Ҷамъият кадом маълумотҳо мавҷуд бошад. Аз ин ҷо шакл 

ва мазмуни ҳуҷҷатҳоро оид ба тақсими фоида ва зиён, Ҷамъияти саҳомӣ 

мустақилона тасдиқ менамояд. Ба ақидаи мо дар ҳар ҳолат ҳуҷҷатҳои 

мазкур, бояд маълумотро дар бораи фоидаи соф, меъёри фондҳои ғункунӣ 

ва истеъмол, фонди суди саҳмия, дигар фондҳо ва захираҳои Ҷамъияти 

саҳомиро дарбар гирад. 
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Боби 5. Танизими  давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

§1. Асосҳои ҳуқуқӣ, мафҳум ва шаклҳои танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ 

        Проблемаи нақши давлат дар иқтисодиёт ҳамеша дар ҷомеа аҳамияти 

муҳим дошт. Дар бораи  ин масъала баҳси ду мактаби илмии назарияи 

иқтисодӣ, яке меркантилизм ва дигаре иқтисоди сиёсии классикӣ хело 

ҷолиб мебошад. Ба ақидаи намояндагони маркантилизм сарчашмаи асосии 

боигарии миллат ва давлат на  зиёдатии маҳсулоти натуралӣ, балки  ғун 

намудани пул мебошад, ки ба сифати сарчашмаи бадастдарории он фоидаи 

дар натиҷаи муомилоти савдо гирифташуда  баромад менамояд. Ғояи 

маркантилизм минбаъд заминаи назариявии сиёсати давлатӣ гардида, номи 

протексионизмро гирифт. Асоси ин сиёсатро ҳавасмандгардонии 

иқтисодиёти ватанӣ, ҳимояи он аз шарикони хориҷӣ ва  васешавии бозорӣ 

беруна ташкил медод. Сиёсати протексионестӣ дахолати давлатро ба 

иқтисодиёт дар назар дошта, ва  аз асри 17 то ба ҳол давлате набуд, ки аз 

сиёсати иқтисодии мазкур истифода набурда бошад184. Инкишофи 

минбаъдаи иқтисодиёт боиси гузариш ба марҳилаи истеҳсолоти 

индустриалӣ, зиёдшавии сармояи саноатӣ ва пайдоиши назарияи 

иқтисодиётӣ либералӣ ва барпо гардидани мактаби классикии назарияи 

иқтисодӣ гардид, ки асосгузори он А. Смит ва Д. Рикардо буданд. Бо ҳамин 

ғояи протексионизми давлатӣ ба принсипҳои озодии фаъолияти соҳибкорӣ 

ва озоди тиҷорат(савдо) иваз гардид.  Намояндагони мактаби классикӣ 

ҳамчунин ҳисоб менамуданд, ки иқтисодиёт дорои қобилияти 

худидоракунӣ  буда, ва давлат набояд ба ҳаёти иқтисодии ҷомеа дахолат 

намояд, балки шароити заруриро барои истеҳсолот ва тиҷорат таъмин 

                                                           
184 Государственное регулирование экономики \Под. Ред. В. И. Кушлина, Н. А.Волгина. М., 2000. С. 
216. 
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намояд. Онҳо агарчанде, ки принсипҳои зикршуда, инчунин консепсияи 

давлат ҳамчун “муҳофизи шабонаро”, яъне функсияи давлат дар 

иқтисодиёт бо нигоҳ доштани тартибот, муҳофизат ва ҳимояи моликияти 

хусусӣ ва рақобат маҳдуд гардиданро185(2)  асоснок карда бошанд ҳам, вале  

маҷбур буданд як қатор функсияҳои давлатро оид ба таъмини қобилияти 

ҳаётӣ ва самаранокии низоми иқтисодӣ эътироф намоянд. 

Бояд қайд намоем, ки  К. Маркс ва пайравонаш давлатро ҳамчун 

иштирокчии муносибатҳои истеҳсолӣ баҳо медоданд. Ба ақидаи онҳо 

давлат на танҳо воситаи ҳукумронии синфи, амаликунандаи ин ва ё он  

сиёсати иқтисодӣ, балки ҳамчун соҳибмулки воситаҳои истеҳсолот буда, ва 

метавонад ба ҳайси субъекти хоҷагӣ баромад намояд.  Вақте, ки давлат 

воситаҳои истеҳсолотро ба ҳаракат медарород ва ҳамин тавр ба шарики 

муносибатҳои истеҳсолӣ табдил меёбад. Ҳамзамон бавуҷудоии моликияти 

давлатӣ нисбат ба воситаҳои истеҳсолот давлатро бевосита ба 

муносибатҳои истеҳсолӣ ҷалб намуда ва дар ҳамин доира давлат функсияи 

иқтисодиро амалӣ менамояд.  

Бояд қайд намоем, ки равияи марксистӣ дар назарияи иқтисодӣ ягона 

набуд. Дар асри ХХ равияи неоклассикӣ арзи ҳастӣ намуд. Яке аз 

тарафдорони он М. Фридман  назарияи иқтисодиро бо номи “монетаризм” 

таҳия намуд186. Моҳияти консепсияи вай дар назарияи шуморавии пул 

ифода меёфт. Мутобиқи ин консепсия массаи пулии дар муомилот буда, ба 

дараҷаи нарх бевосита таъсир мерасонад. Ин маънои онро дорад, ки пул 

функсияи идоракунии талаботро иҷро менамояд ва ба воситаи он ба 

ҷараёни хоҷагӣ, аз ҷумла ба ҳаҷми истеҳсолот ва шуғл таъсир мерасонад. 

Афзоиши устувор  бо захираи муайяни пул ба ақидаи М. Фридман 

                                                           
185 Смит А. Исследование о природе  и причинах богатство народов. Т. 2. М - Л., 1935; Рикардо Д. 
Начало политической экономии и  налогового обложения. Сочинения. Т. 1.М., 1955. 
186 Ниг.:  Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago. 1962. 
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афзоиши устувори истеҳсолотро таъмин менамояд. Аз ин ҷо тибқи “қоидаи 

пулӣ”, Бонки марказӣ(миллӣ) уҳдадор аст афзоиши устувори захираҳои  

пулиро новобаста аз ҳаракати  даврии  вазъи хоҷагӣ таъмин намояд. 

Дж. М.Кейнс  ва пайравони вай консепсияи иқтисодии бонизоми 

назарияи танзими давлатиро таҳия намуданд, ки  мақсад аз он бартараф 

намудани нуқсонҳои зиёди ҷамеаӣ иқтисодӣ, ба ҷумлаи он таъмин 

намудани шуғли пурра, инчунин беадолатона тақсим намудани боигарӣ ва 

даромадҳо дохил мешаванд. Бо дарназардошти оне, ки давлат нисбат ба 

фарди алоҳида, дорои иттиллоти зиёди иқтисоди мебошад Дж. М. Кейнс 

дахолати фаъолонаи давлатро ба ҷараёнҳои иқтисодӣ бо мақсади ноил 

шудан ба рушди мунтазами он дар назар дошт. Ақидаҳои Дж. М. Кейнс 

ривоҷ ёфта ва асоси назарияи иқтисоди омехтаро ташкил дод, ки тибқи он 

иқтисодиёт ҳам аз тарафи  бозор ва ҳам давлат бояд танзим карда шавад. 

Бо  сабаби дар аввали солҳои 1970 асри ХХ бад шудани ҳолати иқтисодӣ 

дар ҷаҳон зарурияти масъалаи танзими давлатии иқтисодиёт боз ба миён 

омад. Ба ивази ақидаи тарафдорони Дж. М.Кейнс ақидаи тарафдорони 

мактаби классикӣ оиди танзими давлатии  танҳо баъзе унсурҳои низоми 

иқтисоди бозорӣ ва мустақилияти томи он бартарӣ пайдо намуд.  Ба 

ақидаи онҳо давлат бояд барои ташаккул ва дастгирии самаранокона 

амалнамоии бозор ва соҳибкорӣ шароити зарурӣ муҳайё намояд, 

муҳофизати қонун, тартибот ва ҳуқуқи моликият, ҳимояи рақобат, 

беқурбнашавии солими муомилоти пулиро  таъмин намояд, инчунин 

сиёсати андозиро анҷом диҳад.  Ҳамаи ин барои таъмини шароити  

самаранокона амалнамоии иқтисодиёт имконият дода ва ба ҳамаи аъзоёни 

ҷомеа шанс медиҳад, ки имкониятҳои худро амали намоянд. Дахолати 

зиёдатии давлат танҳо боиси номутаносибӣ дар низоми худидоракунии 

бозорӣ мегардад. Аз ин ҷо роҳои самаранокона маҳдуд намудани танзими 
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давлатиии иқтисодиётро ёфтан лозим аст.  Таҳлил нишон медиҳад, ки 

ақидаҳои иқтисодчиён оид ба нақш ва аҳамияти давлат вобаста ба шароити 

таърихи агарчанде, ки гуногун бошанд, ҳам вале  онҳо нақши давлатро аз 

низоми иқтисоди бозорӣ хориҷ накардаанд. Ҳамзамон, ҷой ва нақши 

давлат, метод, восита ва шакли иштироки давлат дар иқтисодиёт дар ин ё 

он назарияи баёнкарда якхела набошанд ҳам, вале иштироки давлат дар ин 

ё он тарз аз ҷониби онҳо дар иқтисодиёт  ҳамеша эътироф карда мешавад. 

Бояд қайд намоем, ки зарурияти объективии танзими давлатии 

муносибатҳои бозорӣ аз маҳдуд будани имкониятҳои бозор дар истеҳсоли 

молҳои оммавӣ, номукаммалӣ,  нокомиӣ (таназзул), нокифоягии иттиллоти 

бозорӣ, иттилоот барои истъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, 

инчунин оқибатҳои манфии амалнамоии иқтисоди бозорӣ  мебошад187. 

Зарурияти танзими давлатии иқтисодиётро шароити ҷаҳонишавӣ  ва озод 

будани воридшавии субъектҳои хоҷагии дигар кишварҳо ба  бозори дохилӣ  

низ тақозо менамояд. Аз ин ҷо роҳҳои самаранокона маҳдуд намудани 

танзими давлатиии иқтисодиётро ҷустуҷӯ намудан лозим.  Дар шароите, ки  

ҳамкории давлат ва соҳибкор аҳамияти махсус пайдо намуда, ва бо сабаби 

ниҳоят муҳим буданаш зарурияти асосҳои ягонаи муайяни  танзимнамоии 

ҳуқуқиро талаб менамояд. Дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон принсипи муайяни муносибати байни давлат ва соҳибкор оид 

ба ҳаддӣ танзими давлатии иқтисодиёт вуҷуд надорад.  Дар Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад оид ба масъалаи мазкур ягон муқаррароти 

муффасал мавҷуд набуда, меъёрҳои Кодекси гражданӣ бошад ҳамчун 

қонуни афзалиятноки муомилоти тиҷоратӣ бо манъ будани дахолати 

худсарона ба фаъолияти (корӣ) хусусӣ маҳдуд мегардад. Дар натиҷа 

                                                           
187Губин Е. П. Государственное регулирование  рыночной экономики и предпринимательства: 
правовые проблемы. М., 2005, с. 15- 20. 
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танзими давлатии иқтисодиёт  дорои низоми муайян намегардад. Бо сабаби 

мавҷуд набудани муносибати ягона дар танзими давлатии иқтисодиёту 

соҳибкорӣ ва қабули санадҳои зиёди ҳуқуқии танзимкунандаи он, ки дар 

навбати худ аз мухолифат ва номутобиқатӣ холи нестанд татбиқи меъёрҳои 

ҳуқуқӣ дар амал  душвор  мегардад. Ҳамзамон, номуайянӣ дар танзими 

ҳуқуқии иқтисодиёт на танҳо боиси мушкил гардидани ҳимояи ҳуқуқи 

соҳибкорон, балки метавонад боиси тағйироти ҷиддӣ дар роҳи 

пешгирифтаи муносибати давлат  бо соҳибкорӣ шуда, ҷалби сармояро ба 

иқтисодиёти кишвар душвор гардонида, дар натиҷа омили муҳими баланд 

шудани таваккали сармоягузорӣ мегардад188. 

     Қайд кардан бамаврид аст, ки 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. 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. Кори дигари 

давлат бояд дар иќтисоди бозорї на танҳо моҳияти функсияҳои 

танзимнамоӣ, ҳавасмандгардонӣ ва ҳимояи иқтисодиётро кулан дигаргун 

намояд, балки онҳоро мазмунан такмил диҳад, мебошад. Давлат 

иќтисодиётро то дараљае ба асосњои худидоракунї гузаронида бо њамин ба 

субъектњои хољагї мустаќилият, озодї ва имконияти васеъи ташаббус 

намуданро муҳайё менамояд. Онњо дар њамин љода фаъолона амал намуда, 

                                                           
188Предпринимательское право  в ХХ1 веке: истоки и преспективи. М. 2018. С. 31-32. 
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њуќуќї ба онњо додашударо њамчун воситаи ќонеъ гардонидани 

манфиатњои моддї ва маънавии худ бояд истифода баранд. Мањз дар њамин 

наќши бузурги иќтисоди бозорї, нисбат ба низоми фармонфармої ифода 

меёбад. Асосњои худидоракуниро давлат амалї 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 гардад189. 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 соҳибкоронӣ алоҳида бартараф карда мешавад. 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 давлатӣ  дар шакли 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ, молумулкӣ, молиявӣ, иттиллоотӣ ва дигар шаклҳо бояд 

ривоҷ дода шавад. 

Бояд қайд намоем, ки иқтисоди бозорӣ  стихиявӣ рушд карда 

наметавонад.  Ҳамзамон  танзими  аз ҳад зиёди    фаъолияти  соҳибкорӣ  ва 

ба ҳамин восита дахолат кардан ба фаъолияти субъектҳои он аз тарафи 

давлат боиси буғи намудани фаъолияти мазкур мегардад. Ва баръакс 

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. Албатта, муайян кардани доираи дахолати 

давлат ба фаъолияти соҳибкорӣ аз сиёсати давлат дар давраи муайяни 
                                                           

189 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. 
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инкишофи он вобастагии бевосита дорад. Вале чунин сиёсат чи гуна амали 

карда мешавад, бо тартиби қонунӣ ва ё худсарона аз заминаи ҳуқуқие, ки 

дар ҷомеа мавҷуд мебошад вобастагии зич дорад. Агар дар мамлакат 

низоми мукаммали қонунгузории соҳибкорӣ мавҷуд бошад, худсарона ва 

валюнтаристона тағйир додани сиёсати давлат ниҳоят душвор мебошад. 

Барои ҳамин ҳам аз тавонои ва амали будани қонунгузории соҳибкорӣ 

муқаррар намудани дахолати давлат ба фаъолияти хусусии соҳибкорӣ 

вобастаги дорад. 

   Мақсади танзими давлатии иқтисодиёт таъмини амалинамоӣ ва ҳимояи 

манфиатҳои оммавӣ, ба монанди  амнияти давлатӣ ва мудофиа мамлакат, 

ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, сиҳатии аҳолӣ,  ҳимояи 

табақаҳои камбизоат, муҳофизати муҳити зист мебошад, ки амали 

намудани онҳо бе таъсир ба иқтисодиёт ғайри имкон мебошад. Ҳамзамон, 

бе дахолати  давлат ба иқтисодиёт таъмини кафолати ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мустаҳакам карда шудааст имкон надорад. 

Аз ин ҷо дар давраи гузариш ба иқтисодӣ бозорӣ танзими давлатии 

иқисодиёт бо дарназардошти талаботи соҳаҳои алоҳида зарур мебошад. 

Чунин заруриятро на танҳо олимони соҳаи иқтисод, балки олимони соҳаи 

ҳуқуқшиносӣ низ эътироф менамоянд190. 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 

                                                           
190 Ниг.: 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.,  
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фаҳмида мешавад191.  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 мешавад192. 

Бояд қайд намоем, “танзими давлатии иқтисодиёт” ва “ танзими давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ”, агарчанде ки бо ҳам дар  алоқамандии зич қарор 

дошта бошанд ҳам, вале ҳаммаъно нестанд. Бо сабабе, ки фаълияти 

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.  

Соҳаи танзимнамоии давлатии иқтисодиёт хело гуногун мебошад. Ба он 

соҳа ва зерсоҳаҳои иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла  саноати ангишт, нафт, газ,  

саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, электронӣ, нақлиёт, қувваи барқ, савдо, 

сохтмони асосӣ, металлургия, алоқа, хоҷагии кишоварзӣ, технологияи 

иттилоотӣ ва ғ. дохил мешаванд. Ҳамзамон, соҳаи иҷтимоӣ асосӣ 

манфиатҳои оммавиро ташкил медиҳад, таъмини он мақсади асосии 

танзими давлатии иқтисодиётро ташкил медиҳад.  

       Аз бисёр ҷиҳатҳо самаранокии танзими давлатии соҳаҳои дигаро 

ҳолати соҳаҳои иҷтимоӣ (меҳнат, шуғл, ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ, 

маориф ва ғ.) муайян менамоянд. Маҳз соҳаи иҷтимоӣ ҷавҳари манфиатҳои 

оммавиро ташкил медиҳад, ки таъмини он дар навбати худ мақсади асосии 

танзими давлатии иқтисодиёт дар кул мебошад.     

     Танзими давлатӣ нисбати фаъолияти соҳибкорӣ дар кул, инчунин 

                                                           
191 Лаптев В. В. Занковский С. С. Предпринимательское(Хозяйственное )право. Учебник. Москва, 2006. 
С. 343. 
192 Ниг. : Губин Е. П.  Асари номбаршуда, с. 32. 
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нисбати соҳаҳои алоҳидаи он, аз ҷумла фаъолияти аудиторӣ, тиҷоратӣ, 

баҳодиҳӣ, иноватсионӣ, 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, бозори асъор, бозори 

хизматрасонии бонкӣ, бозори хизматрасонии суғурта, бозори меҳнат низ 

ҷудо намудан мумкин аст. 

Танзими давлатии иқтисодиёт ба воситаи чораҳои танзими ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ ва ташкилии дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мустаҳакмкардашуда 

ва дар доираи қонунгузоӣ 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. 

Танзими ҳуқуқии иқтисодиёт, инчунин танзими техникӣ, шартномавӣ, 

ҷавобгарии молумулкӣ ва ғайраро низ дар бар мегирад.    

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. Фақат ҳаминро гуфтани ҳастем, ки 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 
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иқтисодиётро муайян намуда, асоси  танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳанд. 

Қонун, санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ва санадҳои 

зерқонунӣ шаклҳои асосии ҳуқуқии танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ мебошанд. Дар қонунгузории амалкунанда низ, ки  дар шароити 

ҳозира асосан бо роҳи таҳия ва қабули қонунҳои танзимкунандаи соҳаҳои 

алоҳидаи фаъолияти хоҷагидорӣ (Аз ҷумла, қонун дар бораи бозори 

коғазҳои қиматнок, дар бораи реклама, дар бораи шаклҳои ташкили 

ҳуқуқии субъектҳои алоҳидаи хоҷагӣ ва ғ. ) сурат гирифта истодааст, онҳо 

ифодаи мунтазами худро наёфтаанд. Аз ин ҷо зарурияти ҳаётии қабули 

Кодекси соҳибкорӣ (хоҷагӣ) ба миён омадааст. Дар он бояд қоидаҳои 

оммавӣ – ҳуқуқии хоҷагидорӣ муқаррар карда шуда, доираи дахолати 

давлат ба иқтисодиёт(соҳибкорӣ) муайян ва кафолати ҳуқуқҳои субъектҳои 

хоҷагӣ мустаҳакам карда шавад. Зарурияти қабули Кодекси соҳибкориро, 

инчунин Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2018  - 2028, ки аз 6 феврали соли 2018 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул карда шудааст тақозо менамояд. Танҳо дар доираи 

чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ мумкин аст танзими давлатии иқтисодиёт ба 

таври бояду шояд  ба роҳ монда шавад. Ҳамагуна номуайянӣ ва 

парокандагӣ дар соҳаи танзими иқтисодиёт  ногузир  боиси дахолати 

шахсони мансабдор ва коррупсия дар фаъолияти соҳибкорӣ мегардад193. 

   Чи тавре, ки дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ қайд карда мешавад, яке 

аз сабабҳои чунин ҳолат дар он дида мешавад, ки дар шароити ҳозира 

танзими давлатии иқисодиёт тибқи  асосҳои хоҷагию ҳуқуқӣ барпо карда 

нашуда, балки аз рӯи принсипҳои ҳуқуқи маъмурӣ, агарчанде ки барои 

мубориза ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ зарур бошад ҳам анҷом дода 

мешавад, ки он хусусияти танзими давлатии фаъолияти хоҷагиро ифода 

                                                           
193 Ниг.: Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник\ Под. Ред. В. В. Лаптева, С.С. 
Занковского,  М., 2006. С. 340.  
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карда  наметавонад194. Ба ақидаи мо дар шароити ҳозира зарур аст, ки дар 

заминаи қонунгузории соҳибкории (хоҷагии) махсус мувофиқоии 

оптималии танзими хусусӣ-ҳуқуқӣ ва оммавӣ-ҳуқуқиро таъмин намуд. 

Маҳз чунин муносибат имконият медиҳад, ки аз як тараф ба дахолати аз 

ҳад зиёди давлат ба иқтисодиёт ва аз тарафи дигар аз хароҷотҳои 

худтанзимнамоии бозорӣ канора(халоси) ҷӯем. Дар ин ҷо сухан на дар 

бораи ҷорӣ намудани асосҳои хусусию ҳуқуқӣ ба олами(материяи) 

оммавию ҳуқуқӣ ё баръакс, омехта кардани баъзе унсурҳои таъсиррасонии 

оммавию ҳуқуқӣ ба танзими хусусию ҳуқуқӣ195, балки дар бораи  бо як 

тартиб(низом) ва дар як санади меъёрии мукаммал муттаҳид намудани онҳо 

ба хотири танзими самараноки муносибатҳои соҳибкорӣ(хоҷагидорӣ)  

меравад. 

    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. Шаклҳои иқтисодии танзими иқтисодиёт чораҳое ҳастанд, 

ки  стратегияи инкишофи иқтисодиётро дар кул ё ин ки дар соҳаҳои 

алоҳида, инчунин  намудҳои фаъолияти хоҷагӣ, чораҳои 

ҳавасмандгардонии соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт, намуд ва субъектҳои 

соҳибкориро муайян менамоянд. Таъиноти асосии шаклҳои танзими 

фаъолиятӣ иқтисоди (соҳибкорӣ)  дар татбиқи чораҳои иқтисодӣ мебошад.  

   Ба шаклҳои иқтисодии танзими давлатӣ  пеш аз ҳама танзими 

зиддиинҳисорӣ дохил мешавад. Яке аз муҳимтарин шакли танзими 

давлатии фаъолияти соҳибкорӣ пешгӯиҳо ва банақшагирии инкишофи 

                                                           
194 Ниг.:ЛаптевВ.В. Современные проблемы  предпринимательского (хозяйственного) 
права\\Предпринимательское право ХХ1 веке: преемственность и развитие. М., 2002. С. 20-21. 
195Ниг.: Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные начала\\ 
Хозяйство и право. 2000. №9, с. 13-15. 
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иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Инчунин, ба шаклҳои иқтисодӣ,  танзими 

андозӣ, гумрукӣ, асъорӣ ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дохил мешавад.  

     Дар қатори шаклҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, шакли ташкилии танзими 

соҳибкорӣ низ 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 шаклҳои ташкилии танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ  

бақайдгирии давлатии субъектҳои хоҷагӣ, иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, 

навиштаҷоти ҳатмӣ,  татбиқи меъёр ва лимит, муқаррар намудани квота ва 

ғ. дохил мешаванд. Ба сифати яке аз шаклҳои танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ санҷишӣ (назорати) давлатии  риояи талаботи қонунгузорӣ аз 

тарафи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ баромад менамояд. Дигар шакли 

танзими давлатии фаъолияти субъектҳои  соҳибкорӣ, ҳимояи ҳуқуқу 

манфиатҳои қонунии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Вай дар 

татбиқи чораҳои мушаххас оид ба барқаррор ё эътирофи ҳуқуқҳои 

вайронкардашуда ва баҳсшавандаи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, 

инчунин бо роҳҳои сода  намудани тартиби бақайдгирии субъекти 

соҳибкорӣ,  маҳдуд кардани  санҷиши фаъолияти субъекти соҳибкорӣ 

тибқи қонунгузорӣ,  ба суд  шикоят овардани аз амали (беамалии) шахсони 

мансабдори мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти 

фаъолияти хоҷагиро вайрон мекунанд  ва  истифодаи дигар усулҳое, ки 

қонунгузорӣ муқаррар кардааст амалӣ карда мешавад( Моддаи 12 Қонуни 
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ҶТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ)196. Шаклҳои ҳимоя ба судӣ ва ғайрисудӣ ҷудо мешаванд.  

Ҳамзамон, танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси методҳои 

муайян анҷом дода мешавад, Ба онҳо методи мувофиқа(мутобиқкунӣ), 

методи навиштаҷоти ҳатмӣ ва методӣ тавсия  дохил мешаванд. Ҳамаи 

методҳои зикршуда ба муносибатҳое, ки дар ҷараёни танзими фаъолияти 

соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд, тааллуқ доранд. Бояд зикр намоем, ки на танҳо 

дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ, ҳатто дар шароити иқтисоди 

бозории рушдёфта методи мувофиқа (созиш) зарур мебошад. Вай на танҳо 

барои муносибатҳои хоҷагии амудӣ, балки барои танзими давлатии 

муносибатҳои соҳибкорӣ татбиқ карда мешавад. Чунин воситаҳои 

таъсиррасонии давлатӣ, ба монанди танзими шартномавӣ ва дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ барои иқтисодӣ бозорӣ ояндаи хуб дорад. Чунин 

ояндаро методӣ тавсия низ дорад. Вале барои он, ки методҳои мазкур ба 

таври пурра амалӣ гарданд, зарурияти ба низом овардани иқтисодиёт, аз 

ҷумла беҳтар намудани қонунгузории хоҷагӣ  ба миён меояд.   

