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САРСУХАН 

Дар суханрони худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаҳои 
молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар санаи 10-уми 
майи соли 2019 иброз намуданд, ки: «Бояд таъкид намоям, 
ки ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи олии давлат, яъне баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолӣ мо бояд пешрафти бахшҳои воқеии иқти-
содиёт, такмили низоми идораи давлатӣ, суботи молиявӣ, 
беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, 
хулоса рушди муназзаму устувори иқтисодиёти мамлакатро 
таъмин намоем. Ҳарчанд ки тайи 10 соли охир суръати миё-
наи рушди иқтисодӣ дар сатҳи беш аз 7 фоиз таъмин гардида 
истодааст, вале  сифати он моро қонеъ карда наметавонад. 
Вобаста ба ин, дар соҳаҳои иқтисоду молия ва бонкдорӣ 
камбудиву мушкилоти зиёде ҷой доранд, ки андешидани чо-
раҳои дахлдорро тақозо менамоянд. Вобаста ба роҳҳои 
татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва расидан ба нишондиҳандаҳои 
дар барномаву нақшаҳои давлатӣ пешбинишуда дар паёмҳои 
Президент ба Маҷлиси Олӣ ва дар маҷлисҳои Ҳукумат 
масъулин пайваста барои ислоҳи камбудиву мушкилоти 
мавҷуда вазифадор карда мешаванд». Дар ин замина ба 
нашр расонидани китоби дарсї «Њуќуќи молиявии 
Љумњурии Тољикистон» сариваќтї буда, барои баланд бар-
доштани маърифати њуќуќии њуќуќшиносон, ки оянда кор-
мандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук, бонкдорї ва њифзи 
њуќуќи  кишвар мегарданд, замина мегузорад. 

Њукуќи молиявї дар байни фанҳои таълимии тадрисша-
ванда барои донишљўён мавқеи махсус дорад. Чунки он ба-
рои дар тафаккури донишҷӯ   устувор намудани дарки меха-
низми њуќуќии таъсиррасонињо, ки аз мақомоти давлатӣ 
бармеоянд ва ба рушди иқтисод равона гардидаанд, сиёсати 
мушаххаси иқтисодӣ ва молиявиро пешбинӣ мекунанд. Му-
носибатҳои пулӣ дар ҳама шаклҳои худ, ки мавзӯи ин сиёсат 
мебошанд, асосан моҳият ва мундариҷаи равандҳои граж-
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данї, соњибкорї, сайёњї, меҳнатӣ, маъмурӣ, экологӣ ва ди-
гари иҷтимоию иқтисодиро пешакӣ муайян мекунанд. Ғайр 
аз он, худи муносибатҳои молиявӣ ба танзими мураккаб ва 
пуршиддати ҳуқуқие дучор меоянд, ки ба ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои моликияти субъектҳои гуногуни дастаљамъї ва 
инфиродӣ нигаронида шудаанд. Андозҳо, хароҷоти давлатӣ, 
низоми буҷетӣ, эмиссияи пул, суғурта - ин ҳама соҳаи махсус 
ва хеле мушаххаси танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳад, ки 
бидуни дарки ќонунгузории танзимкунандаи он фаъолияти 
самараноки мутахаасис-њуќуќшиноси муосирро тасаввур 
кардан душвор аст. Дар ин асно бояд зикр намуд, ки мо са-
води молиявиеро, ки барои ҳар як мутахассиси ягон соҳаи 
хоҷагии халқ зарур аст, ёдоварӣ карда наметавонем. Њуќуќи 
молиявї ҳамчун як фанни таълимӣ фаҳмиши ҳамаҷонибаи 
равандҳои пулӣ ва молиявии дар ҷомеа ба амаломадаро 
таъмин менамояд, низоми дурусти координатҳои арзиширо 
барои гузариш ба воқеияти мураккаби иқтисодї ифода ме-
кунад. 

Даврони Истиќлоли давлатї бо афзоиши якбораи та-
ваҷҷӯҳ ба унсури молиявию ҳуқуқии иқтисодиёт диққати 
махсус ба интизоми таълимӣ ва илми ҳуқуқи молия дода 
шуд. Афзоиши босуръати масъалаҳои њуќуќи молиявї, пай-
доиши тамоюлҳои нав дар умқи он зарурати пайваста нашр 
намудани китобҳои дарсии ҳуқуқи молиявиро бавуљуд овар-
дааст, ки он бояд ба воқеияти љойдошта, қонунгузории 
амалкунанда ва сиёсати ҳуқуқтадбиќнамої мутобиќ бошад. 

Дар натиҷаи азхуд кардани мавзўњои фанни таълимии 
њуќуќи молия дар асоси китоби мазкур донишҷӯ аз до-
нишњои зерин бархурдор мегардад: мавзӯи танзим ва низоми 
соҳаи ҳуқуқи молия; моҳияти фаъолияти молиявӣ, назорати 
молиявӣ, масъулияти молиявӣ; низоми сохтори системаи мо-
лиявии давлат; вазъи ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқи молиявї; 
асосҳои танзими ҳуқуқии гардиши пул, раванди буҷа, муно-
сибатҳои байни буҷетӣ, даромад ва хароҷоти давлат, қарзи 
давлатӣ, бонкдорӣ,  суғурта ва ѓайра. 

Инчунин омўзиши китоби мазкур ба донишљўён имкон 
фароњам меорад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии дорои 



9 

меъёрҳои ҳуқуқи молиявиро таҳлил намоянд, дониши ги-
рифтаашонро дар раванди татбиқи меъёрҳои қонунгузории 
амалкунандаи соҳаи муносибатҳои молиявӣ дуруст истифода 
баранд. 

Дар китоби мазкур андешаи мутахассисон, ки ҳама гуна 
назари гуногунро оид ба ҳуқуқи молиявї доранд, чӣ аз 
ҷиҳати мансубият ба мактабҳои гуногуни илмӣ ва чӣ аз 
ҷиҳати ҷуғрофӣ тањлил гардидаанд. Қонунгузорӣ ва дигар 
маводи меъёрӣ то санаи 1 январи соли 2021 мавриди тањлил 
ќарор дода шудаанд. 
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БОБИ 1. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВЇ 

§ 1. Мафњуми молия 
§ 2. Фаъолияти молиявии давлат 
§ 3 Маќомоти давлатии амаликунандаи фаъолияти мо-
лиявї 
§ 4. Низоми молиявии Љумњурии Тољикистон 

§ 1. Мафњуми молия 

Истилоњи молия решаи арабї дошта, асли онро кали-
маи мол ташкил медињад. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» калимаи мол 
чунин шарњ дода шудааст: «Мол-ро аз он хотир мол гўянд, 
ки табъи инсон ба сўи он моил мебошад; ва ба истилоњи 
ањли њисоб мол онро гўянд, ки ададеро дар нафси худаш 
зарб кунанд, он чи њосил шавад онро мол гўянд, чунонки 
чањорро дар чањор зарб карданд, шонздањ њосил шуд. Пас 
ин шонздањро мол гўянд»1. Дар «Фарњанги забони тољикї» 
калимаи мол чун дорої, сарват ва боигарї ва калимаи мо-
лият бошад њамчун сарват ва дорої, пул ва наќдина шарњ 
дода шудаанд2. Дар «Фарњанги забони тољикї,» ки 1969 ба 
табъ расидааст ва дар «Ѓиёс-ул-луѓот», ки соли 1827 омода 
гардидааст, калимаи молия љой надорад. М. Осимї дар 
«Луѓати русї- тољикї»-и худ калимањои «финанс»-ро ба 
«молия» ва «финансовые» -ро ба молиявї» тарљума наму-
дааст. Аз ин бармеояд, ки калимаи молия дар забони 
тољикї дар натиљаи мукаммалгардї ва рушди он дохил 
карда шудааст. 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасони» мафњуми молро чунин муќаррар намудааст: 
Мол – мањсули фаъолият (корњо, хизматрасонї), ки барои 
мубодила ва фурўш дар бозор муќаррар шудааст. 

                                                                        
1 Ниг.: Ѓиёс-ул-луѓот: иборат аз се љилд. – Душанбе: Адиб,1988. – С. 220. 
2  Ниг.: Фарњанги забони тољикї. Дар зери тањрири М.Ш. Шукуров, В. А. 
Капранов, Р. Њошим, Н.А.Маъсумї. – М.: «Советская энциклопедия». 1969. 
–  С.669-670.. 
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Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар ќисми 2 
моддаи 140 муќаррар менамояд, ки ба неъмату ҳуқуқи молу 
мулкӣ (молу мулк) инҳо дохил мешаванд: чизу чора, пул, аз 
ҷумла, асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок, кору хизматҳо, 
иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, 
тамғаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, 
ҳуқуқи молу мулкӣ ва молу мулки дигар. 

Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат ба ќонуни-
гардонии (рамикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бада-
стоварда ва маблаѓгузории терорризм» молу мулк – њар гуна 
дороии моддї ё ѓайримоддї, манќул ё ѓайриманќул, новоба-
ста аз тарзи ба даст овардани онњо, инчунин њуљљатњои 
њуќуќї ё санадњои гуногуншакл, аз љумла дар шакли элек-
тронї ё ададї, ки њуќуќ ба чунин дороињо ва иштирок дар 
онњоро тасдиќ менамоянд, аз љумла ќарзњои бонкї, чекњои 
роњ, чекњои бонкї, интиќолњои почтавї, сањмияњо, ќоѓазњои 
ќиматнок, вомбаргњо, векселњо, аккредитивњо ва ѓайрањо. 

Дар ќонунгузории кишвар низ масъалаи муќаррар 
намудани мафњуми молия ба таври нисбї ба назар мерасад. 
Масалан, мутобиќи моддаи 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» молияи давлатї – маљмўи 
муносибатњои пулї вобаста ба ташаккул, таќсим ва истифо-
даи фондњои љамъшудаи воситањои пулї ва дигар захирањои 
молиявї тавассути буљети љумњуриявї, буљетњои мањаллї ва 
фондњои маќсадноки давлатї, ки аз љониби маќомоти њоки-
мият ва идоракунии давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот барои иљрои вазифањои ба зиммаи онњо вогузоргар-
дида истифода бурда мешаванд. Низоми молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон ин доираи муайяни муносибатњои 
молиявї, ки дар љараёни онњо маблаѓњои пулї ташаккул ме-
ёбанд ва истифода бурда мешаванд1. 

Аз тањлили мафњуми муќаррарнамудаи ќонун бармеояд, 
ки ба љуз аз молияи давлатї молияи хусусї низ љой дорад ва 

                                                                        
1 Ќонуни ҷт «Дар бораи молияи давлатии Љумҳурии Тоҷикистон» (АМОҶТ  
с.2011, №6 мод. 436; с.2013, №3, мод.189, №11, мод.784; с.2016, №5, мод.367. 
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ќонун ба хотири фарќкунонии ин ду падида танњо мафњуми 
молияи давлатиро пешкаш менамояд. 

Бояд иброз намуд, ки аз тањлили меъёрњои ќонунгузорї 
ва амалияи татбиќи он бармеояд, ки дар забони имрўзаи 
тољикии њуќуќї ва иќтисодї, молия мазмуни нисбатан навро 
ба худ касб намуда, он њамчун пул ё худ маблаѓњое, ки дар 
доираи буљети давлатї ташкил, љамоъаварї, таќсим ва ис-
тифода бурда мешаванд, фањмида мешавад. 

Ваќтњои охир бо рушду нумўи забони тољикї ва озод 
шудани он аз таъсири забонњои дигар, ки бо шарофати ис-
тиќлолияти давлатї ба даст омадааст, шањрвандон низ ањён-
ањён истиллоњи «молия»-ро дар муносибатњои гражданию 
соњибкорї истифода мебаранд. Ќобили таъкид аст, ки чунин 
муносибатњо аз љониби њуќуќи гражданї ва соњибкорї ба 
танзим дароварда мешаванд. Он муносибатњои молиявї ё 
худ пулие, ки байни шањрвандон ва шахсони њуќуќї дар до-
ираи шартномањои гражданї, соњибкорї ва амсоли инњо љой 
доранд, мавзўи омўзиши илми њуќуќи молиявї ва танзим-
намоии њуќуќи молиявї шуда наметавонанд ва онњо ба мо-
лияи хусусї шомил мегарданд. 

Дар як ваќт молия ифодагари пардохтњои пулї ва 
воситањои пулї мебошад. Њар як инсон имкон дорад, ки оид 
ба вазъи молиявии худ сухан гўяд. Дар ин маврид зери 
мафњуми молия воситањои пулии шахсии ў фањмида ме-
шавад. 

Зимнан бояд таъкид намуд, ки муносибатњое, ки дар до-
ираи шартномаи иљораи молиявї (лизинг) (шартномаи 
иљораи молиявї – шартномае мебошад, ки дар асоси он иљо-
радењ уњдадор мешавад, ки амволи нишондодаи иљорагирро 
аз фурушандае, ки њамин иљорагир муайян кардааст, њамчун 
моликият харидорї намуда, онро барои соњибї ва истифо-
дабарии муваќќатии пулакї бо маќсадњои соњибкорї ба 
иљорагир пешнињод намояд) ба вуљуд меоянд, ба молияи 
давлатї дохил намешаванд. 

Муносибатњо вобаста ба молияе, ки имрўз дар ќонунгу-
зории соњаи молияи давлатї љой доранд, комилан зери тан-
зими императивии давлатї ќарор дошта, дорои субъектони 
махсуси худ мебошанд. Дар фањмиши муосири иќтисодї-
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њуќуќї молия чун пул ва муносибатњои пулї фањмида меша-
вад, на мол ё ашё. Муносибатњои молиявие, ки дар доираи 
њуќуќи молиявї танзим мешаванд, мањз дар заминаи танзи-
ми буљети давлатї ба вуљуд меоянд, таѓйир меёбанд ва ќатъ 
мегарданд. 

Зери мафњуми молияи кишвар идоракунии пулии ки-
швар ва дар асоси он ба воситаи муомилоти пулии муноси-
батњои молиявї, ки дар натиљаи вай фондњои гуногуни воси-
тањои пулї, чї давлатї ва чї ѓайридавлатї таъсис меёбанд, 
фањмида мешавад. 

Ин таъриф се унсурро дар бар мегирад: 
1) идоракунии пулї; 
2) муносибатњои молиявї; 
3) фондњои воситањои пулї1. 
Тањлили луѓатњои забони тољикї, фарњанги забони 

тољикї ва ќонунгузории кишвар нишон медињанд, ки ма-
фњуми молия то њол фарогири фањмиши пурраи њуќуќи мо-
лиявии ЉТ буда наметавонад. 

Бинобар ин ба андешаи мо мафњуми молия аз нигоњи 
њуќуќи молиявї ифодагари инњо мебошад: 

а) маблѓњои буљети давлатї ва фондњои маќсадноки 
давлатї; 

б) фондњо ва воситањои пулии дар ихтиёри давлатбуда 
ва низоми амалинамої, таќсим ва истифодабарии онњо. 

Илова бар ин молия ин ќисми људонопазири муноси-
батњои пулї мебошад. Моњият ва таъииноти молия њамчун 
муносибати пулї дар иќтисодиёт ва хољагидории кишвар 
ифода меёбад. Молия пеш аз њама категорияи таќсимотї ме-
бошад, ки бо ёрии он таќсимнамої ва азнавтаќсимнамоии 
маљмўи мањсулоти дохилї ва бойигарии миллї сурат меги-
рад. 

Мафњуми молияро метавон аз нигоњи иќтисодї ва 
моддї баррасї намуд. Бо маънои иќтисодї молия – ин муно-
сибатњои иќтисодие мебошанд, ки бо ташкил, таќсим ва ис-
тифодабарии фондњои воситањои пулии марказонидашуда ва 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник 1 отв. ред. и авт. предисл. проф. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Контракт»: Болтере Клувер, 
2011. – С.11. 
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ѓайримарказонидашуда алоќаманд мебошанд ва бањри 
тадбиќи функсия ва вазифањои молиявии давлат ва маќо-
мотњои њокимияти мањаллї нигаронида шудаанд. 

Бо маънои моддї бошад, молия – ин фондњои пулии 
давлат, маќомотњои њокимияти мањаллї, ташкилотњо, муас-
сисањо фањмида мешаванд, ки барои ќонеъ гардонидани та-
лаботи љомеа ва рушди истењсолот истифода мешаванд. 
Њамаи фондњои пулии номбаршуда, ифодакунандаи захи-
рањои молиявии давлат мебошанд. 

Молия ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар доираи муноси-
батҳои пулӣ амал мекунад. Аммо на ҳама муносибатҳои пу-
лиро бояд бо молия дохил намуд. Мазмуни молия танҳо он 
муносибатҳои пулиро дар бар мегирад, ки ба шакли мушах-
хаси молиявии ҳаракати арзиши марбут ба тақсими даро-
мадҳои пулӣ, љамъоварии онњо ва ташаккулу истифодаи за-
хирањои фондњои пулї, ташаккул ва истифодаи фондҳои му-
айяни маблағҳои пулї алоќаманд мебошанд. Яке аз нишо-
нањои асосї ва фарќкунандаи муносибатњои молиявї аз он 
иборат аст, ки дар онњо доимо ва ба таври њатмї давлат 
ширкат меварзад. Кулли дигар муносибатњои пулї аз доираи 
муносибатњои молияи давлатї берун мебошанд ва онњо аз 
љониби соњањои дигари њуќуќи кишвар муќаррар ва танзим 
мегарданд. Масалан, хизматрасонињои ширкатњои мобилї, 
ки ба муштариён расонида мешаванд ва барои ин амал ма-
блаѓи муайян ситонида мешавад, вале ин гуна муносибатњои 
пулї муносибати молияи давлатї буда наметавонанд. Вале 
аз љониби ширкати мобили пардохт намудани андозе, ки дар 
натиљаи хизматрасонї пайдо гардидааст ба муносибатњои 
молияи давлатї шомил мешаванд. 

Муносибатњои молиявї аз муносибатњои пулї њамчунин 
аз рўи нишонаи баробарарзишї (эквивалентї) фарќ менамо-
яд. Дар бештари њолат њаракати пулро муќобилан њаракати 
мол, кор ё хизматрасонї, ки хусусияти баробарарзишї (эви-
валентї) дорад, њамроњи менамояд. Молия бошад барои 
ќонеъгардонии тарафи муќобил ё худ тарафи дигар равона 
нагардида, њаракати молиявї хусусияти љубронамої надо-
рад. Масалан, њангоме, ки андозсупоранда ба буљети давлат 
андозро месупорад вобаста ба ин андози супоридаи худ њељ 
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гуна њуќуќи иловагї пайдо намекунад ва маќомоти андозси-
тон низ њељ гуна уњдадориро дар робита ба андози супори-
дашуда ба душ намегирад. Дар муносибатњои пулие, ки ба 
молияи давлатї шомил намешаванд ва ба молияи хусусї во-
рид мешаванд ин хусусият љой надорад, дар чунин муноси-
батњо вобаста ба гардиш ва њаракати пул њуќуќу уњдадо-
рињои тарафайн љой доранд. 

Њамин тавр молияи давлатї муносибати пулие мебошад, 
ки ба сифате яке аз иштирокчиёни он доимо давлат баромад 
менамояд. Ба шумули муносибатњои молиявї танњо он му-
носибатњое дохил мешаванд, ки дар он муносибатњо давлат 
ба сифати маќомоти идоракунанда ширкат меварзад. Агар 
давлат дар муносибатњои пулии гражданї баромад намояд, 
пас дар чунин сурат ин гуна муносибатњои пулї муноси-
батњои молиявии давлатї буда наметавонанд ва љонибњои 
ин муносибатњо баробарњуќуќ мебошанд. 

Молия њамчун категорияи иќтисодї-њуќуќї дорои 
фунсияњои зерин мебошад: 

1. функсияи таќсимнамої; 
2. функсияи назоратї; 
3. функсияи танзимнамої; 
4. функсияи иттилоотї 
Муњаќќиќони ватанї Абдуллоев Ф. Р. ва Холхуљаев З.И. 

функсияњои номбаргардидаи молияро чунин шарњу тавзењ 
додаанд:  

Моњияти функсияи таќсимнамої чунин ифода меёбад, ки 
ба воситаи молия маљмўи мањсулоти дохилї, даромади мил-
лї ба соњањо таќсим карда мешавад, ки ин ба давлат барои 
таъмини рушди мунтазам ва самараноки њамаи соњањои 
иќтисодиёт имконият фароњам меорад. Дар як ваќт молия ба 
сифати механизми танзимкунандаи муносибатњои бозорї 
хизмат менамояд. Давлат самтњои асосии воридшавии 
пулњоро муайян намуда, фаъолият ва иљрои вазифањои худро 
таъмин менамояд. Функсияи таќсимкунии молия дар намуди 
банаќшагирии даромадњо ва харољотњои давлат ва корхо-
нањо низ зоњир мегардад. 

Моњияти функсияи назоратии молия дар он ифода ме-
ёбад, ки бо ёрии молия назорати истењсолот ва таќсимоти 
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неъматњои моддї таъмин карда мешавад. Мањз функсияи 
назоратии молия имкон медињад, ки љараёнњои бозорї, аз 
љумла масъалањои таносуби талабот ва таклифот, нархгу-
зорї, мављудияти молњои алоњида дар бозор (дар сурати на-
расидани онњо – барќарор намудани тавозуни дахлдор) ба 
танзим дароварда шаванд. Дар як ваќт тавассути молияи 
давлатї назорати даромади корхонањои хусусї ва шањрван-
дон низ таъмин карда мешаванд. 

Моњияти функсияи танзимнамої чунин ифода меёбад, ки 
молия воситаи танзими тараќќиёти иќтисодии давлат ва 
љамъият мебошад. Давлат маблаѓњои пулиро ба самтњои 
афзалиятноки иќтисодиёт равона карда, ба ин восита 
гирифтани даромадњои иловагиро таъмин менамояд, ки 
баъдан онњоро барои амалї намудани дигар барномањои 
иќтисодї истифода карда метавонад. Функсияи танзимкунї 
бештар дар соњаи андозбандї равшан инъикос меёбад, ваќте 
ки давлат бо роњи гирифтани ќисми фоида (даромад) 
љараёни васеъшавии истењсолотро мањдуд менамояд ва ё бо 
роњи пешнињод намудани имтиёзњои муайян инишофи 
фаъолияти хољагї-молиявии корхонаю ташкилотњоро 
таъмин менамояд. 

Молия функсияи иттилоотиро низ иљро менамояд, ки 
моњияти ин функсия дар гирифтани маълумот дар бораи 
вазъи молиявии сохторњо ва соњањои алоњида ифода меёбад. 
Масалан, њолати молиявї имкон медињад, ки вазъи моли-
явии корхона ва њатто як ќатор соњањо муайян карда шаванд. 
Зоњир гардидани зуњуроти номатлуб дар соњањои гуногун 
бошад, чун ќоида, бо маблаѓгузории нокифоя ё дигар про-
блемањо вобаста буда, давлатро водор менамояд, ки ахборо-
ти мазкурро тањлил намуда, чорањои зарурї андешад. Ахбо-
рот дар бораи даромаду харољоти корхонаю ташкилотњо 
инчунин имкон медињад, ки самтњои асосии сиёсати буљетї 
ва андозии давлат муайян карда шавад1. 

Баъд аз касби истиќлолияти давлатї пояњои миллии 
давлати тољикон дар њар се шохаи њокимият ќомат афрохта, 

                                                                        
1 Ниг.: Абдуллоев Ф.Р., Холхуљаев З.И. Њуќуќи молиявї. (маљмўаи 
таълимї-методї). –  Душанбе: Озар, 2014. –  С. 44-45. 
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тањаввулоти нави илмї дар масири илмњои љамъиятї, аз 
љумла, илмњои њуќуќшиноси дар заминаи арзишњои миллї 
ба вуќўъ пайвастанд. Яке аз рукни муњимми рушди њар як 
давлати соњибистиќлол ин доштани низоми ќаввии молиявї 
мебошад. Заминаи ташаккули њар соњаи амалия аз сатњи ин-
кишофи илмии он вобастагии амиќ дорад. Бинобар ин, ду-
руст ба роњ мондан ва амалї намудани њадафњои молиявии 
давлат аз танзими дурусти меъёрии он маншаъ мегирад. 

§ 2. Фаъолияти молиявии давлат 

Давлат њамчун нињоди ташаккулёфтаи љамъиятї 
фаъолияти худро дар самтњои гуногуни њаёти љамъиятї 
љињати ноил гардидан ба њадафњои худ бо истифода аз усулу 
ѓояњои миллию анъанавии давлатдорї роњандозї менамояд. 
Бењуда нест, ки яке аз нишонањои бунёдии давлатро ситони-
дани андоз ном мебаранд. Чунки мањз давлат метавонад 
њамчун субъекти андозситон дар муносибатњои андозї ба-
ромад намояд. Барои самаранок ситонидани андоз ва пар-
дохтњои дигари њатмї ба буљет ва истифодаи маќсадноки 
маблаѓњои буљетї давлат фаъолияти молиявии худро тибќи 
наќшањои миёнамуњлат ва дарозмуњлат дар заминаи ќонун-
гузорї тањрезї менамояд. 

Фаъолияти молиявии давлат аз рафтори қонунии субъ-
ектҳои ҳуқуқи молиявӣ иборат аст, ки бањри нигоҳ доштан ё 
такмил додани механизми ҳуқуқии танзими муносибатҳои 
молиявӣ равона карда шудааст. Самтҳои асосии таъсир ба 
механизми танзими молиявию ҳуқуқӣ аз ҷониби фаъолияти 
молиявӣ ин њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќсозї ва маҷбурсозии 
давлатӣ мебошанд. 

Фаъолияти молиявии давлат ин фаъолият оид ба таш-
кил, љамъоварї таќсим ва истифодаи фондњои воситањои 
пулї мебошад, ки барои ќонеъ намудани на танњо тала-
ботњои маќомотњои њокимияти давлатї, балки тамоми љомеа 
равона гардидааст. Њангоми танзими фаъолияти молиявї 
давлат асосан аз меъёрњои њуќуќи молиявї истифода меба-
рад. 
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Дар њамаи самтњои њаёти инсоният, ваќте ки муноси-
батњои пулї пайдо мешаванд, барои идоракунии љараёни ис-
тењсолот, таъминоти талаботњои иљтимоию иќтисодии 
ањолї, бехатарии кишвар, барои њалли дигар манфиатњои 
љамъиятї давлат метавонад аз фишангњои гуногуни иќти-
содї ба монанди молиявї, андозї, пулї, кредитї ва ѓайра 
истифода барад. 

Ба андешаи В.А. Малцев фаъолияти молиявии давлат – 
ин фаъолият оид ба ташкил, таќсим ва истифодабарии 
фондњои пулии марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда 
мебошад, ки ин фондњо таъминкунандаи фаъолияти давлат 
дар њар як марњилаи рушди он њастанд. Фаъолияти молиявї 
њамчун намуди махсуси фаъолияти давлатї пеш аз њама 
бањри ташкил, таќсим ва истифодабарии фондњои воситањои 
пулие, ки давлат ба онњо њуќуќи молумулкї дорад, нигаро-
нида шудааст1. 

Фаъолияти молиявии давлат дар заминаи меъёрњои 
оммавии субъектони њуќуќи молиявї оид ба механизми му-
носиби танзимнамоии молиявї-њуќуќї бо маќсади наќшавї 
љамъ намудан, таќсим намудан ва истифода бурдани 
фондњои пулии марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда 
роњандозї мегардад. 

Маќомотњои ваколатдори давлатї бо истифода аз 
усулњои гуногун фаъолияти молиявии давлатро амалї мена-
моянд. Давлат њангоми муносибат бо субъектњои алоњида, 
инчунин вобаста ба њолати мушаххаси љамънамої, таќсим-
намої ё азнавтаќсимнамоии воситањои пулї кўшиш менамо-
яд, ки усулњои мувофиќ ва муносибро истифода барад. Аз 
сабаби он ки дар фаъолияти молиявии давлат субъектони 
гуногун иштирок менамоянд, усулњои дар раванди ин 
фаъолият истифодашаванда низ гуногун буда, онњоро ба 
усулњои ташаккули фондњои воситањои пулї ва усулњои 
таќсимнамоии воситањои пулии фондњо људо намудан мум-
кин аст. 

                                                                        
1 Ниг.: Мальцев В. А.  Финансовое право: учебник для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / В.А.Мальцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – С.10. 
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Њангоми ба роњ мондани муносибатњо бо ташкилотњои 
давлатї, ѓайридавлатї ва шањрвандон давлат асосан 
усулњои андозиро истифода мебарад, ки дар натиљаи он 
ќисми даромадњо ва фоидаи субъектони номбурда тибќи 
конститутсияи ЉТ ва ќонунгузории кишвар ба таври њатмї, 
дар муњлат ва њаљми муќарраршуда ба буљет гузаронида 
мешавад. 

Давлат фаъолияти молиявиро амалї намуда њангоми 
ташкили воситањои пулї аз усулњои дигари љамъоварии во-
ситањои пулї низ истифода менамояд, ба монанди: 

1. њавасманднамоии пардохтњои ихтиёронаи воситањои 
пулї (амонату пасандозњои ањолї дар бонкњо, харидории 
вомбаргњо ва дигар ќоѓазњои ќиматнок); 

2. Бољситонї, ки дар фарќият аз андоз бољњои давлатї 
барои ягон навъи хизматрасоние, ки ба ташкилотњо ё 
шањрвандон аз љониби маќомоти давлатї расонида мешавад, 
супорида мешаванд. Мутобиќи муќаррароти Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи бољи давлатї» аз 28 уми феврали соли 2004 боҷи 
давлатӣ — пардохти ҳатмӣ барои анҷом додани амалиёти 
дорои аҳамияти ҳуқуқӣ ё додани ҳуҷҷатҳо аз ҷониби мақомо-
ти ваколатдоршуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба њисоб ме-
равад; 

3. суѓуртанмоии моликият, саломатї ва ѓайра, ки имко-
нияти истифодабарии воситањоро дар муомилоти пулї 
таъмин менамояд; 

4. инчунин усулњои дигар низ ба монанди љарима, мусо-
дираи молумулки мањкумшуда, ситонидани хирољ ва ѓайра 
истифода шуда метавонанд. 

Дар марњилаи таќсимнамоии воситањои пулии фондњо 
давлат чунин усулњоро истифода мебарад: 

1.Молиякунонї, ки зери он додани воситањои пулї аз 
буљет ба таври наќшавї, маќсаднокї, бемуздї ва бебозгашт 
фањмида мешавад; 

2. кредитикунонї, ки додани воситањои пулї дар ин љо 
њам наќшавї ва маќсаднок буда, вале хусусияти музднокї ва 
бебозгашт буданро доро мебошанд. 

Њамин тавр фаъолияти молиявии давлат дар асоси 
ќонунгузорї бо истифода аз усулу ѓояњои муайян амалї гар-
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дида, маќсади асосии онро иљрои функсияњои давлатї таш-
кил медињад. 

§ 3. Маќомоти давлатии амаликунандаи фаъолияти молиявї 

Чи тавре ки маълум аст љињати иљрои њадафњои страте-
гии кишвар ва иљрои функсияњои давлатї, нињодњои дахдор 
барои амалї намудани вазифањои мушаххас вазифадор ва 
ваколатдор карда шудаанд. Дар низоми маќомоти давлатї 
як ќатор маќомотњое арзи њастї доранд, ки онњо бевосита 
фаъолияти молиявии давлатро ба роњ мемонанд. Фаъолияти 
молиявиро маќомоте амалї менамоянд, ки дорои ваколати 
махсус дар ин љода мебошанд. Аз нуќтаи назари аксари оли-
мони соња дар амалинамоии фаъолияти молиявии давлат 
њамаи маќомоти давлатї бидуни истисно ширкат меварзанд. 
Бо вуљуди ин бояд тазаккур дод, ки як ќатор маќомотњое љой 
доранд, ки љавњари асосии фаъолияти онњоро фаъолияти 
молиявї ташкил медињад. 

Њамаи маќомоти амаликунандаи фаъолити молиявиро 
шартан метавон ба гурўњњои зерин људо намуд: 

Якум, маќомоти дорои салоњияти умумї ё худ маќомоти 
олии давлатї, ки фаъолияти молиявиро роњбарї мекунанд. 
Ба гурўњи аввал Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон шомил мегарданд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон мутобиќи Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон Сарвазир ва дигар аъзои 
ҳукуматро таъйин ва озод мекунад, фармон дар бораи таъй-
ин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба 
тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намо-
яндагон пешниҳод менамояд, Раиси Бонки миллӣ ва муови-
нони ӯро таъйин ва озод мекунад ва фармонро барои тасдиқ 
ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Низоми пу-
лиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллӣ ва 
Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Ихтиёрдор ва 
масъули сармояи захиравӣ мебошад. Инчунин мувофиќи та-
лаботи моддаи 11–и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон» Раис ва муови-
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ни раиси Палатаи ҳисоб ба вазифа бо пешниҳоди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати ҳафтсол 
таъйин карда мешаванд. Дар баробари ин Президенти 
Љумњурии Тољикистон њамасола дар Паёмњои худ ба Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии 
сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ба масъалаи молияи 
давлатї ва буљет диќќати хоса дода, вазъи буљети давлат ва 
фаъолияти молиявии давлатиро тањлил намуда, љињати 
таќвияти бахши молия ва буљет вазифањои мушаххасро дар 
назди масъулин ба миён мегузорад. 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бошад дар самти фаъолияти молиявии давлат 
тибќи Конститутсияи кишвар дорои чунин салоњиятњо ме-
бошад: Тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ризоият 
ба додугирифти қарзи давлатӣ, тасдиқи фармонҳои Прези-
дент дар бораи таъйин ва озод намудани раиси Бонки миллӣ 
ва муовинони ӯ, тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи 
таъйин намудани раиси Палатаи њисоб ва муовинони ӯ. Дар 
баробари ин лоиҳаи Қонун дар бораи буҷет, оид ба муқаррар 
кардан ва бекор кардани андозҳо аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод 
мешавад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон низ ба гурўњи якуми 
маќомоти ваколатдор дар соњаи фаъолияти молиявї шомил 
мегардад. Моддаи 75- уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон муќаррар менамояд, ки Ҳукумат барномаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифти қарзи давлатӣ ва 
ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи буҷети давлатӣ, 
масъалаи андозаи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва 
манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод 
менамояд. 

Ба гурўњи дуюм маќомоти давлатии дорои салоњияти 
махсус, ки фаъоляти молиявї мавќеи мењварии фаъолияти 
онњоро ташкил медињад, шомил мегарданд. Ба маќомотњои 
дорои салоњияти махсус Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон, Бонки миллии Тољикистон, Кумитаи андози 
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назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Хадамоти гумруки 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон ва Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон мута-
аллиќ мебошанд. 

Ба гурўњи сеюми маќомоти давлатї. ки дар татбиќи сиё-
сати давлатї дар бахши фаъолияти молиявї ширкат мевар-
занд, Маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї, Вазорати 
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, Агентии суѓуртаї иљти-
мои ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
маќомотњои њифзи њуќуќ ва дигар вазорату идорањоро ворид 
намудан мумкин аст. 

Моҳи июни 1992 бо Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар заминаи Вазорати иқтисод ва савдо ва Вазо-
рати молия, Вазорати иқтисод ва молияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон таъсис ёфт. 23 июни 1993 бо Қарори Девони Вазирони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати молия ҳамчун сохтори 
алоҳида ба фаъолият пардохт. Вазорати молия аз замони 
таъсис то кунун дар рушди низоми молиявии давлат ва ама-
лигардии њадафњои стратегии кишвар наќши хело бориз ва 
бањснопазир дорад. Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи фаъолияти молиявии давлат мавќеи марказиро 
ишѓол намуда, бањри амалї гардидани сиёсати молиявии 
давлат дар доираи ваколатњои худ як ќатор корњоро ба со-
мон мерасонад. Мутобиќи Низомномаи Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиќ гардидааст 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон маќоми марказии 
њокимияти иљроия дар таркиби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки пешбурди сиёсати ягонаи давлатї 
ва батанзимдарории меъёрии њуќуќии фаъолияти молиявї, 
буљету андоз, бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, 
суѓуртавї, асъорї, бозори молиявї, коѓазњои ќиматнок ва 
хазинаи сарватњои давлатиро таъмин намуда, дар ин самт 
фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатиро оид ба 
иљро ва риояи ќонунгузории андоз, назорати њисоби дуруст, 
пурра ва сари ваќт ба буљети давлатї ва фондњои давлатї 
ворид намудани андозњо, бољњо ва дигар пардохтњои њатмї 



23 

аз тарафи андозсупорандагон ва идоракунии молияи 
давлатї њамоњанг месозад. Вазорат фаъолияти дастгоњи 
марказї, маќомоти мањаллии молия, Нозироти давлатии 
иёргирї, Агентии рушди бозори ќоѓазњои ќиматнок ва 
баќайдгирии махсусгардонидашуда, Хазинаи сарватњои 
давлатї ва муассисањою ташкилотњои системаро роњбарї, 
њамоњанг ва назорат менамояд. Вазорат фаъолияти худро 
дар њамкорї бо маќомоти намояндагии љумњуриявї ва 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ташки-
лотњои байналмилалии молиявї, инчунин ташкилотњои 
љамъиятї ва дигар ташкилотњо анљом медињад. Вазорат дар 
фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњои конститутсионї ва ќонунњои Љумњурии Тољики-
стон, фармон ва амрњои Президенти Љумњурии Тољикистон, 
ќарор ва фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, са-
надњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии 
Тољикистон, инчунин Низомномаи Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї мегирад. 