 Оид ба таносуби шакл ва методҳои танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ чунин гуфтани ҳастем, ки бисёр шаклҳои танзими давлатӣ на ба 

воситаи як метод, балки дар бо ҳам мувофиқоии ҳар се метод амалӣ карда 

мешавад. Чунончи, ҳар се метод ҳангоми амалӣ намудани танзими 

зидиинҳисорӣ ҳамчун яке аз шаклҳои асосии танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ татбиқ карда мешаванд.  Чунончӣ,  тибқи Қонуни ҶТ  аз 18 майи  

соли 2017 “Дар бораи ҳимояи рақобат”197  мақомоти зидиинҳисорӣ:  

-ба субъектҳои хоҷагӣ барои иҷро навиштаҷоти ҳатмӣ медиҳад; 

                                                           
196 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.  
 
197  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274. 
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-барои рушди рақобат тавсияҳо пешниҳод менамояд;  

- дар асоси дархост оид ба анҷом додани амали муайян барои 

мутамарказияти иқтисодӣ ризоияти пешакӣ медиҳад(ниг., боби 3, 4 ва 5 

Қонун). 

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 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 амали 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 

маъмурӣ ва иқтисодии танзими давлатии иқтисодиёт таъмини рушди 

босуботи иқтисодиёт (соҳибкорӣ) буда, ҳамеша дар шакли ҳуқуқии дахлдор 

амали карда мешаванд. 

 

§2.  Бақайдгирии  субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

       Машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї бидуни ба ќайд гирифтани он 

номумкин мебошад. Зеро тибқи талаботи қ.3 м. 1 КГ фаъолияти соҳибкорӣ 
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фаъолияти шахсони  сифати соҳибкор бо тартиби муқарраркардаи қонун 

бақайд гирифташуда мебошад. Дар ин ҷо бақайдгирии давлатӣ ба сифати 

талаботи анҷом додани фаъолияти соҳибкории қонунӣ баромад менамояд. 

Инчунин талабот дар бораи бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

дар м. 8 Кодекси андози ҶТ, нисбат ба соҳибкории инфиродӣ дар м. 24 КГ 

ва Қонуни ҶТ  “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ” пешбинӣ карда шудааст.    Баќайдгирии давлатї 

дар асоси принсипњои оммавият, эътимоднокї ва ањамияти конститутивї   

доштани он амалї гардонида мешавад. Оммавият чунин маъно дорад, ки 

маълумот дар бораи баќайдгирї дар матбуот чоп карда шуда, шахсони ба 

он њавасманд метавонанд бо маълумотњои баќайдгирї дар маќомоти 

дахлдори баќайдгиранда шинос шаванд. Эътимоднокии баќайдгирї дар он 

ифода меёбад, ки сабт дар феҳристи давлатӣ мутобиқ ба ҳолати ҳақиқии 

кор дониста шуда ва маълумотњои баќайдгирї  то замони рад кардани суд 

эътиборнок њисоб карда мешаванд. 

       Ањамияти конститутивии баќайдгирї дар он аст, ки субъекти 

фаъолияти соњибкорї танњо баъди ба ќайд гирифта шуданаш субъекти 

ҳуқуқ эътироф карда мешавад. Дар ин маъно баќайдгирї хусусияти 

конститутивї, яъне ањамияти њуќуќбавуљудоваранда дорад. Баќайдгирии 

субъектњои фаъолияти сохибкорї дар Љумњурии Тољикистон хусусияти 

конститутивї дошта ва факти ҳуқуқие, мебошад, ки аз мавриди содир 

намудани он ташкилот таъсисдодашуда ҳисобида шуда, шаҳрванд бошад 

вазъӣ ҳуқуқии соҳибкорро доро мегардад. Тибқи м. 5 Конститутсияи ҶТ 

инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ доранд. Мувофиқи принсипи 

мазкур расмиёти бақайдгирии давлатӣ пеш аз ҳама барои таъмини озодона 

амалӣ намудани ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандон оид ба амали намудани 

фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудааст. Аз ин ҷо мақсади ягонаи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ таъмини 
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ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат дар 

соҳаи муносибатҳои соҳибкорӣ мебошад. Ҳамин тавр бақайдгирии 

давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ду мақсад дорад. Аввало, бавуҷудоии 

соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ( ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ) ҳамчун субъекти ҳуқуқ. Сониян, барасмиятдарории 

фаъолияти онҳо. Дар баробари ин институти бақайдгирии давлатӣ ҳамчун 

институти ҳокимияти оммавие, ки барои таъмини манфиатҳои оммавӣ ва 

ҳифзи қонуният дар соҳаи фаъолияти хоҷагидорӣ таъсис дода шудааст, 

боқӣ мемонад. Аз ин ҷо амалинамоии бақайдгирии давлатии соҳибкорони 

инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ  имконияти функсияи танзимнамоӣ ва 

назоратии ҳокимияти оммавиро дар соҳаи иқтисод таъмин менамояд. Ноил 

шудан ба мақсадҳои зикршуда бо ҳалли масъалаҳои зерин алоқаманд 

мебошад:  

1) Амалӣ намудани назорати давлатӣ аз болои пешбурди фаъолияти 

хоҷагидорӣ (соҳибкорӣ) ва мубориза бар зидди амалияи ғайриқонунии 

соҳибкории пинҳонӣ;  

2) Анҷом додани андозғункунӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ;  

3) Гирифтани маълумоти давлатии омории ҳисобот барои амали намудани 

тадбирҳои танзимнамоии соҳибкорӣ (иқтисодиёт);  

4)Ба ҳамаи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва иштирокчиёни муомилоти 

хоҷагӣ пешниҳод намудани маълумот дар бораи субъектҳои хоҷагӣ. 

    Ҳамин тавр вазифаҳои институти бақайдгирии давлатӣ гуногун буда, 

барои таъмини доираи васеӣ манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ равона карда 

шудааст. Амали намудани вазифаҳои мазкур ба институти бақайдгирии 

давлатӣ имконият медиҳад, ки функсияҳои зеринро иҷро намояд:  

1) Барасмиятдарорӣ; 

2) Ҳисобию назоратӣ; 
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3) Иттилоотӣ; 

4) Ҳифзнамоӣ. 

            Бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ тибқи 

талаботи Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 “Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкоронӣ инфиродӣ”198 амалӣ карда 

мешавад. Бақайдгириии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ ( минбаъд бақайдгирии давлатӣ) – амалӣ мақомоти ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ (минбаъд– мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ) дар 

хусуси ба расмият даровардани воқеияти ҳуқуқии таъсисёбӣ, 

азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба 

сифати соҳибкорони инфиродӣ ва қатъ намудани фаъолияти онҳо, 

таъсисёбӣ ва қатъ намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндагиҳои 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин ворид намудани маълумот дар бораи 

онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ мебошад.  

Тибқи моддаи  5 Қонуни зикршуда мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба 

сифати мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ  Мақомоти андози 

Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

шаҳру ноҳияҳо  баромад менамоянд.     Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи 

«равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодгардида амалӣ гардонида мешавад (м. 4 Қонун). Барои 

бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи Қонуни 

мазкурро танҳо ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ аз рўи 

                                                           
198 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,с.2009,№5,мод.316;с.2010,№12,қ.1,мод.828;с.2012, 

№12,қ.1мод.1006; с.2015, №11, мод.972; Қонуни ҶТаз 14.05.2016с.,№1319. 
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маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ (маҳалли зисти роҳбари 

шахси ҳуқуқӣ), маҳалли зисти (фаъолияти) соҳибкори инфиродӣ, маҳалли 

ҷойгиршавии (суроғаи) филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ 

(маҳалли зисти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ) 

пешниҳод менамояд. Мақмоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пас аз 

қабули ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар муддати то се рӯзи корӣ  нисбат ба шахсонӣ 

ҳуқуқӣ, филиал ё намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ва дар муддати 

як рӯзи корӣ нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ маълумотро ба Феҳристи 

ягонаи давлатӣ ворид менамояд.  Феҳристи ягонаи давлатӣ дорои 

маълумот дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиал ва 

намояндагии шахсони ҳуқуқии хориҷии бақайдгирифташуда буда, дар 

ҳомили электронӣ (магнитӣ) ва ҳомили коғазӣ пеш бурда мешавад(м. 7 

Қонун).                  

Феҳристи ягонаи давлатӣ дар бораи шахси ҳуқуқӣ маълумотро дар 

бораи шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва  номи пурраи фирмавии(номи кўтоҳи) 

он, маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ (роҳбари шахси ҳуқуқӣ),  

тарзи ташкилёбии шахси ҳуқуқӣ, маълумот дар бораи муассисон  ва 

роҳбари шахси ҳуқуқӣ (филиалҳо ва намояндагиҳои шахси ҳуқуқӣ)  ва 

сармояи оинномавӣ он, дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, намуди 

(намудҳои) асосии фаъолияте, ки шахси ҳуқуқӣ нияти амалӣ карданро  

дорад, дар бораи тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ ва ғ. дарбар 

мегирад. Маълумоти дар Феҳристи ягонаи давлатӣ мавҷудбуда ошкоро ва 

дастраси умум буда, онро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ 

дар муддати як рўзи корӣ аз лаҳзаи гирифтани дархости хаттӣ бояд 

пешниҳод намояд. Рад намудани додани маълумот аз Феҳристи ягонаи 

давлатӣ, ба истиснои маълумот дар бораи маҳалли истиқомат ва дар бораи 
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ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти роҳбари шахси ҳуқуқӣ, инчунин 

муассиси шахси ҳуқуқӣ, ки махфӣ мебошад,  мумкин нест ( м. 9 Қонун).  

Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) 

шахси ҳуқуқӣ  дар муддати то панҷ рўзи корӣ ва агар соҳибкори инфиродӣ 

бошад се рӯзи корӣ  аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо, бо додани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори 

инфиродӣ анҷом медиҳад.  Агар пас аз ба охир расидани панҷ рўзи корӣ 

нисбати шахси ҳуқуқӣ ва  агар соҳибкори инфиродӣ бошад се рӯзи корӣ 

мақомот қарорро дар бораи бақайдгирии давлатӣ ё рад кардани 

бақайдгирӣ қабул накарда бошад ва ё ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 

бақайдгирии давлатиро надода бошад, мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ уҳдадор аст фавран пас аз гузаштани муҳлати дар 

боло нишондодашуда ба Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумотро дар бораи 

таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ворид созад ва ба 

аризадиҳанда дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ шаҳодатнома 

ва ҳангоми бақайдгирии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ  

шаҳодатнома ё патент барои ҳуқуқи амалигардонии фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ ва (ё)  иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатиро диҳад ё ин ки 

онҳоро ба суроғаи дар ариза нишондодашуда фиристад.  

    Барои анҷом додани  бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси 

ҳуқуқӣ ба мақомоти  бақайдгирӣ ариза; қарори муассис (протоколи 

маҷлиси муассисон) дар бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ; нусхаи ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи шахсияти роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии 

таъсисёбанда; нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ҳар як муассиси 

(шахси воқеии) шахси ҳуқуқии таъсисёбанда; иқтибоси ҳуҷҷат дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё нусха аз феҳристи шахсони ҳуқуқии 
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давлати хориҷӣ дар сурате, ки агар муассис шахси ҳуқуқии хориҷӣ бошад;  

хулосаи мақомоти дахлдор дар мавриди бақайдгирии воситаҳои ахбори 

омма; пардохтномаи (квитансия) боҷи давлатӣ; нусхаи ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи маҳалли ҷойгиршавии(суроғаи) шахси ҳуқуқии 

таъсисёбанда ва ғ. (  м. 11) пениҳод  карда мешаванд. 

 Барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод намудани Оинномаи шахси 

ҳуқуқӣ талаб карда нашуда,  ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии 

сармояи оинномавӣ дар муддати як сол аз рўзи бақайдгирии давлатии 

шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод 

карда мешавад. Ҳамин тавр Қонун дар бораи бақайдгирӣ ба мақомоти 

бақайдгирӣ салоҳияти санҷиши факти мутобиқати ҳуҷҷатҳои 

таъсиснамоиро  ба қонунгузорӣ  ва  талаб кардани риояи тартиботи 

муқарркардаи бақайдгириро аз ҷониби муассисон надодааст. Дар шароити 

ҳозира вайрон намудани тартиботи муқарраркардаи қонун оиди таъсисӣ 

шахси ҳуқуқӣ ё номутобиқатии ҳуҷҷатҳои таъсиснамоии он ба қонун боиси 

рад кардани бақайдгирӣ намегардад. Ҳамзамон қонунгузор аз принсипи 

қонуният, ки экспертизаи ҳуҷҷатҳои таъсиснамоӣ ва санҷиши тартиби  

таъсис намудани ташкилотҳои тиҷоратиро аз тарафи мақомоти бақайдгирӣ 

дар назар дорад, даст накашидааст.  Аз ин ҷо Қонун дар бораи бақайдгирӣ 

талаботи  принсипи қонуниятро истисно наменамояд, балки танҳо дар 

марҳилаи бақайдгирии таъсиси ташкилотҳои тиҷоратӣ  уҳдадориро оид ба 

риояи он на ба мақомоти бақайдгирӣ, балки ба зиммаи муассисон 

мегузорад. Вале дар ҳолати  якчандмаротиба ва дағалонаи  вайрон кардани  

талаботи қонунгузорӣ ҳангоми таъсиснамоӣ, мақомоти бақайдгирӣ 

метавонад дар бораи барҳам додани ташкилоти тиҷоратӣ ба суд муроҷиат 

намояд (қ. 2. М.62 КГ). 
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Бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси 

ҳуқуқии хориҷиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар 

маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) филиал ё намояндагӣ дар муддати то панҷ 

рўзи корӣ аз рўзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо бо додани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии он  анҷом медиҳад. Барои 

амалигардонии бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии 

шахси ҳуқуқии хориҷӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ 

ариза, қарори мақоми ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар бораи 

таъсис додани филиал ё намояндагӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дар бораи таъин намудани роҳбари он; нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 

шахсияти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар 

ҳолате, ки агар ҳуҷҷатҳоро роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии 

хориҷӣ пешниҳод намояд;  ваколатнома ба номи роҳбари филиал ё 

намояндагӣ;  нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси 

ҳуқуқии хориҷӣ; нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи маҳалли ҷойгиршавии 

(суроғаи) филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар ҳудудӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; пардохтномаи боҷи давлатӣ ва ғ. бояд пешниҳод 

карда шавад.  Дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ Шаҳодатнома дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё филиал ва намояндагии он  ва (ё) 

иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ дода мешавад(м.23 Қонун).  

 Бояд қайд намоем, ки мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ 

дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ҳуқуқ дорад   бақайдгирии шахси 

ҳуқуқиро рад намояд.   

1) агар ҳуҷҷатҳои бо мақсади бақайдгирии давлатӣ пешниҳодгардида 

ба талаботи муқаррарнамудаи Қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

мувофиқат накунад; 
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2) агар номи шахси ҳуқуқӣ ба талаботи қонунгузорӣ  мувофиқат 

накунад ё ин ки бо худи ҳамон ном дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси 

ҳуқуқии дигар ба қайд гирифта шуда бошад; 

3) агар муассиси шахси ҳуқуқии таъсисёбанда аз  андоз ва дигар 

пардохтҳои ҳатмӣ аз буҷет қарздор бошад; 

4) агар шахси ҳуқуқӣ - муассиси шахси ҳуқуқии таъсисёбанда дар 

марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор дошта бошад; 

5) ҳангоми ҷой доштани баҳси судӣ байни муассисони шахси ҳуқуқӣ  - 

тибқи муроҷиати хаттии онҳо; 

6) агар андозсупоранда ва (ё) шахси масъули андозсупоранда ҳамчун 

муассис ва (ё) роҳбари шахси ҳуқуқии дигаре бошад, ки ба рӯйхати 

андозсупорандагони бемасъулият дохил карда шудааст; 

7) агар шахс дар асоси ҳукми суд аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё 

машғул шудан ба фаъолияти муайян маҳрум шуда бошад (м. 34 Қонун). Рад 

кардани баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї бо далели мувофиќи маќсад 

набудани таъсиси он манъ аст. Дар мавриди рад кардани баќайдгирии 

давлатї, инчунин саркашї аз баќайдгирии давлатї ба суд шикоят намудан 

мумкин аст(м. 16. КГ). 

   Шахси њуќуќї њангоми ворид намудани таѓйиру иловањо ба 

хуљљатњои таъсисии он, азнавташкилдињї,  ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ,  инчунин дар сурати бо ќарори суд 

азнавташкидињии он ва дигар њолатњои пешбинишудаи ќонунгузорї аз нав 

ба ќайд гирифта мешавад.  

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ тағйиру иловаҳоро ба 

маълумоти дар Феҳристи ягонаи давлатӣ мавҷудбуда тибқи ариза дар 

шакли тасдиқкардаи мақомоти ваколатдори андоз дар муддати ду рўзи 

корӣ аз рўзи гирифтани ариза ворид  менамояд. Тағйиру иловаҳо пас аз 
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ворид намудани онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ қувваи қонунӣ пайдо 

мекунад.    

 Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ё 

намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар асоси қарори мақомоти 

ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё дар асоси қарори суд бо тартиби 

пешбининамудаи қонунгузорӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ дар муддати то панҷ рўзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод 

намудани ҳуҷҷатҳо анҷом дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ ба маълумоте, ки дар Феҳристи ягонаи давлатӣ 

мавҷуд мебошад, тағйиру иловаҳоро тибқи аризаи намояндаи ваколатдори 

шахси ҳуқуқии хориҷии дар шакли аз ҷониби мақомоти ваколатдори андоз 

тасдиқгардида дар муддати се рўзи корӣ аз рўзи гирифтани ариза ворид 

менамояд.  

   Таѓйиру иловањо ба хуљљатњои таъсисии шахси њуќуќии ба ќайд 

гирифташуда бо ќарори муассис (муассисон) ё дигар маќомоти ваколатдор 

ворид карда мешаванд. Њангоми аз нав баќайдгирии давлатии шахси 

њуќуќї ба маќомоти баќайдгирї ариза дар бораи аз нав баќайдгирї, карори 

маќомоти ваколатдори шахси њуќуќї дар бораи ба њуљљатњои таъсисї 

ворид намудани таѓйиру иловањо, њуљљатњои таъсисї бо таѓйироти 

воридшуда, ки бо тартиби муќарраргардида тасдиќ шудааст, њуљљатњои 

таъсисии собиќ ба ќайд гирифташуда ва нусхаи асли шањодатнома дар 

бораи баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї, тасдиќномаи дар ќайди 

нозироти андоз будани шахси њуќуќї, маълумотномаи тасдиќкунандаи 

суроѓаи њуќуќї ва мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї ва квитансия ё 

супоришномаи пардохтї (пардохтнома) дар бораи пардохти бољи давлатї, 

агар дар ќонунгузорї тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, пешнињод 

карда мешавад. Маќомоти баќайдгирандаи шахси њуќуќї ба ў 

шањодатнома медињад. 
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Таѓйиру иловањо ба њуљљатњои таъсисии шахси њуќуќї тибќи њамон 

тартиб ва њамон муњлатњое, ки барои баќайдгирии давлатии таъсиси шахси 

њуќуќї заруранд, ба ќайди давлатї гирифта мешавад ва аз лаҳзаи чунин 

баќайдгири эътибори њуќуќї пайдо мекунад. 

Баќайдгирии шахси њуќуќї аз баќайдгирии давлатии барњамдињии 

шахси њуќуќї низ иборат мебошад. Мутобиќи он муассиси (иштирокчии) 

шахси њуќуќї ё маќомоте, ки дар бораи барњамдињии шахси њуќуќї ќарор 

ќабул намудааст, уњдадор мебошад дар бораи ќабули чунин ќарор бетаъхир 

ба маќомоти баќайдгиранда хабар дињад. Маќомоти баќайдгиранда 

ќарроро дар бораи барњамдињии шахси њуќуќї гирифта, риоя гардидани 

ќоидањои барњамдињиро месанљад ва вобаста ба натиљаи санҷиш ба 

фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї дар хусуси дар љараёни 

барњамдињї  ќарор доштани шахси њуќуќї маълумот ворид менамояд. 

 

§3.  Иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳии намудҳои алоҳидаи фаъолияти 

соҳибкорӣ 

Соҳибкорон асосан дар доираи қобилияти ҳуқуқдории умумии 

гражданӣ амал менамоянд. Принсипи мазкур дар  моддаи 49 КГ 

мустаҳакам карда шудааст. Муҳимияти он дар он ифода меёбад, ки 

иқтисодиёти ҳозиразамон ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ асос меёбад. Дар 

чунин шароит фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба  танзими давлатии  аз 

ҳад зиёд зарурият надорад.   

Ҳамзамон дар ҷараёни идоракунии иқтисодиёт бо мақсади таъмини 

амалнамоии низоми иқтисодӣ ба манфиати ҷомеаъ, қонеъ гардонидани 

талаботҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо давлат восита ва 

методҳои гуногуни танзимнамоиро татбиқ менамояд. Яке аз воситаҳои 

танзмимнамоии давлатии иқтисодиёт ташкили низоми иҷозатдиҳӣ дар 

соҳаи хоҷагидорӣ (соҳибкорӣ) мебошад. Қадами аввалин дар роҳи тағйири 
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низоми иҷозатдиҳӣ қабули Қонуни ҶТ  “Дар бораи иҷозатномадиҳии 

намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ” аз соли 2001 гардид. Минбаъд 

Фармони Президенти ҶТ аз 7 марти марти  соли 2009, №663 “Дар бораи 

ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва дар асоси он 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2009,№305 “Дар 

хусуси тадбирҳои татбиқи Фармонии  Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон 

”Дар бораи ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул 

карда шуд. Марҳилаи асосии ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ қабули Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 апрели соли 2012 “ Дар бораи низоми 

иҷозатдиҳӣ” гардид199.  Тибқи моддаи 1 он низоми иҷозатдиҳӣ - маҷмӯи 

расмиёти танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби мақомоти 

иҷозатдиҳанда, ки ба додан, азнавбарасмиятдарорӣ, боздоштан, барқарор 

намудани амал ва бекор кардани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, додани нусхаи 

дуюми (дубликати) ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, пешбурди Феҳристи ягонаи 

давлатии электронии ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва феҳрести ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ, назорати риояи шартҳои иҷозатдиҳӣ аз ҷониби шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, додани амрномаҳо оид ба бартараф 

намудани вайронкунии ин шартҳо иборат  мебошанд.   

Низоми иҷозатдиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принсипҳои асосии 

зерин асос меёбад. 

- шаффофияти қабули қарорҳо, танзимкунӣ ва пешбинишаванда 

будани ҷараёни додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; 

- муқаррар намудани тартиби ягонаи додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; 

- масъулияти изҳоршуда; 

                                                           
199 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, № 7-8, мод. 606; с. 2012, № 4, мод. 252, № 7, 

мод. 686, № 12, қ. 1, мод. 1024; с. 2014, № 7, қ. 2, мод. 400, № 12, мод. 824; с. 2015, №11, мод. 957, №12, қ. 

1, мод. 1113;  Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.05.2016 с., № 1313; аз 23.07.2016 с., №1340. 
 
 



292 
 

- равзанаи ягона; 

- маъқулдонии худ аз худ; 

- мутаносибии манфиатҳои ҷомеа ва ҳуқуқҳои субъектҳои  фаъолияти 

соҳибкорӣ ҳангоми муқаррар намудани зарурати пешбурди ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ; 

- арзёбии таъсири танзимкунанда дар ҳолати ҷорӣ кардани намудҳои 

нави ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ(моддаи 11 Қонун).  

Ба намудҳои фаъолияти бо роҳи додани иҷозат танзимшаванда  

намудҳои фаъолият  оид ба зарурати истифодабарии захираҳои маҳдуди 

давлатӣ,  инчунин  муқаррар намудани шартҳо ва талаботи махсус нисбат 

ба фаъолият ва санҷиши риояи онҳо дар ҷараёни амалӣ намудани фаъолият 

бо мақсади роҳ надодан ба расонидани зиён ба ҳуқуқ, манфиатҳои қонунии 

шаҳрвандон, муҳити зист ва амнияти давлат дохил мешавад. Ба ҳайси 

мақомоти иҷозатдиҳанда мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия,  

мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи энергетика, мақоми ваколатдори давлатӣ 

дар соҳаи меҳнат, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи нақлиёт, мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи фармасевтӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ 

дар соҳаи энергетика, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи таъмини 

назорати фитосанитарӣ ва карантини  растанӣ, мақоми ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи байторӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

назорати санитарию эпидемиологӣ ва ғ. баромад менамоянд.  Мақомоти 

иҷозатдиҳанда дорои ваколатҳо дар бораи  додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; 

азнавбарасмиятдарории ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ;  боздоштани амали 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ;  додани нусхаи дуюми (дубликати) ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ;  дароз кардани мӯҳлати амали ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ;  рад 

кардани додани  ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ;  қатъ кардани мӯҳлати амали 
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ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ;  бекор кардани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; пешбурди 

феҳристи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; тасдиқи намунаи аиза, санади надоштани 

иҷозат ва огоҳинома барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ; муайян 

намудани намунаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва назорати риояи талабот ва 

шартҳои ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ аз ҷониби дорандагони ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ мебошад. Иҷозатдиҳӣ дар асоси ҳуҷҷате, ки аз ҷониби 

мақомоти иҷозатдиҳӣ дода мешавад амалӣ карда  мешавад.  