§ 4. Низоми молиявии Љумњурии Тољикистон 

Дар адабиётњои њуќуќї оид ба масъалаи низоми моли-
явї фикри ягона љой надорад. Махсусан интитутњо ё худ зи-
нањои низоми молиявї ба таври гуногун пешнињод меша-
ванд. Низоми молиявии давлат дар худ маљмуи шакл ва 
усулњои љамънамої, таќсимнамої ва истифодабарии фонду 
воситањои пулии давлат, корхонањо, муассисањо ва ташки-
лотњои соњаи хољагии халќро ифода менамояд1. Ба аќидаи 
Н.И. Химчаева низоми молиявї ба маънои иќтисодї – ин 
сохтори дохилии ба таври объективӣ муайяншудаи молиявӣ 
мебошад, ки дар маҷмӯъ зинањои (институтњои) ба ҳам 
алоқамандро, ки ҳар кадоми онҳо гурӯҳи мушаххаси муно-
сибатҳои молиявиро дар бар мегирад ифода мекунад2. 

                                                                        
1 Ниг.: Крохина Ю. А.  Финансовое право России: учебник / 3е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Норма, 2008. 
2 Ниг.: Химичева Н. И.Финансовое право/М.: Норма, 2005. – 464 с. – (Се-
рия учебно-методических комплексов). 



24 

Низоми молиявӣ асосан ҳамчун "шакли ташкилї " ё 
ҳамчун "маҷмӯи ташкилотњо " баррасӣ карда мешавад. Ма-
салан, мутахассиси маъруфи амрикоӣ Ҷ.Ван Хорн низоми 
молиявиро ҳамчун маҷмӯи як қатор муассисаҳо ва бозорҳое, 
ки ба ширкатҳо, шаҳрвандон ва инчунин ҳукуматҳо хидмат 
мерасонанд, муайян мекунад1. 

Низоми молиявии давлат иборат аз маќомотњои амали-
кунандаи фаъолияти молиявии давлат ва сатњи институтњои 
дохилии молияи давлат иборат мебошад. Маљмуи нињодњое, 
ки дар сохтори молиявї фаъолият ва њамкорї менамоянд ва 
институтњои молиявї низоми молиявии давлатро ташкил 
медињанд. Мавриди зикр аст, ки низоми молиявї аз ду унсу-
ри зерин таркиб ёфтааст: 

1. Маќомоти ваколатдори давлатии амаликунандаи 
фаъолияти молиявї; 

Мутобиќи Конститутсия ва ќонунњои кишвар як ќатор 
маќомотњо дар татбиќи сиёсати давлатї дар бахши молия 
ширкат меварзанд (дар боби 3 оид ба маќомоти соњаи молия 
иттилооти муфассал пешкаш карда шудааст). 

2. Институтњои молиявї, ки дар њар кадоми онњо 
гурўњњои шабењи муносибатњои иќтисодї мављуд мебошанд. 

Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» низоми молияи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон — доираи муайяни муносибатҳои мо-
лиявӣ, ки дар раванди онҳо маблағҳои пулӣ ташаккул меё-
банд ва истифода бурда мешаванд. Низоми молияи давлатӣ 
шакл ва усулҳои ташаккул, тақсимот ва истифодаи ма-
блағҳои пулии давлатиро муайян менамояд. Моддаи 4 ќону-
ни мазкур низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистонро 
чунин муќаррар намудааст: Низоми молияи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муносибатҳои молиявии зерин 
иборат мебошад: 

- низоми буҷети давлатӣ; 
- қарзи давлатӣ; 
- фондҳои мақсадноки давлатӣ. 

                                                                        
1 Ниг.: Дж. Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под 
ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 34. 
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Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
буҷетњои сатҳҳои зерин иборат мебошад: 

- сатҳи якум – буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷету фондҳои 
мақсадноки давлатӣ; 

- сатҳи дуюм – буҷетҳои маҳаллӣ. 
Ба буҷетҳои маҳаллӣ буҷетҳои Вилояти Мухтори 

Кўҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳои тобеи онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои 
тобеи он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ҷамоатҳои шаҳрак 
ва деҳот мансуб мебошанд. 

Бо вуљуди он ки баъзе аз институтњои молия дар ќонун 
муќаррар нашуда бошанд њам, аз низоми молия истисно бу-
да наметавонанд.  

Баъзе аз муаллифон молияи субъектони хољагидорро 
низ ба молияи давлатї ворид менамоянд, ки ба андешаи мо 
чунин муносибат ба принсипњои асосии молиявї чандон ду-
руст ба назар намерасад. Зеро низоми молияи давлатї ба та-
ври густурда ба фањмиши молияи оммавї (давлатї) такя 
намуда, мављудияти молияи ташкилотњои ѓайридавлатиро 
дар нињоди худ инкор менамояд. Аз сабаби он ки муноси-
батњои молиявии ташкилотњои ѓайридавлатї чун муноси-
батњои пулии ба ќисми молияи давлатї шомил набуда њисоб 
карда мешаванд. Бояд ёдовар шавем, ки субъекти њуќуќи 
молиявї будан маънои субъекти низоми молиявии Љумњурии 
Тољикистон буданро надорад. 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Истилоҳи “молия” чӣ маъно дорад? 
2. Мафҳуми молия ба маънои моддӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ 

чист? 
3. Моҳияти таснифбандии функсияҳои молия дар чӣ 

ифода меёбанд? 
4. Ба андешаи Шумо тамоми муносибатҳои пулии дар 

ҷомеа мавҷудбуда ба мафҳуми молия шомиланд? 
5. Таносуби пул ва молия дар чӣ ифода меёбад? 
6. Низоми молиявӣ Љумњурии Тољикистон чи гуна аст? 
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7.  Усулњои иловагии љамъоварии воситањои пулї ка-
домњоянд? 

8. Унсурњои низоми молиявиро номбар намоед. 
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БОБИ 2 ЊУЌУЌИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН СОЊАИ 
ЊУЌУЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

§ 1. Мафњум, мавзўъ ва низоми њуќуќи молиявї 
§ 2. Усулњои њуќуќи молиявї 
§ 3. Принсипњои њуќуќи молиявї 

§ 1. Мафњум, мавзўъ ва низоми њуќуќи молиявї 

Имрўзњо дар кишвар њељ кас дар хусуси соњаи алоњидаю 
мустаќил будани њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон 
шубња надорад ва оид ба ин масъала дар байни олимон 
бањсу мунозира љой надорад. Ин шањодати он аст, ки њуќуќи 
молиявї мустаќилияти худро бо мављудияти мавзўъ, усулњо, 
принсипњо ва дигар махсусиятњо исбот намудааст. Њуќуќи 
молиявї ќисми таркибї ва љузъи муњим дар низоми соњањои 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва таш-
кили молияи миллї њуќуќи молиявї њамчун соњаи мустаќил 
ба рушду такомули њамаљонибаи худ шурўъ намуд. Муто-
биќан дар баробари рушди илми сунатии њуќуќшиносї дар 
бахши молияи давлатї ќонунњои муфид низ ќабул карда шу-
данд. Дар замони муосир кормандони соњаи илм, ќонунгу-
зорї ва амалияро зарур аст, ки бо маќсади таъмини 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шањрвандон ба 
бахши молияи давлатї диќќати аввалиндараља дињанд. Чун-
ки рушди бахши молияи давлатї сарманшаи кафолати 
зиндагии накў ва амнияти сартосарї дар кишвар ба њисоб 
меравад. Мо амин њастем, ки агар пояњои низоми молиявии 
давлати тољикон дар ибтидои солњои истиќлолият ба пур-
рагї ќомат меафрўхтанд, батадриљ зарари молию љонї дар 
кишвар кам мегардид. 

Ќонунгузории соњаи молияи давлатї бо суръати хело 
њам баланд рушд намуда истодааст, ки ин раванд дар му-
шахххасгардонии мавзўи танзимнамоии њуќуќи молиявї ва 
такмили институтњо ва зерсоњањои њуќуќи молиявї мусоидат 
менамояд. Махсусан баъди ќабул ва мавриди амал ќарор ги-
рифтани Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
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гумруки Љумњурии Тољикистон, ќонунњои соњаи бонкї, 
ќонунњои соњаи суѓурта ва ќонунњо дар бахши ќоѓазњои 
ќимматнок ва асъор дар танзими муносибатњои молиявї як 
ќатор объектњо, усулњо, механизмњо ва принсипњои нав во-
рид гардид. 

Њуќуќи молиявї аз рўи моњияти худ ба соњањои оммавии 
њуќуќ дохил шуда мавќеи устуворро дар низоми илмњои 
њуќуќшиносї ишѓол менамояд. Баррасї намудани хусусият-
њои муносибатњои молиявие, ки дар натиљаи амалинамоии 
фаъолияти молиявии давлат ба вуќўъ мепайванданд, имкон 
медињанд, ки њуќуќи молиявиро њамчун соњаи мустаќили 
њуќуќ арзёбї намоем. Њуќуќи молиявї аз маљмўи меъёрњои 
њуќуќї иборат буда, муносибатњои љамъиятиеро, ки дар ра-
ванди ташкил, љамъоварї, таќсим ва истифодабарии ма-
блаѓњои буљети љумњуриявї ва мањаллї инчунин фондњои 
маќсадноки пулї ба вуљуд меоянд ба танзим медарорад. Ба та-
ври дигар гўем њуќуќи молиявї њамчун соњаи мустаќили 
њуќуќи мамлакат дар худ таљассумгари маљмўи меъёрњои 
њуќуќиест, ки муносибатњои љамъиятии дар раванди фаъоли-
яти молиявии давлат бавуљудояндаро ба танзим медарорад. 

Соњањои њуќуќро пеш аз њама аз рўи як мањаки асосї, 
яъне мавзўи  омўзиш ё худ батанзимдарориашон аз њам фарќ 
мекунанд. Мавзўи њуќуќи молиявиро муносибатњое ташкил 
медињанд, ки онњо дар робита ба амалинамоии фаъолияти 
молиявии давлат, яъне фаъолияти давлат дар симои маќо-
мотњои ваколатдори он оид ба ташкил, љамъоварї, таќсим 
ва истифодабарии воситањои фондњои пулї ба вуљуд меоянд. 

Барои муайян намудани мавзўи омўзиш ва муайян 
намудани доира ё худ сарњади ин соњаи њуќуќ мањакњое љой 
доранд, ки ба мо дар ин масъала кумак мекунанд. Мањаки 
аввал, њуќуќи молиявї муносибатњоеро танзим мекунад, ки 
дар натиљаи фаъолияти молиявии давлат ба вуљуд меоянд. 
Мањаки дуюм, муносибатњои молиявї дар доираи амалиётњо 
ба фондњои буљетї, фондњои ѓайрибуљетї, ќарз ва кредити 
давлатию бонкї ва фондњои суѓуртавї ба вуљуд меоянд. 

Муносибатњои њуќуќи молиявї дорои чунин нишонањо 
мебошанд: 

1. Хусусияти ташкилї ва наќшавї доранд; 



29 

2. Дар муносибатњои молиявї доимо маќомотњои вако-
латдори давлатї ширкат меварзанд; 

3. Объекти ин муносибатњо доимо пул мебошад; 
4. Ин муносибатњо хусусияти бемузд, беподош ва бар-

нагарданда буданро доранд. 
Чи тавре ишора шуд, яке аз нишонањои муносибатњои 

молиявї дар он ифода меёбад, ки объекти онњо танњо пул бу-
да метавонаду халос. Аммо бояд ёдовар шавем, ки як ќатор 
муносибатњои пулие љой доранд, давлат дар онњо на чун субъ-
екти њокимияти оммавї баромад менамояд, балки субъекти 
баробарњуќ дар муомилоти гражданї, соњибкорї ва мењнатї 
баромад менамояд. Ин гуна муносибатњои пулї, ки берун аз 
доираи фаъолияти молиявии давлат зуњур ёфтаанд мавзўи 
омўзиши њуќуќи молиявї набуда, аз љониби дигар соњањои 
њуќуќ танзим мегарданд. Масалан, муносибатњо вобаста ба 
хариди давлатии мол, хусусигардонии амволи давлатї аз 
љониби меъёрњои њуќуќи соњибкорї ва гражданї, ситонидани 
љаримањои љиноятї аз љониби меъёрњои њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї ва ситонидани љаримањои маъмурї аз љониби 
меъёрњои њуќуќи маъмурї ба танзим дароварда мешаванд. 

Бинобар њамин на њама муносибатњои пулии дар љомеа 
мављудбуда мавзўи њуќуќи молиявиро ташкил медињанд, 
балки танњо он муносибатњои пулие мавзўи њуќуќи молиявї 
мебошанд, ки дар натиљаи фаъолияти молиявии давлат ба 
вуљуд меоянд. 

Њуќуќи молияи Љумњурии Тољикистон мисли соњањои 
дигари њуќуќ аз ду ќисм, ки ќисми умумї ва махсус номбурда 
мешаванд иборат мебошад. Ба ќисми умумї мавзўъњое до-
хил мешаванд, ки бештар хусусияти назариявї доранд. Зим-
нан бояд гуфт, ки ќисми умумї дарбаргирандаи меъёрњое 
мебошанд, ки онњо муќарраркунандаи принсипњо ва ме-
тодњои фаъолияти молиявии давлат, низом ва ваколатњои 
маќомотњои давлати дар бахши молияи давлатї њастанд. 
Њамчунин мазмуну тавсифи муносибатњои молиявї дар 
ќисми умумї мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд. 

Ќисми махсуси њуќуќи молиявї аз зерсоњањо ва инсти-
тутњое иборат аст, ки ба таври пайдарњамии мантиќї љойгир 
шудаанд. Њуќуќи буљетї, њуќуќи андоз, њуќуќи суѓурта, 
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њуќуќи бонкї ва њуќуќи асъор аз зумраи зерсоњањои асосии 
њуќуќи молиявї ба њисоб мераванд. Имрўзњо дар ќисме аз 
донишгоњњои кишвар њар кадоми онњо њамчун фанни 
алоњида омўхта мешаванд. Дар доираи илмї бошад бањсу 
мунозирањо бобати марњила ба марњила ба соњањои мустаќил 
табдил ёфтани зерсоњањои номбурда хело зиёд ба чашм ме-
расанд. 

§ 2. Усулњои њуќуќи молиявї 

Соњањои њуќуќ дар баробари мавзўи омўзиш ё худ ба 
танзимдарорї усулњои алоњидаи худро доранд. Усулњои 
соњаи њуќуќ низ њамчун нишондињандаи мустаќилияти соња 
арзёбї мегарданд. 

Њуќуќи молиявї низ њамчун соњаи мустаќили њуќуќ дар 
баробари мавзўи батанзимдарории њуќуќї њамзамон усулњои 
батанзимдарории њуќуќиро дорост. Усул ин маљмўи тарз, 
восита ва шаклњое мебошанд, ки ин ё он соњаи њуќуќ бо ёрии 
онњо муносибатњои љамъиятиро танзим менамояд. Аз сабаби 
он ки њуќуќи молиявї ба доираи соњањои оммавии њуќуќ до-
хил мешавад, гоњњо чунин ба назар мерасад, ки усулњои 
њуќуќи молиявї ба мисли усулњои њуќуќи маъмурї мебо-
шанд, вале дар асл чунин нест. Зеро дар њуќуќи молиявї 
ањён-ањён дар баробари усули императивї усули диспози-
тивї низ мавриди корбарї ќарор мегирад. Дар њуќуќи моли-
явї баъзе аз муносибатњо, ки дар асоси баробарї, њуќуќи ин-
тихоб ва рухсатнокї ба вуќўъ омадаанд усули диспозитивї 
истифода бурда мешавад1. Зимнан бояд иќрор шуд, ки усули 
диспозитивї дар њуќуќи молиявї на ба он њадде ки дар 
њуќуќи гражданї истифода мегардад, ба кор бурда мешавад. 
Дар њуќуќи молиявї усули диспозитивї танњо дар њолати 
байни субъектон мављуд будани ду тарзи њамкорї ё ду навъ 
муносибат субъекти мушаххас метавонад, ки яке аз онњоро 
интихоб намояд. Баъди ба миён омадани муносибати инти-
хобгардида комилан муносибатњо бо усули императивї, яъне 
                                                                        
1 Ниг.: Мальцев В. А.  Финансовое право: учебник для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / В.А.Мальцев. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2008 С–19 
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њокимияту тобеият сурат мегирад. Бинобар ин бояд ќайд 
намуд, ки усулњои њуќуќи молиявї бо роњи уњдадоркунї, 
манъкунї ва рухсатдињї муносибатњоро танзим менамоянд. 

Фаъолияти молиявии давлат бо истифода аз усулњои гу-
ногун амалї карда мешавад. Дар адабиёти њуќуќї усулњои 
амалинамоии фаъолифти молиявии давлат ба ду гурўњ људо 
карда мешаванд: усулњои љамънамоии воситањои пулї ва 
усулњои таќсим ва истифодабарии воситањои пулї1. 

Ба усулњои љамънамої пеш аз њама усулњои андозї ба 
монандаи усули муќаррарнамої ва љорї намудани андозњо 
ва усулњои пардохтњои њатмї ба монанди муќаррарнамої ва 
руёнидани маблаѓњо ба фонди нафаќа, фонди шуѓли ањолї, 
фонди суѓуртаи иљтимої ва ѓайра. 

Њангоми таќсимнамої ва истифодабарии фондњои воси-
тањои пулї усули молиякунонї, ки хусусияти бемузд ва бе-
бозгаштии маблаѓњои пешнињодшударо дорад ва усули кре-
дитикунонї, ки хусусияти музднокї ва баргардандагии во-
ситањои пулии пешнињодшударо доро мебошад. Усули мо-
лиякунонї дар робита бо муассисањои давлатї ва усули кре-
дитикунонї дар робита ба ташкилотњои давлатї ва ѓайри-
давлатї истифода мегарданд. 

§ 3. Принсипњои њуќуќи молиявї 

Дар назарияи њуќуќ ва давлат масъалаи принсипи њуќуќ 
новобаста аз мансубият ба соњаи њуќуќ чун анъана мавќеи 
марказиро ишѓол менамояд. Дар баробари ин шумораи зиё-
ди њуќуќшиносони амалия бар он назаранд, ки принсипњои 
њуќуќ танњо асоси назариявї буда, барои тањќиќотњои илмї 
хизмат менамоянд ва танњо муносибати ѓайримустаќим ба 
раванди њуќуќ татбиќсозї дораду халос. Бояд тазаккур дод, 
ки чунин фањмиш оид ба принсипњо њеч гуна умумият ба 
њаќиќат надорад. Њама гуна фаъолияти амалия дар заминаи 
принсипњои соњавї тањрезї мегардад ва бањри расидан ба 
њадафњои соњавї хизмат менамоянд. 

                                                                        
1 Ниг.: Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное посо-
бие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юриспруденция, 2000. –  С.11. 
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Аз рўи фањмиши анъанавї принсип ин ѓояњо ва асосњои 
роњбарикунандае мебошад, ки тартиби ба танзим даровар-
дани муносибатњои љамъиятиро муќаррар менамояд1. Э.С. 
Насриддинзода ќайд менамояд, ки принсипњои њуќуќ маб-
даъњои ибтидоии асосї, ѓояњо, нуќтањоеанд, ки моњияти 
њуќуќро чун танзимкунандаи вижаи иљтимої ифода меку-
нанд. Онњо ќонуниятњои њуќуќ, табиату таъминоти иљти-
моии онро ифода карда, аз ќоидањои нисбатан умумии 
рафтор иборатанд, ки ё дар ќонун ошкоро аниќ ифода ёфта-
анд ва  ё аз  мазмуни он бармеоянд2 Ба андешаи Л.К. Воро-
нова саргањи ибтидоии фаъолияти молиявї, ки дар меъёрњои 
њуќуќ мустањкам гардидаанд, принсипњои њуќуќи молиявї 
мебошанд3. 

Таѓйирёбии пайваста ва доимии меъёрњои њуќуќи моли-
явї ба муосиркунонии муносибатњои гуногуни молиявї, фа-
роњам овардани механизмњои бењтару натиљабахш асос ме-
ёбад. Аз ин љо ин раванд коркарди заминањои ибтидоие, ки 
зербинои њуќуќи молиявиро ташкил медињанд. таќозо мена-
мояд. 

Принсипҳои ҳуқуқи молиявӣ мисли принсипњои соҳањои 
дигари ҳуқуқ далели асосии муттаҳидкунанда буда, имкон 
медињанд, ки гурўњи муайяни меъёрњои њуќуќ на њамчун во-
ситањои ихтиёрии маљмўии танзимкунандаи муносибатњои 
љамъиятї, балки њамчун соњаи њуќуќ эътироф карда шаванд4. 

Чи тавре маълум аст, дар адабиёти њуќуќї принсипњои 
њуќуќ ба принсипњои умумисоњавї, байнисоњавї ва соњавї 
људо карда мешаванд. Принсипњои умумисоњавї аз муќар-

                                                                        
1 Ниг.: Керимов, Д.А. Философские проблемы права / Д.А. Керимов. – 
М.: Мысль, 1972. –  С.11 
2 Ниг.: Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). 
– Душанбе: Мењрона,2017, 2019. –  С.70. 
3 Ниг.: Принципы финансового права: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. – Харьков, 19–21 апр. 2002. Харьков: Право, 2012. – С. 49. 
4 Ниг.: Запольский С.В. Методологические основы исследования принци-
пов финансового права // [захираи электронї]// Принципы финансового 
права: [материалы междунар. науч.-практ. конф.] – манбаи дастрасї 
https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-i-svoystva-printsipov-finansovogo-
prava (санаи мурољиат 05.06.2020) 
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рароти Конститутсия бархоста, дар меъёрњои тамоми соњаи 
њуќуќ таљассум ва мустањкам карда шудаанд. Ба принсипњои 
умумисоњавї инњо дохил мешаванд: ќонуният, адолат, 
ошкорбаёнї, баробарї, наќшавї ва ѓайра. Принсипњои бай-
нисоњавї бошанд принсипњои умумисоњавиро мушаххас 
гардонида, дар ду ё бештар соњаи њуќуќ истифода мегарданд. 
Принсипњои соњавї махсусияти мавзўи ба танзимдарории ин 
ё он соњаи њуќуќро инъикос менамоянд. Зимнан принсипњои 
соњавї мустањкамкунандаи принсипњои умумисоњавї буда, 
хусусиятњои хоси танзими њуќуќии зерсоњањо ва институтњои 
алоњидаи ин ё он соњаи њуќуќро инъикос ва самти инкишофи 
онњоро муќаррар менамоянд. 

Махсусияти принсипњои њуќуќи молиявї дар робита ба 
муосиргардии институтњои асосии њуќуќи молиявї ва боло-
равии наќши зерсоњањои њуќуќи молиявї дар њаёти љомеа ва 
давлат имкон фароњам оварданд, ки баъзе аз олимон прин-
сипњоро дар низоми њуќуќи молиявї ба чунин тарз људо 
намоянд: принсипњои умумињуќуќї, принсипњои байни-
соњавї принсипњои соњавї ва принсипњои дохилисоњавї (ин-
ститутсионалї)1 

Дар адабиёти њуќуќї принсипњои њуќуќи молиявї ба та-
ври гуногун пешкаш гардидаанд. Ба андешаи мо принсипњои 
муњимтарини њуќуќи молиявї аз инњо иборат мебошанд: 

- приснипи ќонуният; 
- принсипи наќшавї; 
- принсипи ошкорбаёнї; 
- присипи масъулияти њамдигарии давлат ва шањрван-

дон дар соњаи фаъолияти молиявии давлат; 
- принсипи афзалияти манфиатњои оммавї дар танзими 

муносибатњои молиявї; 
- принсипи равияи иљтимої доштани танзими молиявї-

њуќуќї. 
Шарњи кўтоњи принсипњои мазкурро зарур мешуморем. 

Принсипи ќонуният дар фаъолияти молиявии давлат дар он 
ифода меёбад, ки тамоми марњилаи ташкил, љамъоварї, 
                                                                        
1 Ниг.: Сайфуллин И.Ф. О системе принципов бюджетного права // Фи-
нансовое право. 2017. – № 2. – С. 36–42. 
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таќсим ва истифодаи фондњои воситањои пулї пурра ва 
њамаљониба тавассути меъёрњои њуќуќи молиявї ба танзим 
дароварда мешаванд, ки бањри риояи онњо нисбати 
њуќуќвайронкунанда чорањои маљбурсозии давлатї татбиќ 
карда мешавад. Принсипи ќонуниятро метавон њамчун уњда-
дории субъектони њуќуќи молиявї љињати иљрои њатмии та-
лаботи ќонунњои соњаи молиявї ва санадњои зериќонунии 
дар заминаи онњо ќабулшуда тавзењ дод. 

Принсипи наќшавї маънои онро дорад, ки фаъолияти 
молиявии давлат дар заминаи маљмўи санадњои молиявї-
наќшавї, ки тартиби тањиясозї, тасдиќнамої ва иљроишашон 
мутобиќан дар санадњои меъёрии њуќуќї мустањкам   гар-
дидаанд, амалї карда мешавад. Принсипи наќшавї яке аз 
принсипњои мењварии њуќуќи молиявї буда, ифодагари он 
аст, ки фаъолияти молиявии давлат боназардошти наќшаи 
молиявии дарбаргирандаи даромад ва харољот дар давраи 
муайян сурат мегирад. Фаъолияти молиявии давлат бояд љид-
дан дар доираи наќшаи тасдиќгардида роњандозї шавад. Ба-
ромадан аз доираи ин принсип боиси вайрон намудани кулли 
маќсаду њадафњои низоми молиявї мегардад. Бинобар њамин 
асоси муваффаќияти фаъолияти молиявии давлат бо риояи ин 
принсип вобастагии амиќ дорад. Барои љумњурї чунин наќша 
буљети љумњуриявї, барои мањалњо буљетњои мањаллї ва ба-
рои муассисањои буљетї сметањои даромад ва харољот ба 
њисоб мераванд. 

Принсипи ошкорбаёнї дар фаъолияти молиявии давлат 
инъикосгари љомеаи демократї буда, имкон фароњам мео-
рад, ки кулли шањрвандон ба андозаи маблаѓњои буљети 
давлатї, манбаи даромад, самтњои харољот ва ба дигар 
навъи муносибат ба буљет озодона шинос гарданд. Принси-
пи ошкорбаёнї дар кишвар дар соњаи фаъолияти молиявии 
давлат ба таври пурра ва њамаљониба риоя мегардад. Њамин 
аст, ки ќонунњои њамасола дар бораи буљет тамоми љанбањои 
фаъолияти буљетиро дар худ дарљ менамоянд. Санадњои 
њуќуќї вобаста ба буљети давлатї дар васоити ахбори омма 
инъикос мегарданд. Дар баробари ин Президенти Љумњурии 
Тољикистон њамасола дар Паёмњои худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати 
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дохилї ва хориљии љумњурї» гузориши муътамад дар бораи 
вазъи гузашта, имрўза ва дурнамои буљети кишвар манзур 
менамоянд. Раванди ироаи Паём тавассути њамаи шабакањои 
радиої ва телевизионии давлатї ба таври мустаќим ба 
шањрвандон манзур гардонида мешавад. Њамчунин љињати 
шарњу тавзењи Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї” гурўњњои корї 
таъсис дода шуда, ба тамоми шањру ноњияњои кишвар са-
фарбар карда мешаванд. Принспи ошкорбаёнї дар соњаи 
фаъолияти молиявї кафолат дода мешавад. Баъди нашр 
мавриди амал ќарор гирифтан ќонунњо низ ифодагари риояи 
принсипи ошкорбаёнї мебошад. 

Присипи масъулияти њамдигарии давлат ва шањрвандон 
дар соњаи фаъолияти молиявии давлат. Дар муносибатњои 
молиявї давлат дар симои маќомотњои ваколатдори худ ба-
ромад менамояд. Њангоми бар хилофи талаботњои ќонунгу-
зории соњаи молиявї рафтор намудан маќомотњои давлатї 
ва шањрвандон масъулияти мутаќобила доранд, яъне дар 
назди ќонун баробар буда, љавобгарии якхеларо ба зимма 
доранд. Масалан тибќи моддаи 81 КА ЉТ хар як андозсупо-
ранда ҳуқуқ дорад аз болои қарори санадҳои мақомоти ан-
доз, амал ё беамалии кормандони онҳо шикоят намояд. Са-
надҳо ва қарорҳои мақомоти андоз, ки бар хилофи талаботи 
Кодекси мазкур ҳисоб, таҳия ва қабул гардида, ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии андозсупорандагонро маҳдуд ё манъ 
менамоянд, эътибори қонунӣ надоранд. Принсипи мазкур 
бозгўи он аст, ки маќомотњои давлатї ва шахсони мансаб-
дори онњо барои вайрон намудани меъёрњои њуќуќ ё ба та-
ври дахлдор иљро накардани уњдадорињои мансабиашон дар 
соњаи фаъолияти молиявии давлат ба љавобгарии мувофиќи 
њуќуќї: интизомї, молиявї, маъмурї ва љиноятї кашида 
мешаванд. 

Њамзамон принсипи масъулияти њамдигарии давлат ва 
шањрвандон дар соњаи фаъолияти молиявии давлат маънои 
ба љавобгарии маъмурї, молиявї ва љиноятї кашидани 
шањрвандонро бобати вайрон намудани ќонунгузории моли-
явї, махсусан њуќуќвайронкунии андозї дорад. Моддаи 79 
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КА ЉТ муќаррар менамояд, ки хуқуқвайронкунии андоз 
кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳуқуқии андозсупорандагон 
(агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин 
шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор эътироф меша-
ванд, ки ба иҷро нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро нагар-
дидани талаботи Кодекси андоз ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зиммаи 
мақомоти андоз вогузор шудааст, оварда расонидаанд. Аз 
ҷониби андозсупорандагон (агентҳои андоз), шахсони ман-
сабдори онҳо ва шахсони мансабдори мақоми ваколатдор 
содир шудани ҳуқуқвайронкунии андоз боиси ҷавобгарии 
пешбининамудаи Кодекси андоз ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

Принсипи афзалияти манфиатњои оммавї дар танзими 
муносибатњои молиявї дар љойгоњи боло будани манфиатњои 
умумии субъектони њуќуќи молиявї ифода мегардад. Маќсад 
ва вазифањои таъминоти молиявии давлат на танњо ба ќонеъ 
гардонидани талаботњо ва манфиатњои маќомотњои давлатї 
нигаронида шудааст, балки ќонеъ намудани талаботњои 
умумии субъектони фардї ва гурўњиро дар бар мегирад. Дар 
љараёни амалигардонии фаъолияти молиявии давлат ра-
вандњо ва зуњуротњое ба вуљуд меоянд, ки танзими оммавї-
њуќуќиро таќозо менамоянд. 

Принсипи равияи иљтимої доштани танзими молиявї-
њуќуќї дар он ифода меёбад, ки давлат барои баланд бар-
доштани некўањволии мардум кўшиш намуда, бо ин маќсад 
ќисми алоњидаи маблаѓи буљети давлатиро ба самти иљти-
мої људо менамояд. Ќисми 3 моддаи 1 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд, ки Тоҷикистон 
давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. 
Тавассути ин меъёри конститутсионї ба дўши давлат уњда-
дорї гузошта шудааст, ки барои рушди бемайлони шањрван-
дон шароити мувофиќу муносиби зиндагї фароњам оварда 
шавад. Барои иљрои ин њадафи конститутсионї, яъне ба 
давлати иљтимої табдил додани кишвар наќши фаъолияти 
молиявии давлат хело муассир мебошад. Мањз ба њамин хо-
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тир давлат дар фаъолияти молиявии худ ба самти иљтимої 
диќќати хоса медињад. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Таҳти мафҳуми мавзуи ҳуқуқи молиявӣ чӣ фаҳмида 

мешавад? 
2. Мафҳуми ҳуқуқи молиявиро муайян намоед. 
3. Мазмуни принсипҳои ҳуқуқи молиявӣ чист? 
4. Мавќеи ҳуқуқи молиявӣ дар низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 
5. Низоми ҳуқуқи моиявиро маънидод намоед. 
6. Нишонањои муносибатњои њуќуќи молиявї кадомњо-

янд? 
7. Низоми молиявии Љумњурии Тољикистон аз низоми 

њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон чи фарќ дорад? 
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БОБИ 3. МЕЪЁРЊО ВА МУНОСИБАТЊОИ 
ЊУЌУЌИ МОЛИЯВЇ 

§ 1. Меъёрњои њуќуќи молиявї 
§ 2. Мафњум ва нишонањои муносибатњои њуќуќи молиявї 
§ 3. Субъектњои њуќуќи молиявї 
§ 4. Сарчашмањои њуќуќи молиявї 

§ 1. Меъёрњои њуќуќи молиявї 

Њуќуќи молиявї њамчун соњаи мустаќили њуќуќ дарбар-
гирандаи низоми гуногуни меъёрњои молиявї-њуќуќї мебо-
шад. Њар як меъёри њуќуќи молиявї мисли меъёрњои дигари 
њуќуќї дорои аломатњои зерин мебошанд: шакли махсуси 
ифодаёбии худро доранд, яъне дар санадњои њуќуќии аз 
љониби маќомотњои ваколатдори давлатї, маќомотњои 
мањаллии њокимияти давлатї ва ё аз љониби шахсони ман-
сабдор ќабул гардида, дарљ ёфтаанд; хусусияти умумињатмї 
доранд; бо чорањои маљбурсозии давлатї таъмин карда ме-
шаванд. 

Дар раванди амалигардонии фаъолияти молиявии 
давлат анбўњи муносибатњо ба вуљуд меоянд, ки комилан 
њамаи онњо бо меъёрњои њуќуќи молиявї мавриди танзим 
ќарор мегиранд. Меъёрњои њуќуќи молиявии Љумњурии 
Тољикистон ба мисли меъёрњои соњањои дигари њуќуќ шакли 
ифодаёбии махсуси худро доранд, ки ин њам бошад дар 
ќонунњо, ќарорњо, фармонњо ва дигар санадњои њуќуќї зоњир 
гардида, бо тартиби муќаррарнамудаи Конститутсияи ЉТ 
ќабул ва мавриди амал ќарор дода мешаванд. Аломати 
муњимми меъёрњои њуќуќи молиявї он аст, ки онњо хислати 
њокимиятї доранд. Давлат бо роњи ќабули санадњои њуќуќї 
ќоидаи рафтори субъектонро дар соњаи фаъолияти молиявї 
муќаррар менамояд. Дар ваќти татбиќи меъёрњои њуќуќи 
молиявї иштирокчиёни муносибатњои молиявї њуќуќи 
таѓйир додани онњоро надоранд. 

Њангоми ќабули меъёрњои молиявї давлат иродаи худро 
танњо дар доираи имконияти иќтисодї баён сохта метавона-
ду халос. Дар сурати беназардошти имкониятњои иќтисодї 
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ќабул намудани меъёрњои њуќуќи молиявї тадбиќи онњо 
ѓайри имкон мегардад. Аз ин рў њангоми ќабули санадњои 
њуќуќии молиявї дар баробари њуќуќшиносон назару хуло-
сањои иќтисодчиён низ бояд гирифта шаванд. Давлат ба 
соњањои њаёти иќтисодї, иљтимої ва дигар бахшњо танњо ба 
он андозае маблаѓгузорї карда метавонад, ки ин гуна воси-
тањои пулї дар буљаи давлат мављуд бошанд. Яъне раванди 
ќабулу татбиќсозии меъёрњои молиявї аз њаљми даромадњои 
андозї ва аз пардохтњои дигари њатмї ба буљет ва ба 
фондњои ѓайрибуљетї вобастагии амиќ дорад. 