Ҳуҷҷатииҷозатдиҳӣ-ҳуҷҷати маъмурии дорои хусусияти иҷозатдиҳтест, 

киаз ҷониби мақомоти иҷозатдиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорӣ 

инфиродӣ барои пешбурди фаъолият ё амали муайян, бо нишон додани 

муҳлати он, бо риояи ҳатмии шартҳои иҷозатдиҳӣ дар намуди иҷозат, 

сертификат, хулоса, тасдиқи санад, мувофиқакунӣ, шаҳодатнома, аттестат, 

рухсатнома, бақайдгирӣ, супориш ва қарор, ба истиснои иҷозатнома, дода 

мешавад. Барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ аризадиҳанда ё шахси 

ваколатдори ӯ ё соҳибкори инфиродӣ аризаи имзошудаи намунааш аз 

ҷониби мақоми иҷозатдиҳанда муқарраргардидаро шахсан, бо мактуби 

фармоишӣ ё ба воситаи почтаи электронӣ (дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо 

имзои рақамӣ), ки маълумотро дар бораи ном, шакли ташкилию ҳуқуқӣ,  

суроғаи ҷойгиршавӣ ва рақами ягонаи мушаххаси шахси ҳуқуқӣ ё ному 

насаб, суроға ва рақами ягонаи мушаххаси соҳибкори инфиродӣ, фаъолият 

ё амале, ки барои амалӣ намудани он аризадиҳанда мехоҳад ҳуҷҷатӣ 

иҷозатдиҳӣ гирад ва  аз ҷониби аризадиҳанда ба зиммаи худ гирифтани 

масъулият  барои риоя намудани шартҳои иҷозатдиҳии ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

ҳангоми амалӣ намудани фаъолият ва барои эътимоднокии ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодшударо дар бар мегирад ба мақомоти дахлдор пешниҳод 

менамояд. Ба ариза барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, ба ғайр аз 

маълумоти  пешбинигардида, нусхаи   шаҳодатномаи бақайдгирии 
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давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ ва  расиди пардохт барои 

баррасии ариза замима карда мешавад. Талаб кардани ҳуҷҷатҳои дигар аз 

ҷониби мақоми иҷозатдиҳанда манъ аст. Ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ба мӯҳлати 

номаҳдуди амал ва барои намудҳои фаъолияте, ки бояд иҷозатнома 

(литсензия) гирифта шавад, ба мӯҳлати амали иҷозатнома дода мешавад. 

Ҳуҷҷати иҷозатдиҳии додашуда ё вобаста ба ҳолатҳо мӯҳлати амали он 

дарозкардашуда ҳисобида мешавад, агар мақоми иҷозатдиҳанда дар 

мӯҳлати  пешбинигардида оид ба додан ё тамдид намудани мӯҳлати амали 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳии дахлдор ба аризадиҳанда ҷавоб надода бошад.  Пас аз 

гузаштани мӯҳлати муқаррарнамудаи Қонун барои додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ ва дар сурати набудани огоҳиномаи хаттӣ аз ҷониби мақоми 

иҷозатдиҳанда, аризадиҳанда метавонад ба фаъолияте, ки барои он ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ дархост намудааст, оғоз намояд.  Дар сурати ошкор кардани 

носаҳеҳӣ дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда мақоми иҷозатдиҳанда дар ин хусус 

аризадиҳандаро на дертар аз панҷ рӯзи корӣ қабл аз гузаштани мӯҳлате, ки 

Қонун барои додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳии дахлдор пешбинӣ намудааст, 

огоҳ менамояд.  Агар пас аз додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳие, ки дар асоси он 

оғоз намудани соҳибкорӣ ва (ё) пешбурди он иҷозат дода мешавад, мақоми 

иҷозатдиҳанда далели иҷро нагардидани ягон шарти муҳими барои додани 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ пешбинигардидаро муқаррар намояд, мақоми 

иҷозатдиҳанда дорандаи ҳуҷҷатро дар бораи носаҳеҳиҳои ошкоргардида на 

дертар аз як моҳи баъди гузаштани мӯҳлате, ки барои додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ пешбинӣ намудааст, огоҳ карда, ҳамзамон тартиби бартараф 

кардани онҳо ва мӯҳлати иҷрои ин ӯҳдадориро муқаррар менамояд. 

Мӯҳлати муқарраргардида наметавонад аз сӣ рӯзи тақвимӣ кам ва аз шаст 

рӯзи тақвимӣ зиёд бошад.  Дар сурати агар мақоми иҷозатдиҳанда дар 

мӯҳлати  пешбинигардида оид ба додан ё тамдид намудани мӯҳлати амали 
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ҳуҷҷати иҷозатдиҳии дахлдор ба аризадиҳанда ҷавоб надода бошад мақоми 

иҷозатдиҳанда ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро дар мӯҳлати на зиёда аз панҷ рӯзи пас 

аз ба охир расидани мӯҳлати на бештар аз даҳ рӯзи корӣ аз рӯзи 

бақайдгирии он ба расмият медарорад( м. 16 Қонун).   

Аризае, ки барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ пешниҳод мегардад 

ва ҳуҷҷатҳои ба он замимагардида аз рӯи номгӯй ба қайд гирифта шуда, бо 

имзои шахси масъули мақоми иҷозатдиҳанда бо  сабти санаи бақайдгирии 

ариза тасдиқ карда шуда, ба аризадиҳанда фиристода (супурда) мешавад. 

Мақоми иҷозатдиҳанда аризадиҳандаро аз хусуси қабул намудани аризаи 

электронӣ дар шакли электронӣ хабар мекунад.  

 Ариза барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар ҳолатҳои    имзо 

шудан аз ҷониби шахсе, ки барои ин ваколат надорад ва  агар ҳуҷҷатҳо  бе 

риояи талабот ба расмият дароварда шуда бошанд ба қайд гирифта 

намешавад. 

   Дар бораи рад кардани бақайдгирии ариза барои гирифтани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ аризадиҳанда шахсан, бо мактуби фармоишӣ ё ба воситаи 

почтаи электронӣ (дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо имзои рақамӣ) дар 

мӯҳлати на бештар аз се рӯзи кории пас аз рӯзи муроҷиат намудан, бо 

нишондоди асос барои рад намудани бақайдгирии ариза, огоҳонида 

мешавад. Баъди бартараф намудани камбудиҳое, ки боиси рад кардани 

бақайдгирии ариза барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ гардидаанд, 

аризадиҳанда метавонад аризаи нав пешниҳод кунад ва он бояд тибқи 

тартиби муқарраргардида баррасӣ карда шавад( м.21 Қонун). 

 Мақоми иҷозатдиҳанда дар асоси ариза барои гирифтани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ ва ҳуҷҷатҳои ба он замимагардида дар бораи додан ё рад 

намудани додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар мӯҳлати на бештар аз даҳ рӯзи 

корӣ аз рӯзи бақайдгирии он қарор қабул менамояд. Иттилоъ оид ба 
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қабули қарор дар бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ба аризадиҳанда на 

дертар аз рӯзи кории ояндаи баъди қабули қарор дода мешавад. Агар 

аризадиҳанда дар муддати сӣ рӯзи баъди ба ӯ фиристодани (супурдани) 

огоҳинома дар бораи қабули қарор оид ба додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ бе 

сабабҳои узрнок барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳии 

барасмиятдаровардашуда муроҷиат накарда бошад, мақоми иҷозатдиҳанда 

ҳуқуқ дорад қарор дар бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро бекор кунад ё 

дар бораи беэътибор донистани он қарор қабул намояд.  Ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ дар он сурат додашуда эътироф мегардад, ки агар мақоми 

иҷозатдиҳанда дар мӯҳлати муқаррарнамудаи Қонун ба аризадиҳанда 

ҷавоб надода бошад. Баъди гузаштани муҳлате, ки барои огоҳонидан дар 

бораи рад  кардани бақайдгирии ариза барои гирифтани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ, дар бораи рад гардидани он ё дар бораи қабули қарор оид ба 

додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ муқаррар карда шудааст, ба шарти вуҷуд 

надоштани огоҳиномаи хаттӣ дар бораи сабабҳои рад гардидани 

бақайдгирии ариза барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва (ё) рад кардани 

он, аризадиҳанда метавонад фаъолиятеро, ки барои он ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

дархост карда буд,   анҷом диҳад(м. 22 Қонун).  

Ҳуҷҷатҳоии иҷозатдиҳӣ ҳангоми мавҷуд будани асосҳо дар бораи  аз 

ҷониби аризадиҳанда дар ҳаҷми пурра пешниҳод нагардидани ҳуҷҷатҳо;  

ошкор гардидани маълумоти носаҳеҳ  дар ҳуҷҷатҳое, ки аризадиҳанда 

пешниҳод намудааст ва  хулосаи манфии асоснокшуда оид ба натиҷаҳои 

тадқиқот, муоинаҳо ё дигар арзёбиҳои илмӣ ва техникӣ дар сурате, ки 

гузаронидани онҳо ҳатмӣ бошанд  рад карда мешавад.    Дар сурати рад 

намудан муҳлат барои бартараф намудани камбудиҳои ошкоршуда ва 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои баррасии такрорӣ наметавонад камтар аз даҳ 

рӯзи корӣ аз рӯзи гирифтани огоҳиномаи хаттӣ дар бораи рад кардан аз 
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додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ бошад. Дар сурати аз ҷониби аризадиҳанда 

бартараф карда шудани  камбудиҳо баррасии такрории ҳуҷҷатҳо аз ҷониби 

мақоми иҷозатдиҳанда дар мӯҳлати на зиёда аз се рӯзи кории баъди рӯзи 

гирифтани ариза оид ба бартараф кардани сабабҳои рад кардан ва 

ҳуҷҷатҳои дахлдори тасдиқкунандаи бартараф кардани сабабҳои рад 

кардан анҷом дода мешавад.   Шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқ 

дорад тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати қарори мақоми 

иҷозатдиҳанда дар бораи рад кардани додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, инчунин 

аз амалҳои (беамалии) шахси мансабдори мақоми иҷозатдиҳанда шикоят 

пешниҳод намояд(м. 23 Қонун).  Дар сурати азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ, тағйир ёфтани номи он ё макони ҷойгиршавӣ (суроғаи почтавӣ) 

шахси ҳуқуқӣ ё вориси ҳуқуқии он ӯҳдадор аст дар мӯҳлати ҳафт рӯзи 

кории баъди гузаштани расмиёти бақайдгирии давлатӣ бо сабаби 

азнавташкилдиҳӣ, тағйир ёфтани номи он ё макони ҷойгиршавӣ (суроғаи 

почтавӣ) ба мақоми иҷозатдиҳанда ариза дар бораи аз нав 

барасмиятдарориро бо замима намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

маълумотҳои зикргардида, нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии 

давлатӣ, нусхаи огоҳинома дар бораи тағйир ёфтани макони ҷойгиршавӣ, 

ки ба мақоми бақайдгирӣ фиристода мешаванд, пешниҳод намояд. 

Ҳамзамон, дар сурати тағйир ёфтани ному насаб ё ҷойи истиқомати худ, 

соҳибкори инфиродӣ уҳдадор аст дар мӯҳлати ҳафт рӯзи кории баъди 

ворид кардани тағйироти дахлдор ба мақоми иҷозатдиҳанда ариза дар 

бораи азнавбарасмиятдарории ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро бо замима намудани 

ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумоти зикргардида пешниҳод намояд. 

Ҳангоми азнавбарасмиятдарории  ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ мақоми 

иҷозатдиҳанда ба феҳристи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳии додашуда тағйироти 

дахлдор ворид менамояд.  Азнавбарасмиятдарорӣ ва додани ҳуҷҷати 
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иҷозатдиҳӣ дар мӯҳлати на бештар аз панҷ рӯзи кории баъди рӯзи аз 

ҷониби мақоми иҷозатдиҳанда гирифтани ариза дар бораи 

азнавбарасмиятдарории  ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ бо замимаи ҳуҷҷатҳои 

дахлдор ва ҳуҷҷате, ки ворид намудани пардохт барои азнавбақайдгирии 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро тасдиқ мекунад, анҷом дода мешаванд(м. 24 Қонун). 

Амалӣ ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ метавонад дар ҳолатҳои  ошкор гардидани 

вайронкунии талаботи Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ” аз 

ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ва  аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё 

соҳибкори инфиродӣ иҷро нашудани қарорҳое, ки тибқи тартиби 

муқарраргардида қабул шудаанд ва онҳоро барои бартараф намудани 

вайронкуниҳои ошкоргардида уҳдадор мекунанд боздошта шавад. Мақоми 

иҷозатдиҳанда амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро ба мӯҳлати на бештар аз даҳ 

рӯзи корӣ боз дошта метавонад. Боздоштани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ба 

муҳлати бештар аз даҳ рӯзи корӣ аз ҷониби суд дар асоси аризаи мақоми 

иҷозатдиҳанда амалӣ мегардад.  Қарори мақоми иҷозатдиҳанда оид ба 

боздоштани амалӣ ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар шакли хаттӣ (аз тариқи факс, 

почтаи электронӣ) на дертар аз се рӯзи кории баъд аз қабули он ба шахси 

ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ расонида мешавад. Муҳлати бартараф 

намудани камбудиҳое, ки боиси боздоштани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

гардидаанд, наметавонад аз даҳ рӯзи кории баъди рӯзи аз ҷониби шахси 

ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ гирифта шудани қарор дар бораи 

боздоштани амалӣ ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ камтар бошад. Дар сурати 

бартараф кардани ҳолатҳое, ки боиси боздоштани амали ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ гардидаанд мақоми иҷозатдиҳанда дар бораи боздоштани 

амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ қарор қабул кардааст, уҳдадор аст дар мӯҳлати 

се рӯзи кории баъди рӯзи гирифтани тасдиқнома оид ба бартараф кардани 

ҳолатҳои зикргардида дар бораи барқарор намудани амали ҳуҷҷати 
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иҷозатдиҳӣ қарор қабул кунад.  Нисбат ба қарори мақоми иҷозатдиҳанда 

дар бораи боздоштани амалӣ ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ тибқи тартиби 

муқарраргардида шикоят пешниҳод кардан мумкин аст. 

  Дар сурати аз ҷониби суд эътироф гардидани беасосии боздоштани амали 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ мақоми иҷозатдиҳанда дар назди шахси ҳуқуқӣ ё 

соҳибкори инфиродӣ дар ҳаҷми зарари ба онҳо расонидашуда ҷавобгар 

мебошад. Зимнан аз лаҳзаи аз ҷониби суд эътироф гардидани беасосии 

боздоштан, амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ барқароршуда ҳисобида мешавад(м. 

26  Қонун).  

 Амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар ҳолатҳои   муроҷиат намудани шахси 

ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ бо ариза дар бораи қатъи амали ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ;  барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ  аз лаҳзаи барҳамдиҳӣ ё қатъ 

гардидани фаъолияти он дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ, ба истиснои 

табдилдиҳии он;  қатъ гардидани амали шаҳодатнома ё патент дар бораи 

бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ;  вафот кардан, аз тарафи суд 

тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд кардани қобилияти 

амал, ғайри қобили амал эътироф кардан ё бедарак ғоибшуда эътироф 

карда шудани субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ( шахси воқеӣ);  мунтазам (ду 

маротиба ё зиёда аз он) аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ 

вайрон кардани талаботи Қонуни зикршуда дар давоми як сол, ки боиси 

вайрон гаштани ҳуқуқ, расонидани зиён, манфиатҳои қонунии шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, амнияти ҷамъиятӣ ва 

зарар ба муҳити зист  шуда бошанд;  аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори 

инфиродӣ дар муҳлати муқаррарнамудаи мақоми иҷозатдиҳанда ё суд 

бартараф нагардидани ҳолатҳое, ки боиси боздоштани амали ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ шудаанд ва қатъ гардидани фаъолият ё амале, ки барои анҷом 

додани он ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дода шудааст қатъ мегардад. Қарори 
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мақоми иҷозатдиҳанда дар бораи қатъ намудани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

дар шакли хаттӣ на дертар аз се рӯзи баъди рӯзи қабул гардидани он ба 

маълумоти шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ расонида мешавад. Дар 

муддати даҳ рӯзи баъди рӯзи гирифтани қарор дар бораи қатъ кардани 

амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ он бояд ба мақоми иҷозатдиҳанда баргардонида 

шавад. Оид ба қарори мақоми иҷозатдиҳанда дар бораи қатъ кардани 

амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ тибқи тартиби муқарраргардида шикоят кардан 

мумкин аст.  Дар сурати аз ҷониби суд эътироф гардидани беасосии  қатъ 

гардидани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ мақоми иҷозатдиҳанда дар назди 

шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ дар ҳаҷми зарари ба онҳо 

расонидашуда ҷавобгар мебошад. Зимнан аз лаҳзаи аз ҷониби суд эътироф 

гардидани беасосии қатъ гардидани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, он 

барқароршуда ҳисобида мешавад(м. 28 Қонун).   Ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар 

ҳолатҳои дар асоси аризаи шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ - аз ҷониби 

мақоми иҷозатдиҳӣ ва дар ҳолати муқаррар намудани ғайриқонунӣ будани 

қарори мақоми иҷозатдиҳанда оид ба додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва 

муқаррар гардидани ҳолати гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ бо пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои қалбакӣ  аз ҷониби мақомоти судӣ бекор карда мешавад.  Дар 

муддати даҳ рӯзи баъди рӯзи аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори 

инфиродӣ гирифтани қарори суд дар бораи бекор кардани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ, бояд он ба мақоми иҷозатдиҳанда баргардонида шавад.  

Қарори суд дар бораи бекор кардани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ аз рӯзи додани он 

амал мекунад.  Оид ба қарори суд дар бораи бекор кардани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ тибқи тартиби муқарраргардида шикоят кардан мумкин 

аст(м.28 Қонун).   

 Бояд қайд намоем, ки  иҷозатдиҳии баъзе аз намудҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдор  дар асоси иҷозатнома, патент ё 
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шаҳодатнома анҷом  дода мешавад.  Вале далели гирифтани иҷозатнома 

(патент, шаҳодатнома) характери умумии қобилияти ҳуқуқдории 

гражданиро дигар наменамояд, онро ба махсус ё оинномавӣ табдил 

намедиҳад, балки  намуди фаъолияти махсусро расмӣ мегардонад. 

Фарқияти мафҳуми ”қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ” ва 

“иҷозатномадиҳӣ” ба фарқият дар табиати муносибатҳои ҳуқуқии ин ду 

институтҳои ҳуқуқӣ асос меёбад. Иҷозатдиҳи ҳама вақт санади маъмурӣ 

характери оммавидошта буда, қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ бошад 

характери диспозитивӣ дорад. 

Тибқи моддаи 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”200 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  

менамоянд;  мақомоти ҳокимияти иҷроияеро муайян менамояд, ки барои  

намудҳои мушаххаси фаъолият иҷозатнома медиҳад, инчунин амали 

                                                           
200 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 348; с. 2005, № 3, мод. 120; с. 2006, № 

7, мод. 343; с. 2007, № 6, мод. 433; с. 2008, № 1, қ. 2, мод. 14, № 6, мод. 457, № 10, мод. 816; с. 2009, № 3, 

мод. 78, № 5, мод. 326, № 9-10, мод. 544; с. 2010, № 12, қ. 1, мод. 821; с. 2012, № 12, қ. 1, мод. 1005; с. 

2013, № 3, мод. 193, № 11, мод. 787; с. 2014, № 7, қ. 2, мод. 406, мод. 407, № 11, мод. 666; 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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иҷозатнома барои фаъолият оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминиро дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи қонуни зикршуда бозмедорад ё бекор менамояд. 

Тибқи талаботи зербанди 5), моддаи 1  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 назорати 

мақомоти иҷозатномадиҳанда оиди аз тарафи иҷозатномадор риояи шарту 

талаботи иҷозатномадиҳӣ ҳангоми ба амал баровардани намудҳои 

фаъолияти иҷозатномадодашаванда вобаста  мебошад. Иҷозатномадиҳӣ  

дар  асоси принсипҳои  таъмини  фазои ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон;  муқаррар намудани номгўи ягонаи намудҳои 

фаъолияти  иҷозатномадодашаванда; муқаррар кардани тартиби ягонаи 

иҷозатномадиҳӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон; муқаррар намудани 

шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ тибқи низомнома оиди хусусиятҳои 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои  фаъолият; 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 салоҳият худ метавонанд 

иҷозатнома  диҳанд;  ҳуҷҷатҳоеро аз нав ба расмият дароранд, ки вуҷуд 

доштани иҷозатномаро тасдиқ менамоянд;  мӯҳлати 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, 
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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 литсензияшаванда мебошад. Ба заминаҳо характери 

махсусдошта, мисол дохил мешавад - ҷавобгӯ будани фаъолияти субъекти 

хоҷагӣ ба талаботи пешбининамудаи шартҳои литсензиони мебошад.201  

Иҷозатнома(литсензия) – иҷозати махсусе мебошад, ки барои амалӣ 

намудани фаъолияти мушаххас бо риояи ҳатмии шарту талаботи 

иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё  

соҳибкори инфиродӣ медиҳад. Номгӯи фаъолиятҳое, ки бояд барои амалӣ 

намудани онҳо иҷозатнома гирифта мешавад дар Қонун оварда шудаанд. 

Дар шароити кунуни дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани 62 

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 гиифтани соҳибони имзоҳои электронии рақамӣ, 

хизматрасонӣ вобаста ба истифодаи имзоҳои элекронии рақамӣ ва тасдиқ 

кардани ҳаққонияти имзоҳои электронии рақамӣ;  фаъолият оид ба 

коркард ва истеҳсоли воситаҳои ҳифзи иттилооти махфиёна ва ҳифзи 

техникии иттилооти махфиёна; фаъолият оид ба истеҳсол, сохтан, фурӯш, 

                                                           
201Тибқи моддаи 1 шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ – маҷмӯи шарту талаботе, ки бо низомнома дар 

бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият муқаррар шудаанд, ки иҷрояшон 

барои иҷозатномадор ҳатмӣ мебошад. 
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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, ангишт ва истифодаи шабакаҳои иншооти нафтӣ ва газӣ; 

фаъолият оид ба васл, танзим ва таъмири иншоотҳо ва таҷҳизоти 

энергетикӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки ин кор барои таъмини эҳтиёҷоти худи 

шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори  инфиродӣ анҷом дода шавад); фаъолият оид ба 

гузаронидани экспертизаи бехатарии саноатӣ; фаъолият оид ба истеҳсол ва 

паҳн намудани маҳсулоти тарфгарӣ (пиротехникӣ), ки ба кадастри 

давлатии маводи тарканда дохил шудаанд; фаъолият оид ба корҳои 

лоиҳакашӣ  ва тадқиқотӣ, сохтмон, таъмир ва барқарор кардани роҳҳои 

автомобилгард, роҳи оҳан ва иншоотҳои роҳ; фаъолият оид ба корҳои 

маркшейдерӣ; фаъолияти геодезӣ ва харитасозӣ; фаъолияти фарматсевтӣ 

(тайёр ва истеҳсол кардани доруворӣ  ва воситаҳои косметикӣ, истеҳсоли 

молу техникаи тиббӣ, фурўши доруворӣ ва молҳои  тиббӣ, истеҳсол ва 

фурўши ғизои иловагии  табобатию профилактикӣ); фаъолияти  хусусии 

тиббӣ; фаъолият бо истифодаи ангезандаҳои бемориҳои сирояткунанда; 

фаъолияти вобаста  ба муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо (таҳия, истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигоҳ 

доштан, интиқол, муросилот, додан, фурўш, тақсимот,  соҳиб шудан, 

истифода, воридот ва содирот); фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва 

боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ; фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва 

боркашонӣ бо нақлиёти 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; 
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фаъолият оид ба истеҳсол, воридот ва содироти маҳсулоти тамоку; 

фаъолияти адвокатҳои ваколатдор; фаъолияти кормандони масъули 

патентӣ; фаъолияти соҳаҳои телевизион, радиошунавонӣ ва истеҳсоли 

маҳсулоти аудиовизуалӣ;  фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва тайёр  намудани 

ашёи хоми доруворӣ;  фаъолияти фондҳои ғайридавлатии нафақа; 

фаъолияти Бюрои таърихи қарз;  фаъолият дар соҳаи алоқаи почта ва 

дигар ҳолатҳое, ки дар  моддаи 17 Қонун нишон дода шудаанд анҷом дода 

мешавад. 

Гирифтани иҷозатнома оиди баъзе намуди фаъолиятҳо тартиби 

махсуси иҷозатномадиҳро таълаб менамояд. Ба он намудҳо 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; фаъолият оид ба 

истифодабарии объектҳои олами наботот ва ҳайвонот, ки ба Китоби Сурхи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидаанд, инчунин фаъолият, кор ва 

хизматрасонӣ дар соҳаи истифодаи энергияи атомӣ (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 қонунгузории 

ҶТ  дар бораи фаъолияти бонкӣ, фаъолияти бонки исломӣ, ташкилотҳои 

маблағгузории хурд, танзими асъор ва назорати асъор, хизматрасониҳои 

пардохт ва низоми пардохт ба танзим дароварда мешавад. Номгўи 

намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашавандаро танҳо дар ҳолати 

даровардани тағйиру иловаҳо ба Қонуни мазкур тағйир додан мумкин аст. 
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Ба ҳар як намуди фаъолияти дар боло зикршуда, иҷозатнома дода 

мешавад. Намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда танҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки иҷозатнома гирифтааст, 

метавонад амалӣ карда  шавад.  Иҷозатнома дар тамоми қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон,  баистиснои ҳолатҳое, ки қонунгузорӣ амали 

иҷозатномаро  танҳо дар ҳудуди муайяни  Тоҷикистон паҳн менамояд, амал 

менамояд. Танҳо дар дар ҳолатҳое, ки бевосита қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 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 мазкур 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 аризаи иҷозатномадор ба ҳамин муҳлат дароз 

кардан мумкин аст. 

Барои гирифтани иҷозатнома довталаби иҷозатнома бо мақомоти 

иҷозатномадиҳанда муроҷиат намуда, ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод 

менамояд. Аз ҷумла: ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди 

фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон 

дода мешаванд:  намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки соҳибкори 

инфиродӣ ва шахси ҳуқуқӣ мақсади анҷом додани онро дорад ва муҳлате, 

ки дар давоми он чунин намуди фаъолият анҷом дода мешавад;  барои 

шахси ҳуқуқӣ – нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ ва нусхаи шаҳодатномаи қайди 
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давлатии довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ; нусхаи ҳуҷҷате, 

ки бақайдгирии давлатии довталаби иҷозатномаро тасдиқ менамояд;  

ҳуҷҷате, ки пардохти ҳаққи иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи 

довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунанд; нусхаи ҳуҷҷат дар бораи аз тарафи 

мақомоти андоз ба довталаби иҷозатнома додани рақами мушаххаси 

андозсупоранда. Аз довталаби иҷозатнома пешниҳоди ҳуҷҷатҳоеро, ки дар 

Қонун ва Низомнома  дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе  

намудҳои фаъолият пешбинӣ нашудаанд, талаб кардан мумкин нест. 