Њуќуќу уњдадорињои иштирокчиёни муносибатњои мо-
лиявї, њолатњое ки онњо барандаи њуќуќу уњдадорї мегар-
данд ва љавобгарии иштирокчиёни муносибатњои молиявї аз 
љониби меъёрњои њуќуќи молиявї муќаррар мегарданд. 
Мањаки асосии фарќкунандаи меъёрњои њуќуќи молиявї дар 
он зоњир мегардад, ки онњо муносибатњоро дар љодаи таш-
кил, љамъоварї, таќсим ва истифодабарии воситањои пулии 
фондњои буљетї ва фондњои ѓайрибуљетї танзим менамоянд. 
Бояд гуфт, ки меъёрњои њуќуќи молиявї комилан хислати 
њатмї ё худ императивї дошта, дар љараёни татбиќнамої њељ 
гуна таѓйиротро намепазиранд. 

Меъёрњои њуќуќи молиявиро вобаста ба мазмун, тарзи 
таъсиррасонї ва сохтори дохилиашон тасниф намудан мум-
кин аст. 

Меъёрњои њуќуќи молиявї вобаста ба мазмун ба моддї 
ва мурофиавї људо мешаванд. Меъёрњои моддии њуќуќи мо-
лиявї таркиби низоми молиявї, намуд ва њаљми уњдадо-
рињоии пулии ташкилотњо ва шањрвандонро дар назди 
давлат, сарчашмаи ташаккули воситањои кредитии бонкњо, 
намудњои даромад ва харољотњои фондњои буљетї ва ѓайри-
буљетї, њуќуќу уњдадорињои пулии иштирокчиёни муноси-
батњои молияви ва ѓайраро дар худ мустањкам менамоянд. 

Меъёрњои мурофиавї бошанд тартиби татбиќ ва амали 
меъёрњои моддиро муќаррар менамоянд. Меъёрњои муро-
фиавии њуќуќи молиявї тартиби фаъолияти иштирокчиёни 
муносибатњои молиявиро дар љодаи ташкил, љамъоварї, 
таќсим ва истифодаи воситањои пулии фондњои буљетї ва 
фондњои ѓайрибуљетї муќаррар менамоянд. Меъёрњои му-
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рофиавї риоя гардидани муњлат, иштироки маќомотњои 
дахлдор, аз љониби шахсони мансабдор бо тарзи муќаррар-
шуда ќабул намудани ќарорњоро талаб менамоянд. 

Вобаста ба тарзи таъсиррасонї ба субъектони муноси-
батњои молиявї меъёрњои њуќуќи молиявї ба уњдадоркунанда, 
манъкунанда ва ваколатдоркунанда људо мешаванд. 

Меъёрњои уњдадоркунандаи њуќуќи молиявї аз маќо-
мотњои давлатї, маќомотњои њокимияти мањаллї, муас-
сисањо ва шањрвандон талаб менамоянд, ки кори муайянро 
ба анљом расонанд ва инчунин уњдадории субъектони њуќуќи 
молиявиро љињати амалинамоии фаъолияти молиявии 
давлат оид ба љамъоварї, таќсим ва истифодабарии ма-
блаѓњои пулї муќаррар намоянд. 

Меъёрњои манъкунандаи њуќуќи молиявї содир намуда-
ни амали муайянро манъ намуда, субъектони њуќуќи моли-
явиро вазифадор менамоянд, ки аз иљрои ин ё он амал худ-
дорї намоянд. Бояд ќайд намоем, ки меъёрњои манъкунанда 
нисбат ба меъёрњои уњдадоркунанда дар њуќуќи молиявї ба 
маротиб кам мебошанд. 

Меъёрњои ваколатдоркунандаи њуќуќи молиявї маќо-
мотњои ваколатдори соњаи молиявї, шахсони мансабдор ва 
шањрвандонро њуќуќ медињанд, ки амали муайянро иљро 
намоянд. Масалан, тибќи ќонунгузории ЉТ Бонки миллии 
Тољикистон ваколатдор гардидааст, ки эмиссияи пулро ба 
роњ монад. 

Сохтори дохилии меъёрњои њуќуќи молиявї аз гипотеза, 
диспозитсия ва санксия иборат мебошад. 

Гипотеза, гуфта он ќисми меъёри њуќуќиеро меноманд, 
ки шароитњои татбиќи онро муќаррар менамояд. Тазаккур 
бояд дод, ки гипотезаи меъёрњои њуќуќї аз мазмуни он баро-
варда мешавад, яъне бевосита дар худи меъёр нишон дода 
намешавад. Якчанд намуди гипотезаро људо мекунанд: 
1) гипотезаи оддї; 2) гипотезаи мураккаб; 3) гипотезаи ал-
тернативї. 

Диспозитсия – ќисми меъёри њуќуќ аст, ки дар он ќоидаи 
рафтор инъикос шудааст. Диспозитсияро низ ба намудњо 
људо намудан мумкин аст: 1) диспозитсияи оддї; 
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2) диспозитсияи мукаммал; 3) диспозитсияи њаволакунанда; 
4) диспозитсияи бланкетї. 

Санксия – он ќисми меъёри њуќуќї мебошад, ки оќи-
батњои номусоидро барои вайрон намудани дисопзитсия 
муќаррар менамояд. 

Якчанд намуди санксия мављуд аст: 
а) санксияи љаримавї; б) санксияи пешгирикунанда; 

в) санксияи барќароркунанда1. 
Тарзи асосии њимояи тартиботи муќаррарнамудаи 

меъёрњои њуќуќи молиявї бо ёрии санксияњои он имконпа-
зир мегардад. Санксияњои њуќуќи молиявї ба чорањои 
таъсиррасонии молиявї барои вайрон намудани муќарраро-
ти ќонунгузории соњаи молиявї ишора менамоянд. Барои 
дар муњлати муайяншуда иљро накардани уњдадорињои пулї 
муайян намудани фоизњо (пеняњо), татбиќ намудани љари-
мањо, маљбуран ситонидан андоз ва дигар пардохтњо агар 
онњо ихтиёран супорида нашуда бошанд, ќатъ намудани 
њаракати сармоя дар суратњисобњо ва ѓайра аз зумраи 
санксияњои њуќуќи молиявї мебошанд. 

§ 2. Мафњум ва нишонањои муносибатњои њуќуќии молиявї 

Муносибатњои њуќуќї ин муносибатињои муайяни љамъи-
ятие ба њисоб мераванд, ки аз љониби меъёрњои њуќуќ ба тан-
зим дароварда мешаванд ва субъектони он дорои њуќуќу уњда-
дорињо мебошанд. Бояд иброз намуд, ки на њама муносибатњои 
љамъиятї муносибатњои њуќуќї ва на њама муносибатњои 
њуќуќї муносибатњои њуќуќи молиявї шуда метавонанд. Му-
носибатњои љамъиятї дар он ваќт муносибатњои њуќуќї шуда 
метавонанд, ки агар онњо аз љониби меъёрњои њуќуќ танзим 
гарданд ва мутобиќан муносибатњои њуќуќї он гоњ муноси-
батњои њуќуќи молиявї мегарданд, ки зери танзими меъёрњои 
њуќуќи молиявї ќарор дода шаванд. 

Ќабули санадњои меъёрї-њуќуќии молиявї боиси он ме-
гарданд, ки муносибатњои молиявї шакли њуќуќї ба худ ги-
                                                                        
1 Ниг.: Нодиров Ф.М.  Њуқуқ. Китоби дарсї барои донишљўёни факул-
тањои иќтисодии мактабњои олї. –   Душанбе. 2007. – С.11. 
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рифта, дар онњо сифатњо ва махсусиятњои нав пайдо мегар-
данд ва ба ин васила онњо муносибатњои њуќуќї мегарданд. 
Чи тавре маълум аст, фаъолияти молиявии давлат дар дои-
раи муќаррароти санадњои њуќуќї ба амал бароварда меша-
вад, аз ин рў наметавонад, ки берун аз доираи муносибатњои 
њуќуќї амалї карда шавад. Маблаѓњо ва љамъоварии ма-
блаѓњо ба буљет, таќсимоти онњо ва истифодабриашон дар 
доираи наќшањо ва барномањои мукаммали тасдиќ ва 
ќабулшуда имконпазир мегарданд. Њуќуќу уњдадорињои 
иштирокчиёни муносибатњои молиявї дар сурати зарурат бо 
чорањои маљбурсозии давлатї таъмин карда мешаванд. 

Ба андешаи Р.Ш. Сотиволдиев муносибатњои њуќуќї 
ваќте ба вуљуд меоянд, ки робитаи мутаќобилаи њуќуќи 
субъективї ва уњдадории њуќуќї байни шахсони мушаххас 
љой доранд1. Муносибатњои њуќуќи молиявї ба мисли њама 
муносибатњои њуќуќї дорои нишонањои зерин мебошанд: 

1. Онњо дар асоси меъёрњои њуќуќ пайдо мешаванд2, 
таѓйир меёбанд ва ќатъ мегарданд. Мањз меъёрњои њуќуќ 
рафтори одамонро ба танзим медарорад, аз ин сабаб муно-
сибатњои њуќуќї пайдо мегарданд. Меъёрњои њуќуќ таркиби 
даќиќи муносибатњои њуќуќї, њуќуќу уњдадорињои иштирок-
чиён ва љавобгарии мушаххаси њуќуќиро муќаррар меку-
нанд. Мањз ба воситаи муносибатњои њуќуќї меъёрњои њуќуќ 
амалї карда мешаванд. 

2. Субъектони (иштирокчиёни) муносибатњои њуќуќї 
дорои њуќуќњои субъективї ва мувофиќан дорои уњдадо-
рињои њуќуќї мебошанд. 

3. Муносибатњои њуќуќї ифодагари ирода мебошанд. 
Дар ин љо пеш аз њама иродаи давлат ба воситаи санадњои 
меъёрии њуќуќї инъикос мегардад. Дар муносибатњои 
њуќуќи њатман бояд аќалан иродаи як тараф ифода гардад. 

4. Муносибатњои њуќуќї хусусияти муайяннамоии фардї 
доранд. Дар онњо субъектони њуќуќ мушаххас мегарданд ва 

                                                                        
1 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. – Душанбе 
2003. – С.341 
2 Ниг.: Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). 
– Душанбе: Мењрона,2017,2019. –  С.122. 
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мањз ин субъектон дорои њуќуќу уњдадорињои муайян мебо-
шанд. 

5. Муносибатњои њуќуќї ба мисли њуќуќ аз љониби 
давлат њифз карда мешаванд. Муносибатњои дигари љамъи-
ятї чунин њимояро надоранд1. 

Муносибатњои њуќуќи молиявї – ин муносибатњои 
љамъиятие мебошанд, ки дар раванди ташкил, љамъоварї, 
таќсим ва истифодабаририи маблаѓњои пулї ё худ њангоми 
фаъолияти молиявии давлат ба вуљуд меоянд ва бо меъёрњои 
њуќуќи молиявї мавриди танзим ќарор дода мешаванд. 

Мавриди зикр аст, ки фаъолияти молиявии давлат 
танњо дар доираи муносибатњои њуќуќї сурат гирифта, ба 
дигар тарз амалї гардида наметавонад. 

Маќсади фаъолияти молиявии давлат пўшонидани 
масрафњои оммавї мебошад, яъне масрафњое, ки бояд ама-
лишавии манфиатњои коллективиро таъмин намояд2. 

Муносибатњои њар як соњаи њуќуќ дар баробари нишо-
нањои умумї инчунин хусусиятњои махсуси худро доранд. 
Муносибатњои њуќуќи молиявї низ фарогирандаи соњаи 
алоњидаи њаёти љамъиятї аст, бинобар ин аз ин ќоида истис-
но буда наметавонад. Муносибатњои њуќуќи молиявї дорои 
чунин хусусиятњо мебошанд: 

1. Муносибатњои молиявї дар натиљаи амалї намудани 
фаъолияти молиявии давлат ба вуљуд меоянд. 

2. Муносибатњои молиявї яке аз навъњои муносибатњои 
молумулкии хусусияти оммавидошта мебошанд3. 

3. Њамеша ба сифати яке аз тарафњои муносибатњои мо-
лиявї давлат дар симои маќомотњои ваколатдори он ширкат 
меварзад. 

4. Муносибатњои молиявї дар заминаи усули тобеияту 
њокимият бунёд гардидааст. 

                                                                        
1 Ниг.: Матузов Н. И., Малько А.В. Теория государства и права: учеб. – 
М., 2004. –  С. 185. 
2 Ниг.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение: дис. докт. юрид. 
наук. – Воронеж, 1998. – С. 19. 
3 Ниг.: Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. 3е изд., пере-
раб.  и доп. – М.: Норма, 2008. –  С.107 
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5. Муносибатњои молиявї ин муносибатњои иќтисодї 
буда, бо меъёрњои њуќуќи молиявї танзим карда ме-
шаванд. 

Њамин тавр муносибатњои њуќуќи молиявї як навъи му-
носибатњои љамъиятї мебошанд, ки ба меъёрњои њуќуќи мо-
лиявї асос ёфта, аз рўи моњияти худ муносибати иќтисодї 
буда, дар соњаи фаъолияти молиявии давлат ба вуљуд омада, 
хислати њокимиятї-молумулкї дошта, ифодагари ман-
фиатњои оммавї мебошад1. 

Мавриди таъкид аст, ки муносибатњои њуќуќи молиявї 
дорои таркиби дохилии худ аст, ки он њам бошад аз объект, 
субъект ва мазмун иборат мебошад. Дар баробари нишо-
нањои умумї ва махсуси худ ба намудњои алоњида људо ме-
шаванд. Муносибатњои њуќуќи молиявиро вобаста ба инсти-
тутњои он метавон људо намуд. Аз рўи мањаки мазкур њамаи 
муносибатњои молиявї-њуќуќї бо чунин тарз људо меша-
ванд: 

1. Муносибатњо оид ба назорати давлатии молиявї; 
2. Муносибатњои буљетї; 
3. Муносибатњои андозї; 
4. Муносибатњо оид ба даромадњои ѓайриандозї; 
5. Муносибатњо оид ба ќарзи давлатї; 
6. Муносибатњо оид ба молиякунонии сметавї-буљетї; 
7. Муносибатњо оид ба молиякунонии давлатии ѓайри-

буљетї; 
8. Муносибатњо оид ба суѓуртакунии давлатї; 
9. Муносибатњо оид ба муомилоти пулї ва њисобњо; 
10. Муносибатњо оид ба танзими асъор ва ѓайра. 
Объекти муносибатњои молиявї-њуќуќї, молмулкї ва 

ѓайримолумулкї шуда метавонад. 
Ба сифати объекти молумулкии муносибатњои молиявї-

њуќуќї воситањои пулї баромад менамоянд. 
Ба сифати объекти ѓайримолумулкии муносибатњои мо-

лиявї-њуќуќї санадњои њуќуќї дар бораи буљет, назорати 
давлатии молиявї ва ѓайра баромад менамоянд. 

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право Российской Федерации: учеб. пособ. / Бирюков 
П. Н. [ва дигарон.]. – М., 2012. – С. 75. 
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§ 3. Субъектњои њуќуќи молиявї 

Субъектони њуќуќ гуфта ин иштирокчиёни муноси-
батњои њуќуќї, яъне одамон ва иттињодияњои онњо дар назар 
дошта мешаванд, ки дорои њуќуќу уњдадорињои муќаррар-
намудаи ќонунгузорї мебошанд. Барои ба сифати субъекти 
муайяни муносибатњои њуќуќї баромад намудан, бояд зами-
наи ќонунии мављуд будани њуќуќу уњдадорињо љой дошта 
бошад. Даќиќ муайян намудани субъектони њар як соњаи 
њуќуќ ањаммияти муњимми илмию амалї дорад, зеро он им-
кон медињад, шахс дар муносибатњои њуќуќї амалњои муа-
йянро ба сомон расонад. Субъекти њуќуќ дорои ду аломати 
асосї мебошад: Якум, ин шахс ё худ иштирокчии муноси-
батњо метавонад, ки аз рўи хусусияти худ амалан дорои 
њуќуќу уњдадорињои субъективї бошад. Дувум, ин шахсест, 
ки вазъи субъекти њуќуќро дар заминаи меъёрњои њуќуќї 
соњиб гардида, воќеан ќобилияти дар муносибатњои њуќуќї 
иштирок карданро дорад. Биноан субъекти њуќуќи молия 
њамчун иштирокчии муносибатњои њуќуќї дорандаи ќобили-
яти њуќуќдорї тибќи муќаррароти ќонунгузории молиявї 
дониста мешавад. 

Ваќте ки сухан дар бораи ќобилияти њуќуќдории моли-
явї меравад, ду махсусияти таркибии он, яъне ќобилияти 
њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунї бояд дар назар дошта ша-
вад. Ќобилияти њуќуќдории молиявї – ин имконияти дошта-
ни њуќуќу уњдадорињо дар соњаи фаъолияти молиявии давлат 
мебошад. Ин махсусият ба субъектони инфиродї умрбодї 
буда, ба субъектони оммавї бошанд, дар давраи фаъолия-
ташон мутаалиќ мебошад. Ќобилияти амалкунии молиявї – 
ин ќобилияти субъект љињати ба њаракатњои худ ба даст 
овардани њуќуќ ва иљро намудани уњдадорињо дар љараёни 
иштирок дар муносибатњои молиявию њуќуќї мебошад. 
Субъектони њуќуќи молиявиро ба субъектони хусусї ва 
оммавї људо менамоянд. Хусусияти хоси дорандагони субъ-
ектони њуќуќи хусусї, ки шахсони воќеї ва ташкилотњо ме-
бошанд, тобеияти онњо дар муносибатњои молиявї-њуќуќї 
ва хусусияти хоси дорандагони њуќуќи субъективии оммавї, 
ки ташкилотњои оммавї-њуќуќї мебошанд, ќобилият ва 
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уњдадории ин ташкилотњои оммавї-њуќуќї дар шахсияти 
маќомотњои ваколатдор ба сифати љониби салоњиятдор ба-
ромад намудан ва њамзамон манфиатњои оммавї ва ман-
фиатњои хусусии ањаммияти оммавидоштаро роњбарї наму-
дан ифода мегарданд1. 

Иштироки шаҳрвандон дар фаъолияти молиявии давлат 
ба андешаи профессор Н.И. Химчаева ба сифати яке аз 
принсипҳои асосии ҳуқуқи молиявӣ баромад менамояд2 

Маврид ба ёдоварист, ки њар як иштирокчии муносибат-
њои молиявї-њуќуќї дорои њуќуќи субъективии молиявии ба-
робар буда, њаљми њуќуќу уњдадорињои онњо шарти њатмии 
вазъи молиявї-њуќуќї мебошад. Дар раванди солњои истиќло-
лият талаботи рушди ќонунгузории кишвар омилии асосии 
таѓйиротњои ќонунњои соњаи молиявї ва дар маљмўъ илми 
њуќуќи молиявї гашта истодаанд. Ин раванд боис ба он гар-
дидааст, ки номгўи даќиќи иштирокчиёни муносибатњои мо-
лиявї-њуќуќї то њол ба таври ќатъї мушаххас нашудаанд. Ин 
њолат барои муайян намудани мањакњои таснифнамоии субъ-
ектони соња таъсиргузор аст. Мукаммалнамоии ќонунгузории 
молиявї ва рушди њуќуќи молиявї дар дигар мамлакатњо низ 
ба назар мерасад. Бинобар њамин на аз љониби олимони ватанї 
ва на аз љониби олимони хориљї таснифи умумиэътирофшудаи 
субъектони њуќуќи молиявї пешнињод нагардидааст. Новоба-
ста аз ин дар ќонунгузорї ва адабиёти њуќуќи иштирокчиёни 
њуќуќї молиявї муќаррар ва пешнињод гардидаанд. 

Моддаи 25 Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон” иштирокчиёни раванди буљетиро 
чунин муќаррар намудааст: 

Дар раванди буҷетӣ инҳо иштирок мекунанд: 
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 
- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

                                                                        
1  Ниг.: Мирошник, С.В. К вопросу о субъектах финансового права / С.В. 
Мирошник: «Экономико - юридический журнал». – №2. – 2012. – С. 151. 
2 Ниг .: Финансовое право: учебник. 5-е изд., перераб и доп. / отв. ред. 
Н.И. Химчаева. – М.: Норма-Инфра, 2012. – С.49. 
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- Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (мақомоти мо-
лия); 

- дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 
- субъектҳои низоми танзими пулию қарзӣ ва асъорӣ; 
- мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ; 
- мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ; 
- тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гиран-

дагони маблағҳои буҷетӣ; 
- ташкилотҳои буҷетӣ, корхонаҳои воҳиди давлатии 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ташкилотҳои қарзӣ, ки бо ма-
блағҳои буҷетӣ фаъолият мекунанд; 

- мақомоти дигар, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷики-
стон салоҳияти соҳаи идоракунии молия, буҷет ва андозро 
ба зиммаи онҳо гузоштааст. 

Яке аз институтњои асосии њуќуќи молиявї њуќуќи андоз 
мебошад. Кодекси андози ЉТ бошад шахсони воќеї ва 
њуќуќиро њамчун андозсупорандагон эътироф менамояд. Пас 
агар шахси воќеї ва њуќуќї субъекти њуќуќи андоз бошад 
дар як ваќт онњо ба сифати субъекти њуќуќи молиявї низ ба-
ромад менамоянд. 

Ба њамин монанд ќонунњои соњаи бонкї, соњаи суѓурта 
ва дигар ќонунњое, ки ба институтњо ва зерсоњањои алоњидаи 
њуќуќи молия дахл доранд ба таври алоњида иштирокчиёни 
худро муќаррар намудаанд. 

Бо назардошти таљрибаи ќонунгузори ва адабиёти 
њуќуќї метавон субъектони њуќуќи молиявиро ба намудњои 
зерин људо намуд: 

1. Љумњурии Тољикистон; 
 2. Маќомотњои ваколатдори њокимияти давлатї ва 

ташкилотњои давлатї; 
3. Субъектони инфиродї – шахсони воќеї. 
Вобаста аз вазъи нобаробарии субъектони њуќуќи моли-

явї онњоро ба субъектони салоњиятдор ва субъектони уњда-
дор људо менамоянд1. Бояд иброз дошт, ки субъектони 
                                                                        
1 Ниг.: Худяков, А.И. Избранные труды по финансовому праву. – С.П.б.: 
Юридический центр-Пресс, 2010. – С. 145. 
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оммавї ба манфиати љамъият амал намуда, иштирокчии 
њатмии муносибатњои молиявї-њуќуќї мебошанд ва аз њамин 
сабаб аз дигар иштирокчиёни ин муносибатњо фарќ менамо-
янд. Ба андешаи мо ба љуз аз маќомотњое, ки бевосита дар 
фаъолияти молиявї ширкат меварзанд ва вазифањои соњави-
ашон аз бахши молия иборат аст, инчунин маќомотњои њиф-
зи њуќуќ низ дар ситонидани бољњои давлатї, андозњо ва ди-
гар пардохтњо ширкат меварзанд. 

§ 4. Сарчашмањои њуќуќи молиявї 

Сарчашмањои њуќуќ ин шакли зоњирии ифодаёбии 
меъёрњои њуќуќ мебошад, ки дар шакли конститутсия, 
ќонунњо, кодексњо, ќарорњо, фармонњо ва дигар санадњои 
њуќуќї ифода меёбанд. Мувофиќан сарчашмањои њуќуќи мо-
лиявї низ дорои шакли зоњирии худ мебошанд ва ба ин ќо-
идаи умумї итоат менамоянд. Зери мафњуми сарчашмањои 
њуќуќи молиявї метавон санадњои њуќуќии маќомотњои ва-
колатдори њокимияти давлатї ва маќомотњои худидораку-
нии мањаллиро фањмид, ки дар онњо меъёрњои молиявї -
њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти молиявии давлат 
таљассум ёфтаанд. Ба таври дигар гўем сарчашмањои њуќуќи 
молиявї–ин шакли зоњирии фаъолияти њуќуќэљодкунии 
давлат дар доираи муносибатњои молиявї аст, ки бо кўмаки 
он иродаи ќонунгузор барои иљроиш њатмї мегардад. 
Натиљаи фаъолияти њуќуќэљодкунии давлат ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќї мебошад. 

Сарчашмањои њуќуќи молиявї санадњои њуќуќие мебо-
шанд, ки муносибатњои љамъиятиро дар соњаи молияи 
давлатї танзим менамоянд. Сарчашмањои њуќуќи молиявї 
муносибатњои зеринро ба танзим медароранд: 

1) муносибатњои молумулкие, ки дар натиљаи фаъолияти 
молияи давлатї ба вуљуд меоянд; 

2) муносибатњои љамъиятие, ки дар љараёни, ташкил, 
љамъоварї, таќсим ва истифодабарии воситањои фондњои 
пулї ба вуљуд меоянд; 

4) муносибатњое, ки дар натиљаи назорати молиявї ба 
вуљуд меоянд; 
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5) муносибатњое, ки дар натиљаи ба љавобгарї кашидани 
њуќуќвайронкунандагони соњаи молиявї ба вуљуд меоянд. 

Сарчашмањои њуќуќи молиявиро аз рўи асосњои зерин 
тасниф намудан мувофиќи маќсад мебошад: 

1) вобаста ба ќувваи њуќуќї 
2) вобаста ба доираи амал; 
3) вобаста ба ваќти амал; 
4) вобаста ба маќомотњои санадњои меъёриро ќабул-

кунанда: 
5) вобаста ба шакли санад; 
Аз рўи таснифи аввал, яъне ќувваи њуќуќї сарчашмањои 

њуќуќи молиявї дар низоми муайян мавќеъ гирифтаанд. 
Моњияти аз рўи ќувваи њуќуќї ба таври мушаххас љойгир 
кардани санадњои њуќуќї, ки ба њамаи соњањои њуќуќ рабт 
доранд, ањаммияти муњимми на танњо назаривї балки амалї 
низ дорад. Бинобар њамин Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» дар моддаи 9-уми худ вобаста ба ќувваи 
њуќуќї санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ –ро ба чунин тартиб 
муќаррар намудааст: 

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- қонунҳои бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабулгар-

дида; 
- санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст; 
- қонунҳои конститутсионӣ; 
- кодексҳо, қонунҳо; 
- қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намо-

яндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- фармоишҳои вазоратҳо, мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин қарорҳои кумитаҳои давлатӣ Бонки 
миллии Тоҷикистон ва Агентии амнияти ядроӣ ва радиатси-
онии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии 
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амнияти ядроӣ ва радиатсионии Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- қарорҳои Маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухто-
ри Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе; 

- қарорҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе; 

- қарорҳои Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳрҳо ва 
ноҳияҳо; 

- қарорҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо; 
- қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот1. 
Аз рўи таснифи дуюм, яъне вобаста ба доираи амал сар-

чашмањои њуќуќи молиявї ба ду навъ људо мешаванд. Якум, 
санадањои њуќуќие, ки дар тамоми ќаламрави ЉТ амал мена-
моянд. Дуюм, санадњои њуќуќие, ки дар њудуди минтаќаи 
алоњидаи кишвар амал менамоянд. 

Аз рўи таснифи сеюм, яъне вобаста ба ваќти амал са-
надњои њуќуќї дар соњаи молия ба ду намуд људо мешаванд: 
1. Доимоамалкунанда; 2. Муваќатанамалкунанда. 

Аз рўи таснифи чорум, яъне вобаста ба маќомотњои са-
надњои меъёриро ќабулкунанда мансубияти субъектони 
ќабулкунандаи санадњои њуќуќи молиявї муайян карда ме-
шаванд. Дар мамлакат як ќатор субъектони њуќуќи молиявї 
њуќуќи ќабул намудани санадњои молиявї-њуќуќиро доранд, 
ба монанди: Маљлиси Олии ЉТ, Президенти ЉТ, Њукумати 
ЉТ, Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ, вазорату идорањо, 
Палатаи њисоби ЉТ, Бонки миллии Тољикистон ва ѓ. 

Аз рўи таснифи панљум, яъне вобаста ба шакли санад 
сарчашмањои њуќуќи молиявї шаклњои махсуси худро до-
ранд, ки он њам бошад дар шакли Конститутсия, ќонунњои 
конститутсионї, ќонунњо, кодексњо, фармонњо, ќарорњо ва 
ѓайра таљассум меёбанд. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Асосњои таснифи меърњои њуќуќи молиявї кадомњо-

янд? 
                                                                        
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 
271; ҚҶТ аз 19.07.2019 с., №1632 
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2. Сохтори дохилии меъёрњои њуќуќи молиявї чи гуна 
аст? 

3. Мафҳуми меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ. 
4. Меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ дорои каддом хусусиятҳо 

мебошанд? 
5. Ба андешаи Шумо меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ аз 

меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ, меҳнатӣ ва гражданӣ чӣ тафовут 
доранд? 

6. Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқии молиявиро маъни-
дод намоед. 

7. Хусусиятњои муносибатњои њуќуќи молиявиро номбар 
намоед. 

8. Мафњум ва хусусиятњои сарчашмањои њуќуќи моливи-
ро шарњ дињед. 
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БОБИ 4. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ НАЗОРАТИ 
МОЛИЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

§ 1. Мафњуми назорати молиявї, вазифањо ва прин-
сипњои он 
§ 2. Намудњои назорати молиявї ва маќомоти амалику-
нандаи он 
§ 3. Назорати давлатии молиявї 
§ 4. Усулњои назорати молиявї 

§ 1. Мафњуми назорати молиявї, вазифањо ва принсипњои он 

Пурра ва њамаљониба ба роњ мондани назорати молиявї 
љињати њарчї тезтар ноил гардидан ба њадафњои стратегии 
мамлакат мусоидат менамояд. Љумњурии Тољикистон аз 
солњои нахустини истиќлолияти низоми иќтисодии худро 
таѓйир дода, ба низоми иќтисоди бозоргонї гузашт. Дар 
шароити нави иќтисодї фаъолияти молиявї мањз ба хотири 
рушди босуръати иќтисодиёт ва иљтимоиёт нигаронида 
шуда, тавассути он санљиши сариваќтии иљрои уњдадорињо 
дар назди фондњои буљетї ва ѓайрибуљетї гузаронида меша-
вад. Мањз бо кўмаки назорати молиявї њалли мушкилоти 
истифодаи оќилонаи кулли захирањо, њифз ва нигоњдории 
воситањои пулї, арзишњои модии субъектони њама гуна ша-
клњои моликият ва истифодаи захирањои молиявии давлатї 
тибќи маќсадњои таъйингардидаашон имконпазир мегардад. 

Назорати молиявї дар њамаи марњилањои фаъолияти 
молиявии давлат, яъне дар марњилаи љамъоварї, таќсим ва 
истифодабарии воситањои пулї амалї карда мешавад. Назо-
рати молиявї бо маќсади риоя гардидани ќонунгузории мо-
лиявї ва мувофиќи маќсад иљро гардидани уњдадорињои 
њамаи маќомотњои њокимияти давлатї роњандозї мегардад. 

Назорати молиявиро метавон њамчун фишанги маќо-
мотњои давлатї ва ташкилотњо тавсиф намуд, ки љињати дар 
чањорчўбаи ќонун содиршавии амалњо њангоми љамъоварї, 
таќсим ва истифодабарии воситањои фондњои давлатї наќши 
муассир ва бориз дорад. Назорати молиявї бо маќсади 
татбиќи сиёсати молиявии давлат рўи кор гирифта шуда, за-
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минаи асосии таъмини њуќуќу озодињои иќтисодї ва иљти-
моии шањрвандон мебошад. 

Њар як маќомот ва сохтори давлатї бо маќсади амалї 
намудани њадафу вазифањои давлат таъсис дода мешавад. 
Маќомотњои давлатї љињати иљрои функсияњои давлатдорї 
дар доираи ваколатњои ба онњо додаи ќонун фаъолияти худ-
ро пеш мебаранд. Назорат аз болои соњањои гуногуни њаёти 
љамъиятї самти асосии фаъолияти маќомотњои давлати ба 
њисоб меравад. Фаъолияти идоранамої бе амалї намудани 
назорат аз болои субъектони идорашаванда ѓайриимкон ме-
бошад. Дар низоми назорати давлатї назорат аз болои му-
носибатњои молиявї наќши муњим дорад, зеро муносибатњои 
мазкур дар раванди амалигардонии фаъолияти молиявии 
давлат ба вуљуд омада, дуруст назорат ва танзим намудани 
онњо заминаи боэътимоди рушди соњањои дигари иќтисодиёт 
мегардад. Назорати молиявї аз љониби субъектони боса-
лоњият ба амал бароварда шуда, муносибатњоеро мавриди 
таваљљуњи худ ќарор медињад, ки дар раванди љамъоварї, 
таќсим ва истифодабарии воситањои пулии фондњо љой до-
ранд. Назорати молиявї аз рўи моњияти худ тамоми шо-
хањои њаёти љамъиятиро убур намуда, бо маќсади риоя 
намудани ќонун дар кулли марњилањои амалинамоии низоми 
молиявї ва муносибатњои молиявї сурат мегирад. 

Ташкилоти байналхалќии маќомоти олии аудит дар 
конгресси IX моњи октябри соли 1977 дар шањри Лимаи 
Љумњурии Перў Декларатсия «Дар бораи принсипњои роњба-
рикунандаи назорат»-ро ќабул намуд. Тибќи муќаррароти 
њамин Декларатсияи Лимагї назорати молиявї элементи 
муњимми идоракунии љамъиятии воситањои молиявї мебо-
шад, зеро чунин идоранамої масъулиятро дар назди љомеа 
ба бор меорад, ки ин раванд дар таъмини бехатарии иќти-
содї ифода меёбад1. 

Оид ба мафњуми назорати (контроли) молиявї, моњият 
ва шаклњои баамалбарории он дар адабиёти њуќуќї ва 
иќтисодї бањсњои алоњида љой доранд. Оид ба ин масъала 
                                                                        
1 Декларатсияи Лимагї «Дар бораи принсипњои роњбарикунандаи назо-
рат» аз 17-26 октябри соли 1977. 
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дар байни олимони њуќуќи молиявї фикру аќидањои мухта-
лиф љой доранд. Масалан Е.Ю. Грачева назорати (контро-
ли) молиявиро њамчун фаъолияте медонад, ки аз љониби 
маќомотњои њокимияти давлатї, ташкилотњои љамъиятї, 
субъектони иќтисодї, ки бо санљиши сариваќтї ва дурустии 
банаќшагирии молиявї инчунин ба асоснокунї ва воридо-
ти пурагии даромадњо ба фондњои дахлдор ва истифодаб-
арии самараноки онњо алоќаманданд, ба амал бароварда 
мешавад1. 

Зери мафњуми назорати (контроли) молиявї бояд 
фаъолияти маќомотњои давлатї ва дар як ќатор мавридњои 
фаъолияти маќомототњои ѓайридавлатї, ки бо истифода аз 
шаклњои махсуси ташкилї ва усулњои хоси амалишаванда, 
ки аз љониби ќонунгузор ба онњо чунин ваколат бо маќсади 
таъмини ќонуният ва дурустии амалиётњои молиявї, бањогу-
зории объективии самаранокии фаъолияти иќтисодї, муайян 
кардан ва баланд бардоштани захирањо, зиёд намудани да-
ромадњои буљетї ва њифзи моликияти давлатї дода шудааст, 
фањмида шавад. 

Назорати молиявї дар доираи муќаррароти меъёрњои 
санадњои њуќуќї аз љониби маќомотњои њокимияти давлатї, 
ташкилотњои љамъиятї, колективи мењнатї ва шањрвандон 
амалї карда мешавад. Моњияти назорати молиявї дар риояи 
тартиботи муќаррарнамудаи ќонунгузории молиявї аз 
љониби субъектони њуќуќи молиявї, дар асоснокии иќтисо-
дии кирдорњо ва самаранок будани амалњо ифода меёбад. 
Дар шароити иќтисодиёти бозоргонї моњияти назорати мо-
лиявї афзун гардида, мављудияти субъектони алоњидаи 
назоратиро талаб менамояд. Бояд гуфт, ки мањз ба хотири 
дуруст ва самаранок амалї намудани назорати молиявї дар 
кишвар маќомотњои махсуси назорати молиявї ба монанди 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсияи Љумњурии Тољикистон ва Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд. 

                                                                        
1  Финансовое право: Учебник / Отв. Ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопя-
тенко. – М.: Проспект, 2004. – С.11. 
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Назорати молиявї ба њамаи институтњои њуќуќи моли-
явї хос мебошад. Бинобар ин дар баробари меъёрњои моли-
явї-њуќуќии умумї, ки дар ќисмати умумии њуќуќи молиявї 
љой доранд ва онњо дар маљмўъ љараёни ташкил ва тартиби 
гузаронидани назорати молиявиро танзим менамоянд, инчу-
нин меъёрњое љой доранд, ки махсусияти институтњои ќисми 
махсуси њуќуќи молиявиро муќаррар ва танзим менамоянд1. 

Назорати молиявї дорои вазифањои зерин мебошад: 
1. Санљиши иљроиши уњдадорињои молиявї дар назди 

давлат, маќомотњои худидоракунии мањалї, ташкилотњо ва 
шањрвандон; 

 2. Санљиши дурустии истифодаи воситањои пулии 
давлатї; 

3. Санљиши риояи ќоидањои амалиётњои молиявї, 
њисобњо ва нигоњдории воситањои пулї; 

4. Ошкор намудани захирањои дохилии истењсолї; 
5. Бартараф намудани ќоидавайронкунињои молиявї; 
6. Огоњнамоии љавобгарї барои вайрон намудани 

фаъолияти молиявї; 
7. Барќарор намудани маблаѓњои ѓайримаќсаднок исти-

фодагардида; 
8. Њифз намудани низоми молиявии давлат ва ѓ. 
Назорати молиявї бо риояи як ќатор принспињо, ки дар 

санадњои байналхалќї ва санадњои дохилї мустањкам гар-
дидаанд, амалї карда мешавад. Декларатсияи Лимагї дар 
бораи принсипњои роњбарикунандаи назорат як зумраи 
принсипњоро муќаррар намудааст, ки онњо умумиэъти-
рофшуда дар сатњи байналмилали мебошанд. Санади ном-
бурда чунин принсипњоро дар соњаи назорати молиявї 
муќаррар менамояд: қонуният, маҳсулнокӣ, самаранокӣ, да-
ромаднокӣ, объективї, салоњиятнокї ва ошкорбаёнї. 

Принсипњои назорати молиявї дар санадњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон низ муќаррар гардидаанд. Мутобиќи 
моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Пала-
таи њисоби Љумњурии Тољикистон” Фаъолияти Палатаи 
ҳисоб мутобиқи принсипҳои зерин амалӣ мегардад: 
                                                                        
1 Химичева Н. И.Финансовое право – М.: Норма, 2005. – С.150. 
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- қонуният; 
- мустақилият; 
- беғаразӣ, саҳеҳӣ, поквиҷдонӣ; 
- ошкорбаёнӣ, то андозае ки ба талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надошта бошад; 
- риояи стандартҳои касбӣ; 
- риояи принсипи коллегиалӣ1. 
Дар маљмўъ, бояд ќайд кард, ки њамаи он принсипњое, 

ки ба њуќуќи молиявї њамчун соњаи њуќуќ хосанд ва дар 
фаъолияти молиявии давлат истифода мегарданд, ба назора-
ти молиявї низ мутаалиќ мебошанд. 

§ 2. Намудњои назорати молиявї ва маќомоти амаликунандаи 
он 

Бо такя ба санадњои њуќуќии дохилї ва байналмилалї, 
инчунин адабиёти њуќуќї назорати молиявиро вобаста ба як 
ќатор мањакњо тасниф намудан мумкин аст. 

Вобаста ба ваќти гузаронидани назорати молиявї, 
назорати молиявї ба назорати пешакї, љорї ва минбаъда 
људо мешавад. 

Назорати молиявии пешакї ќабл аз содир шудани амали-
ётњо оид ба љамъоварї, таќсим ва истифодабарии воситањои 
пулии фондњо сурат мегирад. Ин намуди назорат дар ра-
ванди муњокима ва тасдиќи лоињањои ќонунњо ва ќарорњо 
оид ба масъалањои молиявї, баррасї ва тасдиќи буљетњо, 
пешгўињо ва бањодињињо оид ба андозњои воридшаванда ба 
буљет ва амсоли инњо гузаронида мешавад. Назорати моли-
явии пешакї ањаммияти муњим дар иљроиши буљети солона 
дорад, зеро ќонунњо ва ќарорњои соњаи молиявї бояд дар 
сатње ќабул гарданд, ки татбиќ ва иљроиши онњо имконпазир 
бошанд. Дар ваќти гузаронидани назорати пешакї вобаста 
ба њар як меъёри ќабулшавандаи молиявї вазъи иќтисодї, 
сиёсї ва њуќуќї тањлил ва ба инобат гирифта мешаванд. Ин 
марњилаи назорат дар пешгирї намудани њуќуќвайронку-

                                                                        
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 460; 
Қонуни ҶТ аз 30.05.2017, №1425; аз 30.05.2017, №1426 
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нињои соњаи молиявї ва мустањкамсозии низоми молиявї 
наќши муассир ва њалкунанда дорад. 

Назорати молиявии љорї дар љараёни иљро намудани 
амалиётњои молиявї гузаронида мешавад. 

Назорати молиявии минбаъда баъд аз иљро гардидани 
амалиётњои молиявї оид ба љамъоварї, таќсим ва истифо-
дабарии маблаѓњои пулї роњандозї мегардад. Маќсад аз гу-
заронидани ин намуди назорат муайян кардани дурустї, са-
маранокї ва мувофиќи маќсад истифода гардидани ма-
блаѓњои буљетї мебошад. 

Вобаста ба самти фаъолияти молиявї назорати молиявї 
ба назорати буљетї, андозї, бонкї, асъорї, суѓуртавї ва 
гумрукї људо мешавад. 

Назорати буљетї – чорањои маќсадноки дар ќонун му-
стањкамгардидае мебошанд, ки аз љониби субъектони вако-
латдор амалї мешавад. Назорати буљетї љињати дар доираи 
талаботњои муќаррарнамудаи ќонунгузории соњаи молиявї, 
амалишавии њадафњои стратегї, баланд бардоштани сатњи 
некўањволии мардум, истифодаи оќилонаи маблаѓњои 
буљетї, пешгирї ва ошкорнамудани њуќуќвайронкунињо ва 
ѓайра гузаронида мешавад. Назорати буљетї аз љониби 
нињодњои салоњиятдор ба монанди Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон, Вазо-
рати молияи Љумњурии Тољикистон ва маќомотњои њифзи 
њуќуќ амалї карда мешавад. 

Назорати андозї - яке аз самтњои муњимтарини назорати 
молияи давлатї аст. Афзалияти назорати андоз ба унвони 
самти фаъолияти назоратї дар навбати аввал ба ањаммияти 
андозњо ва бољњо чун сарчашмањои даромадњои буљети 
љумњуриявї, вилоятї ва мањалї марбут аст. Аз рўи теъдоди 
шахсони назоратшаванда низ назорати андоз мавќеи асоси-
ро ишѓол мекунад1. 

                                                                        
1 Њуќуќи андози Љумњурии Тољикистон: Воситаи таълимї/ Зери назари 
номзади илмњои њуќуќ, дотсент Шонасридинов Н.Ш. – Душанбе, 2012. –  
С. 5. 
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Назорати андоз ба навъи назорати молиявию хољаги-
дорї тааллуќ дорад. Самти фаъолияти назорати андозї бо 
назорати молиявии давлатї чун љузъ ба кулл мутаносиб аст. 
Назорати андоз аз дигар самтњои назорати молиявии 
давлатї бо объект (ашё), муњтаво, шаклњо ва усулњо, њайати 
маќомоти назораткунанда ва шахсони зери назорат ќаро-
рёфтаи худ фарќ мекунад1. Маќсади асосии назорати андозї 
ба таври пурра ва њамаљониба ситонидани андозњо ба њисоб 
меравад. 

Назорати бонкї – ин маљмўи амалиётњое мебошад, ки аз 
љониби маќомотњои амаликунандаи назорати бонкї бо 
маќсади нигоњ доштани устувории низоми бонкї, њифзи 
њуќуќу манфиатњои кредиторон ва муштариён гузаронида 
мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон маќоми асосии назо-
ратї дар соњаи бонкї ин Бонки миллии Тољикистон мебо-
шад. Бонки миллии Тољикистон њамчун бонки марказї 
назоратро аз болои фаъолияти бонкњо ва ташкилотњои ќарзї 
ба таври мунтазам иљро менамояд. 

Назорати асъорї – маҷмӯи чораҳои меъёрӣ, маъмурӣ ва 
ташкилие, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва ё мақомоти ди-
гари бо қонун ваколатдоршуда бо мақсади таъмини риояи 
тартиби иҷрои амалиёти асъорӣ ва санҷиши онҳо анҷом дода 
мешаванд. 

Назорати суѓуртавї аз љониби Агентии суѓуртаи иљти-
мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Бонки миллии Тољикистон ва маќомотњои њифзи њуќуќ бо 
маќсади рушди соњаи суѓурта, њифзи њуќуќу манфиатњои 
суѓуртакунанда, муассисаи суѓурта ва суѓурташуда инчунин 
бењтар намудани вазъи иљтимои дар кишвар амалї мегардад. 

Назорати гумрукї аз љониби Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади пурра, 
њамаљониба ва дар доираи талаботњои ќонун ситонидани 
пардохтњои гумрукї амалї карда мешавад. 

Вобаста ба субъектоне, ки назорати молиявиро амалї 
менамоянд, намудњои алоњидаи назорати молиявиро људо 
                                                                        
1. Ниг.: Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право. 
Учебник для вузов. –  М., 2005. – С. 153. 
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намудан мумкин аст. Назорати молиявї аз љониби субъекто-
ни зерин амалї карда мешавад: 

1. Президенти ЉТ; 
2. Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ; 
3. Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон; 
4. Маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва маќо-

мотњои њокимияти мањаллї; 
5. Бонки миллии Тољикистон; 
6. Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон; 
7. Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

корупсияи Љумњурии Тољикистон. 
Назорати молиявиро инчунин ба назорати дохилї ва 

берунї људо намудан мумкин аст. 
Назорати дохилӣ – тамоми низоми назорати молиявӣ ва 

воситаҳои дигари назорат дар ташкилоти бахши давлатӣ бо 
назардошти сохтори ташкилӣ, усулҳо, тартиб ва аудити до-
хилї, ки аз тарафи роҳбарият бо мақсади мусоидат ба 
фаъолияти қонунию самаранок ва натиҷабахш, инчунин ба-
рои ноил гардидан ба мақсадҳои ташкилот, созмон дода 
шудаанд. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи идораку-
нии молиявї ва назорати дохилї дар ташкилотҳои бахши 
давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Назорати молиявии берунї бошад аз љониби сохторњои 
дигар нисбат ба субъектоне гузаронида мешавад, ки бо њам 
тобеияти идоравї надоранд. Масалан назорати молиявї, ки 
аз љониби Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон аз болои 
фаъолияти корхонаю идорањои буљетї гузаронида 
мешавад. 

Вобаста аз иродаи субъектон назорати молиявї људо 
мешавад ба: 

1. Њатмї; 
2. Ихтиёрї. 
Назорати молиявии њатмї аз љониби маќомотњои са-

лоњиятдор нисбати субъектони мушаххас роњандозї карда 
мешавад. Дар аксари њолат бурдани корњои назоратї аз бо-
лои фаъолияти нињодњое, ки дар соњаи молияи давлатї кор 
менамоянд, хусусияти њатмї дорад. Ин заруратро талаботи 
ќонунгузорї бо маќсади устувории низоми молияи давлатї 
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ва пешгири намудани азонихудкунии маблаѓњои давлатї 
таќозо менамояд. 

Назорати молиявии ихтиёрї бо хоњиши худи субъектони 
хољагидор сурат мегирад. 

Вобаста ба њолати вазъи њуќуќии субъектони назорати 
молиявиро амаликунанда, назорати молиявї ба намудњои 
зайл људо мешавад: 

1. Давлатї; 
2. Љамъиятї; 
3. Аудиторї. 
4. Дохилихољагї 
Дар байни њама гуна навъњои назоратии номбаргар-

дида, назорати молиявии давлатї мавќеи асосиро ишѓол ме-
намояд. Ба хотири њифзи манфиатњои молиявї аз љониби 
давлат субъектони алоњидаи ваколатдор дар ин самт таъсис 
дода шудаанд, ки аз рўи наќша назорати давлатии молияви-
ро анљом медињанд. 

Назорати молиявии љамъиятї ба меъёрњои Конститутсия 
ЉТ асос меёбад, тибќи онњо шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти 
сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш 
иштирок намояд (моддаи 27). Назорати љамъиятї дар соњаи 
молиявї аз љониби ташкилотњои љамъиятї, колективи 
мењнатї ва шањрвандон дар доираи чањорчўбаи муќаррар-
шуда амалї карда мешавад. Принсипи ошкоро будани 
фаъолияти молиявї мањз ба хотири фароњам овардани им-
коният љињати дуруст ба роњ мондани назорати љамъиятии 
молиявї муќаррар гардидааст. 

Назорати аудиторї аз љониби шахсони њуќуќї ва шах-
сони воќеї, ки дар доираи ќонун њуќуќи амалї намудани ин 
навъи фаъолиятро доранд ба роњ монда мешавад. Фаъоли-
яти аудиторї як навъи фаъолияти соњибкорї буда, маќсади 
асосиашон ба даст овардани фоида мебошад. Назорати мо-
лиявии аудиторї бо њадафи муайян кардани дурустии њисо-
ботњои муњосибии субъектони иќтисодї ва ба талаботи 
ќонун мутобиќ будани амалњои онњо гузаронида мешавад. 

Назорати молиявии дохилихољагї дар муассисањо, кор-
хонањо ва ташкилотњои мушаххас аз љониби роњбарияти 
онњо гузаронида мешавад. 
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§ 3. Назорати давлатии молиявї 

Ба хотири самаранок љамъоварї намудан, таќсим наму-
дан ва истифода бурдани маблаѓњои буљетї, њар як давлат 
кўшиш менамояд, ки назорати давлатиро дар бахши молияи 
давлатї дар сатњи дахлдор ба роњ монад. Бинобар њамин дар 
Љумњурии Тољикистон бо ин маќсад як ќатор корњо дар ин 
самт ба сомон расонида шудаанд. Дар кишвар таъсис додани 
маќомотњои алоњидаи назоратї дар бахши молия далели во-
зењи ин гуфтањост. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї ва ба маљроњи нав во-
рид шудани низоми молияи давлатї наќши назорати давла-
тии молиявї ба маротиб меафзояд. Мазмуни асосии назора-
ти давлатии молиявї дар санљиши фаъолияти маќомоти 
ќонунгузор, иљроия, корхонаю идорањои давлатї ва дигар 
иштирокчиёни мурофиаи буљетї љињати риояи талаботи 
ќонунњои соњаи молия, самаранокї ва шафофияти фаъоли-
яти онњо дар марњилањои љамъоварї, таќсим ва истифодаб-
арии воситањои пулии фондњои давлатї ифода меёбад. Дар 
ЉТ назорати давлатии молиявї аз љониби маќомотњои зиёд 
дар марњилањои алоњидаи фаъолияти молиявии иштирокчи-
ёни молияи давлатї гузаронида мешавад. 

Зери мафњуми назорати давлатии молиявї санљиши 
фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї, маќомотњои ху-
дидорикунии мањаллї, шахсони њуќуќї, шахсони воќеї ва 
дигар иштирокчиёни фаъолияти молиявии давлат фањмида 
мешавад, ки ба хотири риоя гардидани ќонунњои ЉТ дар 
соњаи молиявї, оќилона ва самаранок истифода гардидани 
захирањои молиявии давлат амалї карда мешавад. Маќсади 
асосии назорати давлатии молиявї таъмин намудани ќону-
ният, адолат ва самаранок истифода бурдани захирањои мо-
лиявии давлат мебошад. 

Назорати давлатии молиявї дар ЉТ аз љониби як ќатор 
нињодњои ваколатдор амалї карда мешавад. Дар байни ин 
нињодњо мавќеи асосиро Вазорати молияи ЉТ, Кумитаи ан-
дози назди Њукумати ЉТ, Агентии назорати давлатии моли-
явї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ ва Палатаи њисоби ЉТ 
ишѓол менамоянд. Сохторњои номбаргардида њамаи 
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марњилањои фаъолияти молиявии давлатро зери назорат 
ќарор медињанд. 

Вазорати молияи ЉТ мақоми марказии ҳокимияти 
иҷроия дар таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-
шад, ки пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдаро-
рии меъёрии ҳуқуқии фаъолияти молиявӣ, буҷету андоз, 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, суғуртавӣ, 
асъорӣ, бозори молиявӣ, коғазҳои қиматнок ва хазинаи 
сарватҳои давлатиро таъмин намуда, дар ин самт фаъолияти 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро оид ба иҷро ва 
риояи қонунгузории андоз, назорати ҳисоби дуруст, пурра ва 
сари вақт ба буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ ворид 
намудани андозҳо, боҷҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз та-
рафи андозсупорандагон ва идоракунии молияи давлатӣ 
ҳамоҳанг месозад. 

Вазорати молияи ЉТ фаъолияти худро дар асоси Ни-
зомномаи Вазорати молияи ЉТ, ки бо Ќарори Њукумати 
ЉТ аз 2.04.2015 тањти № 187 тасдиќ шудааст, ба роњ мемо-
над. Дар асоси санади мазкур ваколатњои асосии Вазорати 
молияи ЉТ дар бахши назорати молиявї аз инњо иборат 
мебошад: 

- таҳия ва татбиқи сиёсати буҷету андоз, сиёсати суғур-
тавӣ, сиёсат дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот-
диҳӣ (ба ғайр аз системаи бонкӣ), иштирок дар таҳияи сиёса-
ти сармоягузорӣ, нарх, пулию қарзӣ, асъорӣ ва дигар сиёсати 
ба зиммаи Вазорат гузошташуда; 

- таъмини идоракунии самарабахши оперативии ма-
блағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла бо дарназардошти 
татбиқи тадбирҳо оид ба хизматрасонӣ ва пўшонидани 
қарзҳои дохилӣ ва берунии давлатии кишвар; 

- таҳияи заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи ягонагии 
низоми буҷетӣ барои таъмини сиёсати ягонаи иҷтимоию 
иқтисодӣ, аз ҷумла сиёсати молиявию буҷетӣ ва андоз; 

 - танзими нақши тақсимкунандагони асосии маблағҳои 
буҷетӣ, тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ ва гирандаго-
ни маблағҳои буҷетӣ дар таҳияи лоиҳаи буҷет, иҷрои буҷет, 
баҳисобгирӣ ва ҳисоботи муҳосибӣ; 
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- таъмини мустақилияти буҷетҳо (буҷети ҷумҳуриявӣ, 
буҷетҳои Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ) дар асоси 
манбаҳои даромадҳои худӣ ва ҳуқуқи муайян намудани 
самтҳои истифодаи онҳо ва хароҷот, қонунан муайян карда-
ни манбаҳои даромад барои ҳар як сатҳи маблағгузаронии 
буҷетӣ аз андоз ва даромадҳои давлатӣ; 

- анҷом додани назорати коркард, истифода, нигаҳдошт 
ва баҳисобгирии металҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо 
дар ҳамаи ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродие, ки чунин 
фаъолиятро анҷом медиҳанд; 

- амалӣ намудани аудити дохилӣ ва назорати истифодаи 
мақсаднок ва самараноки маблағҳои буҷетӣ дар муассисаю 
ташкилотҳои буҷетӣ ва дар доираи салоҳияти худ анҷом до-
дани назорати ҷараёни иҷрои буҷет дар ҳамаи сатҳҳо; 

- анҷом додани назорати давлатии риояи талаботи 
қонунгузории суғурта аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳои суғур-
тавӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини ҳифзи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои суғурташавандагон, суғуртакунандагон 
ва давлат; 

- таъмин намудани риояи қонунгузорӣ оид ба андозҳо, 
даромадҳои ғайриандозӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, 
назорати баҳисобгирии дуруст, пурра ва сари вақт пардохт 
намудани онҳо ба Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
инчунин таъмини риояи дигари қонунгузорӣ ва санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, ки назораташон мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи мақомоти Вазорат гузо-
шта шудааст; 

- амалӣ намудани назорати асъорӣ мутобиқи қонунгузо-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба батанзимдарории асъор ва 
назорати асъорт дар доираи салоҳияти мақомоти молия, ки 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст; 

- аз корхонаҳои азими давлатӣ, ки номгўи онҳо аз ҷони-
би Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, 
талаб намудани нақшаи молиявиашонро барои соли пешби-
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нишуда ва ҳисоботи фаъолияти молиявии хоҷагидорӣ ва 
ҳисобот оид ба санҷиши аудитории берунии онҳо; 

- ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдор ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикуно-
нии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгу-
зории терроризм; 

- сиёсати назорат ва аудити дохилиро дар мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва муассисаю ташкилотҳои аз 
ҳисоби Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 
молиявии дахлдор маблағгузоришаванда, тибқи меъёрҳои 
эътирофшудаи байналмилалӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳия ва татбиқ менамояд; 

- назорати ҷараёни маблағгузориро аз Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола тавассути низоми автомати-
кунонидашудаи хазинадории давлатӣ анҷом додамуҳлат ва 
шаклҳои ҳисоботдиҳии молиявиро муайян менамояд; 

- назорати ҳифзи маблағҳои пулӣ ва арзишҳои моддӣ, 
саҳеҳии ҳисоботдиҳии давлатиро дар иқтисодиёти кишвар 
бо роҳи гузаронидани санҷишҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти идораи давлатӣ таъмин ме-
намояд; 

- бақайдгирии ташкилотҳои суғурта ва додани иҷозат-
номаро ба суғуртакунандагон барои ҳуқуқи анҷом додани 
фаъолияти суғурта, пешбурди Феҳристи давлатии ташки-
лотҳои суғурта ва назорати риояи қонунгузорӣ оид ба суғур-
таро аз ҷониби ташкилотҳои суғуртакунанда анҷом медиҳад; 

- дар доираи салоҳияти худ вазифаи мақоми назорати 
асъориро амалӣ менамояд, инчунин назорати амалиёти 
асъориро, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмин менамояд; 

Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ дорои ваколтњои 
назоратї дар марњилаи љамъоварии маблаѓњои буљетї 
мебошад. Мутобиќи талаботи Кодекси андози ЉТ мақо-
моти андоз дар масъалаҳои таъмини назорати давлатии 
пардохти пурра ва саривақтии андозҳо дорои тамоми 
ваколатҳо мебошанд, ба истиснои ҳолатҳое ки ситонидани 
андозҳо ба дигар мақомот вогузор шудааст. Назорати 
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андозї ба уњдаи Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ 
вогузор карда шудааст. Мавриди зикр аст, ки Кумитаи 
андоз инчунин дар соњаи асъор низ њамчун маќоми 
назоратї ба њисоб меравад. 

Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ њамчун маќоми 
назоратї дар соњаи молия ва андоз дорои ваколатњои зерин 
мебошад: 

а) лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро вобаста ба масъалањои назорати давлатии 
пардохти пурра ва сариваќтии андозњо барои баррасї ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд; 
б) љињати иљрои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии 
њуќуќии соњаи муќарраршудаи фаъолиятро, ки ба салоњияти 
Кумита мансуб мебошанд, тањия ва ќабул менамояд; 
в) фаъолияти маќомоти њудудии андозро доир ба иљрои 
функсияњои ба зиммаи онњо гузошташуда ташкил ва 
њамоњанг менамояд; г) шахсони њуќуќї, соњибкорони инфи-
родї, филиалњо ва намояндагињои шахсони њуќуќии хо-
риљиро ба ќайди давлатї мегирад, пешбурди Фењристи яго-
наи давлатї ва дастрас будани маълумоти онро таъмин ме-
намояд; д) аз рўи дуруст њисоб намудан, пурра ва сари ваќт 
ба буљети дахлдор аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї ворид 
намудани андозњо ва пардохтњои дигари њатмиро назорат 
менамояд; е) назорати риояи талабот ба таљњизоти назоратї 
– хазинавї, тартибу шартњои баќайдгирї ва истифодаи 
онњоро амалї менамояд; ж) пломбагузорї ва (ё) васл наму-
дани таљњизоти назоратии њисобкуниро ба амал мебарорад; 
з) таљњизоти назоратї - хазинавиро, ки андозсупорандагон 
истифода менамоянд, ба ќайд мегирад; и) барои ташкили 
анборњои андозї иљозат медињад ва фењристи онњоро меба-
рад; к) ба њар як андозсупоранда раќами мушаххас медињад 
ва Фењристи ягонаи давлатии андозсупорандагон, аз љумла 
Фењристи супорандагони андоз аз арзиши иловашударо ме-
барад; л) баргардонидан ё ба њисоб гирифтани маблалаѓњои 
зиёдатї пардохташуда ё зиёдатї ситонидашудаи андозњо, 
инчунин фоизњо ва љаримањоро амалї менамояд; м) озмунњо 
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мегузаронад ва доир ба тањияи фармоишот барои тањвили 
молњо, иљрои корњо, хизматрасонї барои эњтиёљоти систе-
маи маќомоти андози Љумњурии Тољикистон, инчунин гуза-
ронидани корњои илмї-тадќиќотї барои эњтиёљоти давлатии 
соњаи муќарраршудаи фаъолият ќарордодњои давлатї ме-
бандад; н) татбиќи сиёсати давлатии соњаи муќарраршудаи 
фаъолиятро тањлил менамояд; о) тадбиќи ќонунгузории ан-
дози Љумњурии Тољикистонро амалї менамояд; п) якљоя бо 
маќомоти ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ваколат-
доршуда назорати асъорро ба амал мебарорад; 
р) функсияњои гиранда ва таќсимкунандаи асосии маблаѓњои 
буљети љумњуриявиро, ки барои нигоњ доштани системаи 
маќомоти андоз ва тадбиќи функсияњои ба зиммаи Кумита 
ва маќомоти њудудии андоз гузошташуда пешбинї шудаанд, 
иљро менамояд; с) ќабули шањрвандонро ба роњ мемонад, 
баррасии сариваќтї ва пурраи мурољиатњои шифоњї ва хат-
тии шањрвандон ва андозсупорандагон, доир ба онњо ќабул 
гаштани ќарорњо ва дар муњлати муќаррарнамудаи ќонунгу-
зории Тољикистон ба дархосткунандагон љавоб ирсол наму-
данро таъмин менамояд; т) дар доираи салоњияти худ њифзи 
маълумоти дорои сирри тиљоратї, андоз ё давлатиро таъмин 
менамояд; у) тайёрии мобилизатсионї, инчунин назорат ва 
њамоњангсозии маќомоти њудудии андозро доир ба тайёрии 
мобилизатсионї таъмин менамояд; ф) тайёрии касбии кор-
мандони системаи маќомоти андоз, азнавтайёркунї, такми-
ли ихтисос ва коромўзии онњоро ташкил менамояд; х) бо 
маќомоти давлатии давлатњои хориљї ва ташкилотњои бай-
налмилалї дар соњаи муќарраршуда њамкорї менамояд; 
ч) мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон корњоро 
оид ба љамъ намудан, нигоњ доштан, ба њисоб гирифтан ва 
истифода кардани њуљљатњои бойгонї, ки дар рафти фаъоли-
яти Кумита ва маќомоти њудудии андоз ба вуљуд омадаанд, 
анљом медињад; ш) аудити дохилиро оид ба маќсаднок ва са-
маранок истифода бурдани маблаѓњои буљетї дар Дастгоњи 
марказї ва маќомоти њудудии андоз ташкил менамояд; 
э) дигар ваколатњоеро, ки Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї намудаанд, амалї менамояд. 
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Кумита бо маќсади тадбиќи ваколатњо дар соњаи 
муќарраршудаи фаъолият тибќи тартиби муќарраршуда 
њуќуќ дорад: а) тадќиќот, озмоиш, ташхис, тањлил ва 
бањодињї, инчунин тадќиќоти илмии зарурї оид ба 
масъалањои идоракунї ва назорат дар соњаи андозро гуза-
ронад; б) маълумотеро, ки барои ќабул намудани ќарорњо 
љињати амалї намудани салоњияти Кумита заруранд, дар-
хост кунад ва гирад; в) ба шахсони воќеї ва њуќуќї доир ба 
масъалањои вобаста ба салоњияти Кумита тавзењот дињад; 
г) фаъолияти маќомоти њудудии андоз ва ташкилотњои си-
стемаи Кумитаро назорат намояд; д) санљишњои андоз гу-
заронад; е) њамаи самтњои фаъолияти маќомоти њудудии 
андозро њамоњанг созад ва роњбарї намояд; ж) бо маќсади 
таъмини сариваќтї ва пурраи пардохти андозњо ба 
буљетњои дахлдор тамоми тадбирњои маъмурикунонии ан-
дозро андешад; з) аз маќомоти њудудии андоз маълумоти 
барои иљрои вазифањо ва функсияњои ба зиммаи Кумита гу-
зошташуда зарурро дархост кунад ва гирад; и) фаъолият ва 
ташкили кори маќомоти андозро омўзад ва тањлил намояд, 
барои бартараф кардани норасоињо ва ќонунвайронкунињо 
тадбирњо андешад, инчунин њисоботи роњбарони маќомоти 
андозро дар бораи њолати корњои назоратї – иќтисодї шу-
навад, барои ташкили чунин корњо ёрии методї ва амалї 
расонад ва таљрибаи мусбии кори онњоро пањн намояд; к) аз 
маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, маќо-
моти андози давлатњои хориљї, шахсони воќеї ва њуќуќї 
маълумотеро, ки барои иљрои вазифањо ва функсияњои ба 
зиммаи Кумита ва маќомоти њудудии андоз гузошташуда 
зарур аст, дархост кунад ва гирад; л) вобаста ба масъалањои 
иљро кардани (накардани) ќонунгузории андоз аз љониби 
андозсупорандагон ва (ё) агентњои андоз, аз он љумла оид 
ба истифода бурдани чорањои маљбуран ситонидани ан-
дозњо дар шакли боздоштани амалиёти харољотї аз рўи су-
ратњисобњои андозсупорандагон дар ташкилотњои бонкї ва 
молиявию ќарзї, њабси молу мулки андозсупорандагон ва 
аз њисобњои бонкии андозсупорандагон ва дебиторњои онњо 
ситонидани маблаѓњои пулї чорањо андешад; м) тадбирњои 
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пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро, ки хусусияти мањдудкунанда ва пешгирику-
нанда доранд, инчунин санксияњоеро, ки бар зидди роњ 
надодан ё бартараф намудани оќибатњое, ки дар натиљаи аз 
љониби шахсони воќеї ва (ё) њуќуќї вайрон намудани тала-
боти њатмї, бо маќсади пешгирї намудани далелњои вай-
рон кардани ќонунгузории андоз равона шудаанд, андешад; 
н) нисбати шахсони мансабдор, воќеї ва њуќуќї барои вай-
рон кардани ќонунгузории андоз муљозоти андозї ва љари-
мањои пешбининамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољики-
стон ва дигар ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро 
татбиќ намояд; о) мувофиќи тартиби муќарраргардида ни-
шонањои тафриќа ва мукофотњои идоравї муќаррар намояд 
ва кормандони маќомоти андозро барои дастовардњои 
назаррас дар фаъолияти касбиашон бо онњо мукофотонад; 
п) барои њалли масъалањои соња ташкилотњои илмї ва ди-
гар ташкилотњо, олимон ва мутахассисонро љалб намояд; 
р) маќомоти њамоњангсоз, машваратї ва экспертї, аз љумла 
байнисоњавї (шўроњо, комиссияњо, гурўњњо, мушоварањо) 
созмон дињад; с) барои нашри санадњои меъёрии њуќуќии 
соња эълонњои расмї, љойгир намудани маводи дигар доир 
ба масъалањои мансуб ба салоњияти Кумита, мувофиќи тар-
тиби муќарраргардида воситањои чопии ахбори омма 
таъсис дињад; т) њуќуќњои дигари пешбининамудаи Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистонро амалї намояд1. 

Воќеан маќомоти андоз дар љамъоварии андозњо ва ба 
ин васила дар ѓанї гардонидани буљети давлат маќоми асо-
сиро ишѓол менамояд. Барои пурра, объетивона ва сари ваќт 
љамъоварї намудани андозњо ва бурдани корњо вобаста ба 
назорати андоз, ки њамчун љузъи назорати давлатии молиявї 
аст, хело муњим мебошад. 

Назорати андозї дар боби “Асосњои њуќуќи андоз” дар 
њамин китоб ба таври пурра ва њамаљониба пешнињод гар-
дидааст. 
                                                                        
1 Низомномаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
(ќарори Њукумати ЉТ аз 30.03.2013, № 169, аз 30.04.2016, № 180) 
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Аз солњои нахустини истиќлолият то кунун љињати бунё-
ди низоми молиявии устувор ва ба талабот љавобгў, хамчу-
нин бо маќсади њифзи захирањои молиявии давлат ва ташкил 
намудани назорати давлатии молиявии самаранок тадобири 
мухталиф андешида шуда истодааст. Бо ин маќсад дар ки-
швар як ќатор санадњои њуќуќї ќабул гардиданд ва маќо-
мотњои ваколатдор дар ин самт таъсис дода шудаанд. 
Тољикистон њамчун давлати мустаќил дорои пули миллии 
худ ва низоми молиявии худ гардид. Барои њифзи пули мил-
лї, низоми молиявии навин, њифзи дороињои давлат ва 
пешгирї намудани љиноятњо дар бахши молияи давлатї чо-
рањои судманд амалї гардида, минбаъд низ таѓйиротњо дар 
ин самт љињати бењбудии соња дар назар аст. 

Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 4 майи соли 1995 № 222 Политсияи андоз таъсис дода шуд. 
Баъди чанд соли фаъолият ин нињод дар асоси Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2001 
№590 Раёсати назорати давлатии молиявии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Кумитаи назорати давлатии мо-
лиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд. Политсияи 
андоз ва Кумитаи назорати давлатии молиявии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки то ин соли 2007 ҳамчун мақомотҳои мубори-
забаранда бо коррупсия амал менамуданд, барҳам дода 
шуда, мақомоти махсуси муборизабаранда бо коррупсия ва 
амаликунандаи назорати давлатии молиявї – Агентии назо-
рати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 10 январи соли 2007, №143 таъсис дода шуд. 

Агентии мазкур имрўзњо назорати давлатии молиявиро 
дар асоси ќонунгузорї амалї менамояд. Агентии назорати 
давлатии молиявї ва муборизи бо коррупсияи ЉТ дорои чу-
нин ваколатњо дар соњаи назорати молиявї мебошад: 

- ташкил ва анҷом додани ревизия ва санҷишҳо оид ба 
иҷрои қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва 
маҳаллӣ, фондҳои давлатӣ аз рӯи ҳаҷм, сохтор ва таъйиноти 
мақсаднок, инчунин самаранокии хароҷоти воситаҳои 
давлатӣ ва истифодаи амволи давлатӣ; 
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- таҳлили асоснокии қисмҳои даромад ва хароҷоти 
буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ; 

- назорат оид ба саривақт ва пурра маблағгузорӣ наму-
дани барномаҳои давлатии инвеститсионӣ ва иҷтимоӣ, исти-
фодаи мақсадноки воситаҳои аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои 
рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ҷудошаванда, инчунин 
тақсимоти кумаки башардӯстона ва техникии аз тарафи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда; 

- назорат оид ба қабул, истифода ва нигоҳдории фонди 
давлатии металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ки қисми таркибии 
захираҳои тиллоию асъори давлат мебошанд; 

- санҷиши қонунӣ ва саривақтӣ будани гардиши воси-
таҳои буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ дар бонкҳои 
давлатӣ ва дигар ташкилотҳои молиявию кредитӣ; 

- назорат оид ба истифодаи мақсадноки захираҳои кре-
дитӣ ва инвеститсияҳои хориҷии аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон дар 
мувофиқа бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалбшаванда; 

- таҳлили фарқиятҳои ошкоршуда аз нишондиҳандаҳои 
тасдиқшудаи буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ ва таҳияи 
пешниҳодот ҷиҳати бартараф намудани онҳо; 

- санҷиш ва таҳлили фаъолияти мақомоте, ки функсияҳои 
назорати дохилиидоравии молиявиро анҷом медиҳанд; 

- назорати фаъолияти молиявию хоҷагии субъектҳои 
давлатии хоҷагидор, инчунин аз ҷониби онҳо таъмин гар-
дидани нигаҳдории воситаҳои давлатӣ ва амволи давлатӣ; 

- амалӣ намудани назорати давлатии молиявӣ ва мубо-
риза бо коррупсия дар тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии 
маҳаллӣ, бонкҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, 
корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо сарфи назар аз 
тобеият ва шакли моликият тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод наму-
дани маълумот ва хулосаҳо оид ба натиҷаҳои фаъолияти 
таҳлилию назоратӣ ва иҷрои буҷети давлатӣ дар соли сипа-
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ришуда, инчунин ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намудани ҳисоботи 
ҷамъбастии солона оид ба натиҷаҳои ревизия ва санҷишҳои 
гузаронидашуда; 

- иштирок дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба 
масъалаҳои таъмини амнияти иқтисодии давлат, назорати 
давлатии молиявӣ ва дигар масъалаҳо; 

- бо тартиби муқарраргардида ба роҳ мондани ҳамкорӣ 
бо мақомоти дахлдори давлатҳои хориҷа ва ташкилотҳои 
байналмилалӣ оид ба масъалаҳои назорати давлатии моли-
явӣ ва коррупсия1. 