Мақоми иҷозатномадиҳанда қарор дар бораи додан ё надодани 

иҷозатномаро дар муҳлати на зиёда аз сӣ рўзи расидани ариза қабул 

мекунад.  Муҳлати   кўтоҳтари қабули қарор дар бораи додан ё надодани 

иҷозатнома ба баъзе намудҳои фаъолият тибқи Низомнома  муқаррар 

карда шуданаш мумкин аст.  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 оиди додани иҷозатнома ва 

ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани онро тасдиқ мекунад, дода мешавад. Ба баъзе 
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намуди фаъолиятҳо (истифодаи сарватҳои зеризамини ва ғ.) қарор аз 

тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда, бо фармоиш ба 

расмият дароварда мешавад. Дар фармоиш муҳлати амали иҷозатнома; 

шарт ва талаботи иҷозатномадиҳӣ; муҳлати пешниҳоди шаҳодатнома 

барои иҷро; уҳдадории бастани созишномаи сармоягузорӣ бо мақомоти 

ваколатдорӣ давлатӣ ва дигар маълумотҳо пешбини када мешаванд. 

Мақоми иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ доранд 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 мўҳлати 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 мўҳлати муқарраршуда ислоҳ накарда 

бошад, мақомоти иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст ба суд муроҷиат намуда, 

бекор кардани иҷозатномаро талаб намояд. Мақоми иҷозатномадиҳандае, 

ки амали иҷозатномаро боздоштааст, оиди барқарор намудани амали он 

қарор қабул мекунад ва дар ин бора ба иҷозатномадор дар давоми се рўзи 

баъди хабардор шуданаш ва санҷидани хатогиҳое, 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 



309 
 

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 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. 

Ба уҳдадории мақомоти иҷозатномадиҳанда  бурдани  феҳристи  

иҷозатномаҳо дохил  мешавад.  Феҳристи иҷозатнома– маҷмўи 

маълумотҳоро дар бораи додани иҷозатнома, аз нав ба расмият 

даровардани ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани иҷозатнома, боздоштан ва 

барқарор намудани амали иҷозатнома ва бекор кардани онро тасдиқ  

мекунанд дар бар мегирад. 
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Дар феҳристи иҷозатномаҳо ғайр аз ҳуҷҷатҳо дар бораи гирифтани 

иҷозатнома, ки дар боло оидашон сухан рондем, инчунин бояд  маълумот 

оиди бақайдгирии иҷозатнома дар феҳристи иҷозатномаҳо;  асосҳо ва 

санаи боздоштан ва барқарор кардани амали иҷозатнома;  асос ва санаи 

бекор кардани амали иҷозатнома, инчунин  маълумотҳои дигаре, ки дар 

низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба  баъзе намудҳои  

фаъолият муайян карда шудаанд.  

Маълумоти дар феҳристи иҷозатномаҳобуда, барои шиносонидани 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ кушодабуда, дар шакли иқтибос ба шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо пардохти маблағ дода мешавад. Маълумот аз феҳристи 

иҷозатномаҳо ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ бемузд дода мешавад. 

Муҳлати додани маълумот аз феҳристи иҷозатномаҳо баъди қабули аризаи 

дахлдор набояд аз се рўз зиёд бошад.  

Шарти зарурии машғул шудан ба баъзе нимудҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ  гирифтани патент ва шаҳодатнома тибқи талаботи 

қонунгузории амалкунанда мебошад. Асоси ҳуқуқи 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. 

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 
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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.  Агар минтақаи фаъолият тамоми қаламрави ҷумҳурӣ интихоб 

шуда бошад, пас маблағи пардохти патент барои намуди фаъолияти 

амалишаванда аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри Душанбе муқарраршуда 

муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ҳудуди ягон вилоят 

(вилоятҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, маблағи пардохти патент аз рӯи 

меъёри баландтарини барои шаҳру ноҳияҳои вилояти (вилоятҳои) дахлдор 

муқарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ду ё аз ин 
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зиёд ноҳияҳои (шаҳрҳои) тобеи ҷумҳурӣ бошад, маблағи пардохти патент 

аз рӯи меъёри баландтарини барои ин ноҳияҳо (шаҳрҳо) муқарраршуда 

муайян карда мешавад.  Дар ҳолати вайрон кардани талаботи  мазкур 

соҳибкори инфиродӣ ӯҳдадор аст, ки маблағи патентро аз рӯи меъёрҳои 

барои шаҳри Душанбе муқарраршуда пардохт намояд. 

Дар ҳолате, ки соҳибкори инфиродӣ хоҳиши анҷом додани ду ё зиёда 

аз он намудҳои фаъолияти дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ пешбинишударо дошта бошад (ё амалан анҷом дода истодааст), 

чунин соҳибкор 100 фоизи маблағи баландтарини патент барои фаъолияти 

интихобгардида пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблағи патент барои 

ҳар як дигар намудҳои фаъолияти интихобшуда месупорад (банди 15).  

Пардохт барои патент бо дарназардошти татбиқ намудани коэффисиентҳои 

минтақавие, ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳрҳо 

ва ноҳияҳо танзим менамоянд ва бо қарори зикршуда тасдиқ шудаанд, 

ҳисоб карда мешавад.  Новобаста аз санаи бақайдгирии давлатии оғози 

фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар асоси патент ё санаи бақайдгирии 

давлатии қатъ намудани фаъолият, пардохт барои патент барои моҳҳои 

пурраи тақвимӣ (аз ҷумла моҳи оғози фаъолият ва моҳи қатъи фаъолият) 

амалӣ карда мешавад. Ҳамзамон, тибқи тартиби муқарраргардида қатъ 

намудани фаъолият тариқи патент то санаи 5 моҳи тақвимӣ уҳдадории 

пардохт барои патент барои ин моҳи тақвимӣ ташкил наменамояд. Дар 

ҳолати риоя нагардидани мӯҳлати муқарраршуда маблағи патент барои ҳар 

моҳи тақвимӣ пурра ба буҷет пардохт мегардад. 

 Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда 

дорои ҳуқуқи истифодаи меҳнати кироя буда, метавонад тамоми намудҳои 

фаъолияти соҳибкориро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) 

Қоидаҳои мазкур маҳдуд накардааст, анҷом диҳад.  Андозбандии 
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даромадҳои шахсони воқеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро дар асоси 

шаҳодатнома амалӣ менамоянд, мувофиқи низомҳои махсуси андозбандии 

муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда 

мешаванд.  Уҳдадориҳои андозии соҳибкори инфиродии дар асоси 

шаҳодатнома фаъолияткунанда аз натиҷаи фаъолияти соҳибкории ӯ 

вобаста мебошад. Ҳамзамон меъери 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.  Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома 

фаъолияткунанда наметавонад воҳидҳои махсус дошта бошад. 

Агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 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; 

д) қабул, коркард ва (ё) таҳвили металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳо, дигар металлҳо, консентрат, оҳанпора ва маъданҳо; 
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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 

маҳали 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 қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, асос мебошад. 

 

§4. Танзими техникӣ 

Истилоҳи “танзими техникӣ” характери шарти дорад. Дар ҳақиқат 

бошад танзими(бамеъёрдарории) техникӣ  фаъолият  вобаста    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, молумулк ва муҳити 

зистро пешбинӣ менамояд, маънои бехатарии маҳсулот, ҷараёни коркард, 

истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, коркарди партовҳои 
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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 вобастааст, ки дар қонунгузории байналмилалии техникӣ 

истилоҳи мазкур ба таври васеъ истифода бурда шуда, ва қабули Қонуни 

ҶТ аз 19 майи соли 2009 “Дар бораи бамеъёрдарории техникӣ”202 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.203   Ба ақидаи Ю. В. Тихомиров агар меъёрҳои ҳуқуқь 

муносибати байни одамонро ба танзим дарорад, он гоҳ меъёрҳои техникӣ 

муносибати инсонро ба воситаҳои меҳнат, ҷараёнҳои истеҳсолию техникӣ 

ва маҳсулот ба танзим медарорад.204  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). 

Объектҳои танзими (бамеъёрдарории) техникӣ - маҳсулот, ҷараёни 

коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, истифодаи 

                                                           
202 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.329; с. 2011, №6, мод. 439. 
203 Белых В. С., Кванина В. В., Лукьянова В. Ю., Панова А. С. Техническое регулирование экономики и 
предпринимательской деятельности. Монография. Москва, 2016. С.6. 
204 Лукянова В. Ю., Калмыкова А. В.Опыт  и правовые проблемы технического регулирования\\ 
Журнал российского права. 2008. №3. 
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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 

танзимнамои 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 хуроки умумӣ , таъминоти  моддӣ - 

техникӣ машғулбуда, талаботҳои 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;  тарҳрезӣ ва татбиқи 

барномаҳо доир ба таҳияи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои 

ҳамоҳангшудаи ба онҳо алоқаманд;  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 ягонаи пешниҳод, боздошт ва бекор кардани эҳтимолияти 

мутобиқат барои ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда;  муқаррар намудани тартиби 

чопи расмии регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда, тартиби 



317 
 

нашри иттилоот дар бораи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои 

ҳамоҳангшудаи амалкунанда, инчунин  муқаррар намудани тартиби 

тафсири расмӣ оид ба масъалаҳои истифодаи регламентҳои техникӣ ва 

ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшудаи онҳоро 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, 

молумулк 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 бо 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 давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи барномаи таҳияи 

регламентҳои техникӣ, ки мақомоти ваколатдори давлатӣ омода менамояд, 

баррасӣ ва амалӣ мегардад. Барномаи мазкур аз ҷониби  Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад (м. 14). Регламентҳои техникӣ 

бо мақсадҳои ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон, молумулки 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 
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бар мегирад. Дар регламентҳои техникӣ ҳамчунин      қоида ва 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 муаян намудани масулият 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 технологии Ҷумҳурии Тоҷикистон 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).  

 

§5.Санҷиши давлатии  фаъолияти соҳибкорӣ 

  Санҷишӣ давлатӣ оиди риояи талаботи қонунгузорӣ аз тарафи 

субъектҳои фаъолияти хоҷагӣ шакли ташкилии танзими давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ баҳисоб меравад. Чунин санҷиш ҳангоми 

гузаронидани чорабиниҳои назоратӣ аз тарафи мақомотҳои давлатии 

санҷиш ба субъектҳои назоратшаванда риояи дурусти қонунгузориро 
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кафолат медиҳад.  Қабули Қонуни  ҶТ аз 25 декабри соли 2015 “Дар бораи 

санҷиши фаъолияти  субъектҳои хоҷагидор”205 қадами муайянест дар 

инкишофи қонунгузорӣ оид ба назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

дар  Тоҷикистон. Қонуни мазкур нисбатан доираи маҳдуди амалнамои 

дорад.  Муқаррароти он нисбат ба санҷишҳои дар доираи назорати 

прокурорӣ, аудити Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, қонунгузории бонкӣ, 

мурофиавии ҷиноятӣ, андоз, гумруки  ва фаъолияти оперативию ҷустуҷӯӣ 

амалишаванда татбиқ намегарданд.  

 Тибқи он санҷиш - 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. Дар асоси моддаи 10 

Қонуни мазкур ба мақомоти санҷишии давлатӣ  - мақомоти ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, хоҷагии ҷангал, шикор ва ҳудудҳои 

табиии махсус муҳофизатшаванда, меъморӣ ва сохтмон,  бехатарии корҳо 

дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ,  телевизион ва радио, фаъолияти 

зиддиинҳисорӣ,  оташнишонӣ, назорати иёргирӣ,  суғурта,   энергетикӣ,  

бехатарии иншооти гидротехникӣ, фаъолияти фармасевтӣ, фаъолияти 

тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, санитарию эпидемиологӣ, стандартонӣ, 

метрология, сертификатсия ва   байторӣ, фитосанитарӣ ва карантини 

растанӣ, зотпарварӣ, техникаи  кишоварзӣ, тухмипарварӣ,  меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, нақлиёт, алоқа, иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, маориф ва илм,  маводи 

нашъаовар, оид ба танзими муносибатҳо вобаста ба замин, геодезия, 

бақайдгирии давлатии молумулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он, омор, 

                                                           
205 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №7, қ. 1, мод. 1115 
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суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дохил мешаванд. Ба ваколати мақомотҳои 

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;  

мусоидат ҷиҳати ҷорӣ намудани хатти алоқаи телефонии фаврӣ ва сомонаи 

дахлдор барои воридшавии шикоят нисбат ба мақомоти санҷишӣ 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. Объекти санҷиш – 

фаъолияти субъекти хоҷагидоре шуда метавонад, ки дорои дараҷаи 

муайяни таваккал буда мебошад.   

Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор  дар асоси  принсипҳои  

қонуният, беғаразӣ ва ошкорбаёнӣ; пешгирӣ ва бартараф намудани 

ҳуқуқвайронкуниҳо;  поквиҷдонии шахсони мансабдори мақомоти 

санҷишӣ ва субъекти хоҷагидор;  ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

субъектҳои хоҷагидор;  роҳ надодани дахолат ба фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидор, ки ба мавзӯи санҷиш вобастагӣ надорад;  даврияти 

гузаронидани санҷиш;  нораво будани такроркунии санҷишу назорати 

идоравӣ ва байниидоравӣ ҳангоми гузаронидани санҷиш;  ҳатмӣ будани 

маълумотдиҳӣ ба субъектҳои хоҷагидор аз ҷониби мақомоти санҷиш оид 

ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки шарту талаботи ҳатмиро пешбинӣ 

менамоянд;    ошкоро ва дастрас будани иттилоот оид ба санҷишҳои  

фаъолияти субъектҳои хоҷагидор;  гузаронидани санҷиш бо риояи 
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талаботи қонун  танҳо дар минтақаи фаъолияти субъекти хоҷагидор ва ғ. 

мебошад. Мавзӯи санҷишҳо хело гуногун буда, ба онҳо санҷишӣ  ҳифзи 

муҳити зист, назорати истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ;  меъморӣ ва 

сохтмон;  истеҳсол ва/ё  интишори маводи овозӣ, визуалӣ, аудиовизуалӣ, 

инчунин интишори ахбори иловагӣ, дуюмбора ва намудҳои дигари ахбори 

омма;  ҳимоя ва рушди рақобат, пешгирӣ, маҳдудкунӣ,  қатъи фаъолияти 

инҳисорӣ ва рақобати бевиҷдонона;  танзими фаъолияти субъектҳои 

монополияҳои табиӣ;  ҳимояи  ҳуқуқи истеъмолкунандагон;  танзими 

фаъолияти рекламавӣ;   истеҳсол, истихроҷ, коркард, истифода, нигоҳдорӣ 

ва баҳисобгирии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо;  риояи 

талаботи қонунгузорӣ дар бораи суғурта;  истифодаи оқилона ва босамари 

захираҳои гармию энергетикӣ;  ҳолати баҳисобгирии истеҳсол ва 

истифодаи қувваи барқу гармӣ; ҳолати техникии иншооти гидротехникӣ;  

фаъолияти фармасевтӣ ва молҳои тиббӣ;  ғизои кӯдакон ва маводи ороишӣ 

(косметикӣ);  муомилоти қонунии маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ 

ва прекурсорҳои дар тиб истифодашаванда;  фаъолияти тиббӣ;  ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ;  риояи меъёр ва қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ;  

стандартонӣ, метрология ва сертификатсия;  риояи қоидаҳои савдо ва 

хӯроки умумӣ;  фаъолияти байторӣ;   пешбурди корҳои зотпарварӣ дар 

чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ;  

сифати тухмӣ ва парвариши ниҳолҳо;  ҳифзи меҳнат;  муҳоҷират;  шуғли 

аҳолӣ;  алоқаи барқӣ, алоқаи почта ва иттилоотонӣ;  риояи шарт ва 

талаботи иҷозат ва иҷозатнома;   риояи қоидаҳои пешбурди дафтари 

бақайдгирии санҷишҳо;  риояи раванди таълим ва тарбия дар асоси 

стандартҳои давлатии таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ;   истифодаи 

мақсадноки маблағи андози иҷтимоӣ;  бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти 

суғуртаи давлатии иҷтимоӣ,  амалигардонии суғуртаи ҳатмии нафақавии 
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касбӣ  ва ғайра 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 хоҷагидор 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 менамояд. Огоҳиномаи хаттӣ шарти асосии гузаронидани 

санҷиш буда, мақомоти санҷишӣ 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 

накардани санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон  равона 

шудаанд;  санҷиши мутобиқати фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ ба талаботи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;  гузаронидани арзёбии иттилоот оид 

ба фаъолияти субъекти хоҷагӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардидааст ва  мувофиқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

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 хоҷагидори 
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мушаххас дар асоси нақшаи солонаи гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ 

таъин карда мешавад.  Дар ҳолати мавҷуд набудани нақшаи солонаи 

тасдиқшудаи гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ мақоми санҷишӣ барои 

гузаронидани намуди санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагӣ, ба истиснои 

санҷишҳое, ки бо аризаи хаттии худи субъекти хоҷагӣ гузаронида 

мешаванд, ҳуқуқ надорад.   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;  бо супориши Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла бо мақсади пешгирии ба вуҷуд омадани ҳолатҳои 

фавқулодда ва  дар ҳолати мавҷуд будани парвандаи ҷиноятӣ 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 хоҷагӣ 

зикргардида мавриди санҷиши иловагӣ қарор дода мешаванд.  Шикояти 

субъектҳои хоҷагидор бояд дар муҳлати на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз рӯзи 

қабули шикоят аз ҷониби мақоми санҷишӣ баррасӣ гардида, нисбати он 
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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 назардошти 

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 хоҷагидор ба ҳаёт ё саломатии аҳолӣ, манфиатҳои 

молумулкӣ ва амнияти ҷомеа, ҳифзи муҳити зист, бо дарназардошти 

дараҷаи вазнинии оқибатҳои он, муайян менамоянд. Сатҳи таваккали 

фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ бо дараҷаи таваккалии баланд, миёна ва паст 
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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.  Агар то гузаштани муҳлати зикршуда фаъолияти субъекти 

хоҷагӣ қатъ гардад (аз нав ташкил карда ё барҳам дода шавад), фаъолияти 

молиявии субъекти хоҷагидор, намояндагиҳо ва филиалҳои он дар доираи 

санҷиши фаъолияти худи субъекти хоҷагӣ гузаронида мешавад.  

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 хоҷагидор ворид шаванд;  аз субъекти хоҷагидори 

санҷидашаванда ҳуҷҷатҳои заруриеро, ки бевосита бо гузаронидани 

санҷиш алоқаманданд,  талаб намуда,  аз  онҳо иқтибос ва нусха гиранд;  аз 
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роҳбари субъекти хоҷагӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба мавзӯи санҷиши 

фаъолияти он баёноти хаттӣ талаб намоянд;  намунаҳоро дар асоси санади 

хаттии тартибдодаи тарафҳо ба миқдоре, ки барои гузаронидани санҷиш 

зарур аст, гиранд ва новобаста ба намуди намуна, онҳоро баъди анҷоми 

санҷиш дар асоси уҳдадории хаттӣ баргардонанд;  ба ҷараёни санҷиши 

субъекти хоҷагӣ коршиносону (мутахассисону) машваратчиёнро ҷалб 

намоянд. 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 қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла ҷаримаҳо, фоизҳо;  истифода бурдани далелҳои вуҷуд доштани 

камбудиҳо ҳамчун асос барои дахолат ё маҳдуд намудани фаъолияти 

субъектҳои хоҷагӣ;  анҷом додани амалҳое, ки ба фаъолияти истеҳсолию 

тиҷоратии субъектҳои хоҷагӣ монеъ мешаванд;  гузаронидани санҷиш 

тибқи асосҳое, ки дар Қонуни мазкур пешбинӣ нашудаанд ва бе қарор оид 

ба гузаронидани санҷиш;  гузаронидани санҷиш нисбати субъектҳои 

хоҷагидор, ки ба шахси мансабдори мақоми санҷишӣ муносибатҳои 

хешутаборӣ доранд;  гузаронидани санҷиш ҳангоми набудани роҳбар ё 

намояндаи ваколатдори субъекти хоҷагӣ;  талаб намудани ҳуҷҷатҳо, 

иттилоот, маълумот, намунаи маҳсулот, иёргирии озмоиши объектҳои 

муҳити атроф ва объектҳои муҳити истеҳсолот, агар онҳо объекти санҷиш ё 

ба мавзӯи санҷиш алоқаманд набошанд, инчунин мусодира намудани 

нусхаи аслии чунин ҳуҷҷатҳо;  гирифтани намунаҳои маҳсулот, иёргирии 

озмоиши объектҳои муҳити атроф ва объектҳои муҳити истеҳсолот барои 

гузаронидани таҳқиқот, озмоиш, ченкунии онҳо бе тартиб додани 

протоколҳо оид ба гирифтани намунаҳои зикргардида, иёргирӣ аз рӯи 

намунаи муқарраргардида ва зиёда аз миқдори муқаррарнамудаи 
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стандартҳои миллӣ, қоидаҳои гирифтани намуна, иёргирӣ ва усулҳои 

таҳқиқ, озмоиш, ченкунии онҳо ва регламентҳои техникӣ;  паҳн намудани 

маълумоте, ки дар натиҷаи гузаронидани санҷиш дастрас шудааст ва он 

дорои сирри давлатӣ, тиҷоратӣ, хизматӣ ва дигар сирри бо қонун 

ҳифзшаванда мебошад, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ;  аз муҳлати муқарраргардида зиёд гузаронидани санҷиш, 

инчунин  ба субъектҳои хоҷагӣ додани дастур ё пешниҳод дар бораи  аз 

ҳисоби онҳо гузаронидани чорабиниҳои марбут ба санҷиш 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;  то оғози санҷиш ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

субъектҳои хоҷагидори санҷидашаванда, инчунин ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

худро вобаста ба гузаронидани санҷиш фаҳмонида диҳанд;  ба иштирок 

намудани намояндагони субъекти хоҷагӣ ҳангоми гузаронидани санҷиш 

монеъ нашаванд ва оид ба масъалаҳои вобаста ба  мавзӯи санҷиш ба онҳо 

шарҳ диҳанд;  нигоҳдории миқдор ва сифати ҳуҷҷатҳо, намунаҳои 

таҷрибавӣ  ва маводи дигари муваққатан гирифташуда, инчунин сари вақт 

баргардонидани онҳоро таъмин намоянд;  мавзӯъ ва моҳияти камбудиҳои 

ошкоргардида ва чораҳои  бартараф намудани онҳоро ба субъектҳои 

хоҷагӣ шарҳ дода, ба пинҳон кардани онҳо роҳ надиҳанд;  барои 

фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ монеъ нашаванд;  аз ҳудуди субъекти 

хоҷагидори санҷидашаванда ҳуҷҷатҳои санҷидашавандаро берун 
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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( м. 33).  

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;  

шахсонеро, ки дар бораи гузаронидани санҷиш қарори дахлдор надоранд 

ва ё онҳо дар дафтари бақайдгирии санҷишҳо маълумоти дахлдор ворид 

накардаанд  ва ё муҳлати дар қарор зикргардидаи онҳо фаро нарасида ва ё 

гузаштааст, ба санҷиш роҳ надиҳанд;  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 қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 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;  бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбати натиҷаҳои санҷиш шикоят намоянд, инчунин  бо 

мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ дар раванди гузаронидани 

санҷиш ва аз рӯи натиҷаҳои он мутахассисон ва намояндагони 

ассотсиатсияҳоеро, ки аъзои онҳо мебошанд, инчунин дигар ташкилоти 

ҷамъиятиро ҷалб намоянд. Субъектҳои хоҷагӣ уҳдадоранд шахсони 
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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;  бо тартиби 

муқарраргардида ба дафтари 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.  Бо мақсади таъмини шаффофият санҷишҳои аз ҷониби мақомоти 

санҷишӣ гузаронидашаванда дар дафтари бақайдгирии санҷишҳо ба қайд 

гирифта мешаванд. 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 
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инфиродие, ки фаъолияти худро дар асоси патент амалӣ менамояд, набояд 

аз ду рӯзи тақвимӣ зиёд бошад.  Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 

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.   Дар ҳолатҳои 

истисноӣ ба монанди фалокат, беморӣ, фавти шахси масъул ва ҳолатҳои 

дигари рафънопазир – бо қарори роҳбари мақоми санҷишӣ муҳлати 

зикршуда як маротиба ба муҳлати на зиёда аз сеяки муҳлати асосии 

гузаронидани санҷиш тамдид карда мешавад. Санҷиш танҳо дар вақти 

корӣ ва рӯзҳои кории субъекти хоҷагидор гузаронида мешавад, ба 

истиснои санҷиши ғайринақшавӣ ( м. 26).  

 Гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор аз рӯи 

масъалаҳое, ки қаблан аз ҷониби мақоми санҷишӣ сатҳи дигар ё мақоми 

дигари санҷишӣ дар давраи санҷиш муқарраргардида гузаронида шудааст, 

манъ аст.  Мақоми санҷишӣ салоҳияти ҳар яке аз сатҳҳои мақомоти 

санҷишро оид ба гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 

муайян менамояд.   Дар ҳолате, ки санҷиши фаъолияти субъекти  хоҷагӣ аз 

ҷониби мақоми санҷиши як сатҳ (ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ё ноҳиявӣ)  

гузаронида шавад, ба мақоми санҷиши сатҳи дигар гузаронидани санҷиши 

ҳамон як субъекти хоҷагӣ манъ аст (м. 27).  

 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 дигари санад  дар  хусуси 
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гирифтани он қайд ворид намуда, имзо гузорад.  Дар сурати ошкор 

гардидани содиршавии ҷиноят дар рафти фаъолияти субъекти хоҷагидор 

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.  

Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ ҳангоми  аз ҷониби мақоми 

санҷишӣ ба субъекти хоҷагӣ фиристода нашудани огоҳиномаи хаттӣ дар 

бораи санҷиши гузаронидашаванда ва номгӯи масъалаҳои санҷишӣ;  

ҳангоми гузаронидани санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидор аз ҷониби 

шахси мансабдори мақоми санҷишӣ ба субъекти хоҷагӣ пешниҳод 

накардани шаҳодатномаи хизматӣ;  дар сурати набудани сабти шахси 

мансабдори мақоми санҷишӣ дар дафтари бақайдгирии субъекти хоҷагӣ ва  

гузаронидани санҷиши аввалини фаъолияти субъекти хоҷагии навтаъсис, 

ба истиснои субъектҳои хоҷагии дараҷаи таваккалнокиашон баланд, дар 

давоми ду соли аввали фаъолияти он беэътибор дониста мешавад ( м. 16).   