Ба хотири боз њам љоннок намудани назорати давлатии 
молиявї нињоди дигари назоратї, яъне Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон дар љумњурї таъсис дода шуд. Пала-
таи њисоби Љумњурии Тољикистон назорати молиявиро дар 
самти иљрои буљети давлатї ба роњ мемонад. Палатаи ҳисо-
би Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии назорати молиявии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аудити мустақили беру-
наро оид ба баҳодиҳӣ ба иҷрои буҷети давлатӣ анҷом дода, 
ҷиҳати такмили он пешниҳод омода месозад. Ваколати Па-
латаи ҳисоб вобаста ба гузаронидани аудити мустақили бе-
руна ба тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон паҳн мегардад. Палатаи ҳисоб дорои вако-
латҳои иҷроия, қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ набуда, ба Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Палатаи њисоби Љумњурии Тољики-
стон» ва дигар санадҳои қонунгузории кишвар вобаста ме-
бошад. 

Мутобиќи моддаи 4 Ќонуни ЉТ «Дар бораи Палатаи 
њисоби Љумњурии Тољикистон» Палатаи ҳисоб бо тартиби 
муқарраргардида оид ба лоиҳаи буҷети давлатӣ ва иҷрои он 
хулоса пешниҳод менамояд. Палатаи ҳисоб бо мақсади пеш-
ниҳоди маълумоти беғаразона ба Президенти Ҷумҳурии 
                                                                        
1 Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо кор-
рупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 10 январи соли 2007, № 143 тасдиқ шудааст). 

vfp://rgn=31106/
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Тоҷикистон ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мусоидат ба назорати истифо-
дабарии маблағҳои гирифташуда ва харҷгардидаи буҷети 
давлатӣ ва идоракунии зарурии захираҳои давлатӣ аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷишҳо мегузаронад. 
Аудити аз ҷониби Палатаи ҳисоб гузаронидашаванда 
сохторҳо ва намудҳои фаъолияти зеринро дар бар мегирад: 

- тамоми мақомоте, ки аз буҷети далатӣ маблағгузорӣ 
карда мешаванд, аз ҷумла сохторҳое, ки қисман ё пурра дар 
ҳисоби хоҷагӣ қарор доранд; 

- тамоми ташкилотҳое, ки дар онҳо ҳиссаи сармояи 
давлат ба таври назоратӣ маҳсуб меёбад; 

- Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар бонкҳои давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- фондҳои ғайрибуҷетӣ ва барномаҳои мақсадноки уму-
мидавлатӣ; 

- Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа; 
- ташкилотҳо бо шаклҳои гуногуни моликият, ки ба 

онҳо маблағҳои буҷетӣ дар намуди кумаки молиявӣ (дар асо-
си бебозгашт) ҷудо мегарданд; 

- амалӣ намудани созишномаҳои байниҳукуматӣ, ки 
оқибатҳои молиявӣ ва оқибатҳои дигари хоҷагӣ доранд; 

- хусусигардонии моликияти давлатӣ, аз ҷумла иҷрои 
шартномаҳои хусусигардонии бо давлат басташуда аз ҷони-
би соҳибони нав; 

- идоракунӣ ва истифодабарии захираҳои табиии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла татбиқи созишномаҳо оид 
ба тақсимоти маҳсулот; 

- истифодабарии кумакҳо ва хизматрасонии маблағҳои 
қарз ва захираҳои давлатӣ бо асъори хориҷӣ аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- воридоти маблағҳо ба буҷети давлатӣ аз сарчашмаҳои 
хориҷии сармоягузорӣ ва мувофиқи мақсад сарф кардани 
онҳо. 

Мақсадҳои асосии аудите, ки Палатаи ҳисоб мегузаро-
над, инҳоянд: 
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- арзёбии эътимоднокии низоми идоракунии молиявӣ, 
инчунин саҳеҳии ҳисоботи молиявӣ, ки сохтори дахлдор 
омода намудааст (аудити молиявӣ); 

- арзёбии комёбшавӣ ба иҷрои вазифаҳои дар назди 
ташкилот ё ягон сохтори он гузошташуда (аудити самара-
нокӣ); 

- арзёбии сарфанокӣ ва мақсаднокии истифодабарии 
маблағҳои буҷетие, ки ба сохтори дахлдор ҷудо карда шуда-
анд (аудити натиҷанокӣ)1. 

Дар баробари нињодњои номбаргардида дар назорати 
давлатии молиявї Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ ва 
Бонки миллии Тољикистон низ иштирок менамоянд. 

Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ назорати давла-
тии молиявиро дар бахши асъор амалї менамояд.Тибќи 
муќаррароти ќонунгузорї маќомоти гумрук дар бахши 
асъор ваколати назоратиро доро мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки яке аз намудњои назорати молиявї 
ин назорати бонкї мебошад. Назорати бонкї аз болои 
фаъолияти ташкилотњои ќарзї бо маќсади таъмини бехата-
рии амонату пасандозњо ва устувории низоми бонкї аз 
љониби Бонки миллии Тољикистон роњандозї карда меша-
вад. Мутобиќи моддаи 25 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї» 
Танзими давлатии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисо-
боти молиявии бонкҳо, ташкилотҳои қарздиҳӣ ва молиявии 
хурд аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда ме-
шавад2. 

§ 4. Усулњои назорати молиявї 

Њангоми амали намудани назорати молиявї аз болои 
амал ё беамалии иштирокчиёни фаъолияти молиявии давлат 

                                                                        
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 460; 
Қонуни ҶТ аз 30.05.2017, №1425; аз 30.05.2017, №1426. 
2 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №3, мод. 169; с. 
2014, №3, мод. 149; Қонуни ҶТ аз 24.02.2017, №1400. 
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як ќатор роњу воситањо мавриди истифода ќарор мегиранд, 
ки онњоро усулњои назорати молиявї ном бурдан мумкин 
аст. Усулњои назорати молиявї ин маљмўи тарзу воситањое 
мебошанд, ки аз љониби нињодњои назоратї њангоми амалї 
намудани функсияњои назоратиашон истифода бурда меша-
ванд. 

Усулњои назорати молиявї ањаммияти муњим ва таъсир-
бахш доранд, зеро мањз бо истифода аз онњо маќомоти назо-
раткунанда метавонанд, ки самаранокии назоратро таъмин 
намуда, ба њадафњои гузошташуда ноил гарданд. Маќомоти 
назоратї бояд њангоми назорати молиявї хусусиятњои субъ-
екти назоратшаванда, соњаи фаъолият, андозаи воситањои 
молиявии истифодагардида ва дар ихтиёри онњо буда ва ди-
гар њолатњоро ба инобат гиранд ва аз усулњои муносибу 
мувофиќ истифода намоянд. Њар як усул бояд дар љойи худ 
истифода гардад, зеро аз дуруст истифода гардидани усулњо 
на танњо њимояи манфиатњои молиявии давлат таъмин карда 
мешавад, инчунин њуќуќ ва манфиатњои субъектони назо-
ратшаванда њифз гардида, ба раванди фаъолияти муътадили 
субъектони хољагидор пайомадњои манфї ба бор намеояд. 
Њангоми интихоби усули мушаххас маќомоти назоратї як 
ќатор омилњоро ба монанди вазъи њуќуќї ва махсусияти 
фаъолияти нињоди назоратшаванда, асоси ба вуљуд омадани 
муносибатњои назоратї, махсусияти пешбурди њисоботњои 
муњосибї ва рељаи њуќуќии даромад ва харољотњои нињоди 
назоратшаванда ва ѓайраро ба инобат мегирад. 

Назорати молиявї дорои њадафу вазифањои ба худ хос 
мебошад, ки барои ноил гардидан ба онњо ва њал намудани 
онњо муносибати муносибу мувофиќ зарур аст. Бинобар 
њамин субъектони назораткунанда љињати бањодињї, санљиш 
ва тањлили вазъи молиявии субъектони назоратшаванда 
роњу воситањои мухталифро мавриди корбарї ќарор 
медињанд. 

Њангоми гузаронидани назорати молиявї нињодњои 
назораткунанда аз роњу воситањо ё худ усулњои зиёд истифо-
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да мебаранд, ки асоситарини онњо мушоњида, тањќиќ, 
тањлил, санљиш, ревизия ва аудит мебошанд. 

Мушоҳида – ин шиносоии визуалӣ бо объекти назорат 
мебошад. Бо кўмаки он самтҳои фаъолияти молиявии кор-
хонаҳо, сохтори идоракунии ташкилии онҳо, инчунин дар 
бораи фоидаоварӣ, низоми даромад ва хароҷот хулосаҳои 
пешакӣ баровардан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки дар 
рафти мушоҳидаҳо вазъи молиявии объекти назоратшаван-
даро дақиқ муайян кардан ѓайри имкон мебошад. Мушоњида 
ҳангоми иҷрои дигар усулҳои назорат истифода мешавад. 
Ҳамин тавр, мушоҳида ҳамчун усули мониторинги вазъи мо-
лиявии ташкилот дар раванди расмиёти муфлисшавӣ ба та-
ври васеъ истифода мешавад. Чи тавре маълум аст, усули 
мушоњида дар раванди муфлис эътироф намудани шахсони 
њуќуќї ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Истифода 
гардидани ин усул дар раванди мурофиаи муфлисшавї за-
минаи ќонунї дорад, зеро моддаи 20 Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
муфлисшавї” яке аз расмиёти муфлисшавиро “Мушоњида” 
муќаррар намудааст1. 

Тањќиќ яке аз усулҳои асосии пешакии назорати мо-
лиявӣ мебошад. Усули мазкур ба омӯзиши тарафҳои 
алоњидаи фаъолияти молиявию хоҷагӣ нигаронида шуда-
аст. Тањқиқ барои зуд муайян кардани далелҳои гу-
воњидињанда оид ба риояи интизоми молиявӣ (ё вайронку-
нии он), инчунин барои жарфтар ва њаматарафа муаян 
кардани њолати молиявии субъекти назоратшаванда исти-
фода мегардад. Тањќиќ яке аз усулҳои асосии пешакии 
назорати молиявӣ мебошад. Усули мазкур ба омӯзиши та-
рафҳои алоњидаи фаъолияти молиявию хоҷагӣ нигаронида 
шудааст. Мақсади асосии тањќиќ таҳлили умумии фаъоли-
яти молиявї-хољагидории субъекти дахдори назоратша-
ванда ва ошкор намудани камбудию норасоињо мебошад. 

Таҳлил яке аз усулњои мустаќили назорати молиявї ба 
њисоб рафта, бо истифода аз воситањои гуногуни тањлилї 
ба муайян ва ошкор намудани хуќуќвайронкунињои моли-
                                                                        
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003, №12, мод.674; 
соли 2008, №10, мод.813 
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явӣ равона шудааст. Он дар асоси ҳисоботи ҷорӣ ё солона 
гузаронида мешавад.Таҳлил усули махсуси назорат буда, 
саҳеҳии ҳуҷҷатҳои молиявӣ бо истифодаи усулҳои таҳлилии 
риёзї муайян карда мешавад. Чун ќоида объекти таҳлили 
молиявӣ ҳисобҳои молиявї ва тавозуни муњосибї мебо-
шанд ва вазифаи асосии он аз ошкор кардани пуррагӣ ва 
саривақтии инъикос дар баҳисобгирӣ ва ҳисоботи манбаи 
андоз мебошад. 

Санљиш – намуди фаъолияти мақомоти санҷишӣ оид ба 
омӯзиш, таҳлил, назорат ва муқоисаи фаъолияти субъекти 
хоҷагидор ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонд 
мебошад. Санљиш дар миёни усулњои дигари назорати моли-
явї мавќеи калидї дорад. Зеро аксаран камбудию норасоињо 
ва њуќуќвайронкунињо дар соњаи молиявї бо ёрии усули 
санљиш муайян карда мешаванд. Санљиш бо мақсади муайян 
кардани мувофиқатии маълумотњои нишондода шуда оид ба 
арзишњои моддї ба воќеияти љойдошта мустақиман гузаро-
нида мешавад. дар ҷараёни санҷиш вайронкунии интизоми 
молиявӣ муайян карда шуда оид ба рафъи онҳо чораҳо ан-
дешида мешаванд. 

Санљиш бояд бо принсипњои зерин асос меёбад: 
- 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 идо-

равӣ 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 ва 
риояи онҳо мавриди санҷиш қарор дода мешавад; 
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 - ошкоро ва дастрас будани иттилоот оид ба санҷишҳои 
фаъолияти субъектҳои хоҷагидор; 

- кам кардани сарборӣ нисбати субъекти хоҷагидор, ки 
бо санҷиши фаъолияти он алоқаманд аст ва таъмин намуда-
ни камкунии самараи таваккалҳо; 

- пайвастагӣ ва фаврӣ будани гузаронидани санҷиш дар 
муҳлати муқарраргардида; 

 - уҳдадории мақомоти санҷишӣ оид ба асосноккунии 
амалҳои худ дар асоси дараҷаи таваккал. 

Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї» 
назорат дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи мо-
лиявӣ дар шакли санҷиш гузаронида мешавад. Санҷиш дар 
соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ тибқи 
Қонуни Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баҳисоб-
гирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї» ва Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои 
хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» гузаронида мешавад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши 
фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон» муќаррар менамояд, ки санҷиши фаъолияти субъ-
ектҳои хоҷагидор аз намудҳои зерин иборат аст: 

- нақшавӣ; 
- ғайринақшавӣ; 
- иловагӣ; 
- такрорӣ. 
 Санҷиши нақшавӣ – санҷишест, ки аз ҷониби роҳбари 

мақомоти марказии санҷиш нисбати субъекти хоҷагидори 
мушаххас дар асоси нақшаи солонаи гузаронидани 
санҷишҳои нақшавӣ таъйин карда мешавад. Мақомоти 
санҷишӣ дар ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо санҷиши нақша-
вии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорро мутобиқи нақшаи 
солонаи гузаронидани санҷишҳои нақшавии аз ҷониби 
мақомоти марказии санҷиш тасдиқшуда мегузаронанд. 
Нақшаи солонаи гузаронидани санҷишҳо бо назардошти 
даврияти санҷишҳои барои ҳар як гурӯҳи таваккалҳо муқар-
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раргардида вобаста ба дараҷаи таваккали фаъолияти ҳар 
субъекти хоҷагидори мушаххас таҳия карда мешавад. 
Нақшаи солонаи гузаронидани санҷишҳо аз ҷониби роҳбари 
мақоми марказии санҷиш барои соли ояндаи тақвимӣ то 1 
ноябр дар мувофиқа бо Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти 
мақомоти санҷишӣ тасдиқ карда шуда, дар сомонаи расмии 
мақомоти санҷиш ва воситаҳои ахбори омма ҷойгир карда 
мешавад. Дар ҳолати мавҷуд набудани нақшаи солонаи тас-
диқшудаи гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ мақоми 
санҷишӣ барои гузаронидани намуди санҷиши фаъолияти 
субъекти хоҷагидор, ба истиснои санҷишҳое, ки бо аризаи 
хаттии худи субъекти хоҷагидор гузаронида мешаванд, ҳуқуқ 
надорад. Санҷиши нақшавӣ бо риояи талаботи пешбини-
намудаи ќонунгузорї гузаронида мешавад. 

 Санҷиши ғайринақшавӣ дар ҳолатҳои зерин гузаронида 
мешавад: 

- бо ташаббуси субъекти хоҷагидор дар асоси аризаи 
хаттии он; 

- ба мақомоти санҷишӣ ворид шудани муроҷиати шах-
сони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, маълумот аз мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ оид ба далелҳои расонидан ё эҳтимолияти баланди 
расонидани зарари ҷиддӣ ба ҳаёт ва саломатии аҳолӣ, муҳи-
ти зист, амнияти миллӣ, инчунин ба миён омадани ҳолатҳои 
фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ; 

- бо супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷум-
ла бо мақсади пешгирии ба вуҷуд омадани ҳолатҳои 
фавқулодда; 

- дар ҳолати мавҷуд будани парвандаи ҷиноятӣ. 
Гузаронидани санҷиши ғайринақшавӣ бо асосҳои дигар 

манъ аст. Санҷиши ғайринақшавӣ дар асоси қарори (фармо-
иши, амри) роҳбари мақоми санҷишӣ гузаронида мешавад. 
Санҷиши ғайринақшавӣ танҳо аз рӯи масъалаҳое гузаронида 
мешавад, ки барои гузаронидани ин намуди санҷиш асос 
шудаанд. Дар вақти гузаронидани санҷиши ғайринақшавӣ 
мақомоти санҷишӣ уҳдадоранд, ки ба субъекти хоҷагидор 
оид ба шикоятҳои ҷойдошта маълумоти дақиқ ва асоснок 
пешниҳод намоянд. Ба санҷидани масъалаҳое, ки асоси гуза-
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ронидани санҷиши ғайринақшавӣ нестанд ва дар номгӯи са-
волҳои санҷишӣ пешбинӣ нашудаанд, роҳ дода намешавад. 
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. Агар дар натиҷаи гузарони-
дани санҷиши ғайринақшавӣ муайян карда шавад, ки дар 
фаъолияти субъекти хоҷагидор камбудиҳои ҷиддӣ ҷой до-
шта, фаъолияти он мавриди санҷиши нақшавӣ қарор ги-
рифтааст, шахси мансабдоре, ки санҷиши нақшавиро гуза-
ронидааст, ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. 

 Санҷиши иловагӣ танҳо дар ҳолати аз натиҷаи санҷиш 
розӣ набудани субъекти хоҷагидор гузаронида мешавад. 
Ҳангоми гузаронидани санҷиши иловагӣ гузаронидани 
санҷиш аз рӯи ҳамаи масъалаҳои санҷиши нақшавӣ манъ аст. 
Танҳо масъалаҳои дар шикояти субъекти хоҷагидор зикр-
гардида 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 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 хоҷагидор барои 
бартараф кардани камбудиҳо дода шудааст, на дертар аз 10 
рӯзи ба охир расидани муҳлати зикршуда ва танҳо нисбати 
камбудиҳои ислоҳшуда гузаронида мешавад. Субъекти 
хоҷагидор бо дархости мақоми санҷишӣ дар бораи камбу-
диҳои ислоҳшуда маълумот пешниҳод менамояд. 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 ҷони-
би роҳбари мақоми санҷишӣ қабул карда мешавад. Мақоми 
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санҷишӣ субъекти хоҷагидорро дар бораи гузаронидани 
санҷиши такрорӣ дар муҳлати се рӯзи корӣ пеш аз оғози 
санҷиши такрорӣ огоҳ менамояд. Ҳангоми муроҷиат наму-
дани субъекти хоҷагидор 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. 

Бояд тазаккур дод, ки њар як субъекти амаликунандаи 
назорати молиявї бо назардошти хусусиятњои хоси худ 
санљишњоро бо шевањои мухталиф амалї менамоянд. Яке аз 
маќомотњои назоратї ин маќомоти андоз ба њисоб меравад, 
ки он низ њангоми амалї намудани назорат аз усули санљиш 
ба таври васеъ истифода мебарад. Мутобиќи Кодекси андози 
ЉТ санҷишҳои андоз ба намудҳои зерин тақсим мешаванд: 

- санҷиши ҳуҷҷатӣ; 
-санҷиши амалиётӣ. 
Санҷишҳои ҳуҷҷатӣ дар навбати худ ба намудҳои зерин 

тақсим мешаванд: 
 1. Санҷиши маҷмўӣ – санҷиши иҷрои уҳдадории андоз 

аз рўи ҳамаи намудҳои андоз, аз ҷумла ҳангоми барҳамдиҳӣ 
(қатъ гардидани фаъолият) ва (ё) азнавташкилдиҳии андоз-
супоранда (минбаъд – санҷиши андози барҳамдиҳӣ). 

 2. Санҷиши мавзўӣ – санҷише, ки нисбат ба андозсупо-
ранда (агенти андоз) аз рўи як ё якчанд масъалаҳои зерин гу-
заронида мешавад: 

 а) иҷрои уҳдадории андоз аз рўи намудҳои алоҳидаи 
андозҳо, инчунин андозҳои бо онҳо алоқаманд. Андоз дар 
ҳолате бо андози дигар алоқаманд ҳисобида мешавад, ки 
агар тағйир додани маблағи ҳисобкардашуда ба мутаноси-
бан тағйир ёфтани маблағи дигар андоз оварда расонад; 

б) ҳолати иҷрои қарор оид ба маҷбуран ситонидани ан-
дозҳо аз андозсупоранда ва (ё) ташкилотҳои қарзӣ; 

в) тасдиқи дурустии маблағҳои андоз аз арзиши илова-
шуда, ки барои баргардонидан пешниҳод шудаанд. 

3. Санҷиши мутақобила – санҷише, ки нисбат ба шахси 
дигар гузаронида мешавад, агар ҳангоми гузаронидани 
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санҷишҳои андоз ба мақомоти андоз зарурат пайдо шавад, 
ки оид ба дурустии дар баҳисобгирии андоз зикр намудани 
амалиёти гузаронидаи андозсупоранда маълумоти иловагӣ 
ба даст оранд. 

Санҷиши амалиётиро мақомоти андоз доир ба 
масъалаҳои риояи талаботи зерини қонунгузории андоз 
мегузаронанд: 

- ба сифати андозсупоранда ба ҳисоб гузоштан дар 
мақомоти андоз, дурустии маълумот дар бораи маҳалли ҷой-
гиршавии андозсупоранда; 

- аз ҷониби корфармо барои иҷрои ягон кор (хизмат-
расонӣ) ҷалб намудани кормандони кироя; 

- истифодаи мошинҳои назоратӣ– хазинавии дорои хо-
тираи фискалӣ; 

- риоя намудани қоидаҳои рехтан (печондан), гузоштани 
тамғаҳои аксизӣ, нигаҳдорӣ, фурўши молҳои зераксизӣ ва 
амалӣ кардани намудҳои алоҳидаи фаъолияти зераксизӣ. 

Санҷишҳои маҷмўии андозро мақомоти андоз тибқи му-
роҷиати хаттии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ танҳо нисбат ба 
ҳамон андозсупорандагон мегузаронанд, ки нисбат ба онҳо 
тасдиқи хаттӣ дар бораи оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ 
бо нишонаҳои ҷиноятҳои бо андозбандӣ алоқаманд ворид 
шуда бошад. Санҷишҳои мутақобилаи андоз нисбат ба дигар 
шахсони бо андозсупорандагони зикршуда алоқаманд, ки 
дар муроҷиатҳои хаттии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян 
шудаанд, дар ҳолатҳои пешниҳоди қарори дахлдор гузаро-
нида мешаванд. 

Гузаронидани санҷиши андоз, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
соҳибкори инфиродӣ бе ҷалб намудани коргари кироя кор 
мекунад ва иштироки ў дар ҷараёни санҷиш ҳатмӣ мебошад, 
набояд фаъолияти андозсупорандаро боздорад. 

Ревизия аз калимаи лотинии revisio гирифта шуда 
маънои бознигарї ва ё тањќиќи такрориро ифода менамояд. 
Чи тавре дар болотар ќайд гардид, яке аз намудњои назорати 
молияви назорати минбаъда мебошад. Ревизияро метавон 
њамчун назорати молиявии минбаъда эътироф кард. Ревизия 
њамчун усули махсус бањри ошкор намудани љанбањои 
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манфї ва мусбии фаъолияти ташкилот, корхона ва муассиса, 
муайян кардани қонуншиканиҳои иқтисодӣ ва бартараф 
намудани онњо гузаронида мешавад. Ревизия бо мақсади дар 
фаъолияти субъекти назоратшаванда љорї намудани сама-
ранокӣ ва қонуниятї амалї мегардад. Њангоми ревизия ама-
лиётњои иљрошудаи фаъолияти хољгидорї тањќиќ ва омўхта 
мешаванд. 

Олимони соњаи иќтисод М.В. Мелник, А.С. Пантелеев, 
А.Л. Звездин ќайд менамоянд, ки ревизия дорои вазифањои 
зерин мебошад: 

1. Санҷиши ҳифзияти молу мулк ва самаранокии исти-
фодаи он дар фаъолияти хољагидории ташкилот; 

2. Ошкор намудани сўистифодабарињо, шароити ба 
миён омадани онҳо ва ташкили чораҳои пешгирии сӯиисти-
фоданамоињо; 

3. Санҷиши интизоми меҳнат ва баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
кормандони роҳбарикунандаи ташкилот; 

4 Тањќиќи низоми назорати дохилӣ, муайян намудани 
мушкилиҳои он ва баланд бардоштани самаранокии фаъол-
нокии назорати дохилї1. 

Олими њуќуќшинос Малцев В. А. иброз медорад, ки ва-
зифаи ревизия санљиши фаъолияти хољагидории ташкилот аз 
рўи самтњои зерин мебошад: 

1) мувофиќати фаъолияти ташкилот ба ҳуҷҷатҳои 
таъсисӣ; 

2) иҷрои сметаи хароҷот; 
3) истифодаи маблағҳои буҷетӣ бо мақсадҳои таъйиншуда; 
4) таъмини ҳифзи пули нақд ва арзишҳои моддї; 
5) риояи интизоми молиявӣ, дурустии баҳисобгирии 

муњосибї ва тартибдињии ҳисоботњо; 
6) пуррагӣ ва саривақтии ҳисоббаробаркунӣ бо фондњои 

буҷетї ва ғайрибуҷҷетї; 
7) амалиёт бо воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ; 
8) амалиёти вобаста ба сармоягузорӣ; 

                                                                        
1 Ниг. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль: 
Учебное пособие / Под ред. проф. M.B. Мельник. – М.: ИД ФВК-ПРЕСС, 
2003-  С.67-68 
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9) њисобњо вобаста ба музди меҳнат ва дигар ҳисобҳо бо 
шахсони воќеї ва дигарон1. 

Аудит – санҷише, ки дар асоси шартнома бо дархости 
фармоишгар аз тарафи аудитори инфиродӣ ё ташкилоти 
аудиторӣ мутобиқи стандартҳои аудит, бо мақсади изҳор 
намудани ақидаи мустақил оид ба саҳеҳӣ ва мутобиқати 
ҳисоботи молиявӣ ва дигар иттилооти марбут ба ҳисоботи 
молиявӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ё стан-
дартҳои миллии ҳисобдорӣ гузаронида мешавад. 

Айни њол ду намуди аудит, яъне аудити дохилї ва ауди-
ти берунї љой дорад. Аудити дохилӣ ин фаъолияти мустақил 
ва объективй оид ба гузаронидани санҷиш, баҳодиҳӣ ва ма-
шваратдиҳии низомҳои идоракунӣ ва дигар низомҳо, ки бо 
мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунӣ, самаранок 
ва натиҷабахши ташкилотҳои бахши давлатї анҷом дода 
мешавад. Аудити беруна ин санҷише, ки нисбат ба субъекти 
санҷидашаванда аз ҷониби аудитори инфиродӣ ё ташкилоти 
аудитории мустақили ба роҳбарияти он ҳисоботдиҳанда 
набуда гузаронида мешавад 

Фаъолияти аудиторӣ ба принсипҳои ќонуният, му-
стақилият, беғаразӣ, салоҳияти касбӣ, махфият, поквиҷдонӣ, 
воқеият, риояи стандартҳои аудит асос меёбад. Аудит дар 
байни усулњои назорати молиявї яке аз усулњои навин ме-
бошад, ки он аз моњияти иќтисоди бозоргонї бармеояд. 
Фаъолияти аудиторї як навъ фаъолияти соњибкорї низ ба 
њисоб меравад. Бояд ёдовар шавем, ки аудитори дохилї 
нафарест, ки вай хизматчии давлатї мебошад. Аудит мета-
вонад њам ташаббусї ва њам њатмї бошад. Масоили гузаро-
нидани аудит дар ЉТ мутобиќи талаботњои Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи фаъолияти аудиторї” аз 22 июли соли 2013 ва Ќонуни 
ЉТ “Дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши 
давлатӣ” аз 21 июли соли 2010 сурат мегирад. 

                                                                        
1 Мальцев В. А.  Финансовое право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / В.А.Мальцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – С.43-44. 
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САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Мафҳуми танзими ҳуқуқии назорати молиявиро 

маънидод намоед. 
2. Намудҳои назорати молиявиро номбар намоед. 
3. Усулҳои асосии назорати молиявӣ кадомҳоянд? 
4. Ревизия ҳамчун усули назорати молиявӣ чигуна амалї 

мешавад? 
5. Аудит ҳамчун усули назорати молиявӣ аз љониби ка-

дом субъектон амалї мешавад? 
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ЌИСМИ МАХСУС 

БОБИ 5. ЊУЌУЌИ БУЉЕТЇ 

§ 1. Мафњум, наќш ва сатњњои буљет 
§ 2. Мафњум, мавзўъ ва мавќеи њуќуќи буљетї дар ни-
зоми њуќуќи молиявї 

§ 1. Мафњум, наќш ва сатњњои буљет 

Оид ба кадом забон мансуб будани калимаи буљет дар 
луѓатњо андешањои мухталиф пешкаш гардидаандд. Яке асли 
буљетро калимаи лотинї, дувумин онро калимаи англисї ва 
севумин онро калимаи фаронсавї мепиндоранд. Новобаста 
аз гуногунандешї њамаи онњо маънои буљетро якранг 
тарљума намудаанд. Масалан, Крисин Л.П. андеша дорад, ки 
буљет (бюджет) калимаи фаронсавии budget буда, маънояш 
“њамён” мебошад1. Плечкина В.В. бошад калимаи номбур-
даро њамчун калимаи англисї муаррифї намуда, тарљумаи 
онро “њамён” пешкаш намудааст2. Дар луѓатњои муосири ан-
глисї истиллоњи буљет њамчун budget-и англисї арзёбї шуда, 
маънои он њамчун халта, њамён ва захира муайян шудааст. 

Буљет – ин муносибати иќтисодии оммавї мебошад, ки 
дар љараёни љамъоварї, таќсимнамої ва истифодабарии во-
ситањои пулии фондњои давлатї, ки дар ихтиёри маќомоти 
њокимияти давлатї ва ё дар ихтиёри маќомоти худидораку-
нии мањаллї мебошанд ва ба хотири иљрои вазифањои 
давлатї истифода мегарданд, ба вуљуд меоянд. 

Буҷети давлатӣ – фонди асосии маблағҳои пулӣ, шакли 
ташаккул ва хароҷоти маблағҳои пулии мақомоти давлатии 
ҷумҳуриявӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти дав-
латӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва фондҳои 
мақсадноки буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

                                                                        
1 Ниг. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2002. –  С. 
134. 
2  Ниг. Словарь иностранных слов. – М., 1987. – С. 93. 
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Барои амалгардонии фунсияњои иљтимої, иќтисодї ва 
сиёсии давлат мављудияти захирањои молиявї зарурати 
объективї дорад. Буљет њамчун категорияи махсуси моли-
явї-њуќуќї арзёбї гардида, дар адабиёти њуќуќї ба маънои 
њуќуќї, иќтисодї ва моддї баррасї мешавад. 

Ба маънои њуќуќї буљет њамчун санади њуќуќие дони-
ста мешавад, ки аз љониби маќоми ваколатдор ќабул гар-
дида, хусусияти наќшавї ва њатмї дорад. Мањз аз рўи ин 
санад љамъоварї, таќсим ва истифодабарии воситањои пу-
лии фондњо муќаррар мегарданд. Дар баробари ин, њама-
сола ќонунњои алоњида дар бораи буљети давлатї барои 
соли дахлдор ќабул карда мешаванд, ки онњо њуќуќу уњда-
дорињои иштирокчиёни муносибатњои буљетї ва ба кадом 
самтњо равона гардидани маблаѓњои буљетиро муќаррар 
менамоянд. Ќонун дар бораи буљети давлатї аз љониби 
палатаи поёнии Маљлиси Олии ЉТ бе тасдиќи палатаи бо-
лоии Маљлиси Олии ЉТ ќабул мегардад. 

Ба маънои иќтисодї буљет ифодагари маљмўи муноси-
батњои иќтисодї мебошад, ки дар робита ба љамъоварї, 
таќсим ва истифодабарии маблаѓњои буљетї ба вуљуд мео-
янд. Муносибатњои мазкур ба њама марњилањои фаъолияти 
молиявии давлат хос буда, ба амалиишавии функсияњои 
давлат нигаронида шудаанд. 

Ба маънои моддї буљет њамчун фондњои марказо-
нидашудаи захирањои молиявї, ки бањри пўшонидани 
масрафњои молиявї таъсис дода мешаванд, дар назар дошта 
шудааст. 

Буљет бањри дуруст ва маќсаднок истифода гардидани 
фондњои воситањои пулї наќши муассир дорад. Зимнан 
буљет ќисми муњимми фаъолияти молиявии давлатро ташкил 
дода, наќши он дар бунёди низоми ягонаи молиявї ва са-
марнок ба роњ мондани фаъолияти молиявии давлат афзун 
аст. Фаъолияти молиявиро бе мављудияти бахши буљетии он 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 

Буљет дар амалишавии функсияњои давлатї ва ташаккул 
додани пояњои давлати иљтимої наќши њалкунада дорад. 
Моҳияти буҷет дар он муносибатҳои љамъиятие инъикос ме-
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ёбад, ки бо љамъоварї ва истифодаи воситаҳои пулї 
алоқаманданд1. 

Њар як кишвар вобаста ба сохти давлатдорї ва сиёсати 
молиявии худ сатњњои буљетии худро ба таври мухталиф 
муќаррар намудааст. Дар Тољикистон тибќи ќонунгузорї 
буљети давлатї аз сатњњои зерин иборат мебошад: 

— сатҳи якум — буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои 
фондҳои мақсадноки давлатӣ; 

— сатҳи дуюм – буҷетҳои маҳаллӣ. 
Ба буҷетҳои маҳаллӣ буҷетҳои Вилояти Мухтори 

Кўҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳои тобеи онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои 
тобеи он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ҷамоатҳои шаҳрак 
ва деҳот мансуб мебошанд. 

§ 2. Мафњум, мавзўъ ва мавќеи њуќуќи буљетї 
дар низоми њуќуќи молиявї 

Дар шароити муосири иќтисодиёти бозоргонї ташакку-
ли њамаљонибаи рукнњои давлатдорї ба соњаи буљети 
давлатї пайвандњои ногусастанї дорад. Инкишофи муноси-
батњои љамъиятї дар соњаи молия боиси он гашта истодааст, 
ки њуќуќи молиявї њамчун соњаи мустаќили њуќуќ мавќеи 
худро боз њам устувор намуда, институтњо ва зерсоњањои он 
таркиби худро аз нигоњи назариявї, амалї ва ќонунгузорї 
мустањкам намуда истодаанд. Мањз ба хотири афзун гар-
дидани наќши зерсоњањо ва институтњои њуќуќи молиявї дар 
аксари донишгоњњо дар алоњидагї њуќуќи буљетї ва њуќуќи 
андоз њамчун фанни алоњида мавриди омўзиш ќарор дода 
шудаанд. 

Њуќуќи буљетї муќарраркунандаи тартиби тањия, бар-
расї, тасдиќ ва иљрои буљет, инчунин тањия, баррасї ва тас-
диќи њисобот оид ба иљрои буљет мебошад. 