Бояд қайд намоем, ки тибқи Қонуни ҶТ аз 21 феврали соли 2018 “Дар 

бораи мороторияи санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаҳои 

истеҳсолӣ” нисбати санҷиши субъектҳои соҳибкорие, ки дар соҳаҳои 

истеҳсолӣ  фаъолият менамоян 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 мараторияи санҷишиҳо 

муҳлате мебошад, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шуда, дар давоми он санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 
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дар соҳаҳои истеҳсолӣ манъ карда мешавад. Тибқи моддаи 7 Қонун  дар ин 

давра амали  Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; Кодекси ҷангали 

Ҷумҳурии Тоҷикистон;  Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;  Кодекси 

шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор»;   «Дар бораи 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»;  «Дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон»;  «Дар 

бораи ҳифзи муҳити зист»;  «Дар бораи ҳимояи рақобат»;   «Дар бораи 

бехатарӣ аз сӯхтор»;   «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои 

қиматбаҳо»;  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика»;   «Дар 

бораи стандартонӣ»;  «Дар бораи сертификатсияи маҳсулот ва 

хизматрасонӣ»; «Дар бораи баҳодиҳии мутобиқат»;   «Дар бораи байторӣ»;  

«Дар бораи тухмипарварӣ»;  «Дар бораи карантини растанӣ» ва   «Дар бораи 

зотпарварӣ» боздошта мешаванд (м. 7 Қонун). Санҷиши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ оид ба иҷро намудани талаботи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба муқаррароти 

моддаи 7 Қонуни мазкур, дар ҳолатҳои зерин таъин ва бо огоҳонидани шӯрои 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ гузаронида мешавад: Аз ҷумла:  

- санҷишҳои нақшавии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Палатаи 

ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикис-

тон ва мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи андоз; 

- 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 
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мақомоти ваколатдори давлатии санҷишӣ аризаи хаттӣ ворид гардад, санҷиш 

дар доираи муроҷиати пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад; 

- агар санҷиш ба муомилоти маводи доруворӣ, сифат ва бехатарии 

маҳсулоти хӯрокворӣ вобаста бошад; 

- 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 андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронида мешавад. 

-дар асоси аризаи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли; 

- ҳангоми аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ 

(андозсупорандагон) иҷро нагардидани ўҳдадориҳои андоз с анҷишҳои 

гузаронидамешуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар дафтари бақайдгирии санҷишҳо қайд карда мешаванд. 

 

§6. Дастгирии давлатии  фаъолияти соҳибкорӣ 

Яке аз шаклҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дастгирии 

давлатии он башумор меравад. Дар фарқият ба дигар шаклҳо, ки ба 

воситаи онҳо ҳамчун қоида доира ва ҳудуди муайяни фаъолияти 

субъектҳои хоҷагӣ муқаррар карда мешавад, дастгирии давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ барои васеъ намудани имконияти онҳо равона 

карда шудааст. Дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ нисбати ҳам 

соҳаи муайян ё намудҳои мушаххаси субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ( 

мисол, фаъолияти аудиторӣ) ва ҳам нисбати субъектҳои муайян( 
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мисол,субъектҳои хурду миёна) амалӣ карда мешавад. Мақсади 

дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ барпо намудани шароити 

ташкили ва иқтисодӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. 

Дастгирии давлатии соҳибкорӣ фаъолияти мақомоти  давлатии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи чорабиниҳои пешбининамудаи 

барномаҳои давлатӣ ва ҳудудии рушди соҳибкориро дар бар мегирад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқие қабул 

карда шудаанд, ки дар онҳо масъалаҳои дастгирии давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ ба танзим дароварда шудаанд. Ба онҳо Қонуни ҶТ аз 26 июли 

соли 2014 “ Дар бораи ҳимоя ва дастгирии соҳибкорӣ”206; Қонуни ҶТ аз 3 

июли соли 2012  “Дар бораи савдои хориҷӣ”207; Қонуни ҶТ аз 5 марти 

соли 2007 “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси 

агросаноатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон”208 Қонуни ҶТ “Дар бораи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ”,  Қарори Ҳукумати ҶТ аз 14 феврали соли 2015 

«Дар бораи Фонди дастгирии соҳибкорӣ», Низомномаи “Фонди 

дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисто аз 28 апрели 

соли 2017 ва ғайра дохил мешаванд. 

Дар Санадҳои ҳуқуқии зикршуда оид ба дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ 

чораҳои зиёде андешида шудаанд. Дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз 

тарафи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар самтҳои   такмили 

қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои соҳибкорӣ ва имконияти озодона амалӣ 

намудани ҳамаи намудҳои соҳибкорие, ки  қонунгузорӣ  пешбинӣ 

намудааст;  ташкили фондҳои дастгирии соҳибкорӣ, ташкили марказҳои 

                                                           
206 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ.2, мод. 404; Қонуни ҶТ аз 18.03.2015 с., 
№ 1194. 
207Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2012, №7, мод.696; Қонуни ҶТ аз 8.08.2015 с., № 
1215. 
208 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2007, №3, мод.174; соли 2008, №12, ќисми 2, 
мод.1007. 
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дастгирии давлатии соҳибкорӣ, бизнес-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ  ва дигар шаклҳои инфрасохтори соҳибкорӣ 

таъмини методию таълимӣ, илмию методӣ ва иттилоотии фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ аз ҳисоби Фонди дастгирии давлатии соҳибкорӣ; 

ташкили фаъолияти шӯроҳо оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ(м. 18) анҷом дода мешавад. Тавассути пешниҳоди 

грантҳои давлатӣ барои ташкил ва татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти 

иҷтимоӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт,  татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ ва 

қисман кафолатдиҳии қарзҳои субъектҳои соҳибкорӣ аз ҳисоби  Фонди 

дастгирии давлатии  соҳибкорӣ  амалӣ карда мешавад (м.19 Қонун). 

Дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои   беҳтар намудани  шароити  

соҳибкорӣ ба  низоми  бақайдгирии соҳибкорӣ;  андозбандӣ;  

иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ;  санҷиши фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ;  бақайдгирии молумулк;  ҳисоботдиҳӣ;  танзими 

зиддиинҳисорӣ;  содда намудани амалиёти воридотию содиротӣ бо 

назардошти санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон, инчунин қарздиҳӣ ва мораторияи санҷиши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ асос меёбад.  Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ” принсипҳои асосии ҳимоя ва дастгирии 

давлатии  соҳибкорӣ муқаррар карда шудаанд. Ба онҳо  қонуният; 

шаффофияти фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ; баробарҳуқуқии ҳамаи 

субъектҳои соҳибкорӣ;  кафолати  ҳимояи ҳуқуқ ва таъмини фаъолияти 

озоди субъекти соҳибкорӣ;  иштироки озоди субъектҳои соҳибкорӣ дар 

таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба манфиатҳои соҳибкорӣ 

дахлдошта, инчунин  афзалияти рушди соҳибкории хурд ва миёна ( м. 4) 

дохил мешаванд. Бояд қайд намоем, ки ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
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ҳокимияти давлатӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. Вай   дар шакли 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ, молумулкӣ, молиявӣ, иттиллоотӣ ва дигар шаклҳо 

анҷом дода мешавад.  Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ  назорати татбиқ намудани 

сиёсати давлатӣ оид ба дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ;  муайян намудани 

мақоми ваколатдори давлатӣ; тасдиқи барномаҳои дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ; қабул ва тасдиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 

фаъолияти соҳибкорӣ; таъсис додани Фонди дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ; таъсис додани бизнес – инкубаторҳо; муайян намудани ҳаҷми 

маблағҳои буҷети давлатӣ барои татбиқи барномаҳои дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ; фароҳам овардани шароити мусоид барои 

сармоягузорон, ташкилотҳои байналмилалӣ (грантдиҳандагон) оид ба 

масъалаҳои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ ва  амалӣ намудани дигар 

салоҳияте, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст 

дохил мешаванд(м.13). Мақомоти ваколатдорӣ давлатӣ оид ба дастгирии 

соҳибкорӣ Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба ваколатҳои мақоми ваколатдори 

давлатӣ   амалӣ намудани сиёсати давлатӣ оид ба дастгирӣ ва рушди 

соҳибкорӣ; таҳия ва татбиқи барномаҳои дастгирӣ ва рушди cоҳибкорӣ; 

таҳлили муҳити соҳибкорӣ, омӯзиш ва пешниҳод намудани таклифҳо оид 

ба рушди соҳибкорӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳия ва 

пешниҳоди лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 

фаъолияти соҳибкорӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; мусоидат ба 

таъсисёбӣ ва  рушди инфрасохтори соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; назорати татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи фаъолияти  соҳибкорӣ; пешниҳоди таклифҳо ба 



338 
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсиси бизнес-инкубаторҳо; 

мусоидат намудан ба иштироки соҳибкорон дар татбиқи барномаҳои 

давлатии рушди инноватсионӣ, сармоягузорӣ ва сохтмонӣ;  фароҳам 

овардани шароит ба субъектҳои соҳибкорӣ барои иштирок намудан дар  

бозори байналмилалии мол (кор, хизматрасонӣ);  ҳамкории 

байналмилалӣ оид ба рушди соҳибкорӣ;  тарғиби сиёсати давлатӣ оид ба 

рушд ва дастгирии соҳибкорӣ;  мусоидат ба беҳтар намудани 

нишондиҳандаҳои рушди соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  

рейтинги байналмилалӣ; ҳавасмандгардонии субъектҳои соҳибкорӣ;  

фароҳам овардани шароити мусоид барои рақобати солим;  таҳия ва 

тасдиқи шаклҳои ҳисоботи идоравӣ, варақаи санҷиш, меъёрҳои муайян 

кардани дараҷаи хавфнокии фаъолияти соҳибкорӣ ва мувофиқаи 

нақшаҳои санҷишии мақомоти санҷишӣ мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ намудани дигар ваколатҳое, ки 

қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст дохил мешаванд. Ба ваколатҳои 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ таҳия ва татбиқи барномаи ҳудудии 

дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ;  таъсиси шӯроҳои ҳудудӣ оид ба рушди 

соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ; таъмини рушди 

инфрасохтори дастгирии соҳибкорӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ; муайян намудани ҳаҷми маблағҳо аз буҷети маҳаллӣ 

барои татбиқи барномаҳои ҳудудии рушди соҳибкорӣ ва қабули 

қарорҳои дахлдор доир ба дастгирии давлатии  субъектҳои соҳибкорӣ 

мутобиқи барномаи ҳудудии рушди соҳибкорӣ дохил мешаванд. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии соҳибкории ватаниро  

дар ҳолатҳои зарурӣ тибқи  Қонуни ҶТ аз 3 июли соли 2012  “ Дар бораи 

савдои хориҷӣ”  ба роҳ мемонад.  Чунончи, Ҳукумати Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон  метавонад ҳангоми  норасоии шадиди молҳое, ки барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти назаррас доранд ё барои сабук кардани 

чунин норасоӣ ва   бо мақсади ҳифзи захираҳои табиии тамомшаванда, 

агар маҳдудиятҳои содирот ҳамзамон бо маҳдудиятҳо барои истеҳсол ё 

истифодаи дохилӣ татбиқ шаванд маҳдудиятҳои миқдории содиротро 

муқаррар намояд (м.16).  Тавассути ҷорӣ намудани чораҳои махсуси 

тиҷоратӣ, аз ҷумла боҷҳои зиддидемпингӣ, боҷҳои ҷубронӣ, чораҳои 

муҳофизатӣ ва   чораҳо ҷиҳати ҳифзи тавозуни пардохт  Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад воридот ё содироти молро маҳдуд созад 

(м. 20).  Расмиёт ва шартҳои татбиқи чораҳои махсуси савдо бо 

дарназардошти муқаррароти созишномаҳои дахлдори Созмони 

Умумиҷаҳонии Савдо  аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  

карда мешавад ( м. 34 Қонуни мазкур). 

 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ҳамон вақт боҷи 

зиддидемпингӣ ё ҷубронӣ муқаррар менамояд, ки  воридоти демпингӣ ё 

субсидиявӣ нисбат ба дараҷаи истеҳсол ё истеъмоли дохилӣ хеле афзоиш 

ёбад, инчунин ба сабаби демпинг ё воридоти субсидияшуда нархи 

маҳсулоти воридотӣ нисбат ба нархи маҳсулоти шабеҳи истеҳсоли ватанӣ 

хеле паст шавад ва ё нархи маҳсулоти воридшаванда аз нархи моли шабеҳ 

хеле паст шуда, барои баланд шудани ин нарх имконият надиҳад, ҳол он ки 

дар ҳолати дигар ин имконпазир мебуд ва дар натиҷа ба саноати ватанӣ 

зарари назаррас расонида шуда ё таҳдиди расонидани чунин зарар ҷой 

дошта бошад. Боҷи зиддидемпингӣ набояд аз маблағи камтарине, ки барои 

ҷуброни зарари ба саноати ватанӣ расонидашуда зарур аст ё фарқияти  

байни арзиши муътадили мол ва нархи чунин молҳо дар сурати барои 

содирот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданашон зиёд бошад. Боҷи 

ҷубронӣ бошад набояд аз маблағи камтарине, ки барои бартараф намудани 
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зарар дар саноати ватанӣ зарур аст ё арзиши пурраи субсидия зиёд бошад 

(м.35). Чораҳои муваққатии зиддидемпингӣ ё ҷубронӣ баъди гузаронидани 

таҳқиқот дар асоси аризаи хаттие, ки аз намояндагони саноати ватанӣ ё аз 

номи онҳо ворид гардидааст, инчунин дар сурати мавҷуд будани  далелҳои 

кофии ҷой доштани демпинг ё субсидия, зарари назаррас ё  алоқамандии 

сабабу оқибат мавҷуд будан, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ  

татбиқ карда мешавад.    Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз гузаштани 

60 рўз аз санаи оғоз гардидани таҳқиқот дар ҳолатҳои эҳтимолияти ҷой 

доштани демпинг ва ё субсидия ва зарари пайвастаи ба саноати дохилӣ 

расонидашуда ва  таъхир зараре расонад, ки барқарор намудани он мушкил 

бошад, инчунин  ба тарафҳои манфиатдор имконияти муносиб дода шуда 

бошад, ки, то маълумоти заруриро  барои ҳифзи манфиатҳояшон  

пешниҳод намоянд,  ҳуқуқ дорад чораҳои муваққатии зиддидемпингӣ ё 

ҷуброниро татбиқ намояд.  Татбиқи чораҳои муваққатӣ дар ҳолати боҷҳои 

зиддидемпингӣ набояд аз шаш моҳ ва дар ҳолати боҷҳои ҷубронӣ аз чор 

моҳ зиёдтар давом кунад ( м. 40).  

Агар муқаррар карда шавад, ки  воридоти маҳсулоти муайян дар давраи 

муайян ба андозаи мутлақ ё дар муқоиса бо истеҳсолоти дохилӣ ба 

миқдори афзоишёбанда амалӣ гардонида шудааст ва ё дар шароите амалӣ 

гардонида шуда бошад, ки чунин воридот ба саноати ватание, ки молҳои 

шабеҳ ё молҳои бевосита рақобаткунанда истеҳсол мекунад, зарари ҷиддӣ 

расонидааст ё таҳдиди расонидани чунин зарарро дошта бошад Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади бартараф намудани зарар ба саноати 

ватанӣ, инчунин таҳдиди зарар ба саноати ватанӣ бо сабаби афзоиши 

воридот чораҳои муҳофизатиро татбиқ менамояд ( м. 43). 

Чораҳои муҳофизатӣ дар шакли маҳдудиятҳои миқдорӣ ё баланд 

бардоштани тарифҳо андешида мешаванд. Онҳо танҳо ба он андозае 
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татбиқ мегарданд, ки барои пешгирӣ ё бартараф намудани  зарари ҷиддӣ ва 

барои осон гардонидани ҷараёни мутобиқсозии истеҳсолот зарур аст. 

Чораҳои интихобшуда бояд барои ноил шудан ба ин мақсадҳо муносиб 

бошанд.   Агар ба сифати чораи муҳофизатӣ маҳдудияти миқдорӣ истифода 

гардад, пас он набояд миқдори воридотро поёнтар аз ҳаҷми миёнаи 

воридоти чунин мол дар давоми се соли нишондиҳандаи қабл аз чунин 

воридот, ки дар хусуси онҳо чунин маълумот мавҷуд аст, ихтисор намояд, 

агар асосноккунии дақиқ бо назардошти он ки дараҷаи дигар барои 

пешгирӣ ё бартараф намудани зарари ҷиддӣ лозим аст ( м. 45). 

Ҳамзамон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи тавозуни 

пардохт дар асоси маълумоти пешниҳоднамудаи Бонки миллии Тоҷикистон 

ҳуқуқ дорад маҳдудиятҳои миқдории воридоти молро дар ҳолатҳои  

пешгирӣ намудани таҳдиди ногузир ё боздоштани камшавии ҷиддии 

захираҳои асъор ва  ноил шудан ба суръати зиёдшавии қобили қабули 

захираҳои хеле ками асъор  ҷорӣ намояд (м. 50 Қонун).  

 Давлат дастгирии муайянро ба соҳаҳои комплекси агросаноатӣ 

мерасонад. Тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои 

комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дастгирии давлатии 

соњањои комплекси агросаноатї ба воситаи шахсони воќеї ва њуќуќї, 

новобаста аз шакли моликияташон, бо роњњои  људо намудани кўмаки 

молиявї (субсидия) аз њисоби буљети давлатї ва  љалби сармояњои хориљї 

ва грантњо анҷом дода мешавад. Мақсад аз он рушди соҳаи агросаноати 

мебошад. Њукумати Љумњурии Тољикистон њар сол њангоми тањияи лоињаи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи Буљети давлатї барои соли 

навбатии молиявї бо назардошти имкониятњои молиявї миќдор ва 

тартиби људо намудани субсидияро (кўмаки молиявї) ба маќсадњои муайян 

муќаррар менамояд.  Субсидия вобаста ба фаъолияти шахсони воќеї ва 

њуќуќї, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқиашон, ба соњањои  
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тухмипарварии элита ва ибтидої, истењсоли тухмињои репродуксияи якум 

ва дуюм,  таъсиси фонди гардиши тухмии зироатњои кишоварзї;   

њосилхезгардонии заминњои кишоварзї;  бењтаргардонии њолати 

мелиоративии заминњои корами обї;  азхудкунии заминњои нав ва ба 

гардиши кишоварзї дохил намудани заминњои партов;  баланд бардоштани 

њосилнокї ва зиёд намудани истењсоли пахта, картошка, сабзавот, полизї, 

ѓаллагї, лубиёгї, тамоку ва мубориза бар зидди касалињои онњо;  бунёди 

боѓу токзорњо ва парваришхонањо барои нињолњои мевадињанда;  харид ва 

парвариши чорвои зотї, парранда ва моњї;  рушди соњаи байторї ва 

гузаронидани чорабинињои эпизоотї;  рушди соњаи занбўри  асалпарварї;  

хариди тухми пилла ва мубориза бар зидди касалињои зараррасони тут;  

инкишоф ва татбиќи дастовардњои илмию техникї, ташкил ва тањкими 

минбаъдаи фонди генетикии миллии зироатњои кишоварзї, чорво, 

парранда ва моњї, инчунин хариди асбобњо ва таљњизоти замонавї, 

маводњои химиявию биологї барои пажуњишгоњњои илмї – тадќиќотии 

соњањои комплекси агросаноатї, инчунин  таъсис додани истењсолоти нав, 

харид ва таъсиси фонди зањрхимикатњо, нурињои минералї људо карда 

мешавад( м. 8 Қонун).   

Шакли муайяни дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ      метавонад 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ бошад. Ҳамкории давлатию хусусӣ 

воситае мебошад, ки таввасути он сармояи хусусӣ барои  инкишофи 

соҳаҳои иҷтимоӣ ҷалб карда шуда, ҳамзамон  самаранокона харҷ намудани 

маблағҳои буҷетӣ ҳангоми  амалӣ намудани лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёт, 

хоҷагии манзилию коммуналӣ, маориф, тандурустӣ ва бунёди 

техналогияҳои инвеститсионӣ таъмин карда шавад. Бояд қайд намоем, ки 

доир ба мафҳуми ҳамкории давлатию ҳуқуқӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ фикру 

ақидаи ягона вуҷуд надорад. Баъзе аз олимон ҳамкории давлатию хусусиро 

ҳамчун воситаи ҷалби сармоя ба лоиҳаҳои сохтмонхои маблағи 
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зиёдталабкунанда маънидод менамоянд.209  Дигарон ҳамчун шакли 

иқтисодии бевоситаи дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби давлат, ки 

иштироки давлатро дар молиякунонии  фаъолияти муайяни  аҳамияти 

иҷтимоидоштаи субъекти соҳибкорӣ  ифода менамояд.210 Мақсад аз 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ноил шудан ба мақсади ягона мебошад. 

Шакли он гуногун шуданаш мумкин аст. Вале дар асоси ҷалби таҷрибаи 

бахши хусусӣ ва азнавтақсимкунии таваккал дар байни тарафҳо мумкин 

аст, ки самаранокии умумии лоиҳаҳои сармоягузорӣ баланд бардошта 

шавад. Механизми ҳуқуқие, ки чунин ҳамкориро амалӣ менамояд 

созишномаи байни тарафҳо мебошад, ки ба қонун асос меёбад. Аз ин ҷо 

ҳамкории давлатию хусусӣ, механизми ҳуқуқии мутобиқнамоии 

манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ дар доираи амалинамоии лоиҳаҳои 

иқтисодӣ мебошад.  

Умуман ҳамкории давлатию хусусӣ яке аз намудҳои фаъолияти 

сармоягузорӣ мебошад. Бояд қайд намоем, ки мафҳуми расмии фаъолияти 

сармоягузорӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “ Дар бораи 

сармоягузорӣ” аз 15 марти соли 2016211. дода шудааст. Тибқи он фаъолияти 

сармоягузорӣ раванди сармоягузорӣ буда, марҳилаҳои таҳия, иҷро ва 

идоракунии лоиҳаҳои вобаста ба сармоягузориро дар бар мегирад(м.1). 

Намудҳои фаъолияти сармоягузорӣ метавонад давлатӣ, хусусӣ ва давлатию 

хусусӣ бошад.  

Дар адабиёти ҳуқуқии кишвар доир ба алоқамандии “фаъолияти 

соҳибкорӣ” ва “ фаъолияти инвеститсионӣ” фикри ягона вуҷуд надорад. Ба 

ақидаи баъзеҳо мафҳуми фаъолияти инвеститсионӣ ва соҳибкорӣ қисман ба 

                                                           
209 Иванов И. Государственно частное партнерства В России: практика и проблеми 
регулирования//Корпоративный юрист. 2005.№3. с.5. 
210 Шишкин С. Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско -правовой аспект. 
М., 2007. С.232 -239. 
211 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №3, мод. 152 
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ҳамдигар алоқаманданд. Фаъолияти соҳибкорие, ки субъектҳои хоҷагӣ 

амалӣ менамоянд метавонад инвеститсионӣ бошад, вале субъекти 

фаъолияти сармоягузорӣ на танҳо соҳибкорон шуда метавонанд212. Ба 

ақидаи мо  муносибатҳои сармоягузорӣ қисми таркибии муносибатҳои 

соҳибкорӣ буда, ҳамкории давлатию хусусӣ яке аз намудҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ мебошад.  

Муносибатҳои  давлат ва  бахши хусусӣ дар асоси Қонуни ҶТ  аз 28 

декабри соли 2012 “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”, инчунин 

масъалаҳои алоҳидаи он дар асоси Қонуни ҶТ аз 3 марти соли 2006 “Дар 

бораи хариди давлатии мол, кор  ва хизмат”213,  Қонуни ҶТ аз 18 марти соли 

2017 “Дар бораи ҳифзи рақобат”214 ва ғ. ба танзим дароварда мешавад.  

Тибқи он шарикии давлат ва бахши хусусӣ - ҳамкории шарикони давлатӣ 

ва хусусӣ дар татбиқи лоиҳаҳои соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии 

иҷтимоӣ дар муҳлати муқаррарнамудаи созишномаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ мебошад. Ба ҳайси шарики давлатӣ - мақомоти марказӣ ё 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ(ташкилоти фармоишгар) ва шарики хусусӣ  

бошад соҳибкори инфиродӣ ва ё шахси ҳуқуқии бахши хусусӣ баромад 

менамоянд. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ - мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатие, ки аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, дорои 

ваколати пешбурди сиёсати давлатӣ ва татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ   мебошад.  Мақомоти 

машварати оид ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ Шӯро мебошад. Вай  аз 

ҷумлаи роҳбарони аввали вазорату идораҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

                                                           
212 Бозоров Р. Б.  Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в Республике 
Таджикистан:концепции правового регулирование.Автореферат дисс… д. ю. н., Душанбе, 2018. С. 22 
213Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006, №3, мод. 158; Қонуни ҶТ аз 16.04.2012с., 
№815.  
214 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274. 
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Тоҷикистон, таъсис дода шуда,  ҳайат  ва Низомномаи онро низ Ҳукумат 

тасдиқ  менамояд. Лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши  хусусӣ аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ мувофиқи созишномаи онҳо амалӣ 

карда шуда ва дар байни ташкилоти фармоишгар ва бахши хусусӣ  анҷом 

дода мешавад. Ташкилоти фармоишгар ҳамчун мақомоти марказӣ ва ё 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои бастани созишнома бо шарики хусусӣ 

ваколатдор мебошад. Вай  асосноккунии техникию иқтисодии ибтидоии 

ҳар як лоиҳаи пешниҳодгардидаи шарикиро бо розигии мақоми 

ваколатдори давлатӣ анҷом дода,  онро ба мақоми ваколатдори давлатӣ 

пешниҳод менамояд. Баъди он  ба Шӯро пешниҳоди лоиҳавиро, барои 

баррасӣ ва тасдиқ манзур намуда,  баъд аз гирифтани розигии Шӯро  

марҳилаи гузаронидани озмун(тендер)-ро оид ба лоиҳаҳои шарикии 

пешниҳодшуда оғоз менамояд.   Ҳамзамон,  ташкилоти фармоишгар 

тахассусҳои ҳар як иштирокчии озмунро, ки дар интихоби пешакӣ изҳори 

манфиатдорӣ намудааст, бо истифодаи меъёрҳое, ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои 

озмунии интихоби пешакӣ ва Қонуни зикршуда муқаррар шудаанд, арзёбӣ 

карда, онро ба баррасии мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд. 

Ташкилоти фармоишгар ҳамаи иштирокчиёни (довталабони) пешакӣ 

интихобгардидаи озмунро баъд аз маъқул донистани мақоми ваколатдори 

давлатӣ барои супоридани пешниҳодҳои озмунӣ даъват менамояд.  

Ишгирокчии тендер  шарики хусусие шуда метавонад, ки дар ҷараёни 

интихобкунӣ оид ба иҷрои самараноки лоиҳаи шарикӣ  иштирок менамояд.  

Тендер бояд дар асоси принсипҳои адолатнокӣ, баробарӣ,  беғаразӣ, 

шаффофият, рақобати солим ва волоияти Қонун  гузаронида шавад.   

Ташкилоти фармоишгар ба иштирокчиёни (довталабони) озмун, ки 

консорсиум таъсис додаанд, ҷиҳати иштирок дар тендер мутобиқи қоидаю 

талаботи муқаррарнамудаи худ иҷозат медиҳад. Дар ин ҳолат мутобиқати 
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консорсиум ба талаботи меъёрҳои интихоби пешакӣ бояд таъмин карда 

шавад (м. 12). Тибқи моддаи 11  ба меъёрҳои  мутобиқати иштирокчӣ 

доштани тахассуси дахлдори касбию техникӣ ва захираҳои инсонию 

моддие, ки барои иҷрои ҳама ҷанбаҳои лоиҳаи шарикӣ зарур аст, инчунин 

доштани қобилияти дахлдори идоракунӣ, ташкилотчигӣ, эътимоднокӣ ва 

таҷрибаю малака, аз ҷумла таҷрибаи корӣ дар соҳаи татбиқи лоиҳаҳои 

шарикӣ, қудрати дахлдори молиявӣ барои маблағгузорӣ ва ё таҷриба дар 

ташкили маблағгузорӣ ва сармоягузориҳои зарурӣ барои лоиҳаи шарикӣ 

ва иштирок накардан дар баҳсҳои судӣ аз лаҳзаи супоридани пешниҳоди 

лоиҳавӣ, ки метавонад ба қобилияти иштирокчӣ (довталаб) ҷиҳати татбиқи 

лоиҳаи шарикӣ таъсири манфӣ расонад, дохил мешаванд.  

Агар ташкилоти фармоишгар дар ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби 

пешакӣ тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, ҳар як узви 

консорсиум бавосита ё бевосита дар як вақт ҳуқуқи танҳо дар як 

консорсиум иштирок карданро дорад. Ҳангоми таъсис додани консорсиум 

барои иштирок дар озмун яке аз аъзоҳои консорсиум пешбар таъин карда 

шуда, барои фаъолияти  консорсиум уҳдадор мебошад. Дар сурати аз 

ҳайати консорсиум баромадани яке аз узви он, консорсиум барои тамоми 

уҳдадориҳо ҷавобгар мебошад. Татбиқи минбаъдаи    муносибатҳои байни 

шарики давлатӣ ва бахши хусусӣ дар асоси Созишнома амалӣ карда 

мешавад. Онҳо дар шаклҳои гуногун баста мешаванд. Аз  ҷумла 

созишномаи консессионӣ, созишнома оид ба тақсими маҳсулот, 

шартномаҳои сармоягузорӣ, шартномаҳои иҷоравӣ бо уҳдадориҳои 

сармоявӣ, шартномаҳои фаъолияти якҷоя ва шартномаҳои омехтаи  

гуногун. Созишнома,  санади ҳуқуқие мебошад, ки уҳдадории байни 

ташкилоти фармоишгар ва шарики хусусӣ буда,  шартҳои татбиқи лоиҳаи 

шарикиро  муқаррар менамояд. Дар Созишнома ҳама масъалаҳое, ки 
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тарафҳо зарур мешуморанд, аз ҷумла хусусият ва ҳаҷми кору 

хизматрасониҳое, ки шарики хусусӣ пешниҳод мекунад, шартҳои пешниҳод 

намудани хизматрасонӣ ва дараҷаи истисноии онҳо, ҳуқуқҳои шарики 

хусусӣ дар Созишнома; кумаке, ки ташкилоти фармоишгар метавонад дар 

гирифтани иҷозатномаҳо ва иҷозатҳо ба дараҷае, ки он барои татбиқи 

лоиҳаи шарикӣ зарур аст, пешниҳод намояд; кафолати иҷрои лоиҳаи 

шарикӣ, ки бояд пешниҳод карда шавад; воситаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ дар 

сурати аз ҷониби яке аз тарафҳо иҷро нагардидани уҳдадориҳо; шартҳои 

озод кардани тарафҳо аз масъулияти қодир набудан барои иҷрои 

уҳдадориҳо ё ба таъхир гузоштани ҳамаи уҳдадориҳое, ки берун аз доираи 

механизми оқилонаи он қарор доранд; муҳлати амали Созишнома, 

инчунин ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо баъди гузаштани муҳлат ё қатъ 

гардидани ҳуқуқ ва механизмҳои истифодашавандаи танзими баҳсҳое, ки 

метавонанд байни фармоишгар ва шарики хусусӣ ба миён оянд; ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои тарафҳо нисбат ба иттилооти махфӣ; шартҳои дахлдори 

молиявӣ; ба шарики хусусӣ пардохт намудани ҷубронпулӣ аз ҳисоби 

буҷети дахлдор ё пардохти ҳаққи хизматрасонӣ, ки шарики хусусӣ барои 

хизматрасониҳо анҷом додааст; уҳдадориҳои бахши хусусӣ барои иҷро ё 

татбиқи лоиҳаи шарикӣ, хавфҳои молиявӣ, техникӣ ё амалиёти иҷрои 

вазифаҳои давлатӣ ё истифодаи моликияти давлатӣ ва гирифтани 

пардохтҳо барои хизматрасонии он ва дигар масъалаҳо ворид карда 

шуданаш мумкин аст (м. 29). Созишнома дар мавриди зарурӣ уҳдадориҳои 

бахши хусусиро барои таъмини тағйир додани лоиҳаи шарикӣ бо мақсади 

таъмин  намудани мутобиқати он бо эҳтиёҷоти аҳолӣ дар лоиҳаи шарикӣ; 

муттасилии лоиҳаи шарикӣ; пешниҳод намудани лоиҳаи шарикӣ бо 

шартҳои усулан якхела барои ҳамаи истифодабарандагон ва   дастрасии 

баробарҳуқуқӣ бидуни табъиз ва дар мавриди зарурат, барои дигар 
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пешниҳодкунандагони хизматрасонӣ ба ҳамаи лоиҳаҳои шарикӣ, ки бахши 

хусусӣ татбиқ менамояд дар бар мегирад (м. 36). Ташкилоти фармоишгар 

ҳуқуқ дорад ҳангоми фаро расидани ҳолатҳои пешбининамудаи 

Созишнома назорат ва идораи кори лоиҳаи шарикиро бо мақсади таъмин 

намудани хизматрасонии самаранок ва муттасил ё сари вақт ба анҷом 

расонидани лоиҳаҳои шарикӣ дар сурати аз ҷониби шарики хусусӣ иҷро 

нагардидани қисми зиёди уҳдадориҳои моддии худ ва қодир набудани 

шарики хусусӣ ба бартараф намудани камбудиҳо дар муҳлати зиёд баъд аз 

ташкилоти фармоишгар гирифтани огоҳинома (на бештар аз шаш моҳ) ба 

уҳда гирад (м. 39). Муҳлати амали Созишнома дар Созишнома муайян 

карда шуда ва Созишнома мумкин аст аз тарафи ташкилоти фармоишгар  

ва ҳам  шарики хусусӣ бекор карда шавад. Ташкилоти фармоишгар 

Созишномаро дар сурати қодир набудани шарики хусусӣ барои иҷро 

намудани уҳдадориҳояш, аз ҷумла иҷро накардани уҳдадориҳои моддӣ ё бо 

сабабҳои дигар иҷро карда натавонистан ё ба мақсад мувофиқ набудани 

иҷрои уҳдадорӣ, инчунин бо сабабҳои рафънопазири манфиати миллӣ ё 

ҷамъиятӣ, ба ҷуброн кардани зиёни шарики хусусӣ тибқи талаботи  

Созишнома бекор карда метавонад. 

Шарики хусусӣ метавонад Созишномаро дар ҳолатҳои  ташкилоти 

фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ уҳдадориҳои моддиашро дар доираи 

Созишнома иҷро накардан; дар сурати тарафҳо вобаста ба  таҷдиди назар 

кардани  Созишнома ба мувофиқа нарасидан; хароҷоти иҷрои Созишнома 

аз ҷониби шарики хусусӣ ба таври назаррас зиёд шудан ё арзише, ки 

шарики хусусӣ аз чунин иҷрои Созишнома ба даст меорад, дар натиҷаи 

амал ё беамалии ташкилоти фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ хеле кам 

шудан, инчунин агар тарафҳо дар мавриди таҷдиди назар намудани 

Созишнома ба мувофиқа расида натавонистан бекор намояд. Ҳамзамон, 
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ҳар яке аз тарафҳо ҳуқуқ доранд Созишномаро бо розигии ҳамдигар ё агар 

иҷрои уҳдадориҳои он бинобар ҳолатҳое, ки берун аз доираи механизми 

оқилонаи тарафҳо қарор дошта бошанд, бекор кунанд (м. 42). Дар ҳолати 

бекор кардани Созишнома ҷуброни зиёни тарафҳо  ва дар мавриди зарурӣ 

ҷуброни воқеии арзиши корҳои дар доираи Созишнома иҷрошуда, хароҷот 

ё талафоти анҷомдодаи тарафҳо, аз ҷумла фоидаи аз дастдода рӯёнида 

мешавад (м. 43).  Бояд қайд намоем, ки иштирокчии тендер дар ҳама 

ҳолатҳои зиён дидан ҳангоми ҳалли баҳсҳо тавассути мақоми ваколатдори 

давлатӣ ба Шӯро муроҷиат мекунад.  Баъди он ҳамаи баҳсҳо байни 

ташкилоти фармоишгар ва шарики хусусӣ бо риояи талаботи зикршуда бо 

риояи механизмҳои танзими баҳсҳо, ки тарафҳо дар Созишнома мувофиқа 

намудаанд, ҳал карда мешаванд (м. 46). Созишнома дар ҳолати, агар 

ташкилоти фармоишгар бе розигии Шӯро ва мақоми ваколатдори давлатӣ,  

бо шарики хусусӣ ба Созишнома ҳамроҳ шудан  ва бар хилофи дастурҳои 

Шӯро, бо шарики хусусӣ ба Созишнома ҳамроҳ шудан беэътибор дониста 

мешавад (м. 48). 
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Боби 6.  Шартномаҳои соҳибкорӣ 

                 §1. Мафҳум ва хусусияти шартномаҳои соҳибкорӣ 

 Дар шароити иќтисоди бозорї ањамияти шартнома дар танзими 

муносибатњои иќтисодї нињоят бузург аст.  Вай дар баробари ќонунгузорї  

воситаи муҳими танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї  мебошад.  Мањз 

талабот оид ба такмили танзими муносибатњои иќтисодї ба воситаи 

шартнома яке аз хусусиятњои муњими танзими муносибатњои бозорї ба 

шумор меравад. Дар баробари инкишофи иќтисоди бозорї ањамияти 

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 моддї 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 хољагидорї ва шакли њуќуќии ташкилї, баромад намуда,  

на танњо чун асоси бавуљудоии уњдадорињо, балки њамчун воситаи ноил 

шудан ба натиљаи нињоии фаъолияти соњибкорї баромад менамояд215. 

Шартнома танзимкунандаи амалӣ  субъектњои фаъолияти соњибкорї 

мебошад. Агар санадњои меъёрии њуќуќї асоси њуќуќии фаъолияти 
                                                           

215 Ниг: 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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соњибкориро 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 хоси 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 оиди 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 ѓайра). Ба ѓайр аз ин дар Кодекси гражданї 

дар бисёр њолатњо танзими шартномањои дар байни соњибкорон ё бо 

иштироки онњо басташуда љой дорад. 

Шартномањои фаъолияти соњибкорї бо хусусиятњои ба худ хоссашон, 

пеш аз њама бо њайати субъектњояшон аз дигар намуди шартномањо фарќ 

менамоянд. Субъекти чунин шартномањо дар љараёни соњибкорї 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. 

Хусусияти дигари шартномањои соњибкорї аз он иборат аст, ки маќсади 

асосии соњибкор на ќонеъ гардонидани талаботњои 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 

молумулк, иљрои кор, расонидани хизмат њосил мешавад. Дар 

шартномаҳои соҳибкорӣ аз мавҷуд будан ё набудани мақсади зикршуда 
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бавуҷуд омадани оқибати муайяни ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад. Аз ҷумла, 

нисбат ба 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 граждани татбиқ карда мешавад. 

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  

молумулки 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 молумулк, шартномаи 

пасандози бонкї, суратњисоби бонкї ва ѓайра дохил мешаванд. 

Шартномањое, ки шахсони њуќуќии тиљоратї мебанданд, њамчун 

шартномањои фаъолияти соњибкорї эътироф карда мешаванд, зеро маќсади 

асосии фаъолияти шахсони мазкур ба даст даровардани фоида мебошад (қ. 

1 м. 50 КГ). Шартномањое, ки бо иштироки соњибкорони инфиродї ё 

ташкилотњои ѓайритиљоратї баста мешаванд, њамчун шартномањои соњаи 

фаъолияти соњибкорї эътироф карда шуданашон аз маќсади 
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дарназардоштаи иштирокчиёни онҳо њангоми бастани шартнома вобаста 

мебошад. Агар онњо бо маќсади амалї намудани фаъолияти соњибкорї 

баста шуда бошанд, он гоњ онњоро ба номгўи шартномањои соњаи 

фаъолияти соњибкорї дохил намудан мумкин аст.  

Ба њам пайвастшавии озодии нињоят зиёд ва талаботи ќатъӣ барои 

соњибкорон дар уњдадорињои шартномавї хусусияти ба худ хоси  

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 љавобгарї барои вайрон намудани уњдадорињои 

шартномавї ифода меёбад.216 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). Ин қоида 

барои шахсоне, ки соњибкор намебошанд, татбиќ карда намешавад. Вале 

бояд ќайд намоем, ки амали озодии шартномањо дар муомилоти соњибкорї 

дар баъзе мавридњо љиддан мањдуд карда шудааст. Чунин мањдудкунї 

боиси дур шудан аз ќоидањои баробарї ва диспозитивии муносибатњои 

њуќуќї мегардад. 

Мањдудияти озодии шартномањо дар соњаи фаъолияти соњибкорї дар 

њолатњои бо ташшаббуси худ мањдудкунии бастани шартномањо, њангоми 

                                                           
216Ниг: Проблемы свободы предпринимательской деятельности в законодательства Республики 

Таджикистан. \В кн.: Таджикистан на пути к правовому государству- Душанбе, 1996.–с. 81- 91. 
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њатман бастани онњо ва мањдуд намудани озодии шартномавї, њангоми дар 

ќонун пешбинӣ шудан ва њатто њангоми ихтиёран ба зимма гирифтани 

уњдадориҳои шартномавї мумкин мебошад. Мисол, 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»217 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 натиҷаҳои зерин 

гарданд ё гардида метавонанд: 

- 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; 

                                                           
217 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274. 
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- 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, молумулки 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; 

- 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. 

Ҳамзамон, 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; 
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- 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.  

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 иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

дида баромада 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 гуфтањои боло мафњуми умумии зерини 

шартномањоро дар соҳаи фаъолияти соњибкорї шарњ додан мумкин аст. 

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. 
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§ 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 мӯътамад 

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 ќувваи офертаро мегирад. Пешниҳоди бастани 

шартнома, ки таклиф (оферта) эътироф карда мешавад, бояд: 

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).  
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Ша      

                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 муносибатҳои 

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 ташкили 

аҳдҳо оид ба расонидани хизмати воридшавӣ ба шабакаи иттиллоотию 

комуникатсионии ташкилотҳои шакли гуногуни бозори молии савдои 

электронӣ; расонидани хизмат оиди ташаккули воситаҳои савдои 

электронӣ (имзои рақамии электронии, 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 ҳуқуқӣ граждании муқаррарӣ буда,  фарқияти 

асосии онҳо дар он ифода меёбад, ки ҷараёни бастан ва иҷрои онҳо, 

инчунин содир намудани дигар амалҳои аҳамияти ҳуқуқӣ дошта дар 

шароити дастрасӣ ба шарики  дурдаст ва  ба ёрии  механизмҳои махсус 

(ивази маълумотҳо электронӣ, ивази иттиллоотҳои электронӣ ва ғ.) амалӣ 

карда мешаванд.  Дар қонунгузории ҶТ шакли рақамии электронии ҳуҷҷат 

вобаста ба оқибатҳои ҳуқуқиаш ба шакли хаттӣ баробар дониста мешавад. 

Ба чунин хулоса баъди таҳлилӣ муқаррароти моддаи 183  КГ оиди он, ки  
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218  Ниг.: Меликов У. А. Проблемы правового режима объектов гражданских прав в интернете. 
Душанбе, 2018, с.131. 
219 Ниг.: Абдуджалилов А.  Теоретические  проблемҷ гражданских правоотношений в интернете. 
Душанбе, 2015, с. 171. 
220 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2002, №4, қ.1, мод.308; с.2005, №12, мод.637;  

с.2012, №12, қ.1, мод.1002; с. 2013, № 7, мод. 523; ЌЉТ аз 31.12.2014,  № 1174.  
 

аҳдҳо дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ баста мешаванд ва моддаи 466 КГ, ки 

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 

иродаи тарафҳо ҳангоми истифода аз Интернет дар намуди хабарҳои аудио 

видиоӣ ё дар шакли хаттии электронӣ анҷом дода мешавад. Дар сурати 

баста шудани шартнома ба воситаи шабакаи Интернет дар шакли хабарҳои 

аудио видиоӣ  вай ба аҳди шифоҳӣ баробар дониста мешавад. 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 мешавад218. 

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 

ҷойгиркардашуда мумкин аст ҳамчун таклиф(оферта) эътироф карда 

шавад. Аз ин ҷо ҳамагуна шахсе, ки ҷараёни номураккаби бақайдгириро 

мегузарад ва дар натиҷа   таклифро қабули  менамояд,  шартнома 

басташуда  ҳисобида мешавад219.  Ҳамин тавр ҳуҷҷатӣ электронӣ ҳамчун 

маълумоте, ки дар ҳомили мошинӣ сабт карда шудааст ва ба талаботи 

муқарраркардаи қонун ҷавобгӯ мебошад (м.1 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

ҳуҷҷатҳои электронӣ” аз 10 майи соли 2002)220 асоси бастани шартнома 

ҳисобида мешавад. Ҳуҷҷатӣ мазкур  бояд тавассути воситањои барномавї 
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221 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, № 6, моддаи 532; №7, мод. 682, мод. 560; c. 
2011, №3, мод. 166.  
222 Ниг.: Рыков  А, Ю. Гражданско-правовое  регулирование сделок  в глобалной компь ютерной сети 
Интернет: автореф. дис.  канд…. юрид. наук. М, 2009. С. 130 -131. 

ва техникї тайёр, таҳия, ирсол, ќабул ва њифз карда шавад; дорои 

нишонаҳое бошад, ки имкониятдињандаи њаммонандкунии он бошанд ва 

дар шакле пешнињод гардад, ки ќобили ќабули фањми инсон бошад ( м. 6). 

Ҳамзамон, дар он имзои электронии рақамӣ  ва дигар воситаҳои 

ҳаммонандкардашуда мавҷуд бошад.  Имзои электронии рақамӣ - 

реквизити ҳуҷҷати электронӣ, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани 

ҳуҷҷати электронӣ пешбинӣ шуда, дар натиҷаи дигаргунсозии 

криптографии иттилоот бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии 

рақамӣ ба даст омадааст ва имконият медиҳад, ки 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” 30 июли соли 2007)221.     

    Ҳангоми бастани шартномаҳо ба восита шабакаи Интернет лаҳзаи 

муайян кардани таклиф (оферта) ва қабул (аксепт) муҳим мебошад. Вай ба 

имкониятҳои техникии низоми иттиллоотӣ алоқаманд аст. Таклиф(оферта) 

ҳангоми фиристодани хабар амали карда шуда, ҳангоми воридшавӣ ба 

низоми иттиллоотии  адресат қабулкардашуда 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  нигоҳ доштаванда(порол, логин ва ғ.) ва бо 

аломатҳои шахси( вобаста ба истифодабаранда(нақши ангуштон, снимок 

сетчатки глаз ва ғ.) ҷудо менамоянд222.             

Бояд қайд намоем, ки  бастани шартнома ба воситаи шабакаи Интернет  

то дараҷаи проблемавӣ низ мебошад.  Барои бастани шартнома оферент 
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 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. Бақайд гирифтани шартнома дар ҳолатҳои зикршуда унсури 

иловагии мураккабгардонӣ барои тарафҳои  ба он дохил шаванда бо 

оқибатҳои ҷиддии ҳуқуқӣ мебошад. Мисол, 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 

њамагуна шакл ва ба ёрии њамагуна 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 ташаббуси онњо равона карда шудааст. Вале 

реклама ва дигар пешнињоде, ки ба гурӯњи шахсони номуайян манзур 

офертаи омавиро дар сервери ба шабакаи Интернет пайвасткардашуда 

ҷойгир менамояд. Ҳамагуна шахсе, ки хоҳиши бастани шартномаро бо 

шартҳои пешниҳодшуда дорад, таклифро бо роҳи бастани шакли шартнома 

ва ба имзо расонидан қабул менамояд. Истифодабарандагони шабакаи 

иттиллоотии махсусгардонидашуда байни худ шартномаро тибқи талаботи 

қоидаҳои муқарраркардаи соҳиби шабакаи мазкур мебанданд.  

Иштирокчиёни амалиётҳои савдои электронӣ танҳо истифодабарандагони 

шабакаи Интернети шуда метавонанд. Проблемаҳои асосие, ки ҳангоми 

бастани шартнома ба воситаи шабаки Интернет ба вуҷуд меоянд, муайян 

кардани ҷои шартнома; махфи будани маълумотҳое, ки дар шартнома 

мавҷуданд; исботи далели бастани шартнома, муҳофизат(нигоҳдоштан) ва 

тағйирёбанда набудани маълумотҳои дар шартнома буда мебошанд.   
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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. 

Чунончї, дар матбуот, интернет оинаи нилгун љой кардани эълонњо, 

фиристодани китобњо, буклетњо, каталогњо, сохтани лавњањои ташвиқотию 

тарғиботї ва ѓайра. Агар чунин иттилоот њамаи шартњои муњими 

шартномаро дарбар нагирад, оферта эътироф карда намешавад.   Дар 

ҷараёни бастани шартномаҳо шартҳои он ташаккул ёфта, мазмуни онро 

ташкил медиҳанд. Ҳамагуна шартнома аз субъет ва шахсоне, ки аз номи 

онҳо амал менамоянд иборат аст. Муҳим он аст, ки онҳо бояд  ваколати  

иштирок кардан дар шартномаро дошта бошанд. Агар ваколати онҳо 

маҳдуд бошад ё аз доираи маҳдудиятҳои муқарраркардашудаи  қонун ё 

ваколатнома  баромада бошанд, суд бо даъвои шахсе, ки маҳдудиятҳо ба  

манфиати Ӯ муқаррар гардидаанд метавонад аҳдро беъэтибор эътироф 

намояд, агар тарафи дигари аҳд дар хусуси маҳдудият баръало медонист ё 

мебоист донад (м. 199 КГ). Шартҳои муҳими шартнома, ки мавҷудияти 

онҳо имконият медиҳад шартнома басташуда ҳисоб карда шавад дар 

моддаи 464 КГ муқаррар карда шудааст. Ба онҳо аввало, 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 удадориҳо гардида, иҷрои он тибқи талаботи шартнома оғоз 

мегардад. 
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Њангоми бастани шартномањои соњибкорї офертањои оммавї ањамияти 

калонро моликанд. Мувофиќи қ. 2 м. 469 КГ пешнињоде, ки дорои тамоми 

шартњои муњими шартнома буда, аз он нияти шахси манзурнамудаи 

пешнињод дар бобати бастани шартнома аз рўи шартњои пешнињод бо њар 

талабгор муайян мегардад, офертаи оммавї эътироф карда мешавад. 

Офертаи оммавї њамчунин дар шакли фиристонидани вараќањое ифода 

ёфтанаш мумкин аст, ки дар он њамаи шартњои шартнома инъикос меёбанд. 

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 дорад. 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. 

Ба кадом тарзу усули њамроҳшавї баста шудани шартнома ќонунан 

мањдуд карда нашудааст. 
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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 њамроњ шудааст, 

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 истисно ё мањдуд гардонад ё шартњои 

барои вай баръало вазнин пешниҳоднашудаи вайро бо назардошти 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. 

Ба беасос даст кашидан аз бастани шартномаи асосї ё ки он дорои 

шартњои шартномаи пешакї мебошад, роњ дода намешавад. Ду варианти 

бо тартиби њатмї бастани шартномањои соњибкорї љой дорад: 

а) агар бастани шартнома барои тарафњое, ки ба онњо таклифи 

фиристодашуда, њатмї бошад; 
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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 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 молумулк ё дорандаи њуќуќи молумулкӣ ё ташкилоти махсус буда 

метавонад. 
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Ташкилоти махсус дар асоси шартнома бо молики молумулк 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 шартнома гуфта ба тарафи дигар 

расонидани зиёнеро мефањманд, ки ўро аз умеди ба даст овардани нафъи 

зиёди њангоми бастани шартнома дар назардошта мањрум месозад. Бо 

дарназардошти меъёри мазкур суди тадќиќкунандаи њамаи њолатњои кор 

муайян менамояд, ки ин ё он вайронкунии шартнома ба таври назаррас 

мебошад ё не. 

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 
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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, 

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 
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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 оиди 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 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; 
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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 дошта, 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 шартномањо ба зиммагирифтаи иштирокчиёни он ба вуҷуд  

меоянд. Маќсади бастани шартномаи байни субъектњои фаъолияти 

соњибкорї, аз он иборат аст, ки тарафњои он ба натиљаи муайян, яъне ба 

тайёр намудани ягон ашё, гирифтани фоида ва ѓайра ноил гарданд. Дар 

натиљаи он њуќуќ ва уњдадорињои кредитор ва ќарздор, ки мазмуни 

шартномаи онњоро ташкил медињад, амалї мегардад. 