Њуќуќи буљетї њамчун зерсоњаи њуќуќи молиявї аз 
маљмўи меъёрњои молиявї-њуќуќие иборат аст, ки сохтори 

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: Учебник/ Под ред. О.Н. Горбуновой. М.: 
Юристь, 2000. С. 131. 
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буљети давлатї ва низоми буљетиро муайян намуда, муноси-
батњои љамъиятиро оид ба љамъоварї, таќсим ва истифодаи 
воситањои пулии буљетњои мањаллї ва љумњуриявї танзим 
менамоянд. 

Њуќуќи буҷетӣ тамоми љанбањои муносибатњои љамъи-
ятиро дар бахши буљети давлатї танзим намуда, маќоми ва-
колатдорро оид ба омода намудани лоињаи буљет, тартиби 
тањия намудани буљет, субъектони иштироккунанда дар 
тањия ва баррасии лоињаи буљет ва нињоди тасдиќкунандаи 
лоињаи буљет инчунин тартиби љамъоварї намудани воси-
тањои пулиро муќаррар мекунад. 

Мавзўи њуќуќи буљетї муносибатњое арзёбї мешаванд, 
ки дар робита бо љамъоварї, таќсим ва истифодабарии во-
ситањои пулии буљетї ба вуљуд меоянд1. 

Зимнан чунин муносибат оид ба муќаррарнамоии 
мавзўи батанзимдарории њуќуќи буљетї хусусиятњои мукам-
мали ин муносибатњоро нишон намедињад. Вобаста ба ин, 
имрӯз дар илми ҳуқуқи молиявӣ равишҳои хос ба таҳлили 
муносибатҳо, ки мавзӯи танзими ҳуқуқи молиявӣ мебошанд, 
фаъолона истифода мешаванд, ки мувофиқи он ин муноси-
батҳо ба муносибатҳои молумулкї ва муносибатҳои ғайри-
молумулкї тақсим мешаванд2. 

Њуќуќи буљетї муносибатњои молмулкї ва муноси-
батњои ба он алоќаманди ѓайримолумулкиро, ки ба фаъоли-
яти буљет алоќаманданд танзим менамояд. Объекти муноси-
батњои молумулкї молу мулк буда, объекти муносибатњои 
ѓайримолумулкї молу мулк намебошад. Муносибатњои асо-
сии њуќуќи буљетї муносибатњои молумулкї мебошад. Ба 
сифати объекти муносибатњои молумулкии њуќуќи буљетї 
пул баромад мекунад. Махсусияти пул дар њуќуќи буљетї дар 
                                                                        
1  Ниг.: Финансовое право Российской Федерации. Учеб. / Под ред. М.В. 
Карасевой. – М., 2012. – С. 184; Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова 
Ю.В. Бюджетное право России. Учеб. пос. – М., 2002. – С. 14; Кучеров 
И.И. Бюджетное право России. Курс лекций. – М., 2002. – С. 53; Омелехи-
на Н.В. Бюджетное право Российской Федерации. Учеб. пос. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 14. 
2 Ниг.: Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (Политиче-
ский аспект). – М., 2003. – С. 19. 
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он ифода меёбад, ки воситањои буљетї дар ин љой дар шакли 
ѓайринаќдї вуљуд доранд1. 

Муносибатњои ѓайримолмулкї ба сифати мавзўи њуќуќи 
буљетї баромад намуда, љузъи људонопазири мавзўи омўзи-
ши њуќуќи буљетї ва дар маљмўъ њуќуќи молиявї арзёбї ме-
гардад. Як ќатор муносибатњое њастанд, ки онњо њамчун му-
носибатњои ѓайримолумулкї дар њуќуќи буљетї эътироф ме-
гарданд, аз ќабили муносибатњое, ки ба равандаи тањия, 
баррасї ва тасдиќи лоињаи буљет алоќаманданд, муноси-
батњое, ки ба амалинамоии назорати буљетї рабт доранд ва 
ѓайра. 

Муносибатњои љамъиятие, ки нисбати онњо меъёрњои 
њуќуќи буљетї пањн мегарданд, мавзўи омўзиш ё худ батан-
зимдарории њуќуќи буљетиро ташкил медињанд. Њар як 
соњаи њуќуќ вобаста ба хусусиятњои хоси худ муносибатњои 
љамъиятиро танзим менамоянд. Њуќуќи буљетї низ дар тан-
зимнамоии буљетї-њуќуќї махсусияти худро дорад. Ин мах-
сусият дар он ифода меёбад, ки дар як бахши фаъолияти мо-
лиявї меъёрњои њуќуќи буљетї муносибатњои љамъиятиро 
комилан ба таври пурра танзим менамояд, дар дигар бахши 
фаъолияти молиявї бошад меъёрњои њуќуќи буљетї, муноси-
батњои љамъиятиро ба таври нисбї танзим менамоянд. Би-
нобар ин мавзуи батанзимдарории њуќуќи буљетї аз ду 
гурўњи муносибатњо, яъне муносибатњои сирфи буљетї ва 
муносибатњои омехта иборат мебошад. 

Ќисмати муњимми мавзўи њуќуќи буљетиро гурўњи 
муносибатњои њуќуќие ташкил медињанд, ки онњо дар 
љараёни танзими тартиби ташкили даромад ва 
амалинамоии харољотњои буљетњои сатњи якум ва дуюм ба 
вуќўъ меоянд. Ба ин гурўњи муносибатњо инчунин муноси-
батњое, ки дар љараёни мурофиаи буљетї, амалї намудани 
назорат ва ба љавобгарї кашидан барои вайрон намудани 
меъёрњои њуќуќи буљетї пайдо мешаванд, шомил мегардад. 
Ин гурўњи муносибатњо сирф муносибатњои буљетї 
мебошанд. 
                                                                        
1 Ниг.: Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права соб-
ственности // Гос. и право. 2008. № 2. – С. 55. 
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Гурўњи дигари муносибатњои љамъиятї, ки мавзўи 
омўзиши њуќуќи буљетиро ташкил медињанд, муносибатњои 
њамроњ, ё ин ки муносибатњои омехта ба муносибатњои сир-
фи буљетї мебошанд. Ин муносибатњо ба таври муфассал аз 
љониби зерсоњањо ва институтњои дигари њуќуќи молиявї ба 
танзим давроварда мешаванд, ки дар ин росто объекти 
муштараки танзимнамої эњё мегардад. Муносибатњои 
омехтаи њуќуќї аз љониби меъёрњои њуќуќи буљетї дар якљо-
ягї бо меъёрњои зерсоњањо ва институтњои дигари молиявї 
бо риояи мизони њамоњангї танзим карда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки муносибатњои омехта њамчун ни-
шондињандаи њатмии мавзўи омўзиши њуќуќи буљетї буда 
наметавонанд. Чи тавре ќайд гардид, њуќуќи буљети муноси-
батњои љамъиятиро дар раванди љамъоварии маблаѓњои 
буљетї ба танзим медарорад, вале ин марњилаи фаъолияти 
молиявии давлат ба таври бештар аз љониби меъёрњои 
њуќуќи андоз танзим карда мешаванд. 

Мавзўи батанзимдарории њуќуќи буљетиро муноси-
батњои гунгогун ташкил медињанд, ки асосан онњоро аз рўи 
пайдоишашон чунин тасниф кардан мумкин аст: 

1. Вобаста ба муќаррар намудани сарчашмањои дарома-
ди буљети сатњи якум ва сатњи дуюм; 

2. Вобаста ба муќаррар намудани тартиби харљ намуда-
ни воситањои пулии буљетњо; 

3. Вобаста ба танзими байнибуљетї; 
4. Вобаста ба мурофиаи буљетї; 
5. Вобаста ба амалинамоии назорати буљетњо; 
6. Вобаста ба иљрои санадњои судї љињати ситонидани 

маблаѓњо ба фоидаи буљет; 
7. Вобаста ба муќаррар намудани љавобгари барои вай-

рон намудани вайрон намудани ќонунгузории соњаи буљет. 
Мавзӯи танзими њуќуќи буҷетї муносибатҳои љамъиятї 

мебошанд, ки бинобар љамъоварї, тақсим ва истифодаи ма-
блағҳои мутамаркази пулӣ дар шакли буҷа ҳамчун як ҷузъи 
ҷудонашавандаи низоми молиявии давлат ба вуҷуд меоянд. 
Ин муносибатҳо бо хусусиятҳои худ ва мақсаднокӣ, шаклҳои 
зуҳурот, инчунин назорат аз болои љамъоварї, тақсим ва ис-
тифодаи фондҳои давлатӣ фарқ мекунанд. 
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Њуќуќи буљетї дар низоми њуќуќи молиявї мавќеи усту-
вор ва мењвариро соњиб буда, њамчун зерсоњаи њуќуќи моли-
явї дорои усулњои батанзимдарорї ва сарчашмањои худ ме-
бошад. Њуќуќи буљетї њамчун зерсоњаи њуќуќи молиявї аз 
усулњои умумии њуќуќи молиявї истифода мебарад. Њуќуќи 
буљетї аксаран усули императивї, яъне њокимиятиро бештар 
истифода мебарад. Њамзамон дар њуќуќи буљетї усулњои 
тавсия ва њамоњангсозї ба таври  васеъ истифода гардида, 
ањён-ањён усули диспозитивї низ мавриди корбарї ќарор 
мегирад. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Мафњуми буљет аз нигоњи њуќуќї ва иќтисодї чист? 
2. Буљети давлатї аз кадом сатњњо иборат аст? 
3. Њуќуќї буљетї чист? 
4. Мавзўи њуќуќи буљетиро кадом муносибатњо ташкил 

медињанд? 
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БОБИ 6. НИЗОМИ БУЉЕТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

§ 1. Мафњуми низоми буљетии Љумњурии Тољикистон 
§ 2.Принсипњои низоми буљетии Љумњурии Тољикистон 
§ 3. Даромадњои низоми буљетї 
§ 4. Харољотњои низоми буљетї 

§ 1. Мафњуми низоми буљетии Љумњурии Тољикистон 

Дар шароити нави иќтисодї инсоният талаботњои худро 
мањз тавассути додугирифти ашёњои њаётан муњим ќонеъ мена-
мояд. Бинобар ин фаъолияти рўзмараи њар як субъект аз вазъи 
иќтисодии ў вобаста аст, ки он ба воситаи даромад ва харољоти 
воситањои пулї амалї мешавад, ки ин дар маљмўъ муарифгари 
буљети субъекти дахлдор мебошад. 

 Н.И. Химичева, сохти буљетро њамчун шакли ташкили ни-
зоми буљетї ва ѓояњои бунёди он мешуморад1, ки ин гуфтањоро 
мо комилан дастгирї менамоем. 

Тањлили фаъолияти субъектони хољагидори нишон медињад, 
ки њар як субъект дар замони муосир дорои буљети мустаќили 
худ мебошад. Буљети давлатї зинаи марказии низоми молиявї 
ба њисоб рафта, устувории он бањри рушду такомули буљетњои 
ѓайридавлатї наќши муфид дорад. 

Ҳар як давлат новобаста аз сохти давлатї, шакли идора-
кунї ва низоми иќтисодї дорои буљети мустаќили худ буда, 
элементњои асосии он аз ќабили андоз, даромад, харољот до-
имо бетаѓир боќї мемонад. Давлат барои таъмини вазифаҳои 
давлатиаш кўшиш менамояд, ки буҷаи худро ѓанї намояд. 
Дар он сурат давлат аз иљрои вазифањои худ ба осонї меба-
рояд, агар даромади буљавиаш муътадил бошад. Буљет ифо-
дагари маљмўи муносибатњои пулии иќтисодї мебошад, ки 
дар љараёни он фондњои воситањои пулї мавриди истифода 
ќарор мегиранд.  

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право/ под ред. Н.И. Химичева. – М., 1996. –  С. 153. 
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Буҷети давлатӣ — фонди асосии маблағҳои пулӣ, шакли 
ташаккул ва хароҷоти маблағҳои пулии мақомоти давлатии 
ҷумҳуриявӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва 
фондҳои мақсадноки буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-
шад. 

Буҷети давлатӣ ин шакли љамъоварї ва харољоти воситањои 
пулї мебошад, ки бањри таъмини молиявии иљрои вазифањо ва 
функсияњои давлат нигаронида шудааст. 

Вобаста аз сохти давлатии кишварњо ду тарзи ташкили 
буљетњо маълум аст. Дар давлатњои федеративї низоми буљети 
давлатї аз се сатњ, яъне буљети федеративї, буљетњои субъекто-
ни федератсия ва буљетњои мањаллї иборат мебошад. Дар 
давлатњои ягона ба мисли Тољикистон низоми буљетї аз ду сатњ, 
яъне љумњуриявї ва мањаллї иборат мебошад. 

Мутобиќи моддаи 5 Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи давла-
тии Љумњурии Тољикистон” Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз буҷетҳои сатҳҳои зерин иборат мебошад: 

1. сатҳи якум – буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои фондҳои 
мақсадноки давлатӣ; 

2. сатҳи дуюм – буҷетҳои маҳаллӣ. 
Ба буҷетҳои маҳаллӣ буҷетҳои Вилояти Мухтори Кўҳисто-

ни Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои тобеи онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи он, 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот 
мансуб мебошанд. 

Буҷети давлатӣ дар шакли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 
молиявии навбатӣ бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад. Буҷети фондҳои 
мақсадноки давлатӣ ба буҷети давлатӣ дохил карда шуда, онро 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар баробари қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии 
навбатӣ баррасӣ карда, тасдиқ менамояд. Буҷетҳои маҳаллиро 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ таҳия намуда, 
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онро мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 
шакли санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул мекунанд. 

 Буљети сатњи якум ва асоси буљети љумњуриявї мебошад. 
Буҷети ҷумҳуриявӣ ин шакли ташаккулёбӣ ва хароҷоти ма-
блағҳои пулӣ, ки барои таъмини иҷрои вазифаҳои марбут ба са-
лоҳияти мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шуда-
аст. 

Буљети љумњуриявї дар кишвар институтњои молиявиро бо 
њам алоќаманд ва фаъолиятошонро њамоњанг месозад. Мањз ба 
воситаи буљети љумњуриявї фаъолияти иќтисоди хориљї ва 
сиёсї амалї карда мешавад. 

Буљетњои мањаллї амалишавии вазифањои иљтимої, иќти-
содї ва фарњангиии маќомотњои худидоракунии мањалиро,  ин-
чунин чорабинињои сиёсиро бо  захирањои молиявї таъмин ме-
кунад. 

Буҷети маҳаллӣ ин шакли ташаккулёбӣ ва хароҷоти маблағ-
ҳои пулӣ, ки барои таъмини иҷрои вазифаҳои марбут ба ваколати 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудааст. 

Ба низоми буљетии ЉТ њамзамон фондњои давлатии ѓайри-
буљетї ба монанди фонди нафаќаи ЉТ, фонди суѓуртаи иљти-
мої, фонди суѓуртаи њатмии тиббї ва ѓайра шомил мегарданд. 
Фондњои номбурда дорои њадафњои ба худ хос мебошанд, ки аз 
молиякунонии бахши суѓурта, таъмини нафаќа, суѓуртаи тиббї 
ва ѓайра иборат мебошанд. 

Буҷети фонди мақсадноки давлатӣ ин маблағҳои пулӣ, ки 
барои татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ба ҳифзи 
саломатӣ, гирифтани кумаки тиббии ройгон, таъмини нафақавӣ 
ва иҷтимоӣ аз рўи синну сол дар ҳолатҳои бекорӣ ва дигар ҳо-
латҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбинӣ гардидаанд. 

Фондњои давлатии ѓайрибуљетї ба хотири он таъсис дода 
мешаванд, ки давлат ба таври муташаккилона захирањои худро 
масраф намояд, захирањо зери назорати љиддї ќарор дода ша-
ванд ва кафолати сариваќтї ва самаранокии молиякунонии 
самтњои ањаммияти муњимми њаёти иљтимої таъмин карда ша-
вад. Дар замони муосири давлатдорї фондњои давлатии ѓайри-
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буљетї дар баробари хислатњои оммавиашон бештар хислатњои 
хусусї-њуќуќиро ба худ касб карда истодаанд. 

§ 2. Принсипњои низоми буљетии Љумњурии Тољикистон 

Принсипњои асосии низоми буљетї бо Ќонуни ЉТ “Дар бо-
раи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон” муќаррар  гар-
дидааст. 

Айни замон низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

1. Ягонагии низоми буҷети давлатӣ, ки маънои татбиқи 
принсипҳои ягонаи ташкил ва фаъолияти низоми буҷети 
давлатӣ, истифодабарии гурўҳбандии ягонаи буҷетӣ ва расмиёти 
ягонаи раванди буҷетро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад; 

2. Мустақилияти буҷетҳо, ки маънои муқаррар кардани 
тақсимоти устувори воридотро байни буҷетҳои сатҳҳои гуногун, 
ҳуқуқи ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатиро ҷиҳати мустақило-
на амалӣ намудани раванди буҷетӣ мувофиқи Қонуни ЉТ “Дар 
бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон”, роҳ надодан ба 
гирифтани даромадҳое, ки ба тариқи илова дар рафти иҷрои 
буҷетҳои маҳаллӣ ба даст омадаанд ва бақияи маблағҳои 
буҷетии буҷетҳои маҳаллӣ ба буҷетҳои болоӣ, роҳ надодан ба 
вогузор кардани хароҷоти иловагӣ ба буҷетҳои поёнӣ бе ҷубро-
ни дахлдори онҳоро дорад; 

3. Инъикоси пурра ва ҳатмии даромад ва хароҷоти буҷетҳо, 
ки маънои уҳдадории дар буҷетҳо ба ҳисоб гирифтани ҳамаи да-
ромад ва хароҷоти пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дорад; 

4. Мувозинати буҷетӣ маънои онро дорад, ки ҳаҷми пешби-
нинамудаи хароҷоти буҷет бояд ба ҳаҷми даромади буҷет муво-
фиқ бошад ва ҳангоми таҳия, тасдиқ ва иҷрои буҷет мақомоти 
ваколатдор бояд зарурати ба андозаи камтарин расонидани касри 
буҷетро ба инобат гиранд; 

5. Самаранокии истифодабарии маблағҳои буҷетӣ, ки 
маънои таҳия ва иҷрои буҷетро бо назардошти зарурати расидан 
ба натиҷаҳои беҳтарин ҳангоми истифодабарии ҳаҷми тасдиқ-
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шудаи маблағҳои буҷетӣ ё расидан ба натиҷаҳои гузошташуда 
бо истифода аз ҳаҷми камтарини маблағҳои буҷетиро дорад; 

6. Натиҷанокии истифодабарии маблағҳои буҷетӣ, ки 
маънои самт ва истифодабарии маблағҳои буҷетиро барои раси-
дан ба натиҷаҳои пешакии муайянгардида ва нишондиҳандаҳои 
дахлдори миқдорӣ ва сифатӣ дорад; 

7. Пурра пўшонидани хароҷоти буҷет, яъне даромади буҷет 
ва воридот аз манбаъҳои маблағгузории касри он набояд бо ха-
роҷоти муайяни буҷет вобаста карда шаванд, ба истиснои даро-
мадҳои фондҳои мақсадноки буҷетӣ, маблағҳои мақсадноки 
қарзҳои давлатӣ ва ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгу-
зории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

8. Ошкоро будани буҷетҳо, ки маънои интишори ҳатмии 
буҷетҳои тасдиқшуда ва ҳисобот оид ба иҷрои онҳо дар воси-
таҳои ахбори омма, пурра пешниҳод намудани ахборот дар бо-
раи рафти иҷрои буҷетҳо, дастрас будани маълумоти дигар дар 
бораи буҷетҳо, ба истиснои маълумоти дорои сирри давлатӣ ва 
сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда, инчунин ҳатман ошкоро 
будани раванди буҷетӣ барои ҷамъият ва воситаҳои ахбори 
оммаро дорад; 

9. Эътимоднокии буҷетҳо, ки маънои боваринок будани 
дурнамои нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ барои 
таҳияи лоиҳаи буҷет ва воқеияти ҳисобҳои даромад ва хароҷоти 
буҷетро дорад; 

10. Суроғавӣ ва мақсаднок будани таъйиноти маблағҳои 
буҷетӣ маънои онро дорад, ки маблағҷудокунии буҷетӣ бо ни-
шон додани мақсади истифодабарии онҳо то гирандагони ма-
блағҳои буҷетӣ расонида мешавад; 

11. Асоснок будани буҷетҳо, ки маънои банақшагирии 
буҷетро дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои 
муайянкунандаи зарурати ба лоиҳаи буҷет ҳамроҳ кардани ин ё 
он даромад ё хароҷот ва асоснок будани ҳаҷми онҳоро дорад; 

12. Иҷрои саривақтии буҷет, ки маънои ворид кардани да-
ромадҳоро ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, инчунин гуза-
ронидани маблағҳои буҷетиро ба гирандагон дар муҳлат ва бо 
риояи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
дахлдорро дорад. 
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Принсипњои низоми буљетї бояд риоя гарданд, зеро риоя 
гардидани онњо аз як тараф риояи талаботи ќонунгузорї бошад 
аз тарафи дигар замина бањри ташкили мурофиаи буљетї ва 
таъмини иљрои њамаи функсияњои буљет мебошад. 

§ 3. Даромадњои низоми буљетї 

Даромадњои буљети давлатї ин ќисми захирањои молиявии 
давлат дар шакли муносибатњои иќтисодї оид ба воридшавии 
воситањои пулї ба буљет бо маќсади ташкили базаи молиявї ба-
рои ќонеъгардонии талаботњои оммавї мебошанд ва ба таври 
ќатъї бо меъёрњои њуќуќи буљетї муќаррар гардидаанд. 

Низоми даромади буҷети давлатӣ бо мундариҷаи сохтори 
иҷтимоию иқтисодӣ ва сатҳи рушди иқтисодии ҷомеа муайян 
карда мешавад. Агар заминаи иқтисодии ҷомеа ба моликияти 
хусусӣ асос ёбад, пас даромад аз гирифтани маблағ аз ҷониби 
давлат аз дигар субъектҳои хоҷагидорӣ иборат аст. Вақте иқти-
содиёт ба моликияти љамъиятї асос меёбад, пас даромади буҷа 
ба натиҷаи иљрои иќтисодиёти банақшагирифташудаи маъмурӣ 
вобаста мебошад1. 

Даромадњои давлатї – ин қисми даромади миллии кишвар 
мебошад, ки дар ҷараёни тақсимнамої ва аз нав тақсимнамоии 
он тавассути шаклҳои мухталифи воридоти пули нақд ба моли-
кият ва ихтиёрдории давлат бо мақсади фароҳам овардани зами-
нањои молиявӣ, ки барои амалӣ намудани ҳадафҳо ва вазифаҳои 
давлат заруранд љамъоварї мешавад2. 

Мафњуми “даромадњои давлатї” ба ду маъно истифода ме-
гардад: аз як љониб, ин мафњум мазмуни иќтисодиро инъикос 
менамояд, аз љониби дигар, инъикосгари мазмуни моддї, яъне 

                                                                        
1Ниг.: Бюджетное право: учеб. Пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / [Д.А. Ремиханова ва 
диг.]; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИДАНА. –  С.44. 
2 Ниг.: Финансовое право: учебник / под. ред. Н. И. Химичевой. – М., 
1998. – С. 298. 
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захирањои молиявии давлат мебошад1. Даромади буљетї нисбат 
ба мафњуми даромади давлатї маънои мањдуд дорад, зеро даро-
мади буљетї як навъи даромадњои давлатї ба њисоб меравад. Ба 
даромадњои давлатї инчунин даромдањои фондњои давлатии 
ѓайрибуљетї, даромадњои Корхонањои воњиди давлатї ва ѓайра 
шомил мешаванд. 

Даромадњои буљетњоро аз рўи мањакњои зерин тасниф наму-
дан мумкин аст: 

1. Вобаста ба хусусияти фаъолияти иќтисодї, иљтимої ва 
сиёсї даромадњои буљет ба даромадњои дохила ва беруна људо 
мешаванд. Даромадњои дохила аз имконот ва боигарњои худи 
кишвар ба буљет ворид мегарданд. Даромадњои беруна бошанд, 
аз њисоби имконоти давлатњои хориљї ва ташкилотњои хориљї 
дар доираи амалї намудани њамкорињои молиявї дар шакли 
грантњо ва ќарзњои давлатї ба буљет ворид мегарданд. 

2. Вобаста ба манбањои даромади буљетњои љумњуриявї ва 
мањаллї даромадњо људо мешаванд ба даромадњои андозї ва 
ѓайриандозї. 

3. Вобаста ба њуќуќи моликиятї даромадњои буљет ба худї 
ва даромадњои ќарзї људо мешаванд. Даромадњои худї навъњои 
гуногуни пардохтњо мебошанд, ки тибќи ќонунгузорї ЉТ нис-
бат ба онњо њуќуќи пурраи доштан, истифода кардан ва ихтиёр-
дорї карданро дорад. Ба даромадњои худї андозњо, бољњо, хи-
рољњо ва дигар пардохтњои њатмї, даромадњо аз фурўши амволи 
давлатї, даромад аз фурўши захираву пасандозҳои давлатӣ, фо-
изҳо аз депозитҳо ва сармоягузории давлатӣ, дивидендҳо аз до-
роиҳои молиявӣ, иҷорапулӣ барои истифодабарии молу мулки 
ҷумҳуриявӣ, воридоти маблағи бо тартиби ҷазои ҷиноятӣ ва 
маъмурӣ ба фоидаи давлат ситонидашаванда пардохтњои ихти-
ёрї ва ѓайра. 

Даромадњои ќарзї барои љалби воситањои иловагї ба буљет 
дар сурати нокифоя будани манбањои даромади худї истифода 

                                                                        
1 Ниг.: Крохина Ю. А. Бюджетное право России: учебник для бакалаври-
ата и магистратуры / Ю. А. Крохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
дательство Юрайт, 2016. –  479 с.  – Серия: Бакалавр и магистр. Академи-
ческий курс. – С.125. 
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бурда мешавад. Даромадњои ќарзї аз ќарзњои давлатї, кредитњои 
бонкї ва ќарзи маќомотњои њокимият аз дигар буљетњо иборат 
мебошад. Бояд таъкид намуд, ки даромади ќарзї маънои фоидаи 
софро надорад, зеро даромадњои ќарзї уњдадории баргардонида-
ни ќарзро ба бор меорад. Аз ин рў истилоњи даромади буљетї аз 
истилоњи даромад, ки аз нигоњи њуќуќи андоз баррасї мешавад, 
бояд фарќ карда шаванд. Даромадњои ќарзї ба даромадњои ќарзи 
дохила ва ба даромадњои ќарзи беруна људо мешавад. Уњдадо-
рињои ќарзї метавонад кўтоњмуддат, миёнамуњлат ва дарозмуддат 
бошад. Ќарзи кўтоњмуддат ба муњлати 1 сол, ќарзи миёнамуњлат 
ба муњлати аз 1 то 5 сол ва ќарзи дарозмуддат ба муњлати аз 5 то 
30 сол дода мешаванд. 

4. Вобаста ба тартиби ташкили даромадњои давлатї даро-
мадњо ба марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда људо меша-
ванд. Даромадњои марказонидашуда даромадњое мебошанд, ки ба 
буљетњои љумњуриявї, мањаллї ва ё ба фондњои ѓайрибуљетї ворид 
мешаванд. Ба даромадњои ѓайримарказонидашудаи давлатї даро-
мадњои корхонањо ва муассисањои давлатї мансуб мебошанд. Кор-
хонањо ва муассисањои давлатї ин даромадњоро мустаќилона 
мавриди истифодабарї ќарор медињанд. 

5. Вобаста ба усули љамъоварии воситањои пулї ба буљет да-
ромадњо ба даромадњои ихтиёрї ва даромадњои њатмї људо меша-
ванд. Даромадњои ихтиёрии воситањои пулї бо роњи гузаронидани 
лотерияњо, баровардани сањмияњо, маблаѓњои хайрия ва ѓайра ба 
буљет ворид мегарданд. Асосан даромадњои буљети давлатї бо 
роњи њатмї, яъне бо роњи ситонидани андоз, бољ, хирољ, љаримањои 
маъмурї ва љиноятї ва ѓайра љамъоварї карда мешаванд. 

6. Вобаста ба сохтори буљети љумњурї даромадњои буљетї 
ба даромадњои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои фондҳои мақсад-
ноки давлатӣ ва ба даромадњои буҷетҳои маҳаллӣ људо меша-
ванд. 

Њамин тавр кумакњои молиявї низ яке аз манбањои воридот 
ба буљети мањаллї ба њисоб мераванд. Кумаки молиявї чунин як 
навъ воридоти пулї мебошад, ки аз буљети љумњуриявї ба 
буљетњои мањаллї амалї мешавад. Ин намуди кумакњо дар шак-
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ли дотатсия – кумаки молиявии беподош, субвенсия – мусоидати 
молиявї, субсидия – кумаки молиявї сурат мегирад. 

Дар маљмўъ, имрўзњо тибќи моддаи 10 Ќонуни ЉТ “Дар бо-
раи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон” чунин намудњои 
воридот ба буљет љой доранд: даромадњои андозї, грантњо, да-
ромадњои ѓайриандозї, воридоти маблаѓњои беподош. 

Ба даромадҳои андозӣ инҳо дохил мешаванд: 
- андозҳои умумидавлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 

буҷети ҷумҳуриявӣ, ки феҳристу меъёри онҳо бо қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи андоз, гумрук ва боҷи давлатӣ, 
инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муайян гардидаанд. Таносуби тақсими андозҳо дар байни 
буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ бо Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли молиявии навбатӣ муқаррар карда мешавад; 

- боҷҳои давлатие, ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
соли молиявии навбатӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид мегарданд. 

Ба даромадҳои ғайриандозӣ инҳо дохил мешаванд: 
- даромадҳо аз хизматрасониҳои пулакии мақомоти ҳокими-

ят ва идоракунии давлатӣ, инчунин ташкилотҳои буҷетии тобеи 
мақомоти мазкур, ки мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешаванд; 

- фоидаи Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин корхонаҳои 
давлатӣ тибқи меъёрҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар кардааст; 

- даромад аз фурўши захираву пасандозҳои давлатӣ, фоизҳо 
аз депозитҳо ва сармоягузории давлатӣ, дивидендҳо аз дороиҳои 
молиявӣ; 

- иҷорапулӣ барои истифодабарии молу мулки ҷумҳуриявӣ; 
- воридоти маблағи бо тартиби ҷазои ҷиноятӣ ва маъмурӣ ба 

фоидаи давлат ситонидашаванда; 
- воридоти маблағҳо аз дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъё-

рии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд, аз ҷумла 
ҷарима, пеняҳо ва фоизҳо барои риоя накардани уҳдадориҳои 
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шартномавӣ, ҷуброни зараре, ки ба буҷети ҷумҳуриявӣ дар 
натиҷаи вайрон кардани интизоми молиявӣ расонида шудааст. 

Ба даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби манбаъҳои 
ғайрибуҷетӣ ҳамчунин инҳо тааллуқ доранд: 

- грантҳо ва дигар маблағҳои беподош, ки аз шахсони воқеӣ 
ва ҳуқуқӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳукумати давлатҳои 
дигар ворид мешаванд; 

- маблағҳое, ки дар натиҷаи ҳисоббаробаркунии байни 
буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ворид мешаванд; 

- маблағҳое, ки аз истифода ва фурўши молу мулк ворид 
мешаванд, инчунин қарзгирии давлатии дохилӣ ва берунӣ, ки 
дар буҷети ҷумҳуриявӣ берун аз даромад ҳамчун манбаи ма-
блағгузории касри буҷет истифода мешавад. 

Даромади буљетњои мањаллї бо моддаи 12 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» мавриди танзим 
ќарор дода шудааст, ки тибќи он даромадҳои буҷетҳои маҳаллӣ 
аз даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ, инчунин аз воридоти ма-
блағ аз ҳисоби андозу пардохтҳои танзимшавандаи умуми-
давлатӣ ва пардохтҳои дигар иборат мебошанд. 

Ба даромадҳои андозии буҷетҳои маҳаллӣ инҳо дохил ме-
шаванд: 

- андозҳои маҳаллӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети 
маҳаллӣ, ки номгўи онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян менамояд; 

- даромадҳо аз андозу пардохтҳои танзимшавандаи умуми-
давлатӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли молиявии 
навбатӣ муайян гардида, ба буҷетҳои маҳаллӣ дода мешаванд; 

- боҷи давлатӣ, ба истиснои боҷи давлатие, ки мувофиқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ ба буҷети 
ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад. 

Ба даромадҳои ғайриандозии буҷетҳои маҳаллӣ инҳо дохил 
мешаванд: 

- даромад аз буҷети ҷумҳуриявӣ, ки дар шакли кумаки мо-
лиявии беподош (дотатсия), мусоидати молиявӣ (субвенсия), 
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кумаки молиявӣ (субсидия), инчунин дар шакли ҳисоббаро-
баркунии мутақобила ба буҷети маҳаллӣ ворид мешавад; 

- иҷорапулӣ барои истифодабарии молу мулки маҳаллӣ; 
- даромад аз хизматрасониҳои пулакие, ки мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои буҷетии аз 
ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағузоришаванда ба анҷом мера-
сонанд; 

- воридоти маблағ аз дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд, аз ҷумла ҷари-
маҳо, пеня ва фоизҳо барои риоя накардани уҳдадориҳои шарт-
номавӣ, барқарор намудани зарари дар натиҷаи вайрон кардани 
интизоми молиявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ расонидашуда; 

- даромадҳо аз манбаъҳои ғайрибуҷетӣ – грантҳо, дигар 
пардохтҳои беподош аз шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои 
байналмилалӣ. 

Њар як институти алоњидаи њуќуќи молиявї љињати ба буљетњо 
ворид гардидани даромадњо наќш доранд. Мањз бо ёрии онњо ни-
зоми молиявии давлат ташаккул меёбад ва равандњои фаъолияти мо-
лиявї муваффаќона дар њар як соли молиявї паси сар мешаванд. 

§ 4. Харољотњои низоми буљетї 

Хароҷоти буҷет ин маҷмўи хароҷоти буҷетҳои ҳама сатҳҳои 
низоми буҷетӣ мебошад, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои фаъолияти соҳаҳо ва зинаҳои идоракунӣ 
муқаррар карда шудааст. 

Њамаи воситањои пулие, ки ба буљетњои љумњуриявї ва 
мањаллї ворид мешаванд дар доираи талаботи санадњои њуќуќии 
кишвар дар самтњои гуногуни њаёти љамъиятию давлатї харољот 
карда мешаванд. Харљ намудани воситањои буљетї ќисми муњим-
ми фаъолияти молиявии давлат ба њисоб рафта, равандњои исти-
фодаи маблаѓњои буљетї дорои хусусиятњои хос мебошанд. Ин 
ќисмати фаъолияти молиявии давлат ба марњилањои љамъоварї ва 
таќсимнамоии воситањои пулї инчунин ба амалинамоии назорати 
молиявии давлатї робитаи зич дорад. 

  Хароҷоти буҷет ин на танҳо маблағҳои пулї, ки барои 
таъминоти молиявии вазифа ва функсияҳои давлат ва маќомотњои 
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худидоракунии маҳаллӣ ҷудо карда мешаванд, ба њисоб меравад, 
балки ин муносибатҳои иқтисодиест, ки дар робита ба танзим-
намоии меъёрї-њуќуќї ва таќсимнамоии воситањои пулии давлатӣ, 
ки барои маблағгузории масрафњои хизматрасонињои давлатї 
таъйин шудаанд, бармеоянд. Дар баробари ин харољоти буљетї му-
носибатњои иќтисодие мебошанд, ки дар раванди истифодаи воси-
тањои пулї вобаста ба таъйиноти соњавї, маќсаднокї ва њудудиа-
шон ба вуљуд меоянд1. 

Бо пайдоиши давлат ҳамчун њамчун институти идоракунии 
хароҷот ҳамеша дар ҳама даврањо, новобаста аз он ки ба хазинаи 
давлатӣ чї ќадар њаљми захираҳо ворид мешуд ва дар кадом 
сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодї ќарор доштани ин ё он давлат 
яке аз муҳимтарин ва мураккабтарин мушкилот ҳисоб карда 
мешуд. Ин, одатан, ба он вобаста аст, ки маблағҳое, ки аз хази-
наи давлат барои маблағгузории соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт ё 
соҳаи иҷтимоӣ ҷудо карда мешаванд, ҳамеша нокифоя буданд. 
Идоракунии хароҷот дар робита ба вазифаҳои афзояндаи давлат 
ва буҷети он ба қадри кофӣ сохта шуда буд. Раванди идоракунии 
хароҷот дар шароити муосир аз сабаби маҳдуд будани захираҳо 
дар тамоми марҳилаҳои қабули қарорҳои давлатӣ – аз муайян 
кардани ҳаҷми умумии хароҷот то тақсимот ва маблағгузории 
онҳо онҳо мушкил мегардад2. 