Иљрои шартномањо дар натиљаи амали фаъолона ба монанди додани 

молумулк, иљрои кор,  расонидани хизмат, 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 
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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 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 асл(реалӣ) 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 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 
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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; 

- иљрои уњдадории мушаххас дар назди шарик; 

-иљрои уњдадорӣ дар назди давлат. 
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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.223  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 дарназар дорад (м. 353 КГ). 

Дар баробари њамин њангоми аз љониби 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 пурра иљро 

нашуда бошад, тарафи дигари (мутаќобилаи) иљрои уњдадориро ба 

                                                           
223Ниг: Рањимов М.З. Встречное исполнение в гражданско-правовом договорном обязательстве между 
социалистическими предприятиями. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Москва, 1985, с. 12 - 14. 
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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 эхтиёљоти 

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 
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уњдадории ќабули иљрое, ки на танњо ќарздор, балки шахсони сеюм 

пешнињод менамоянд, гузошта мешавад. Ин ќоида истисно низ дорад. 

Мисол, 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. Одатан талаботи зарурї ба предмети 

иљро бо мафњумњои сифат ва шумора ифода карда шуда ва стандартњо ё 
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шартњои техникї мављуд бошанду мувофиќи шартнома дигар чиз пешбинї 

нашуда бошад, ба сифати предмети шартнома ашё, молумулк, њуќуќи  

талабкунї, ќарз, моликияти зењнї (њуќуќињои истисної) ва ѓайра баромад 

карда метавонанд. 

Нисбати иљрои уњдадорињои пули њамчун предмети иљро талаботи махсус 

амал менамояд. 

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 оиди 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. Санади меъёрии асосие, ки имконият ва доираи 
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истифодаи асъори хориљиро муайян менамояд, Ќонуни ЉТ « Дар бораи 

танзими асъор ва назорати асъор» аз 13 июни соли 2013»224 мебошад. 

Иљрои уњдадорињои пулї дар шароити беќурбшави љуброни доимии 

маблаѓњое, ки дар давоми давраи муайян дода мешавад, талаб менамояд. 

Дар шартномањои байни шахсони њуќуќї ё соњибкори инфиродї имконияти 

беќурбшави бевосита дар њуди шартнома ба њисоб гирифта мешавад. 

Њамчун ќоида уњдадории пулї ба худ шарти додани фоизро низ дар бар 

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 аввало харољоти кредитор оиди 

гирифтани иљро, сониян барои пушонидани маблаѓи асосии ќарз ва 

солисан фоизи он дода мешавад. Чунин ќоида дар њолате татбиќ карда 

мешавад, ки нисбати тартиби нишондодашуда ягон хел созиши дигар вуљуд 

надошта бошад. Аз ин љо ќоидаи муайянкардашуда хусусияти 

диспозитивидошта, тарафњо њаќ доранд дар шартнома тартиби дигари адо 

кардани ќарзро муќаррар намоянд. 

Тартиби аз тарафи ќарздор содир намудани амалиёт оид ба иљрои 

уњдадорињоро тарзи иљрои уњдадорињо меноманд. 

Тарафњо кадом тарзи иљрои уњдадориро интихоб менамояд, 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 
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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. Мувофиќи 

ќонун ба бадастдароваранда додани ашёњо, њамчунон ба боркашон 

супоридани онњо барои фиристонидан ё ба ташкилоти алоќа барои ба 

дастоваранда ирсол кардан, њамчунин ба таври дахлдор супоридани ашё бе 

уњдадории бурда расонидани он аз худ дур кардашуда эътироф карда 

мешавад ( м. 248 КГ). 

Аниќ муайян намудани љой иљрои уњдадорї, аз љумла барои таќсими 

харољот дар байни тарафњо оиди 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 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; 
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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 биёрад; 

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 ба вуљудоии 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 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. 
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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. 

Мисол, 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). 

Барои шартномањое, ки муњлати иљрои онњо тӯлонї мебошад, муњлатњои 

мобайнии иљрои онњо ањамияти калон доранд. Маќсади чунин муњлатњо аз 

он иборат аст, ки кредитор ба сари ваќт иљро карда шудани уњдадорї аз 

тарафи ќарздор назорат менамояд. Барои риоя накардани муњлатњои 



380 
 

мобайнї муљозоти молумулкї дар шакли ноустуворона муќаррар карда 

шуданаш мумкин аст. 

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. 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. 

Кредитор уњдадориро пеш аз муњлат фаќат дар ҳолатњои бевосита 

пешбининамудаи ќонунгузорї, шартњои уњдадорї, анъанањои муомилоти 

корї ё њангоми аз муњлати уњдадорї ба миён омадан иљро карда метавонад. 

Ин ба он алоќаманд аст, ки фаъолияти соњибкорї бояд мунтазам ва якзайл 

ба амал бароварда шавад. 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 оиди 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 
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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 

бар асари муњлатгузаронии кредитор ё иљро накардани уњдадории 

мутақобила иљро карда наметавонад (м. 437 КГ). Муњлати иљои уњдадорї 

инчунин дар њолати даст кашидани кредитор аз баргардонидани њуљљати 

ќарз ё њангоми надодани забонхат оиди 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 масъул намебошанд ва на дигар шахсони ба 

зиммаашон ба амри ќонун ё супориши кредитор ќабули иљрои уњдадорї 

вогузошта шудааст. 

 

§ 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. 
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Ба шартномањое, ки байни соњибкорон баста мешаванд, шартномањои 

зерин дохил мешаванд: мањсулотсупорї бо маќсади соњибкорї, 

мањсулотсупорї барои эињтиёљоти  давлат, контрактатсия, иљораи молиявї, 

нигоњдошт дар амбори 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 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 

ањамияти нињоят калон доранд. Аз ин лињоз ин гурӯњи шартномањои 

соњибкориро то дараљае мавриди гузориши муфассал ќарор медињем. 
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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 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 муњими 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 
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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. 

Дар ќатори шартномањои мањсулотсупорї оид ба фурўши молумулк 

шартномаи фурўши корхона ањамияти махсус дорад. Шартномаи фурўши 

амволи ѓайриманќул, аз љумлаи чунин шартнома аст. Предмети шартномаи 

мазкур корхона шуда метавонад. Он њамчун объекти њуќуќи компллекси 

амволе эътироф карда мешавад, ки барои татбиќи фаъолияти соњибкорї 

истифода мегардад. Корхона дар маљмӯъ њамчун комплексӣ 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 
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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 

хатти 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). 

Чї хеле ки дар боло ќайд намудем, ба шартномањои соњибкории фурўши 

молумулк 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 њамагуна 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 
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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) бавуљуд меояд ва онро Кодекси гражданї ба танзим 

намедарорад, талаботи меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 2 

декабри соли 2004 «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»225 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 муњими меъёрии њуќуќие, ки 

муносибатњои хариду фурўши чаканаро ба танзим медарорад қоидаи 

фурўши намудҳои алоњидаи мол мебошад, ки бо Ќарори Њукумати 

Љумњхурии 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. 

                                                           
225Ахбори 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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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 давлатии Љумњурии 

Тољикистон, корхона, ташкилот ё муассисаи давлатие баромад менамояд, 

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 Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2006 «Дар бораи 

хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї»226 амалї карда мешавад. 

Хусусияти хоси 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 

соњибкори - 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 

нерўи 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 

                                                           
226 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006, №3, мод. 158; Қонуни ҶТ аз 16.04.2012с., 
№815. 
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шабакањои барќи тањти ихтиёраш ќарордошта, инчунин дастгоњ ва 

таљњизоти истифода менамудаашро вобаста ба истифодаи барќ дар њолати 

коршоями 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 молумулк. 

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 молумулк 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. 
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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 амволи 

Љумњурии Тољикистон 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. 

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 моумулки 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 молумулки 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 
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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 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 

молумулкеро, 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 Љумњурии Тољикистон аз 22 апрели соли 2003 «Дар бораи 

иљораи молиявї»227). 

Ба шартномањои соњаи соњибкорї, инчунин шартномаи киро дохил 

мешавад. Аз рўи шартномаи мазкур киродење, ки молумулкро њамчун 

объекти фаъолияти доимии соњибкорї ба киро медињад, уњдадор мешавад, 

ки молумулки 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 

                                                           
227 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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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. 

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 
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ташкилотњои сохтмонию монтажї, сохтмонї, 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 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 
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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 

шартномањоро барои корњои илмию тадќиќотї. гаљрибавию (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, техиологияи 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. 
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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 наќд (боркашонӣ) экспедитсияи наќлиётї, 

суѓурта. комиссия, идораи ба боварї асосёфтаи молумулк, нигоњдошт за 

ѓайраро пешбинї менамояд. 

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 молумулк ва ѓайра 

дохил мешаванд. 
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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 соњибкорї муќаррарї иљро намояд. Вай дар асоси 

шартномаи басташуда дорои нишондодњои ваколати намояндагї буда ва 

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. 

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 

молумулк медињад ва тарафи дигар уњдадор мешавад, ки идораи ин 

молумулкро 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 молумулк 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 
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асосёфтаи молумулкро ба роњ монда истода, њуќуќ дорад тибќи шартнома 

њама гуна амали њуќуќї ва воќеиро вобаста ба идораи ба боварї асосёфтаи 

молумулк ба манфиати бадастдароварандаи молумулк анљом дињад. Тибќи 

ќонун ё шартнома нисбати амалњои алоњидаи марбути идораи ба боварї 

асосёфтаи молумулк мумкин аст мањдудиятњо пешбинї гарданд. Ањдњои 

вобаста ба молумулк 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 

молумулки, иншооти алоњида, ки ба молумулкӣ, ѓайриманќул марбутанд, 

коѓазњои ќиматнок, њуќуќњое, ки бо ќоѓазњои ќиматнок бидуни санад 

тасдиќ карда шудаанд, њуќуќњои мустасно ва дигар амвол шуда метавонад. 

Вале молумулке, 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 савдо ва истењсолот дохил 

мешаванд. Ба гурӯњи мазкур шартномаи њамлу наќд (боркашонї), 

экспедитсияи наќлиётї, суѓуртаи таваккали соњибкорї, кредитикунонии 

фаъолияти соњибкорї, нигоњдории молњо за ѓайрањо 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. 
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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. 

Шартномаи суѓуртаи таваккали соњибкорї яке аз навъњои шартномаи 

суѓуртаи молумулк буда, ба муомилоти соњибкорї алоќамандии зич дорад. 

Моњияти шартномаи суѓуртаи молумулк 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 молумулки суѓуртакунанда 

расонидашуда ё зарари вобаста ба дигар манфиати амволии 

суѓурташаванда расонидашударо дар доираи маблаѓи дар шартнома 

муайянгардида (маблаѓи суѓурта) пардозад. 
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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 шартномает, 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 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 амбори умумии мол, 

ки онро амбори моли истифодаи умум мебандад, шартномаи умумї ба 

њисоб меравад. 
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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 

мешавад. 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 шартнома пешбинишуда, тамѓаи мол, тамѓаи хизматрасонї ва ѓайраро 

вогузоранд(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 
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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 оддї) 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 молумулк, дониши 

касбї ва дониши дигар, малака ва мањорат, инчунин эътибори корї ва  

робитаи кориашро гузаронидааст, 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). Фоидае, ки шарикон аз фаъолияти якчоя 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. 
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§ 5. Ҷавобгарии шартномавии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

 Ба субъектњои фаъолияти соњибкорї зарур аст, ки уњдадорињои ба 

зиммагирифтаи худро иљро намоянд. Иљро накардан ё ба таври номатлуб 

иљро кардани уњдадорињо боиси вайрон кардани онњо мегардад. Вайрон 

карда шудани уњдадорињо на танњо ба субъектњои фаъолияти соњибкорї, 

балки ба тамоми љамъият зарар расонида, кори механизми муносибатњои 

молию пулиро дар шароити иќтисоди бозорї номуратаб месозад. Бо 

маќсади бартараф намудани чунин њуќуќвайронкунињо ва оќибати онњо  

љавобгарї дар намуди татбиќ намудани муљозот барои содир намудани 

вайронкунї муќаррар карда мешавад. Ваќте ки мо дар бораи љавобгарї 

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 омадааст. Љавобгарии субъектњои 

фаъолияти соњибкорї дар асоси маљбурияти давлатї амалї карда мешавад. 

Дар навбати худ, маљбуран иљро кардани уњдадории муќарраркардаи 

аввала, агарчанде, ки њатман мушкилоти навро ба миён наорад њам, худи 

маљбуран иљро намудани уњдадорї характери љазои љуброниро дорад. 

Аз ин љо, тањти маљбурияти давлатї аз тарафи субъектњои муносибатњои 

њуќуқї, аз љумла субъектњои фаъолияти соњибкорї иљро намудани 

уњдадориро љавобгарї меноманд228.  

Љавобгарии субъектњои фаъолияти соњибкорї на танњо ба кирдори 

содиршуда, амали гузашта (манфї, «ретроспективї»), балки барои амали 

оянда, (фаъолона, «позитивї») низ ба миён меояд. Ба чунин тарзи гузориш 

дар адабиёти њуќуқї на њамаи њуќукшиносон ризо мебошанд. 

Љавобгарии фаъолона (позитивї) ба уњдадории бошуурона иљро намудан 

ва амалї гардонидани фаъолияти барои љамъият муфиде, ки дар меъёрњои 

                                                           
228Ниг.: Рањимов М.З. Дар бораи баъзе масъалањои љавобгарии субъектњои фаъолияти соњибкорї 

/Давлат ва њуќук -Душанбе, 2001, № 3, с. 57. 
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њуќуқ пешбинї шудааст алоќаманд мебошад. Субъектњои фаъолияти 

соњибкорї ба муносибатњои шартномавї њамроњ гашта, бояд натиљаи 

рафтори худро пешбинї намоянд, дар асоси уњдадорињои 

муќарраркардашуда амал карда, уњдадорињои худро дар назди якдигар 

бояд эҳсос намоянд. Љавобгарии фаъолона аз њисси масъулият дар назди 

шарикони худ низ људонашаванда мебошад. Хислати њуќуқї ё фаќат 

маънавї доштани чунин љавобгарї масъалаи дигар аст. Вале як чиз аён аст, 

ки љавобгарии фаъолона њам њолат, њам муносибатест, ки субъектњо дорои 

њуќуқи аз шарикони худ њисобот талаб намуданро дошта, он дар ќонун ва 

шартнома ба танзим дароварда мешавад. Љавобгарї барои риоя нашудани 

шартнома ва меъёрњои њуќуқї натиљаи рафтори бомасьулиятона ва дар 

њамин замина вайрон намудани уњдадорї мебошад. Љавобгарии аз тарафи 

соњибкорон иљро накардани уњдадорињояшонро мањз ба њамин маъно 

фањмидан зарур аст. Дар баробари ин љавобгарии фаъолона њамчун 

заминаи љавобгарии манфї (ретроспективї) хизмат намуда, ба сифати 

омили таъмини иљрои уњдадорињо баромад менамояд. 

Љавобгарї ба воситаи расонидани таъсир ба иродаи субъекти уњдадор 

сарчашмаи водоркунандаи ноил шудан барои иљрои дахлдори уњдадорињо 

мебошад. Азбаски наќши таъсирбахши њуќуқ ба  рафтори субъектњои 

фаъолияти соњибкорї берун аз шуур номумкин мебошад, мебояд дар бораи 

ягонагии фаъолият, амал ва шуур сухан ронд. Пас роњи ба таври матлуб 

иљро намудани уњдадорињо дар њама њолат ба шуури субъектњои он восита 

мебошад, ки ин дар навбати худ ба амали онњо зич алоќаманд аст. Аз 

тарафи субъект дарк намудани вазифаи худ, талабот ва имконияте, ки дар 

ќонунгузорї ва шартномањо пешбинї шудаанд, боиси ба њаракат 

даровардани тамоми механизми танзими њуќуқї гардида, ин дар навбати 

худ барои иљрои матлуби уњдадорињо мусоидат менамояд. 
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Њамин тавр, љавобгарии фаъолона (позитивї) ба дарки вазифаи 

субъектњо дар назди якдигар алоќаманд буда, шавќмандии фаъолияти 

онњоро зиёд менамояд. Дар ин сурат дараљаи љавобгарии фаъолона њар 

қадар баланд бошад, љавобгарии манфї (ретроспективї) њамон ќадар 

камтар ба миён меояд. 

Аз ин љо љавобгарии фаъолона-њолат, муносибати ботинии дарк 

намудан, эњсоси худинтизомии субъект ба иљро намудани уњдадорињои ба 

зиммаи ў аз тарафи ќонун ва шартнома гузошташуда мебошад229. 

Љавобгарӣ ба таъмини иљрои уњдадориҳо субъектњои фаъолияти 

соњибкорї беш аз пеш таъсири ҳавасмандона мерасонад230. Ин омил ба 

ќувваи ибтидоии он, тањдиди татбиќи он асос меёбад. Дар айни њол омили 

ҳавасмандгардонї ба шарте иљрошаванда аст, ки вай њамчун чораи 

имконпазир татбиќ гардида аз тарафи вайронкунандаи ибтидої ба таври 

субъективї ќабул карда шавад. Дар баробари ин, љавобгарї барои вайрон 

намудани уњдадорї яке аз шаклњои татбиќи чорањо барои интихоби амали 

нодуруст, барои танзими рафтор мувофиќи чунин интихоб мебошад. Вай ба 

дарки оќибати ин интихоб вобастагї дошта нисбати амале, ки ба чунин 

вайронкунї оварда расонидааст, татбиќ карда мешавад. 

Татбиќи љавобгарї омили муњими барњам додани оќибати манфии 

вайронкунии уњдадорї мебошад. Вай њуќуќ на ин ки уњдадорї-кредитор 

аст. Дар шароити иќтисоди бозорї муносибатњои шартномавии  тарафҳои 

шартнома  бояд худтанзимкунанда бошанд. Зеро љавобгарии вайрон 

намудани уњдадорї бояд бо асосњои иќтисодї на бо талаботи ќонунгузорї 

вобастагї дошта бошад. Татбиќ кардан ё накардани љавобгарї ба њар сурат 

бояд аз рўи манфиати кредитор муайян карда шавад 

                                                           
229 Ниг: Рахимов М. З. Кончный результат предпинемательской деятельности: теории и правовое 
регулирование. Душанбе, 2007. с. 232. 
230Ниг: Рањимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 
деятельности, Душанбе, 1998.  С. 151. 
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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. Бояд ќайд кард, ки њангоми 

ба њамдигар бархӯрдани манфиат ва уњдадорињои шарикон ба гумон аст, ки 

манфиати тарафњо бартарї дошта бошанд. Бинобар ин њангоми ба таври 

муносиб ташкил намудани љавобгарї, гузоштани талабот на оќибати 

уњдадорї, балки натиљаи њавасмандии кредитор ба он аст.  

Бояд қайд намоем, ки ҷавобгарии шартномавии субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ барои вайрон кардани уҳдадорӣ дар ҳолати мавҷуд будани 

маҷмӯи фактҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. Чунин маҷмӯи фактҳои ҳуқуқӣ 

таркиби ҳуқуқвайронкуниро ташкил дода, аз унсурҳои(аломатҳои) зерин 

иборат мебошад: 1). гуноҳи ҳуқуқвайронкунанда; 2).амали зиддиҳуқуқии 

соҳибкор; 3).алоқаи сабаби байни амал ва оқибати ба миён омада; 3). 

4).мавҷудияти зарар. Ҳамзамон, соҳибкор ҳам барои гунаҳкорона иҷро 

накардани уҳдадориҳои шартномавӣ ва ҳам дар ҳолатҳои пешбининамудаи 

қонунгузорӣ ҳангоми набудани гуноҳаш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.  

Мутобиќи м.422 КГ дар њолати аз тарафи ќарздор иљро накардан ё ба 

таври номатлуб иљро кардани уњдадорї, вай бояд ба кредитор барои 

зарари расонидашуда товон дињад. 

Њамин тариќ дар Кодекси гражданӣ рӯёнидани зарар, ҳамчунин омили 

љуброни љавобгарї таъкид карда мешавад. Рӯёнидани товони зарари 

расонидашуда, ки доираи меъёрњои муайянкунандаи умумиро дар бар 

мегирад, рӯёниши пурра мебошад. Дар м. 423 КГ ќайд гардидааст, ки 

товони зарар аз рўи ќоидањои қ.2 м. 15 КГ, яъне дар њаљми пуррааш 

рӯёнида мешавад. Дар айни њол, ба таркиби зарар на танњо харољоти 

њаќиќии соњибкор, балки харољоти барќарор намудани њуќуќи 

вайронкардашуда, инчунин товони молумулки гумшуда ё осебдидаи 

соњибкор дохил мешавад. Даромади гирифтанашуда (фоидаи аздастрафта), 
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ки шахси љабрдида бояд дар шароити муќаррарии муомилоти гражданї ба 

шарти вайрон карда нашудани њуќуќаш мегирифт, чун ќоида, бояд рӯёнида 

шавад. Чунин чора дар як ваќт ба сифати яке аз воситањои таъсирбахши ба 

таври дахлдор иљро намудани уњдадорињои шартномавї баромад мекунад. 

Њаљми товони зиёни њаќиќї ва фоидаи аз дастрафта ба он вобаста 

мебошад, ки кадом нархњо асоси њисобкунї шудаанд. Дар ваќти њозира 

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 љубронкунии зарар 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 ихтёрї ќонеъ накардани талаботи ў њисоб карда 

шавад. Дар баробари он, суд њуќуќ дорад вобаста ба шароит талаботро 

оиди 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 зарар дар њолати вайронкунии он ба назар гирифта 

мешаванд, ба шарте ки дар ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. 

Аммо дар ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ё шартнома мумкин аст 

рӯёнидани товони зиён ба миќдори кам пешбинї карда шавад, яъне 

рӯёнидани фоидаи аз дастрафта мумкин набошад. Вай дар он ифода 

меёбад, ки даромади нагирифтаи шахси љабрдида, ки метавонист њангоми 

шароити муќррарии муомилоти гражданї мегирифт, агар њуќуќи вай 

вайрон карда намешуд (б.2 м. 15 КГ), рӯёнида намешавад. Масалан, дар 

оинномањои наќлиёт ва кодексњои њозир амалкунанда љавобгарии 

ташкилотњои наќлиёт ва борравонкунандаро дар намуди љарима, ки 

хусусияти ноустуворонаи истиснои ќонунро дорад, муќаррар менамоянд. 
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Дар шароити нави хољагидорї мањдуд намудани љуброни зарар њангоми 

њуќуќвайронкунї гунањкорона мањдуд кардани мустақилияти хољагидории 

соњибкор мебошад. Дар айни замон мустаќилияти хољагидорї талаб 

менамояд, ки њаљми љавобгарии молумулкӣ аз рўи ќоидаи умумї бояд ба 

њаљми зарари воќеии ба соњибкор расонидашуда, аз љумла ба фоидаи 

аздастрафта баробар бошад. Чунки мустаќилияти хољагидорї аз тарафи 

соњибкор ба даст овардани даромадро пешбинї менамояд, бинобар ин 

фоидаи бо айби дигарон аз дастрафтаи ў бояд рўёнида шавад. Дар 

њолатњое, ки барои иљро накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани 

уњдадорї ноустуворона, муќаррар карда шудааст, зарар дар ќисми бо 

ноустуворона пардохтнашуда рӯёнида мешавад. Аммо ба дигар вобастагї, 

яъне ба рӯёнидани на танњо ноустуворона, балки зарар низ роњ дода 

мешавад. Дар ин њолат сухан дар бораи рӯёнидани ноустуворонаи истисної 

меравад, ки њолати дигари љавобгарии мањдудкардашуда мебошад. Гап дар 

он аст, ки дар ин маврид на њамеша кредитор зарар мебинад ва агар зарар 

бинад њам, муайян кардани он нињоят мушкил мебошад. 

Уњдадорї мумкин аст гунањкорона ё дар натиљаи тасоддуф иљро нагардад ё 

ба таври номатлуб иљро нагардад. Чун ќоида, тарафњои иљронакардаи 

уњдадорї танњо њангоми мављудияти гуноњ љавобгар мешаванд (қ.1 м. 423 

КГ). Аммо, аз мазмуни моддаи зикргардида комилан равшан нест, ки гуноњ 

дараљаи субъективї аст ё объективї. 

Агар шахсе бовуљуди 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 чорањои 

имконпазир оид ба бартараф намудани оќибати нохуши рафтори худ ў 

гунањкор дониста мешавад. 
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Аммо дар адабиёти њуќуќї чунин мешуморанд, ки љињатњои субъективї ва 

объективии дар қ. 1 м. 423 КГ зикргардида оид ба мафњуми гуноњ аз њам 

људонашавандаанд. Гуноњ амали њуќуќвайронкунанда намебошад ва танњо 

бо љараёни равонӣ мукаммал шуда наметавонад. 231 Дар таърифи 

овардашуда њам мафњуми «рӯњї» ва њам мафњуми «рафтори»-и гуноњ 

инъикос мегардад. Ин барои гузоштани љавобгарї ба зиммаи гунањкорон 

ва аз љавобгарї озод намудани бегуноњон шароити мусоид ба вуљуд 

меорад. Њамин тариќ назарияи мафњуми ягонаи «гуноњ» њам муносибати 

шахсро ба амалҳояш ва њам амалњои зиддињуќуќии ўро, ки барои назарияи 

классикии љавобгарии њуќуќи гражданї хос мебошад, дар бар мегирад, ки 

мувофиќи он «гуноњ» дорои ду таркиб мебошад: субъективї ва 

объективї.232 Бешубња, ин мафњумњо бо њам алоќаманданд. Аммо набояд 

фаромӯш кард, ки амали зиддињуќуќї зуњуроти объективї буда, дар як ваќт 

«гуноњ» зуњуроти соф субъективї мебошад. Ба фикри мо, мафњуми «гуноњ» 

аз рўи маънии сархати 2 қ. 1 м. 432 КГ ба воситаи тавсифи объективї 

ошкор карда мешавад. Моњиятан ин тавр гузоштани масъала маънои рад 

кардани мафњуми ќабулшудаи «гуноњ»-ро њамчун муносибати рӯњии шахс 

ба амали худ ва ба натиљаи он дар шакли ќасд ва беэњтиётї дорад. Гуноњ аз 

доираи эњсосоти рӯњии субъективии ба тарзи мушкил исботшаванда ба 

доираи имконияти объективии амали иштирокчиёни муносибатњои 

молумулкӣ, ки дар он рафтори њаќиќии онњо бо миќёси муайяни амали 

лозимї муќоиса мегардад, гузаронида мешавад. Ин дар як ваќт фикреро ба 

вуљуд меорад, ки гуноњ на дар пешбиникунї, дарккунї, танзими ирода 

ифода меёбад. Гуноњ амалан бо дигар шарти амали зиддињуќуќї, ба замми 

ин фаќат дар намуди беамалӣ иваз мешавад. Таассуроте ба вуљуд меояд, ки 

                                                           
231Ниг: Хохлов В.А. Отвественность за нарушение договора по гражданскому праву - Тольятти, 1997, с,  
141. 
232Ниг: Дмитрова В.В. Ответственность без вины в гражданском праве - Воронеж: Издательство ВГУ, 
1998, с. 58-59. 
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ќонунгузор «аз принсипи љавобгарии гунањкорона даст кашида, ба 

принсипи «расонидан» 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 буда, 

мављуд набудани робитаи сабаби байни амал ва натиљаи ба миёномада 

мебошад. Дар якҷоягӣ ин асос барои аз љавобгарї озод намуданро њангоми 

вайронкунии уњдадорї медињад. 

Дар баробари он, асос барои озод намудани соњибкор аз љавобгарї 

њангоми вайронкунии уњдадорї ќувваи рафънопазир шуда метавонад 

(форс-мажор). Масалан мутобиќи қ.3 м. 432 КГ, агар дар ќонун ё шартнома 

тартиби дигаре пешбинӣ  нашуда бошад, шахсе, ки уњдадориро дар рафти 

фаъолияти соњибкорї иљро накардааст ё ба таври номатлуб иљро кардааст, 

љавобгар аст, агар исбот накунад, ки иљрои муносиби уњдадорї дар 

натиљаи ќувваи рафънопазир, яъне дар њолати фавќулодда ва ногузир 

ѓайриимкон гашт. Ба чунин њолатњо њодисаю рӯйдодњои объективона 

рафънашаванда (мувофиќи вазъият) аз ќабили: заминљунбї, обхезї ва 

дигар намуди офатњои табиї, амалиётњои њарбї, эпидемия ва ѓайра дохил 

мешаванд. Бинобар ин  дар ин маврид озодшавї аз љавобгарї бо гуноњ 

алоќаманд набуда, балки бо имконпазирии иљрои он вобастагї дорад. Дар 

айни њол оид ба ќувваи рафънопазир танњо њангоми набудани гуноњи 

соњибкор сухан рондан мумкин аст. 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. 

Вале ба ќатори ќувваи рафънопазир ѓайриимконии иљро, ки бо 

вайронкунии уњдадорї аз тарафи шарикони ќарздор, дар бозор набудани 

моли зарурї барои иљро ё маблаѓи зарурї надоштани ќарздор (қ.3 м.432 

КГ) дохил намешавад. 
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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 (соњибкор) 

бегуноњ, барои вайронкунии уњдадорињои шартномавї, метавонад бо дигар 

шахсоне, ки ў дар муносибати шартномавї мебошад, зарар расонад ва 

боиси вайроншавии фаъолияти муътадили муносибатњои иќтисодї гардад. 

Дар баробари он дар адабиёти њуќуќї дуруст ќайд карда шудааст, ки 

њангоми љой доштани ќувваи рафънопазир, модоме, ки соњибкори ќарздор 

дорои маблаѓњои пулии барои иљро зарур намебошад, ўро аз љавобгарї 

озод кардан мумкин нест, гарчанде, ки ин њолат бе гуноњи ў ба миён омада 

бошад њам, зеро пул доим дар гардиш мебошад. Ба ѓайр аз ин озодкунии 

ќарздор дар њолати 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. 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. Дар ин маврид мо ба проблемаи таваккал(риск) рў ба рў мешавем. 

Модом, ки соњибкор шартнома мебандад, эњтимолияти бо сабабњои ба ў 

новобаста 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 асоси субъективии љавобгарї баромад менамояд.233 

                                                           
233 Ниг: Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. - Душанбе: Ирфон, 1975, с.77. 
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Бо ин на њамаи олимон розї мебошанд. Бар замми он, Хохлов В.А. чунин 

мешуморад, ки таваккалро њамчун эњтимолияти оќибати манфї баррасї 

намудан маънои онро дорад, ки таваккал њамчун гуноњ эътироф мешавад, 

ба он сабаб, ки «эњтимолият», «сатњи» (унсури) гуноњ мебошад.234 Бо ин 

розї шудан мумкин нест. Дар фаъолияти соњибкорї њангоми нобарорї ба 

зимма гирифтани оќибати он, њангоми љой доштани тасоддуф мањз 

категорияи таваккалро ташкил медињад. Соњибкор кафолати иљрои 

муносиби уњдадориро ба зимма гирифта, вале аз уњдаи иљрои он баромада 

наметавонад, бинобар он зарар мебинад. 

Ин эњтимолияти амалан даркшуда, на хатар, на хавф ва на зарар - ин 

таваккал аст. Ба фикри мо, таваккал гуфта њолатеро бояд дар назар дошт, 

ки амали ғайричашмдошти зиддињуќуќї љой надорад, балки эҳтимолияти 

ноил шудан ба натиљаи муайян мавҷуд аст, на ин ки зарурияти мутлаќи 

оќибати зараровари он. Зеро њолати баръакс эътирофи љой доштани гуноњ 

аст. Таваккал метавонад бо амали зиддињуќуќї вобастагї дошта бошад. 

Њангоми дар як ваќт бо гуноњ љой доштани амали зиддињуќуќї таваккал 

њамчун асоси субъективии љавобгарї ва њангоми таваккали ќонунї бошад, 

њамчун асоси таќсимоти зарар баромад менамояд. Вале таваккалро умуман 

бо категорияњои хусусияти объективї доштаи «тасодуф» ва «форс-мажор» 

як кардан лозим аст. Зеро таваккал баробари онњо ва дар њолатњое, ки 

љавобгарї новобаста аз гуноњ ба миён меояд љой дошта метавонад. Бо 

вуљуди ин барои озод кардани соњибкор ў аз љавобгарї бояд на танњо 

бегуноњии худро исбот намояд, ѓайр аз ин бо маќсади иљрои дахлдори 

уњдадорињо тамоми чорањои ба ў вобастаро дида ва далели љой доштани 

њолатњои рафънопазир ва мављуд набудани тасоддуфро низ исбот намояд. 

Соњибкорро ягон амали дигар, ба љуз фаъолияти ў дар шароити њолатњои 

                                                           
234Ниг: Хохлов В.А. Асари номбаршуда, с.152. 
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рафънопазир аз љавобгарї озод карда наметавонад. Ањмияти принсипии 

бегуноњии соњибкор дар шароити бозор мањз дар њамин ифода меёбад. Бояд 

ќайд намоем, ки ќоидаи љавобгарии бегуноњии соњибкор диспозитивї 

мебошад. Барои њамин њам тарафњо бо созиши худ метавонанд ба сифати 

шарти љавобгарии соњибкор танњо мављуд будани гуноњро муќаррар 

намоянд. Дар баробари њамин 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 (м.795 КГ) ва љавобгарии 

боркашон барои гум кардан, камомад ва зарар дидани бор ё баѓољ (м.816 

КГ) татбиќ, карда мешавад. 

Иљронашавї ё ба таври номатлуб иљронашавии уњдадорињо 

метавонад дар натиљаи ѓайриимконии иљро рўй дињад (м.436 КГ). 

Љавобгарии ќарздор, ки баъди гузаронидани муњлат рўй медињад, ба ѓайр 

аз гуноњи ќарздор барои гузоштани љавобгарї дар њолати гузаронидани 

муњлат, боз зарурияти мављудияти робитаи сабаби дар байни 

муњлатгузаронї ва номумкин будани иљрои ба миёномадаро талаб 

менамояд. Вале мањз гузаронидани муњлати иљрои дар мавриди уњдадорї 

сабаби вайронкунии уњдадорї мешавад. Бинобар он њангоми 

муњлатгузаронї, ки дар натиљаи њолатњои тасодуфи рўй додааст ва на 

танњо оиди зиёни тасодуфї, дар муњлатгузаронии муќаррарї  бо 

масъалаи таваккал, ки асоси субъективии татбиќи оќибатњо нисбати 

ќарздорӣ муњлатро гузаронида мегардад, дучор мешавем. Ба 

муњлатгузаронї роњ дода, варианти аниќи рафторро интихоб намуда, 

соњибкор таваккали ба амал омадани харољотњоро, ки ѓайричашмдошт 

рўй медињанд, ба худ ќабул мекунад. Бар зиммаи соњибкор гузоштани 
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зарар маънои ба муњлатгузаронї гунањкор будани ўро дорад. Ин љо 

таваккал хислати гуноњкориро дорад. Алоќаи сабабї шояд зарур бошад, 

вале он бо сифати шарти объективии гузоштани љавобгарї баромад 

менамояд. 

На њамаи оќибати њуќуќии муњлатгузаронии соњибкор чораи љавобгарии 

молумулкї мебошад. Баъзе аз онњо ба зиммаи соњибкор новобаста ба 

гуноњи ў гузошта мешавад. Чунончї, зарари дар натиљаи аз ќабули иљрои 

муњлаташ гузаронидашуда ба сабаби бо он њавасманд набуданаш,  даст 

кашидани кредитор, новобаста аз гуноњи соњибкорї ќарздор аз ў рӯёнида 

мешавад. Ваќте ки сухан дар бораи муњлатгузаронии соњибкор меравад, 

масъалаи ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињо, ки тасодуфан дар 

натиљаи гузаронидани муњлат рўй додааст, дар ќонун пешбинї нашудааст. 

Агарчанде дар м. 436 КГ шартњои умумии гузоштани љавобгарї њангоми 

иљро накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани уњдадорињо пешбинї 

гардидааст, вале маќсади гузоштани оќибати манфї, њам дар мавриди иљро 

накардани уњдадорињо номаълум мемонад. Барои њамин њам аз рўи қиёс 

татбиќи нишондоди м. 436 КГ дар чунин њолатњо пурра имконпазир 

мебошад. Ба замми он зарурати ба таври меъёрӣ танзим намудани њолати 

мазкур аз эњтимол дур намебошад. 

Муњлатгузаронии соњибкор ба иљрои уњдадорињои худи ќарздор таъсир 

мерасонад, вале ба иљрои дахлдори уњдадорињо омилњои дигар низ таъсир 

мерасонанд. Дар байни онњо, хусусан амали кредитор маќоми муњим дорад. 

Барои амали кредитор набояд ќарздор љавобгар бошад. Ин дар қ.3 м. 436 

КГ пешбинї шудааст. Мувофиќи он то даме, ки уњдадорї бо сабаби 

муњлатгузаронии кредитор иљро нагардад, ќарздор муњлатро гузаронида 

њисоб намешавад. 

Инчунин дар давраи муњлатгузаронии кредитор, яъне ваќте ки предмети 

уњдадорї нобуд мегардад, мо бо таваккали гуноњкорона дучор мешавем. 
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Кредитори муњлатро гузаронида, њамчун ќарздори муњлатро гузаронида 

барои таваккали тасодуфан нобудшавии предмети уњдадорї, ки дар 

натиљаи њолатњои рафънопазир рўй додааст, љавобгар мебошад. Бар асари 

муњлатгузаронии кредитор, ќарздор уњдадорињои худро оиди додани 

предмети уњдадорї дар сари ваќт иљро намекунад. Дар ин маврид амалан 

фарќ надорад, ки мол дар натиљаи тасодуфи одї ё њолати рафънопазир 

нобуд шудааст. Зеро мањз муњлатгузаронии гуноњкорона сабаби иљро 

нашудани уњдадорї ва асоси ба зиммаи тарафи муњлатрогузаронида 

гузоштани оќибати нохӯш мегардад. 

Бинобар ин ба иљро нашудан ё ба таври номатлуб иљро кардани 

уњдадорињои ќарздор сари ваќт иљро накардани уњдадорињои кредитор 

таъсир мерасонад. Дар њолати муњлатро гузаронидани кредитор ќарздор 

имконият надорад, ки уњдадориашро иљро намояд. Барои њамин ќарздор 

новобаста ба он, ки муњлатгузаронии кредитор гунањкорона аст ё бегуноњӣ, 

набояд барои иљро накардани уњдадорї ба љавобгарї кашида шавад. Ин аз 

қ.2 м. 437 КГ маълум мегардад. Дар он пешбинї шудааст, ки 

муњлатгузаронии кредитор ба ќарздор њуќуќ медињад товони зиёни 

расидаро талаб кунад, агар кредитор исбот карда натавонад, ки ба 

гузаштани муњлат  он чиз сабаб шудааст, ки на худаш ва на шахсоне, ки бо 

њукми ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќӣ ба зиммаашон дар ќабули 

иљрои уњдадорї масъулият гузошта шудааст, љавобгар намебошад. 

Бинобар он муњлатгузаронии кредитор метавонад њам бо гуноњ ва њам бе 

гуноњ бошад, вале нисбати чорањои љавобгарї муњлатгузаронии 

гунањкорона ањамият дорад, ба шарте ки њолатњои бегуноњ ба љавобгарї 

кашиданро ба назар нагирем. Лекин барои истифодаи дигар чорањо, аз 

љумла мањрумкунии кредитор аз имконияти истифодаи љавобгарї нисбати 

ќарздор муњлатгузароние, ки дар натиљаи њолатњои тасодуфи рўй додаст, 

низ ањамият дорад. Њамзамон кредитор барои тасодуфан вайрон кардани 



414 
 

уњдадорї набояд љавобгар бошад. Њатто њангоми набудани гуноњи 

кредитор низ уњдадорињои иловагии дар шартнома пешбинишуда, аз љумла 

маблаѓи фоизњоро оиди ќарзњои пулї ба зиммаи ќарздор гузоштан мумкин 

нест, вале нигоњдоранда аз рўи шартномаи нигоњдорї барои нигоњдории 

бардавоми молњо ба пардохти иловагї њуќуќ дорад. 

Дар қ.2 м. 437 КГ сухан дар бораи тахмини эњтимолияте меравад, ки 

њангоми муњлатгузаронии гунањкорона ба миён омадааст. Эњтимолият на 

танњо бо рад кардани њолатњое мањдуд мешавад, ки на кредитор ва на 

шахсони ба ќабули иљрои уњдадории ба зиммаи онњо гузошташуда 

љавобгар нестанд, агарчанде, ки оќибат на њама ваќт танњо бо гуноњ 

вобаста мебошад. Муњлатгузаронии кредитор эњтимолї мешавад. Агар 

эњтимолият рад карда шавад, ќарздор аз њуќуќи рӯёнидани товони зиён 

мањрум мегардад. Бо вуљуди ин муњлатгузаронии тарафҳои шартнома 

набояд љавобгарии онњоро њангоми вайронкунии уњдадорињо барои 

нобудшавї дар давраи муњлатгузаронї кам кунад. Воќеан, оид ба чунин 

њолат дар м.437 КГ ягон нишондод нест. Њамзамон, ба аќидаи мо, ќарздор 

бояд на танњо барои нобудшавии мол дар натиљаи ќасд ё беэњтиётии 

даѓалона, балки дар натиљаи беэњтиётии сабук љавобгар карда шавад. 

Њангоми нобудшавии тасодуфии  ашё ё зарари тасодуфї вазнинии оќибати 

муњлатгузаронї  набояд ба дӯши ќарздор афтад. 

Гуноњи кредиторро дар иљро шудан ё ба таври номатлуб иљро шудани 

уњдадорї аз таъсири рафтори кредитор бояд фарќ намуд. Ин њолат дар 

надидани чорањои зарурї оиди ба таври матлуб иљро кардани уњдадорињо 

(масалан, таъмин накардани нигоњдории бор, ташкил накардани реҷаи 

мувофиќи нигоњдорї ва ѓайра) мусоидат накардан ё содир намудани 

амалиёте, ки бо иљрои сари ваќти уњдадорињо монеъ мешаванд, зоњир 

мегардад. Њамзамон, аксар ваќт ба иљро нашудан ё ба таври номатлуб иљро 

шудани уњдадорї, чи тавре ки дар боло гуфта шуд, рафтори ин ё он шахсон 
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ва пеш аз њама амали худи тарафҳои шартнома  таъсир мерасонад. Мањз ба 

зиммаи онњо вазифаи таъмини иљрои уњдадорињо бо њама гуна воситањои 

зарурї гузошта шудааст. 

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. 

Оиди масъалаи њуќуќии фоизи солона дар адабиёти њуќуќї нуќтаи назари 

гуногун мављуд аст. Баъзењо фоизро њамчун пардохт барои истифодаи 

маблаѓи ѓайр235, дигарон њамчун намуди пардохти зарар бо сабаби иљро 

накардани уњдадории пулї аз тарафи ќарздорон236  маънидод менамоянд. 

Аќидае низ њаст, ки фоизи солона барои иљрои уњдадорињои пулї сатњи 

алоњидаи љавобгарии гражданї мебошад.237Ба ин нуќтаи назар розї шудан 

мумкин аст. 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 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 
                                                           

235Ниг. Гражданское право.Учебник в 2-х томах,т. 1 (ответственный редактор Суханов Е.А. - М: 
Издательство БЕК, 1998, с. 456- 452).  
236Ниг: Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 1 Научно - практический комментарий 
(ответственный редакторТ.Б. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мазолин М., 1996, с. 593. 
237Ниг: Брагинский М. И.., Витрянский В. В. Договорное право. Общее положение, М, 1998, с..609 
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њам зарари њаќиќї ва њам фоидаи аз дастрафтаро 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 ставкаи бонкии фоиз аз тарафи Бонки миллии Тољикистон то рўзи 

иљрои уњдадории пулї ё ќисми дахлдори он муайян карда мешавад. 

Иљро накардани уњдадорї метавонад боиси на танњо амалиёти 

гунањкоронаи яке аз тарафњо, балки амалиёти њар ду тараф гардад, ки аз ин 

љавобгарии њар кадоми онњоро аз рўи гуноњашон муќаррар кардан мумкин 

аст. Њангоми кам кардани љавобгарї бояд на танњо гуноњи тарафњои иљрои 

уњдадорї, балки табиати пайдоиши уњдадорињои вайронкардашуда ва бо 

ин гуноњи мутаќобилаи кредиторро низ муќаррар кардан зарур аст. 

Мувофиќи м.435 КГ агар дар иљро накардан ва ё ба таври номатлуб иљро 

кардани уњдадорї њар ду тараф гуноњкор бошанд, суд мувофиќан 

љавобгарии ќарздорро кам мекунад. 
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Суд, њамчунин њуќуќ дорад љавобгарии ќарздорро кам намояд, ба шарте, ки 

кредитор дидаву дониста ё аз рўи беэњтиётӣ ба зиёдшавии њаљми зарар роњ 

дода бошад ё барои камшавии он чора надида бошад. Моддаи ишорашуда 

ду њолатро пешбинї кардааст: 

а)  агар иљро нашудан ё ба таври номатлуб иљро шудани уњдадорї натиљаи 

гуноњи њар ду тараф бошад; 

б)  агар дар иљрои уњдадорї ќарздор гунањкор бошад, вале кредитор дидаву 

дониста ё аз беэњтиётӣ ба зиёдшавии њаљми зарар мусоидат намояд, барои 

камшавии он чора набинад. 

Њангоми гуноњи мутаќобилаи тарафњо барои таќсими зарар лозим аст, ки 

дараҷаи гунањкории њар яке аз тарафњо муайян карда шавад. Ин зарурати 

гузаронидани фарќи на танњо байни дараљаи гунањкорї, балки байни 

шаклњои гуноњро низ талаб менамояд. Аммо дар қ. 1 м. 435 КГ танњо 

камкунии љавобгарї њангоми гунањкории мутаќобилаи тарафњо пешбинї 

карда мешавад. Дар бораи камкунии љавобгарии кредитор њељ чиз гуфта 

нашудааст. Эњтимол, ќонунгузор онро ба асос гирифтааст, ки њар яке аз 

тарафњо, њангоми ба он татбиќ намудани љавобгарї дар назди якдигар ба 

сифати ќарздор баромад мекунанд, на ба сифати кредитор. Ба фикри мо, 

њалли ин масъала бо роњи нишондињии бевосита дар ќонун оид ба 

камкунии љавобгарии кредитор мувофиќи маќсад мебуд. 

Дар чунин њолатњо муайян намудани шакл ва дараљаи гуноњкории тарафњо 

ва дар ин асос ба зиммаи онњо гузоштани љавобгарї нињоят мушкил 

мебошад. Барои ин на танњо гуноњи «шарикон»-ро ба њисоб гирифтан, 

балки робитаи байни рафтори њар яке аз иштирокчиёни уњдадории 

шартномавї ва натиљаи њолатро муќаррар кардан лозим аст. Иљро 

накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани уњдадорї метавонад сабаби 

амали танњо ќарздор бошад, вале рафтори кредитор њам боиси зарар 

мегардад. Аммо дар м. 435 КГ нишон дода нашудааст, ки суд дар асоси 
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кадом меъёр љавобгарии ќарздорро њангоми мављудияти гуноњи кредитор 

кам менамояд. Меъёри асосии ин бояд дараљаи љавобгарии тарафњо бошад. 

Амалиёти кредитор метавонад њам дар ваќти иљрои уњдадорї ва њам баъди 

иљро накардан  ба таври номатлуб иљро кардан, вале то лањзаи 

муайянкунии охирини њаљми зарар содир карда шавад. Агар, кредитор aз 

содир кардани амали муайян худдорї кунад ё баръакс, амалеро содир 

намояд, ки барои муносиб иљро намудани уњдадорї, ё њатто бо назардошти 

иљрои он барои љуброни зарар равона карда шуда бошад, он гоњ ин зарар 

кам мешавад. Баръакс, њангоми мусоидати кредитор дар иљро накардани 

уњдадорї, њангоми бефаъолияти ў, одатан зарари расонидашуда зиёд 

мешавад. Зиёда аз он, аз рафтори гунањкоронаи ќарздор ва кредитор 

муайян кардан душвор мегардад, ки ин ё он ќисми зарарро кадоме аз 

тарафњо дар алоњидагї расонидааст. Дар ин сурат кам намудани миќдори 

зарар бо дарназардошти дараљаи гунањкории тарафњо гузаронида мешавад. 

Аз рўи қоидаи умумї вазифаи исбот намудани бегуноњї ба зиммаи 

шахсе гузашта мешавад, ки уњдадориро вайрон кардааст. Ин маънои онро 

дорад, ки уњдадорї амал мекунад. Дар ин њолат кредитор уњдадор нест, ки 

гунањкории ќарздорро исбот намояд. Аммо бар хилофи гуноњи ќарздор, 

гуноњи кредитор муќаррар карда мешавад. Агар шубња бошад, он гоњ на 

эњтимолияти бегуноњии кредитор ва баръакс, гуноњи ќарздор амал мекунад. 

Дар њолатњое, ки ҳар яке аз тарафњо нисбати якдигар ба сифати ќарздор 

баромад намоянд, он гоњ татбиќи принсипи гунањкории мутаќобилаи 

тарафњо њатмї мебошад, чунки ҳар яке аз уњдадорињои мутаќобила 

мустаќил ва ба ѓайр аз он асосї мебошанд. Барои эътироф намудани 

љавобгарии омехта зарур аст, ки гуноњи мутаќобилаи ќарздор ва кредитор 

мављуд бошад. Аммо дар ин њолат бояд амали кредитор, ки дар якҷоягӣ бо 

амалӣ қарздор боиси иҷро накардани уҳдадорӣ гардидааст, аз амалӣ 

кредиторе, ки дар натиҷаи он қарздор имконияти иҷро кардани уњдадориро 
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надорад, фарқ карда шавад. Дар ин ҳолат ҷавобгарии пурра ба зиммаи 

кредитор гузошта шуда, қарздор бояд аз ҷавобгарӣ озод карда шавад. Вале 

барои пурра аз ҷавобгарӣ озод шудан қарздор бояд гуноҳ надоштани худро 

исбот намояд. Дар баробари њамин муќаррар кардан зарур аст, ки иљро 

накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани уњдадорї махсусан  ба 

њолатњои вобаста ба худи ќарздор љой доштанд. Аммо ин њам нокифоя аст. 

Охир њангоми иљрои уњдадорї њар яке аз тарафњо  манфиати худро дорад 

ва ин мусоидатро бо њамдигар дар иљрои уњдадорї, дидани чорањои 

њаматарафаи хусусияти њуќуќї ва ахлоќї доштаро оиди ба таври дахлдор 

иљро кардани уњдадорињо талаб менамояд. Аз тарафи кредитор надидани 

чорањои дурандешона оиди кам кардани зарари дар назардошта метавонад 

барои кам намудани љавобгарии ќарздор асос шавад. Чунин чорањо 

метавонанд дар ќонун, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва шартнома 

пешбинї шаванд, аз одатњои мубодилаи корї ба миён оянд ё мувофиќи 

талабњои пешнињодшуда муайян карда шаванд. Аммо дар Кодекси 

гражданї њолати аз љавобгарї озод намудани ќарздор њангоми амали 

гуноњкоронаи кредитор пешбинї нашудааст. Муќаррар намудани чунин 

меъёр, дар ќатори оќибати иљро накардани уњдадорї бо гуноњи њар ду 

тараф мувофиќи маќсад мебуд. Ќарздор набояд њангоми иљро накардани 

уњдадорї ба љавобгарї кашида шавад, ба шарте ки иљро накардан сабаби 

махсуси амали (беамалии) кредитор бошад. Зимнан, агар новобаста ба аз 

тарафи кредитор иљро намудани уњдадорињояш нигоњ накарда уњдадорї 

иљро нашуда бошад, ќарздор њамаи оќибати њуќуќии иљро накардан ё ба 

таври номатлуб иљро кардани уњдадориро ба зимма мегирад. Ин ба он 

шањодат медињад, ки ќарздор фаъолияти хољагидориашро ба таври 

номуносиб ташкил кардааст ва ё дар шартнома шартњои ба худаш муњимро 

ифода накардааст. 
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