Њангоми тањияи наќшаи харољотњои солонаи буљети 
давлатї бояд нињодњои дахлдор эњтиёткор бошанд, тавозуни 
даромаду харољотро ба инобат гиранд, зеро сиёсати бидуни 
назардошти тавозун дар соњаи харољотњои давлатї ба зиёд 
гардидани харољотњо нисбат ба даромад, яъне ба касри буљет 
оварда мерасонад. 

Њамаи давлатњо аслан харољотњои давлатиро дар соњањои 
зерин амалї менамоянд: 

1. Харољотњо дар соњаи идоракунї; 

                                                                        
1 Ниг.: Годин А.М. ва диг. Бюджетная система Российской Федерации. – 
М.: 2003. –  С.73. 
2 Ниг.: Ханчук Н.Н. Бюджетная система Российской Федерации.– Вала-
дивосток, 2005. –  С.77. 
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2. Харољотњо дар соњаи њимоя ва нигоњдории маќомотњои 
њифзи њуќуќ; 

3. Харољотњо дар соњаи иљтимої; 
4. Харољотњо дар самти гузаронидани сиёсати иќтисодии 

давлат. 
Наќшаи харољотњои солонаи буљети давлатї тавассути 

ќонунњои буљет барои соли дахлдор муќаррар карда мешаванд. 
Ибораи “Харољотњои буљет”-ро аз нуќтаи назари моддї, 

иќтисодї ва њуќуќї баррасї намудан мумкин аст. 
Ба маънои моддї харољотњои буљет њамчун воситањои пу-

лие фањмида мешавад, ки бањри таъминоти молиявии иљрои ва-
зифањо ва функсияњои давлат ва маќомоти мањаллї равона гар-
дидаанд. 

Ба маънои иќтисодї харољотњои буљет ба воситаи муноси-
батњое, ки дар заминаи онњо раванди истифодаи воситањои пу-
лии буљетї аз рўи самтњои гуногун ба вуљуд меоянд, фањмида 
мешавад. 

Ба маънои ҳуқуқї хароҷотњои буҷет њамчун фаъолияти мо-
лиявии давлат, ки њамаи равандњои он куллан ба воситаи са-
надњои меъёрї-њуќуќї танзим карда мешаванд, фањмида меша-
вад. 

Ташаккули хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ба принсипҳои ягонагии сохтор, шакл ва усулу воситаҳои 
фаъолият, меъёрҳои ҳадди ақали стандартҳои иҷтимоии давла-
тии таъминоти буҷетӣ, хароҷоти молиявӣ барои хизматрасо-
ниҳои давлатӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқар-
рар кардааст, асос меёбад. 

Масъалаи харољотњои буљети давлатии ЉТ дар боби 4 (мод-
дањои 13-19) Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикитон” ба танзим дароварда шудааст. 

Хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста 
ба аҳамияти иқтисодӣ ба хароҷоти ҷорӣ ва хароҷоти асосӣ 
тақсим мешавад. Ба гурўҳ ҷудокунии хароҷоти ҷорӣ ва асосии 
буҷет тибқи гурўҳбандии иқтисодии хароҷоти буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

Хароҷоти ҷорӣ — қисми хароҷоти буҷет, ки барои таъмини 
фаъолияти ҷории мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, 
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мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худи-
доракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳои буҷетӣ ва фондҳои 
мақсадноки давлатӣ муқаррар гардида, барои дастгирии сатҳҳои 
дигари низоми буҷети давлатӣ, соҳаҳои алоҳидаи истеҳсолот бо 
тариқи расонидани кумаки молиявии беподош (дотатсия), мусои-
дати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявӣ (субсидия) истифода 
мешавад. Ба хароҷоти ҷорӣ инчунин хароҷоте мансуб мебошанд, 
ки тибқи гурўҳбандии буҷетӣ ба хароҷоти асосӣ дохил нашудааст. 

Хароҷоти асосӣ — хароҷоти буҷет, ки барои маблағгузории 
рушди фаъолияти сармоягузорӣ таъйин гардидааст. Ба хароҷоти 
асосӣ инҳо дохил мешаванд: 

- хароҷоте, ки тибқи барномаҳои сармоягузории тас-
диқшуда барои маблағгузории шахсони ҳуқуқии амалкунанда ё 
аз нав таъсисёфта таъйин шудааст; 

- маблағҳое, ки ба шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун қарз барои ма-
блағгузории рушд дода мешаванд; 

- хароҷоти вобаста ба таъмири асосӣ ва хариди воситаҳои 
асосӣ; 

- хароҷоте, ки ҳангоми иҷрои он молу мулки мутаносибан 
ба моликияти ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ мансуббуда афзоиш ме-
ёбад; 

- хароҷоти дигаре, ки тибқи гурўҳбандии иқтисодии буҷетӣ 
ба хароҷоти асосӣ дохил карда шудааст. 

Дар таркиби хароҷоти асосӣ мумкин аст фондҳои рушд 
таъсис дода шаванд (моддаи 15 Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон). 

Хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ша-
клҳои зайл амалӣ карда мешавад: 

- маблағҷудокунӣ барои таъмини ташкилотҳои буҷетӣ; 
- маблағҳо барои пардохти мол (кор ва хизматрасони) -ҳое, 

ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси шартномаҳои давлатӣ ва 
маҳаллӣ иҷро мекунанд; 

- интиқоли маблағ (трансферт)-ҳо ба аҳолӣ; 
- маблағҷудокунӣ барои ҷуброни хароҷоти иловагӣ, ки во-

баста ба қабули қарор аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
пеш меояд ва дар натиҷа боиси афзоиши хароҷот ё кам шудани 
даромад мегардад; 
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- қарзи буҷетӣ ба шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла қарзи андоз, ба-
таъхирандозӣ ва тамдиди муҳлат барои супоридани андозу пар-
дохтҳо ва дигар уҳдадориҳо; 

- мусоидати молиявӣ (субвенсия) ба шахсони ҳуқуқӣ; 
- кумаки молиявӣ (субсидия) ва қарз ба шахсони воқеӣ; 
- маблағгузории сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқии 

амалкунанда ва аз нав таъсисёбанда; 
- қарзи буҷетӣ, кумаки молиявии беподош (дотатсия), мусо-

идати молиявӣ (субвенсия), кумаки молиявӣ (субсидия) ба 
сатҳҳои дигари низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва фондҳои мақсадноки давлатӣ; 

- қарздиҳӣ ба давлатҳои дигар; 
- маблағҳо барои хизматрасонӣ ва пардохти уҳдадориҳои 

қарзӣ, пардохти фоизи онҳо, аз ҷумла барои иҷрои кафолати 
мақомоти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ. 

Аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ танҳо хароҷоти намудҳои зе-
рини фаъолият маблағгузорӣ карда мешаванд: 

- таъмини фаъолияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи марказии интихобот ва раъй-
пурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идоракунии давлатӣ, хароҷоти 
дигари дорои аҳамияти умумидавлатӣ аз рўи феҳристе, ки ҳан-
гоми қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ 
муайян карда мешавад; 

- фаъолияти низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- амалӣ намудани фаъолияти байналмилалӣ, таъмини моли-

явии иҷрои шартномаҳои байналмилалӣ ва шартномаҳо бо таш-
килотҳои байналмилалии молиявӣ, ҳамкориҳои байналмилалии 
фарҳангӣ, илмию иттилоотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, ки ҳангоми қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии навбатӣ муайян карда мешаванд; 



107 

- мудофиа ва таъмини амнияти давлат, ба ғайр аз хароҷоте, 
ки бо қарори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
барои ҳамин мақсадҳо амалӣ карда мешавад; 

- таҳқиқоти бунёдӣ ва дастгирии пешрафти илмию техникӣ; 
- дастгирии давлатии инфрасохторҳои нақлиётӣ ва сўзи-

шворию энергетикии дорои аҳамияти умумидавлатӣ; 
- барномаҳои умумидавлатӣ оид ба рушди кишоварзӣ ва 

таъмини амнияти озуқаворӣ; 
- хароҷоти дорои аҳамияти умумидавлатӣ оид ба ҳифзи та-

биат ва муҳити зист; 
- бартараф намудани оқибатҳои вазъияти фавқулодда ва 

офатҳои табиӣ; 
- ташаккули моликияти ҷумҳуриявӣ ва маблағгузории таш-

килотҳое, ки дар ихтиёри мақомоти ҳокимият ва идоракунии 
давлатӣ буда, ба моликияти давлатӣ мансубанд; 

- хизматрасонӣ ва пардохти қарзи давлатӣ; 
- ҷуброни хароҷоти фондҳои мақсадноки давлатӣ оид ба 

пардохти нафақа ва кумакпулӣ, дигар пардохтҳои иҷтимоӣ, ки 
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби буҷети 
ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд; 

- пурра кардани захираҳои давлатии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо, захираи моддии давлатӣ; 

- гузаронидани интихоботу раъйпурсиҳо; 
- барномаҳои умумиҷумҳуриявии сармоягузорӣ; 
- таъмини иҷрои қарорҳои мақомоти ҳокимият ва идораку-

нии давлатӣ, ки ба афзоиши хароҷоти буҷет ё камшавии дарома-
ди буҷет оварда мерасонанд; 

- таъмини иҷрои ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки амалӣ 
гардонидани онҳо ба сатҳи дигари мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
вогузор шудааст; 

- дастгирии молиявии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ; 

- ҳисоботи расмии омор; 
- дигар хароҷоти дорои аҳамияти умумидавлатӣ. 
Маблағи фондҳои мақсадноки давлатӣ танҳо барои иҷрои 

амалҳое истифода мешаванд, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон мутобиқи буҷети фондҳои мазкур муайян гардида, 
бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ тасдиқ кар-
да шудаанд. 

Аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ танҳо хароҷоти намудҳои зе-
рини фаъолият маблағгузорӣ карда мешавад: 

- таъмини фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ; 

- таъмини фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 
деҳот; 

- ташаккули моликияти коммуналӣ дар маҳалҳо ва идораку-
нии он; 

- ташкил, таъмини фаъолият ва рушди муассисаҳои маориф, 
тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, матбуот ва 
нашрияҳои даврӣ, дигар муассисаҳое, ки ба моликияти комму-
налӣ мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ мебошанд; 

- рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ; 
- сохтмони роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ ва нигоҳдории 

онҳо; 
- ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар маҳалҳо; 
- ташкили истифода ва коркарди партовҳои рўзгор; 
- ташкили хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳолӣ ва муас-

сисаҳое, ки ба моликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиёри 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд; 

- ҳифзи табиат дар маҳалҳо; 
- амалигардонии барномаҳои мақсадноки мақомоти маҳал-

лии ҳокимияти давлатӣ; 
- хизматрасонии қарзи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоки-

мияти давлатӣ ва пардохти он; 
- кумакҳои молиявии беподош (трансфертҳо) ба аҳолӣ; 
- гузаронидани интихоботи мақомоти намояндагии маҳал-

лии ҳокимияти давлатӣ; 
- маблағгузории қарорҳои дигари мақомоти иҷроияи маҳал-

лии ҳокимияти давлатӣ ва хароҷоти дигар, ки мутобиқи 
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гурўҳбандии буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои до-
рои аҳамияти маҳаллӣ мансуб дониста шудаанд. 

Аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ха-
роҷоти якҷояи намудҳои зерини фаъолият маблағгузорӣ карда 
мешавад: 

- дастгирии давлатии соҳаҳои саноат, сохтмон, кишоварзӣ, 
энергетика, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ; 

- таъмини фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ; 
- таъмини бехатарии зидди сўхтор; 
- таъмини фаъолияти илмию таҳқиқотӣ, таҷрибавию кон-

структорӣ, лоиҳакашию таҳқиқотӣ, ки пешрафти илму техника-
ро таъмин менамоянд; 

- таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маориф, тандурустӣ, 
фарҳанг ва варзиш; 

- таъмини ҳифзи табиат, ҳифз ва таҷдиди сарватҳои табиӣ, 
фаъолияти обуҳавошиносӣ; 

- таъмини пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои вазъи-
яти фавқулодда ва офатҳои табиӣ; 

- рушди инфрасохтори бозор; 
- таъмини фаъолияти воситаҳои ахбори омма; 
- кумаки молиявӣ ба дигар буҷетҳо; 
- хароҷоти дигар, ки дар ихтиёри якҷояи мақомоти ҳокими-

ят, идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мебошад. 

Тақсим ва вобаста кардани хароҷоти дар моддаи мазкур 
ифодаёфта байни буҷетҳои сатҳҳои мухталифи низоми буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки масъалаҳои идораи якҷояро танзим менамояд, 
инчунин бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ 
тасдиқ карда мешавад. Тартиби мувофиқаи тақсимот ва вобаста 
кардани хароҷот дар идоракунии муштараки мақомоти ҳокими-
ят, идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 
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САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Буљети давлатї чист? 
2. Даромадҳои буҷет аз рўи кадом мањакњо тасниф карда 

мешавад? 
3. Ба даромадњои андозї кадом навъи даромадњо дохил ме-

шаванд? 
4. Ба даромадњои ѓайриандозї кадом навъи даромадњо до-

хил мешаванд? 
5.  Аз њисоби буљетњои мањаллї кадом навъи харољотњо ма-

блаѓгузорї карда мешаванд? 
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БОБИ 7. РАВАНДИ БУЉЕТЇ 

§ 1. Мафњуми раванди буљетї ва вазифањои он 
§ 2. Марњилаи тањияи лоињаи буљет 
§ 3. Марњилаи баррасї ва тасдиќи буљет 
§ 4. Марњилаи иљрои буљет 
§ 5. Марњилаи тартибдињї ва тасдиќи њисобот оид ба 
иљрои буљет ва њисоботи буљетї 

§ 1. Мафњуми раванди буљетї ва вазифањои он 

Ташкил ва самаранокии раванди буҷетї яке аз 
масъалаҳои ниҳоят муҳим дар рушди иқтисодиёти кишвар ва 
ташкили фаъолияти муътадили низоми молиявї мебошад. 
Самаранокии азнавтақсимкунии маблағҳо дар иқтисодиёт, 
саривақтии маблағгузории муассисаҳои давлатӣ ва барно-
маҳои дахлдори иқтисодӣ аз ҳалли ин масъала вобаста аст. 
Тасодуфӣ нест, ки таҷрибаи рушди кишвар ҷустуҷӯи васеи 
низоми самарабахши ташкили раванди буҷетиро нишон 
медиҳад. 

Раванди буљетиро ба маънои васеъ ва мањдуд фањмидан 
мумкин аст. Ба маънои васеъ, раванди буҷетї як қисми ҷудо-
нашавандаи шакли мурофиавии тамоми соҳаи ҳуқуқи моли-
явӣ мебошад ва ҳамчун як қисми раванди молиявӣ-ҳуқуқӣ 
доираи васеи меъёрҳо ва муносибатҳои мурофиавӣ ва таш-
килиро дар бар мегирад. Пеш аз ҳама, ин раванди ташкил, 
тақсимот ва хароҷоти буҷа ҳамчун фонди махсус мебошад. 
Ғайр аз ин, ин тартиби ташкили низоми буҷавӣ, муноси-
батҳои байнибуҷетӣ дар низоми сохтори буҷетӣ мебошад. 
Азбаски тамоми фаъолияти буҷетӣ ба фаъолияти њуќуќэљод-
кунї ва ҳуқуқтатбиќсозї асос ёфтаанд, хусусияти хоси тар-
тиби ташкили низоми буҷетї, ташкили даромад ва хароҷоти 
буҷет, банақшагирии буҷет, иҷроиш, ҳисоботдиҳӣ ва дигар 
шаклҳои назорат ба он хос аст. Фаҳмиши васеи раванди 
буҷетї шакли татбиқи ҳамаи меъёрҳои моддии њуќуќи буҷе-
тиро дар бар мегирад. 
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Ба маънои маҳдуд раванди буҷетї ҳамчун як механизми 
ҳуқуқӣ буда, ба қабули буҷаи воқеӣ, қонунҳо (қарорҳо) дар 
бораи буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ, инчунин 
татбиқи самарабахши онҳо нигаронида шудааст1. 

Раванди буҷетї ба маънои мањдуд қисми фаъолияти 
буҷетї мебошад, ки хусусияти ташкилию мурофиавї дошта, 
ба ҳалли масъалаҳои махсус аз ҷониби доираи алоҳидаи 
субъектҳо нигаронида шудааст. Мазмуни дохилии раванди 
буҷетиро инъикос мекунад ва тартиби истифодаи меъёрњои 
мурофиавиро дар њама марњилањои гузариши санади 
наќшавї-буљетї танзим менамояд 

То имрӯз дар идоракунии захираҳои молиявии давлатӣ 
натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудаанд. Муҳити мусои-
ди макроиқтисодӣ ва сиёсати љадиди молиявї имкон дод, ки 
буљет ба тавозуни мутавозин ноил гардад ва аз иҷрои 
беэътимоди уҳдадориҳои даромаду хароҷоти буҷети 
љумњуриявї даст кашад. Гузариш ба иҷроиши хазинадории 
ҳамаи сатҳҳо пурра анҷом ёфт, ки мувофиқи нақша истифо-
даи мақсадноки маблағҳои буҷетиро таъмин кард. Усулҳои 
тақсими кумаки беподоши молиявӣ бо тартиби танзими 
буҷетӣ ба буҷетҳои сатҳи поёнӣ пешбинӣ шудаанд. 

Раванд ба мафҳуми васеи худ, як пайдарҳамии муайяни 
амалиётҳо, зуҳурот, низоми амалҳо, ҳаракатҳо дар назар 
дошта мешавад, ки бо тартиб, ҳамбастагии амалҳои дина-
микӣ хос мебошанд. Мафњуми раванд бо динамика, ҳаракат 
алоқаманд аст, чунин ба назар мерасад, ки вай бо мурури 
замон ба амал хоҳад омад, амалҳое, ки онро ташкил меку-
нанд, бо тартиби муайян амал мекунанд: яке аз паси дигаре, 
ки пешина барои оянда шароит фароҳам меорад. 

Дар њуќуќи молиявӣ истилоҳи “раванд” ҳам ба маънои 
мањдуд ва ҳам ба маънои васеъ истифода шуда метавонад. 
Якум, мафњуми раванд ба маънои мањдуд танҳо фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи молияи давлатӣ, илова бар 
ин, танҳо ба фаъолиятҳое, ки ба иҷрои љавобгарии молиявӣ 
                                                                        
1Ниг.: Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. 
М.В. Карасева. – М.: Юристь, 2002. – С. 225. 
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нигаронида шудаанд, дар бар мегирад. Дуюм, истилоњи ра-
ванд ба маънои васеъ бошад, ҳама гуна фаъолияти мақсад-
нок ва пайдарҳам дар соҳаи молияи давлатиро дар назар до-
рад. 

Дар даврањои гуногуни давлатдорї раванди буљетї 
мавзўи омўзиши олимони соњаи њуќуќи молиявї ва иќтисо-
диётро ташкил медод. 

Е.А. Ровинский раванди буљетиро фаъолияти маќомотњои 
давлатї оид ба тањия, баррасї, тасдиќ, ва иљрои буљет, њамчу-
нин тањия ва тасдиќи њисоботњо оид ба буљет, ки аз љониби 
давлат ба низом дароварда шудааст, арзёбї менамояд1. 

М.И. Пискотин раванди буљетиро њамчун марњилањои 
тањия, тасдиќ ва иљрои буљет, ки бо тањияи њисоботњо оид ба 
иљрои буљет ва тасдиќи онњо љамъбаст мегардад, баррасї 
мекард2. Њамчунин мавсуф баррасии лоињаи буљетро њамчун 
марњилаи алоњидаи раванди буљетї нашуморида, ќайд ме-
кард, ки ин марњила љузъи људонашавандаи марњилаи тас-
диќи буљет мебошад3. 

Меъёрҳои њуќуќи буҷетӣ қоидаҳо ва тартиби амалина-
моии раванди буљетиро муќаррар мекунанд. Тамоми давраи 
ташаккулёбии буҷет аз лаҳзаи таҳияи буљет то тасдиқ, ҳисо-
бот дар бораи иҷрои буљет ва тасдиќи њисобот аз љониби 
меъёрњои њуќуќи буљетї танзим карда мешаванд. Њуќуќу 
уњдадорињо ва рафтори иштирокчиёни раванди буљетї 
ќотеъона бо меъёрњои њуќуќи буљетї муќаррар ва танзим ме-
гарданд. 

Моддаи 2 Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон” мафњуми раванди буљетиро муќар-
рар намудааст, ки тибќи он раванди буҷетӣ — фаъолияти 
мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва дигар иштирокчиёни раванди буҷетӣ оид ба таҳия 
ва баррасии лоиҳаи буҷетҳо, фондҳои мақсадноки давлатӣ, 
тасдиқ ва иҷрои онҳо, инчунин оид ба назорати иҷрои 
                                                                        
1 Ниг.: Ровинский Е.А. Советское финансовое право. – М., 1961. – С. 130. 
2 Ниг.: Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов 
трудящихся. – М., 1961. – С. 239. 
3Ниг.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1972. – С. 63. 
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буҷетҳо, ки тавассути санадҳои қонунгузорӣ ба танзим даро-
варда мешаванд, ба њисоб меравад. 

Бояд тазаккур дод, ки мањз тањияи њисобот оид ба буљет 
ва тасдиќи он гарави таъмини шафофият дар раванди буљетї 
ё худ истифодаи воситањои пулии давлатї мебошад. 

Раванди буљетї ќисми таркибї ва људонопазири сохти 
буљетї мебошад. Раванди фаъолияти буљетї аз љараёни таш-
килї, бањодињї, банаќшагирї, танзимнамоии фаврї, кор-
карди барномањои маќсаднок, њисоботњо, назорат ва ѓайра 
иборат мебошад. 

Раванди буҷет ин механизми маҷмӯии бисёрҷанбаи 
фаъолияти иҷтимоию иқтисодии шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва 
давлат мебошад. Муҳтавои раванди буҷетӣ ба принсипҳои 
сохтори буҷетӣ ва ҳуқуқҳои буҷетии сатҳҳои гуногуни идо-
ракунии давлатӣ асос ёфтааст1. 

Дар асоси муќаррароти ќонунгузории амалкунанда 
субъектони зерин дар раванди буљетї ширкат меварзанд: 

- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
-  Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 
-  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
-  Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (мақомоти 

молия); 
- дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 
- субъектҳои низоми танзими пулию қарзӣ ва асъорӣ; 
- мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ; 
- мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ; 
- тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гиран-

дагони маблағҳои буҷетӣ; 
- ташкилотҳои буҷетӣ, корхонаҳои воҳиди давлатии 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ташкилотҳои қарзӣ, ки бо ма-
блағҳои буҷетӣ фаъолият мекунанд; 
                                                                        
1 Бюджетное право: учеб. Пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / [Д.А. Ремиханова ва 
диг.]; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИДАНА. – С. 74. 
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- мақомоти дигар, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷики-
стон салоҳияти соҳаи идоракунии молия, буҷет ва андозро 
ба зиммаи онҳо гузоштааст. 

Вазифаҳои асосии раванди буҷетї аз инњо иборат мебо-
шанд: 

1. Љамъоварии даромади буљети љумњуриявї ва мањалї; 
2. Маблағгузории мақомоти давлатӣ љињати иљрои 

функсияҳои онњо; 
3. Муайян кардани захираҳои моддию молиявии давлат; 
4. Ба таври воқеӣ њисоб кардани даромад ва хароҷоти 

буҷет; 
5. Таъмини тавозуни ҳадди ниҳоии буҷетҳо; 
6. Њамоҳангсозии буҷетҳо бо барномањои иқтисодии 

татбиқшаванда ва ѓайра. 
Барои њалли вазифањои номбурда маќомоти ваколатдо-

ри давлатї аз усулу воситањои мухталиф истифода мебаранд, 
то њадафњои давлат дар бахши молия ба пуррагї амалї гар-
данд. 

Раванди буљетї дар кишвар аз чор марњилаи зерин 
иборат аст: тањияи лоињаи буљет; баррасї ва тасдиќи буљет, 
иљрои буљет ва тасдиќи њисобот оид ба иљрои буљет. 

§ 2. Марњилаи тањияи лоињаи буљет 

Таҳияи буҷетњо ваколати истисноии мақомоти ҳокими-
яти иҷроия мебошад. Таҳияи мустақими лоиҳаи буҷетҳо аз 
ҷониби Вазорати молияи ЉТ амалӣ карда мешавад. Корҳои 
таҳияи буҷети давлатӣ аз ҷониби Вазорати молияи ЉТ дар 
асоси қарори Ҳукумати ЉТ, ки он тартиб ва муҳлати ташак-
кули лоиҳаи буҷетро тасдиқ менамояд, ташкил карда меша-
ванд. Вазорати молияи ЉТ барои тақсимкунандагони асосӣ 
ва дигар иштирокчиёни раванди буҷетӣ Дастурамали ташак-
кули лоиҳаи буҷетро таҳия ва тасдиқ менамояд, ки дар он 
ҷадвал ва расмиёти омодасозии буҷети давлатӣ муайян карда 
мешаванд. 

Лоиҳаи буҷети давлатӣ бо назардошти дурнамои рушди 
иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси бу-
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зургии ҳисобии буҷети заминавӣ, афзалиятҳо ва самтҳои 
нави сиёсати давлатӣ дар давраи банақшагирии буҷетӣ таҳия 
карда мешавад. Афзалиятҳо ва самтҳои нави сиёсати 
давлатӣ дар давраи банақшагирии буҷетӣ дар асоси Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои барномавии стратегии 
қабулгардидаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян карда мешаванд. 

Лоиҳаи буҷет дар давраи банақшагирии буҷетӣ ҳамасо-
ла бо роҳҳои зерин таҳия карда мешавад: 

- аниқсозии нишондиҳандаҳои солҳои якум ва дуюми 
давраи банақшагирии буҷетӣ; 

- илова кардани нишондиҳандаҳои соли сеюми давраи 
банақшагирии буҷетӣ. 

Сиёсати иқтисодӣ ва молиявии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат барои ҳалли 
масъалаҳои афзалиятноке, ки дар стратегияҳои рушди 
соҳавӣ муайян карда шуда, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, инчунин дар Паёмҳои ҳар-
солаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, 
равона гардидааст. Таҳияи нишондиҳандаҳои буҷети 
давлатӣ аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷетї иборат 
аст: марҳилаи якум таҳияи самтҳои асосии сиёсати моли-
явию буҷетӣ ва андозӣ; марҳилаи дуюм таҳияи лоиҳаи Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор ва дурнамои ни-
шондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои ду соли манбаъда. 

Мутобиқи муќаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазо-
ратҳои соҳавӣ нақшаи стратегии буҷетҳоии соҳавии дахл-
дорро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон то охири моњи июл пешниҳод менамоянд. Лоиҳаи 
нақшаи стратегии буҷетӣ бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ 
дар асоси ҳуҷҷати Самтҳои асосии сиёсати молиявию буҷетӣ 
ва андозӣ барои солҳои дахлдор, ки аз ҷониби Комиссияи 
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доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маъқул дониста шудаанд, аз нав дида баромада, 
ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда шавад. 

Моддаи 38 Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон» муќаррар менамояд, ки раванди 
таҳияи буҷети давлатӣ аз ду марҳила иборат мебошад. Дар 
марҳилаи аввал Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
самтҳои асосии сиёсати молиявию буҷетӣ ва андозиро барои 
давраи банақшагирии буҷетӣ таҳия намуда, онро барои бар-
расӣ ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. 
Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию қарзӣ ва андозӣ 
дар давраи банақшагирии буҷетӣ барои ҳар як сол бояд 
маълумотҳои зеринро дар бар гиранд: 

- нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ аз рўи даромад, ха-
роҷот, каср ё барзиёдӣ, ҳаҷми қарзи давлатӣ; 

- нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ; 
- нишондиҳандаҳои сармоягузории давлатӣ; 
- ҳаҷми умумии хароҷот барои татбиқи самтҳои нави 

сиёсати давлатӣ; 
- пешниҳод оид ба самтҳои афзалиятноки хароҷот барои 

татбиқи самтҳои нави сиёсати давлатӣ, ки бо назардошти 
пешниҳодоти дахлдори тақсимкунандагони асосии ма-
блағҳои буҷетӣ омода шудаанд; 

- ҳадди ниҳоии хароҷот аз рўи нишондиҳандаҳои васеи 
гурўҳбандии буҷетӣ; 

- дигар маълумотҳо, ки барои таҳияи буҷети давлатӣ за-
рур мебошанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқар-
раргардида пас аз баррасии самтҳои асосии сиёсати давла-
тии молиявию қарзӣ ва андоз дар давраи банақшагирии 
буҷетӣ дар бораи маъқул донистани онҳо бо назардошти 
тағйиру иловаҳои зарурӣ ва инчунин дар бораи нашри онҳо 
қарор қабул менамояд. 

Пас аз маъқул дониста шудани самтҳои асосии сиёсати 
давлатии молиявию қарзӣ ва андоз дар давраи банақша-
гирии буҷетӣ аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи 
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буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадди ниҳоии хароҷотро аз 
рўи нишондиҳандаҳои васеи гурўҳбандии буҷетӣ ба маълу-
моти тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ ме-
расонад. 

Дар давраи дуюми таҳияи буҷети давлатӣ дар асоси ҳад-
ди ниҳоии тасдиқшудаи буҷетӣ тибқи тартиб ва муҳлатҳои 
муқаррарнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ, ки масъули 
таҳия ва пешбурди сиёсати давлатӣ дар бахшҳои соҳаи буҷет 
мебошанд: стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти буҷети бах-
шҳои дахлдорро таҳия ва ба Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод менамоянд; хароҷоти буҷетро муво-
фиқи гурўҳбандии буҷетӣ тақсим ва дархости буҷетиро таҳия 
карда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 
менамоянд. 

Нақшаҳои стратегии буҷетии бахшҳо бояд маълумоти 
зеринро дар бар гиранд: 

1. Нишондиҳандаҳои хароҷоти буҷети бахшҳо мувофиқ 
ба гурўҳбандии буҷетӣ; 

2. Нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии бахш ва ин-
дикаторҳои натиҷавӣ; 

3. Тавсифи барномаҳо ва нишондиҳандаҳои асосии 
натиҷаҳои онҳо. 

 Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро оид ба даромад ва хароҷот 
мувофиқи гурўҳбандии буҷетӣ ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. 

 Дар ҳолати аниқ намудани нишондиҳандаҳои мак-
роиқтисодӣ дар раванди таҳияи буҷети давлатӣ Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки ба нишон-
диҳандаҳои буҷети давлатӣ ислоҳ ворид намояд. 

 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори 
ҷамъбастии хароҷотро оид ба нишондиҳандаҳои васеи 
гурўҳбандии буҷетӣ ташаккул дода, лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро барои соли молиявии навбатӣ бо мактуби 
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тавзеҳотии он таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод менамояд. Мактуби тавзеҳотӣ ба лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ бояд маълумоти 
зеринро дар бар гирад: 

1. Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию қарзӣ ва 
андозии аниқшуда; 

2. Тавсифи хароҷот оид ба бахшҳои соҳаи буҷетӣ; 
3. Маълумоти дигаре, ки барои баррасии лоиҳаи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли 
молиявии навбатӣ зарур аст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли молиявии навбатиро бо ҳуҷҷату 
маводи зарурии пешниҳодгардида баррасӣ намуда, пас аз 
маъқул донистан ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. 

Барои тартиб додани лоиҳаи буҷети давлатӣ ҳуҷҷату 
маводи зерин истифода карда мешаванд: дурнамои инки-
шофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои со-
ли ҷорӣ, соли навбатӣ ва ду соли минбаъдаи он; самтҳои асо-
сии сиёсати молиявию буҷетӣ ва андозии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои соли молиявии навбатӣ ва ду соли минбаъдаи он; 
барномаи давлатии сармоягузорӣ барои соли молиявии 
навбатӣ ва ду соли минбаъдаи он бо меъёрхои ниҳоии муво-
фиқи маблағгузорӣ; барномаи қарзгирии давлатии дохилӣ ва 
берунӣ ва додани қарз ба дигар давлатҳо барои соли ҷорӣ, 
соли молиявии навбатӣ ва ду соли минбаъдаи он; нақшаҳои 
буҷетии стратегии соҳаҳо (бахшҳо); лоиҳаи барномаи кафо-
латҳои давлатӣ дар давраи нақшавӣ; арзёбии талафи буҷети 
давлатӣ аз ҳисоби имтиёзҳои андозии пешбинигардида; ар-
зёбии иҷрои пешгўишавандаи буҷет дар соли ҷории молиявӣ 
ва ҳуҷҷату маводи дигар, ки барои таҳияи буҷети давлатӣ 
зарур мебошанд. 

Дар баробари њуљљатњои номбурда Вазорати молия ме-
тавонад аз дигар нињодњои дахлдор њуљљатњои иловагиро, ки 
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барои омода намудани лоињаи буљет зарур мебошанд талаб 
намуда гирад. 

Буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҷониби мақомо-
те, ки ин фондҳоро идора менамоянд, мутобиқи низомномаи 
фондҳои мазкур тибқи тартиб ва муҳлатҳои муқаррарнаму-
даи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда 
мешаванд. 

Дар ҳолати ба миён омадани мухолифат байни Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоте, ки буҷети 
фондҳои мақсадноки давлатиро таъмин менамоянд, Вазора-
ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин масъала қарори 
дахлдори худро қабул ва ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод менамояд. 

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷетҳои маҳаллӣ афзалиятҳои 
буҷетии дар нақшаҳои буҷетии стратегии соҳаҳо (бахшҳо) 
овардашуда ва меъёрҳои ҳадди ақали стандартҳои иҷтимоии 
давлатии таъминоти буҷетӣ, дурнамои рушди иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва самтҳои афзалиятноки барномаҳои рушди 
иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳо ба инобат гирифта меша-
ванд. Буҷетҳои маҳаллиро мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ дар асоси дастури методии тасдиқнаму-
даи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тала-
боти Қонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳия менамоянд. Барои таҳияи буҷетҳои 
маҳаллӣ мақомоти молияи маҳаллии ҳокимияти давлатии 
дахлдор масъул мебошанд. 

§ 3. Марњилаи баррасї ва тасдиќи буљет 

 Марњилаи баррасї ва тасдиќи буљет ќисмати муњимми 
раванди буљетї ба њисоб меравад. Дар марњилаи мазкур 
лоињањои пешнињодшудаи буљет баррасї ва тасдиќ мегардад. 
Марњилаи баррасї ва тасдиќи буљет пурра бо танзими 
меъёрї-њуќуќї фаро гирифта шудааст. Боби 10 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» 
марњилаи баррасї ва тасдиќи буљетро танзим менамояд. 
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Лоиҳаҳои буҷетҳои маҳаллиро ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон раисони Вилояти Мухтори Кўҳисто-
ни Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ пешниҳод менамоянд. Лоиҳаҳои пешниҳод-
гардидаи буҷетҳои маҳаллӣ бояд чунин маълумотро дар бар 
гиранд: нишондиҳандаҳои даромаду хароҷот барои соли 
молиявии навбатӣ ва давраи миёнамуҳлат; ҳисоби ма-
блағҳои зарурии кумаки молиявии беподош (дотатсия) ва 
мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ 
ҷудо карда мешаванд. 

Нишондиҳандаҳои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рўи 
бахшҳо (фаслҳои гурўҳбандии функсионалӣ) барои соли мо-
лиявии навбатӣ ва ду соли минбаъдаи он бо тақсимкунанда-
гони асосии маблағҳои буҷети ҷумҳуриявии дахлдор, ки ба-
рои муайян кардани (таҳия намудан ва гузаронидани) сиёса-
ти давлатӣ дар бахшҳои соҳаи буҷет масъул мебошанд, 
мувофиқа карда мешаванд. Дар мавриди ба миён омадани 
мухолифат байни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба 
таҳияи лоиҳаи буҷети маҳаллӣ, Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир ба ин масъала қарори дахлдори худро 
қабул ва ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш-
ниҳод менамояд. Раисони шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят ва 
шаҳр нишондиҳандаҳои даромаду хароҷоти буҷетҳо ва 
ҳисобҳоро оид ба онҳо мувофиқи талаботу қоидаҳои пешби-
нинамудаи моддаи мазкур ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии болоӣ пешниҳод менамоянд. 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли молиявии навбатиро ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон то 20 сентябри соли ҷорӣ пешниҳод 
менамояд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тар-
тиби муқарраргардида лоиҳаи пешниҳодгардидаи буҷети 
давлатӣ, буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои фондҳои мақсадно-
ки давлатиро баррасӣ намуда, қарори дахлдор қабул меку-
над. 
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро барои соли молиявии навбатӣ ба баррасии 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ҳар сол то 1 ноябри соли ҷорӣ пешниҳод менамояд. 

Тартиби баррасии лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои соли молиявии навбатӣ ва тасдиқи онро Қонуни ЉТ 
«Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» 
муќаррар мекунад. Тартиби баррасии лоиҳаи қарор дар бо-
раи буҷети маҳаллӣ ва тасдиқи онро мутобиқи талаботи 
Қонуни номбурда санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти 
намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муайян меку-
нанд. Лоиҳаи буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ дар як 
вақт бо лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии навбатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни ЉТ «Дар 
бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» баррасӣ ва 
тасдиқ карда мешавад. Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар бораи ворид намудани тағйирот ба қонунгузории 
андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки боиси тағйирё-
бии даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли молиявии навбатӣ, 
ё соли минбаъдаи он мегардад, то қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои соли молиявии навбатӣ аз ҷониби Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 
карда мешавад. Нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои со-
ли молиявии навбатӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 
молиявии навбатӣ тасдиқ карда мешаванд. Нишон-
диҳандаҳои буҷети давлатӣ оид ба мавқеъҳои васеи 
гурўҳбандии буҷетӣ барои ду соли ояндаи баъди соли моли-
явии навбатӣ бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. 

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии 
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навбатӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 31 декабри соли равон қабул 
нашудааст, мавриди амал қарор дода намешавад. Зеро 
мавриди амал ќарор гирифтани ќонуни ќабулнашуда бар 
хилофи фаъолияти њуќуќэљоднамої ва њуќуќтатбиќсозї ме-
бошад. Њангоми рух додани чунин вазъият, яъне ќабул 
нагардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии навбатӣ ќонунгузор љињати бе мамоният иљро гардида-
ни вазифањои давлат ва маќомотњои он ва фаъолияти муна-
зами њаёти давлатї ва љамъиятї ду роњро пешбинї намуда-
аст: 

1. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонад қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи маблағгузории хароҷот аз буҷети давлатӣ дар се-
моҳаи якуми соли молиявии навбатиро қабул намояд; 

2. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (мақоми мо-
лияи маҳаллӣ) ба ташкилотҳои буҷетӣ барои хароҷот ба 
миқдори аз дувоздаҳ як ҳиссаи хароҷоти буҷети соли гузашта 
барои ҳар моҳи пурра маблағ ҷудо менамояд. Маблағгузории 
моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот дар ҳаҷми пурраи соли гу-
зашта анҷом дода мешавад. Хизматрасонии қарз, фоизи қарз 
ва пардохти уҳдадориҳои дигари давлатӣ, ки метавонанд бои-
си татбиқи муҷозоти ҷаримавӣ гарданд, пурра иҷро карда 
мешаванд. Даромадҳои воридшуда, дигар воридот ва ха-
роҷот, ки то тасдиқи буҷети давлатӣ амалӣ гардидаанд, аз та-
рафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз мавриди 
амал қарор гирифтани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бо-
раи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии навбатӣ ба танзим дароварда мешаванд. 

§ 4. Марњилаи иљрои буљет 

Иҷрои буҷет маънои пурра ва саривақтии воридоти да-
ромадњои пешбинишуда ба буљет ва таъмини молиякунонии 
њамаи харољотњои ба наќшагирифташудаи буљетиро дорад. 
Вазифаи асосии марҳилаи иҷрои буҷет таъмини воридоти 
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пурра ва саривақтии андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 
буљет, инчунин маблағгузории чорабинињои дар доираи 
њадду њудуди тасдиқнамудаи буҷет иборат аст. 

Дар ҷараёни иҷрои буҷет мақомоти ҳокимияти қонунгу-
зор ва иҷроия бо назардошти ноустувории қурби асъор ва 
номутаносибии даромади буҷет таъйиноти буҷаро танзим 
мекунанд. Дар марҳилаи иҷрои буҷет барои истифодаи 
мақсадноки воситањои буљетї, ки ба корхонањо, ташкилотхо 
ва муассисахои дахлдор људо мегарданд, назорат бурда ме-
шавад. 

Ин марҳилаи раванди буҷетї иҷрои қисмҳои даромад ва 
хароҷоти буҷетро дар бар мегирад. Ҳангоми иҷрои буҷет, 
мақомоти ҳокимияти иҷроия метавонанд дар доираи ма-
блағгузориҳои тасдиқшуда барои моддаҳои таснифи 
функсионалии буҷет тағйирот ворид намоянд. 

Пас аз тасдиқи буҷети давлатӣ Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати на зиёда аз 10 рўз ба 
тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони 
маблағҳои буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ дар хусуси маблағҳои 
барояшон пешбинишуда хабар медиҳад. Ташкилотҳои 
буҷетӣ дар доираи маблағҳои барояшон пешбинишуда сме-
таи хароҷоти худро таҳия ва тасдиқ намуда, дар муҳлати на 
зиёда аз 30 рўзи пас аз тасдиқи буҷети давлатӣ онҳоро ба Ва-
зорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. 
Тартиби таҳия ва тасдиқи сметаи хароҷоти ташкилотҳои 
буҷетиро Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
менамояд. Тартиб ва тасдиқи сметаи хароҷоти муассисаҳои 
буҷетиро Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
мекунад. 

Вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ ха-
роҷоти худро мувофиқи сметаҳои тасдиқшуда амалӣ мена-
моянд. Ташкилотҳои дахлдор ба воситаи хазинадории мар-
казии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаҳои 
маҳаллии он маблағгузорӣ карда мешаванд. Роҳбарони 
тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони 
маблағҳои буҷетӣ барои истифодабарии мақсаднок ва сама-
рабахши маблағҳои буҷетӣ масъул мебошанд. Ташкилотҳои 
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буҷетӣ ҳуқуқ надоранд зиёдтар аз маблағҳои тасдиқкардаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор аз 
ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва 
буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ уҳдадорӣ қабул 
намоянд. 

Хароҷоти тасдиқшудаи буҷетии вазорату идораҳо ва ди-
гар ташкилотҳои буҷетӣ метавонад дар ҳолатҳои пешбини-
намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдори моли-
явӣ тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир 
ёбад ва аз нав тақсим карда шавад. Дар доираи сметаи ха-
роҷоти вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ азна-
втақсимкунии маблағҳо байни моддаҳои хароҷот бо иҷозати 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

Буҷети ҷумҳуриявӣ аз рўи хароҷот тавассути низоми ав-
томатикунонидашудаи хазинадории давлатӣ дар доираи ма-
блағҳои буҷетии дар суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ воқеан 
мавҷудбуда бо риояи ҳатмии марҳилаҳои асосии зерин иҷро 
карда мешавад: муқаррар намудани таъйиноти буҷетии 
тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ дар асоси рўйхати та-
сдиқшудаи буҷетӣ; расонидани маблағҳои буҷетӣ ба тақсим-
кунандагони маблағҳои буҷетӣ, инчунин тасдиқи сметаҳои 
буҷетӣ аз ҷониби гирандагони маблағҳои буҷетӣ; қабули 
уҳдадориҳои пулӣ аз ҷониби гирандагони маблағҳои буҷетӣ; 
тасдиқ ва санҷиши иҷрои уҳдадориҳои пулӣ; иҷрои пар-
дохтҳо (хароҷоти маблағҳои буҷетӣ); истифодабарии мол 
(кор, хизматрасонӣ) бо мақсади амалӣ намудани вазифаи 
тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ ва татбиқи барно-
маҳои давлатӣ. 

Иҷрои буҷети маҳаллӣ бо ҳамон тартибе амалӣ карда 
мешавад, ки барои иҷрои буҷети ҷумҳуриявӣ муқаррар гар-
дидааст. Масъулияти иҷрои буҷети маҳаллӣ ба зиммаи 
мақомоти молияи маҳаллӣ гузошта мешавад. 

Буҷети фондҳои максадноки давлатӣ мутобиқи 
тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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иҷро карда мешаванд. Масъулияти иҷрои буҷети фондҳои 
мақсадноки давлатӣ ба зиммаи мақомоте гузошта 
мешавад, ки буҷети фондҳои мақсадноки давлатиро идора 
мекунанд. 

Иҷрои буҷети давлатиро Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷамъбаст ва таҳлил мекунад. Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ҷамъбаст ва таҳлили ҳисоботи 
иҷрои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷетҳои 
фондҳои мақсадноки давлатӣ ҳар семоҳа ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи буҷети давлатӣ бо 
ҷамъбасти афзоянда ахборот пешниҳод менамояд. Ахборот 
бояд чунин маълумотро дар бар гирад: 

1. Маълумоти ҳисоботӣ дар бораи вазъи макроиқтисодӣ 
ва молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

2. Муқоисаи ҳаҷми даромадҳои воқеӣ ва тасдиқшуда, 
ҳаҷми хароҷоти воқеӣ ва тасдиқшуда, каср ва қарзҳои буҷети 
давлатӣ бо шарҳи фарқияти байни нишондиҳандаҳои тас-
диқшуда ва воқеӣ; 

3. Тадбирҳо оид ба таъмини иҷрои буҷети давлатӣ дар 
давраи боқїмонда. 

Дар асоси натиҷаи ҷамъбасту таҳлили иҷрои буҷет дар 
соли ҳисоботӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба 
вазъияти нави иқтисодӣ мувофиқ кунонидани соли молиявии 
ҷорӣ қарор қабул мекунад ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин хусус огоҳ 
менамояд. 

Ҳуқуқи маблағгузории хароҷоти пешбининамудаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор 31 де-
кабри соли дахлдор қатъ мегардад. Ҳамаи маблағҳое, ки ба 
ҳисоби вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетии аз 
буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузоришаванда гузаронида шуда-
анд ё дар суратҳисобҳо ё хазинаҳои онҳо мавҷуданд, бояд 
дар давоми рўзи 31 декабр ҷамъбаст гардида, ба суратҳисоби 
ягонаи хазинадорӣ гузаронида шаванд, агар Вазорати мо-
лияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори дигар қабул накунад. 
Мақомоти молияи маҳаллӣ ва мақомоти идоракунии 
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фондҳои мақсадноки давлатӣ бо чунин тартиб суратҳисобҳо, 
хазинаҳо ва маблағҳои ташкилотҳои ҳисоботдиҳандаро, ки 
аз буҷетҳои маҳаллӣ, буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ 
маблағгузорӣ мешаванд, ҷамъбаст менамоянд. 

§ 5. Марњилаи тартибдињї ва тасдиќи њисобот оид ба иљрои 
буљет ва њисоботи буљетї 

Марњилаи тартибдињї ва тасдиќи њисобот оид ба иљрои 
буљет ва њисоботи буљетї марњилаи љамъбастии раванди 
буљетї ба њисоб меравад. Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон” аз моддаи 62 то моддаи 67 
худро мањз ба масъалаи танзими тартибдињї ва тасдиќи 
њисобот оид ба иљро ва њисоботи буљетї бахшидааст. Тибќи 
муќаррароти моддањои болозикр Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои вазорату идораҳо, дигар таш-
килотҳои буҷетӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва дастуриеро, ки риояи расмиёти 
стандартии баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисо-
боти молиявиро талаб менамоянд, таҳия ва нашр мекунад. 
Вазоратҳо, идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ ба Вазора-
ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи муҳлати муқар-
рарнамудаи он ҳисоботи семоҳаро дар бораи иҷрои сметаи 
даромаду хароҷот ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ бошанд, ҳисоботи семоҳа оид ба иҷрои буҷетҳои 
маҳаллӣ пешниҳод менамоянд. Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои ҷамъбасти иҷрои буҷети 
давлатӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобо-
ти семоҳа пешниҳод менамояд. Мақомоти молия дар 
маҳалҳо бо тартиби муқарраргардида оид ба ҷамъбасти 
иҷрои буҷети маҳаллӣ ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатӣ ва мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ ҳисоботи семоҳа пешниҳод менамоянд. 

Дар ҳисоботи семоҳа оид ба иҷрои буҷети давлатӣ 
маълумоти зерин дарҷ карда мешаванд: 
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- нишондиҳандаҳои воқеии даромад, грант ва қарзҳои 
давлатии дар давоми се моҳ гирифташуда; 

- хароҷоти буҷетӣ мутобиқи гурўҳбандии вазифавӣ ва 
иқтисодии буҷетӣ аз нуқтаи назари ҳаҷми аниқшудаву тас-
диқгардида ва нишондиҳандаҳои воқеӣ; 

- ҳисобот оид ба ҳолати қарзи беруна; 
- ҳисобот оид ба нишодиҳандаҳои макроиқтисодӣ. 
Дар ҳисоботи семоҳа оид ба иҷрои буҷети маҳаллӣ 

маълумоти зерин дарҷ карда мешаванд: 
 - нишондиҳандаҳои воқеӣ аз рўи даромадҳо; 
- хароҷоти буҷет аз нуқтаи назари ҳаҷми аниқшудаву та-

сдиқгардида ва нишондиҳандаҳои воқеӣ. 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи се-

моҳаро оид ба иҷрои буҷети давлатӣ тавассути воситаҳои 
ахбори омма на дертар аз ду моҳи баъди ба анҷом расидани 
семоҳаи мазкур нашр менамояд. 

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири соли 
молиявӣ оид ба ҷамъбасти сол ва тайёр кардани ҳисобот дар 
бораи иҷрои буҷети давлатӣ фармоиш мебарорад. Дар асоси 
фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ги-
рандагони маблағҳои буҷетӣ дар бораи даромаду хароҷот 
ҳисоботи солона тайёр мекунанд. Вазоратҳо, идораҳо ва ди-
гар ташкилотҳои буҷетӣ ҳисоботи солонаи ташкилотҳои то-
беъро муқоиса карда, қарори дахлдор қабул мекунанд ва то 1 
марти соли ҷорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳисоботи ҷамъбастии солона пешниҳод менамоянд. Ҳисобо-
ти иҷрои буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатиро мақомоти 
идоракунии фондҳои мазкур тартиб дода, то 1 марти соли 
ҷории молиявӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод менамоянд. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар асоси ҳисоботи солонаи вазорату идораҳо, ташки-
лотҳои буҷетӣ, гирандагони маблағҳои буҷетӣ, мақомоти 
идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ, фармоишгарони 
давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
дигар ташкилотҳои ваколатдор дар бораи иҷрои буҷети 
давлатӣ ҳисоботи солона тартиб дода, то 15 июни соли ҷорӣ 



129 

ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. 
Дар ҳисоботи солона оид ба иҷрои буҷети давлатӣ бояд 
маълумоти зайл нишон дода шавад: 

- нишондиҳандаҳои воқеии даромаду грантҳо ва қарзҳои 
давлатӣ, ки дар давоми сол гирифта шудаанд; 

- хароҷоти буҷетӣ мувофиқи гурўҳбандии буҷетии вази-
фавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ аз нуқтаи назари ҳаҷми тасдиқу 
аниқшуда ва нишондиҳандаҳои воқеӣ; 

- сатҳи воқеии касри буҷет ва маблағгузории он; 
- баланси (тавозуни) суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ дар 

аввал ва охири сол; 
- ҳисоботи дороиҳои молиявӣ ва фонди стабилизатси-

онӣ; 
- шарҳи фарқиятҳои асосӣ байни маблағҷудокунии воқе-

ии буҷетӣ ва таъйиноти тасдиқшудаи буҷетӣ; 
- ҳисобот дар бораи ҳаҷми қарзгирии давлатӣ, кафолати 

давлатии қарзҳо, ки дар давоми соли буҷетӣ дода шудаанд, 
феҳристи қарзҳои пардохтнашудаи давлатӣ, маълумот дар 
бораи амалиёти дигар оид ба идоракунии қарз; 

- тавсифи умумии сармоягузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ; 
- ҳисобот дар бораи хароҷот аз фонди захиравии Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди хароҷоти пешбини-
нашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона дар 
бораи иҷрои буҷети давлатиро ба Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 июли соли ҷорӣ 
пешниҳод менамояд. Дар як вақт якҷоя бо ҳисоботи солона 
оид ба иҷрои буҷети давлатӣ дар соли ҳисоботии молиявӣ ба 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ҳисоботи солона дар бораи иҷрои буҷети фондҳои 
мақсадноки давлатӣ пешниҳод карда мешавад. 

Хулосаи берунӣ ба ҳисобот дар бораи иҷрои буҷети дав-
латӣ аз ҷониби Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол 
то 1 октябр ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. 
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Шахсони мансабдори Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои дуруст ва мукаммал будани маълумоти 
дар хулосаи он зикрёфта мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъул мебошанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои бартараф кардани камбудиҳои дар хулоса зикр-
гардида ва мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷавобгарӣ кашидани шахсони гунаҳгор чораҳои зарурӣ 
меандешад. 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар як вақт дар баробари баррасӣ ва қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ, ҳисо-
боти солонаи иҷрои буҷети давлатии соли гузаштаи моли-
явиро баррасӣ намуда, тасдиқ мекунад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солонаро дар 
бораи иҷрои буҷети давлатӣ пас аз тасдиқ шудани он аз та-
рафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори омма нашр менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар васоити ахбори омма нашр 
намудани њисоботи солона дар бораи иљрои буљет далели 
раднопазири принсипи ошкорбаёнї дар фаъолияти моли-
явии давлат мебошад. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Раванди буљетї чист? 
2. Кадом субъектон дар раванди буљетї ширкат мевар-

занд? 
3. Вазифањои раванди буљетї аз чї иборат мебошад? 
4. Марњилањои равандии буҷетї кадомњоянд? 
5. Тартиби баррасӣ ва тасдиқи лоиҳаи буҷетӣ чи тарз 

сурат мегирад? 
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БОБИ 8. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 
ФОНДЊОИ МАЌСАДНОКИ ПУЛЇ 

§ 1. Мафњум ва намудњои фондњои маќсадноки пулї 
§ 2. Рељаи њуќуќии фондњои маќсадноки буљетї 
§ 3. Рељаи њуќуќии фондњои ѓайрибуљетї 

§ 1. Мафњум ва намудњои фондњои маќсадноки давлатї 

Талабот оид ба зарурати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҷомеаро 
ба идеяи ташкили фондҳои маќсадноки пулї овард. 
Фондҳои маќсадноки пулї як шакли тақсим ва истифодаи 
захираҳои молиявие мебошанд, ки давлат барои маблағгузо-
рии баъзе эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ ҷалб мекунад ва ба таври да-
стаҷамъона дар асоси мустақилияти фаврӣ истифода меша-
вад. Фондҳои маќсадноки давлатї яке аз зинањои марказии 
низоми буҷетии ҳар як кишвар мебошанд. 

Тавсифи молиявӣ ва ҳуқуқии фондњои мақсадноки 
давлатї ҳамчун як пайванд дар низоми молиявӣ дар он ифо-
да меёбад, ки нақшаи ҷамъоварӣ ва тақсими маблағҳои аз 
буҷети дахлдор ҷудошуда бо меъёрҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ тан-
зим мешаванд ва ба самти даќиќи њаёти иљтимої маблаѓњои 
фондњои мазкур равона карда мешаванд. 

Маблағҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ танҳо барои 
иҷрои амалҳое истифода мешаванд, ки бо қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи буҷети фондҳои мазкур му-
айян гардида, бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии навбатӣ тасдиқ карда шудаанд. 

Таърихи фаъолияти фондҳои мақсадноки пулї дар ки-
швар тўлонї набуда, асосан оѓози фаъолияти онњоро ба ни-
зоми нави иќтисодї гузаштани давлат рабт додан мумкин 
аст. Барои таъмини бехатарии маблағҳои барои эҳтиёҷоти 
иҷтимоӣ ҷудошуда фондҳои маќсадноки давлатї ташкил 
карда шуданд. 

Тибќи муќаррароти ќонунгузорї фондњои маќсадноки 
пулї ќисми таркибии низоми молиявии давлатро ташкил 
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медињанд. Аз ин рў дуруст ба роњ мондани фаъолияти онњо 
дар як ваќт фаъолияти муътадили низоми молиявии ки-
шварро таъмин намоянд, аз љониби дигар бањри амалї гар-
дидани њуќуќњои иљтимоии шањрвандон наќши зиёд доранд. 
Истифодаи дурусти буљети фондњои маќсадноки давлатї 
назорат карда мешаванд. 

Фондњои маќсадноки ѓайрибуљетї ва фондњои маќсад-
ноки буљетї дар низоми фаъолияти молиявии давлат наќши 
муассир доранд. Дар низоми молиявї ба сифати зинаи му-
стаќил мављуд будани фондњои маќсадноки давлатиро ба за-
рурати самаранок таќсим намудани захирањои молиявї 
асоснок намудан мумкин аст. Молиякунонии иљрои вази-
фањо ва функсияњои давлат на њамеша тавассути наќша 
амалї карда мешавад, зеро даромадњои буљетї харољотњоро 
ба таври мушаххас нишон намедињад. Наќш ва ањаммияти 
фондњои маќсадноки давлатї дар шароити буњронњои моли-
явї, вазъи сиёсї ва иќтисодии минтаќа ва љањон, таѓйирёбии 
иќлим, вабо, пурра љамъ нагардидани даромадњои буљетии 
банаќшагирифташуда ва афзудани харољотњои иљтимої 
бештар аён мегарданд. 

Буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ ба буҷети давлатӣ 
дохил карда шуда, онро Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари қабули Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ баррасӣ карда, 
тасдиқ менамояд. 

Даромадҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ дар буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд. 
Ҷамъоварӣ ва назорати пардохтҳои ҳатмиро ба буҷети 
фондҳои мақсадноки давлатӣ мақоми ваколатдори давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардонад. 

Фондњои маќсадноки пулиро метавон аз нигоњи иќти-
содї, моддї ва њуќуќї тањлил намуд. 

Аз нигоњи иќтисодї фондњои маќсадноки давлатї яке аз 
усулњои азнавтаќсимкунии даромадњои давлатї ба фоидаи 
гурўњњои муайяни иљтимої буда, бањри бартараф намудани 
њодисањои ѓайричашмдошт хизмат мекунанд. 
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Аз нигоњи моддї фондњои маќсадноки давлатї ин воси-
тањои пулии давлат мебошанд, ки бо маќсадњои таъйиншуда 
масраф мегарданд. 

Ба маънои њуќуќї фондњои маќсадноки давлатї дорои 
вазъи молиявї-њуќуќї мебошад. 

Фондњои маќсадноки пулї аз рўи асосњои гуногун 
тасниф карда мешаванд. 

Фондњои маќсадноки пулї вобаста ба алоќа доштана-
шон ба низоми буљетї људо мешаванд: 1) фондњои маќсадно-
ки буљетї, ки дар дохили низоми буљетї таъсис ёфта, дар ра-
ванди буљети умумї фаъолият менамоянд; 2) фондњои 
маќсадноки ѓайрибуљетї чунин маблағҳои пулие, ки аз буҷет 
ҷудо карда мешаванд ва хусусияти махсуси тартиби ташак-
кул, иҷро, ҳисобот ва назорати молиявиро доранд. 

Фондњои маќсадноки пулиро вобаста ба самтњои 
маќсаднокиашон ба ду намуд људо намудан мумкин аст: 

1) фондњои иљтимої; 
2) фондњои иќтисодї. 
Фондњои иљтимої чунин фондњои воситањои пулї ме-

бошанд, ки барои ҷамъоварӣ ва азнавтақсимнамоии воси-
тањои пулї ба табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифзнашудаи 
аҳолӣ бо мақсади баробар кардани сатҳи зиндагӣ фаъолият 
менамоянд. Фондҳои иҷтимоӣ аз ҳама маъмултарин ва аз 
ҷиҳати молиявӣ серталаб мебошанд. Фонди нафақаи ЉТ, 
Фонди суғуртаи иҷтимоии ЉТ, Фонди давлатии шуғли ањо-
лии ЉТ фонди њифзи иљтимоии ањолї маъмултарин дар ЉТ 
мебошанд. 

Фондҳои иқтисодӣ чунин нињоде ба њисоб мераванд, ки 
маблағҳои худро барои маблағгузории барномаҳои иқтисо-
дии давлат ё дастгирии соҳаи иқтисодиёт равона менамоянд. 
Ба сифати мисол, мо метавонем Фонди дастгирии соҳибкорӣ 
ва Фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душан-
беро ёдовар шавем. 

Аз рўи табиати њуќуќї санади њуќуќие, ки асоси таъсиси 
фондњои маќсадноки пулї гардидаанд, фондњои мазкурро ба 
ду гурўњ људо менамоянд: 
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1) Фондњои маќсадноки пулї, ки дар асоси талаботи 
ќонун таъсис дода шудаанд; 

2) Фондњои маќсадноки пулї, ки дар асоси санадњои зе-
риќонунї, яъне амру фармонњои Президенти ЉТ, ќарорњои 
Њукумати ЉТ, ќарору фармоишњои раисони шањрњо, вило-
ятњо, ноњияњо ва ѓайра таъсис дода шудаанд. 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон» истилоњи «фонди маќсадноки давлатї»-ро ис-
тифода мебарад ва мафњуми онро чунин пешкаш менамояд. 
Фонди маќсадноки давлатї фонди маблағҳои пулие, ки му-
тобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби даро-
мадҳо ё бо роҳи ҷудо кардани маблағ аз намудҳои мушахха-
си даромад ташкил ёфта, барои амалӣ гардонидани ин ё он 
мақсад истифода мешаванд. 

Даромади фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҳисоби ман-
баъҳои зерин ташкил меёбанд: андозу пардохтҳои махсуси 
мақсаднок ва ҳатмӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар кардааст; маблағҳои ихтиёран супурдаи шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ; маблағҳои буҷети давлатӣ; даромадҳо аз 
фаъолияти соҳибкорие, ки фонди дахлдор ҳамчун шахси 
ҳуқуқӣ амалӣ мегардонад; даромадҳои дигари муқаррар-
намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

§ 2. Рељаи њуќуќии фондњои маќсадноки буљетї 

Бояд иттилоъ дод, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» истиллоњи фондњои 
маќсадноки буљетиро истифода набурда, истилоњи фондњои 
маќсадноки давлатиро дар худ инъикос намудааст. Фондњои 
маќсадноки давлатиро вобаста ба тарзи маблаѓгузорї, 
фаъолият, идоракунї, истифодабарии маблаѓњо ва дигар 
омилњо мо метавонем ба ду гурўњ људо намоем: 

1. Фондњои маќсадноки буљетї; 
2. Фондњои маќсадноки ѓайрибуљетї. 
Фондҳои мақсадноки буҷетї ин чунин навъи фондњои 

маќсадноки давлатие ба њисоб мераванд, ки маблаѓњои онњо 
марказонидашуда буда, њамасола дар доираи муќаррароти 
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ќонуни буљет ва ё ќарорњо дар бораи буљет маблаѓњои муа-
йян ба онњо ворид мегарданд ва бо тартиби муќаррарнаму-
даи санадњои њуќуќї истифода мегарданд. Фондњои буљетї 
аз њисоби маблаѓњои буљети љумњуриявї ва мањаллї ма-
блаѓгузорї мешаванд. Фондњои буљетї аслан ба хотири ма-
блаѓгузории њодисањои ѓайричашмдошт, ки онњоро ќонунгу-
зорї пешбинї карда наметавонад таъсис дода мешаванд. 
Фондњои мазкур метавонанд ба соњањои гуногуни њаёти 
давлатию љамъиятї, аз љумла ба соњањои иќтисодиёт ва 
иљтимоиёт кумаки молиявї расонанд. 

Андозаи маблаѓњои буљетї, ки ба ин фондњо ворид ме-
гарданд дар асоси санадњои дахдори буљетї муќаррар гар-
дида, дар давоми соли молиявї истифода мегарданд. Дар су-
рате ки маблаѓњои фондњои буљетї дар соли молиявии дахл-
дор пурра истифода нагарданд, онњо бояд ба буљети давлатї 
ворид карда шаванд, яъне муҳлати маблаѓњои фондҳои 
мақсадноки буљетї метавонад тамдид карда шавад, аммо ба-
рои ин онҳо бояд ба буҷети соли оянда ворид карда шаванд. 

Бо маќсади молиякунонии харољотњои ѓайричашмдошт 
дар ќисмати харољоти буљетии низоми буљетї ва мусоидат ба 
рушди иќтисодиёти кишвар Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» таъсиси фондњои зерини 
буљетиро муќаррар намудааст: 

1. Фонди хароҷоти пешбининашуда. Фонди хароҷоти 
пешбининашуда ҳар сол ба ҳаҷми хароҷоти буҷети ҷумҳури-
явӣ дохил карда мешавад. Андозаи фонди хароҷоти пешби-
нинашуда наметавонад аз 0,5 фоизи даромади буҷети 
давлатӣ зиёд бошад. Тақсимот ва истифодабарии маблағҳои 
фонди хароҷоти пешбининашуда дар ихтиёри Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Маблағҳои фонди хароҷоти 
пешбининашуда барои бартараф кардани оқибатҳои 
офатҳои табиӣ, паҳншавии бемориҳои сироятӣ, ки баъд аз 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии 
навбатӣ ва дигар ҳолатҳои дар буҷет пешбининашуда ба 
миён меоянд, сарф мегарданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ҳар семоҳа ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хароҷоти фонди хароҷоти 
пешбининашуда маълумот пешниҳод менамояд (моддаи 45). 

2. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ан-
дозаи 2 фоизи даромади буҷети давлатӣ муқаррар гардида, 
ба буҷети ҷумҳуриявӣ дохил мешавад. Маблағҳои фонди за-
хиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи амри Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷот карда мешаванд 
(моддаи 46); 

3. Фонди стабилизатсионии рушди иқтисодиёт. Бо мақса-
ди дастгирии мўътадилии макроиқтисодӣ, таъмини устуво-
рии низоми молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба 
вуҷуд овардани кафолати иҷрои уҳдадориҳои давлат дар 
таркиби буҷети давлатӣ метавонад Фонди стабилизатсионии 
рушди иқтисодиёт таъсис дода шавад. Тартиби ташаккул ва 
истифодабарии Фонди стабилизатсионии рушди иқтисодиёт 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
шуда, андозаи маблағҳо барои фонди стабилизатсионӣ ҳар 
сол дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии 
навбатӣ муқаррар карда мешавад (моддаи 47); 

4. Фонди захиравии раиси Вилояти Мухтори Кўҳистони 
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия. Фонди 
захиравии раиси Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, 
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба андозаи 0,5 фоизи 
ҳаҷми даромади буҷети маҳаллии дахлдор муқаррар гар-
дида, ба таркиби хароҷоти он дохил карда мешавад. Ба фон-
ди захиравӣ раиси Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, 
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ихтиёрдорӣ менамо-
яд. Истифодаи маблағҳои фонди захиравии раиси Вилояти 
Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, 
шаҳр ва ноҳия бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад (моддаи 48). 

Дар маљмўъ, фондњои буљетї љињати устувории низоми 
молиявї ва њалли мушкилотњои иљтимої ва иќтисодї таъсис 
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дода шуда, аз болои онњо назорати молиявї бобати истифо-
даи маќсадноки маблаѓњояшон бурда мешавад. 

§ 3. Рељаи њуќуќии фондњои ѓайрибуљетї 

Тољикистон мутобиќи Конститутсияи он њамчун давла-
ти иљтимої эълон гардида, фароњам овардани шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро кафолат додааст. 
Њамзамон мутобиќи моддаи 39 Конститутсияи ЉТ њар шахс 
дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қоби-
лияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои дигаре, 
ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ до-
рад. 

Ба хотири иљрои њадафњои конститутсионї алалхусус 
бањри таъмини фаъолияти муътадили давлат, иљрои сари-
ваќтии функсияњои давлатї ва ташаккул додани пояњои 
давлати иљтимої дар баробари буљетњои љумњуриявї ва 
мањаллї фондњои ѓайрибуљетї таъсис дода мешаванд. Бо 
маќсади мутамарказ намудани воситањои пулии ба самти му-
стањкамнамоии сиёсати иќтисодї ва иљтимоии давлат ва 
бењтар намудани сатњи таъминоти иљтимоии шањрвандон 
дар кишвар фондњои давлатии ѓайрибуљетї таъсис дода 
шудаанд. 

Фондҳои давлатии ғайрибуҷетї ҳамчун воситаи му-
стақили молиявии давлат амал мекунанд, ки моҳияти он та-
шаккул ва ҷудо кардани як қисми захираҳои молиявии ҷомеа 
барои қонеъ сохтани эҳтиёҷоти мушаххаси шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ мебошад. 

Барои арзёбї намудани нақш ва аҳамияти маблағҳои 
ғайрибуҷетӣ дар низоми молиявї ва фарқияти онҳо аз дигар 
сохторҳои давлатӣ, бояд дар хотир дошт, ки: 

- фондҳои ғайрибуҷетӣ маҷмӯи воситањои муайяни пулї 
мебошанд, ки ба давлат тааллуқ доранд; 

- воситањои пулии мазкур барои маблағгузории вазифа-
ҳои мушаххас таъсис дода мешаванд. Аз ин рӯ маблағҳои 
дар ин фондњо ҷамъшуда барои мақсадҳое истифода наме-
шаванд, ки ҳангоми таъсиси фонд пешбинӣ нашудаанд; 



139 

- фондњои ѓайрибуљетї сарчашмањои алоњидаи даромад 
доранд, ки ба онњо пардохтњои иљтимої низ шомил ме-
шавад; 

- Захираҳое, ки дар фондҳои давлатии ғайрибуҷетї ҷамъ 
оварда мешаванд, дар идоракунии оперативии нињоди мах-
суси давлатӣ, ки мањз бо њамин маќсад таъсис дода шудааст 
ќарор дорад. дар баъзе ҳолатҳо барои иҷрои ин вазифа мах-
сус сохта шудааст. Айни њол дар ин самт Агентии суғуртаи 
иҷтимої ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолият менамояд. 

Мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 ноябри соли 2006 № 9 «Дар бораи такмили сохтори 
мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон» вазифаҳои собиқ Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиснои масъалаҳои 
вобаста ба ҷамъоварии андози иҷтимоӣ, ба зиммаи Вазорати 
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гу-
зошта шуд ва дар ин замина, Агентии давлатии суғуртаи 
иҷтимоӣ ва нафақа таъсис дода шуд. Мутобиқи Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 марти соли 2014 
№151 Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Вазо-
рати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолї ба Агентии суғуртаи 
иҷтимої ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсис дода шуд. 

Дар ЉТ фондњои ѓайрибуљетиро њамчун нињоде муар-
рифї намудан мумкин аст, ки онњо азнавтақсимнамоии да-
ромади миллиро ба манфиати гурўҳҳои муайяни иҷтимоии 
аҳолӣ амалї менамоянд. 

Имрўзњо Фонди нафаќаи ЉТ њамчун фонди ѓайрибуљетї 
аз нигоњи љамъоварї ва таќсими маблаѓњо љои аввалро 
ишѓол менамояд. Фонди нафаќа аз љониби давлат бо маќса-
ди таъминоти иљтимоии категорияњои алоњидаи шањрвандо-
ни ѓайри ќобили мењнат таъсис дода шудааст. Фонди 
нафаќаи ЉТ уњдадорињои пулии оммавї- њуќуќии давлатро 
иљро менамояд. Ин нишона на ба њамаи фондњои ѓайри-
буљетї хос мебошад. Бояд гуфт, ки њолати њуќуќии Фонди 
нафаќаи ЉТ аз дигар фондњои ѓайрибуљетї фарќ менамояд. 
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Кодекси граждании ЉТ масъалаи танзими њуќуќии шакли 
ташкили њуќуќии фондњои ѓайрибуљетиро ки нишонањои 
монанд ба фонди нафаќаи ЉТ-ро доранд, ба роњ намондааст. 

Мутобиќи моддаи 130 Кодекси граждании ЉТ Фонди 
ҷамъиятӣ ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятнадоштае эъти-
роф карда мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси 
ҳуқуқӣ дар асоси пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсис-
гардида, мақсадҳои хайрия, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё 
мақсадҳои дигари умумии муфидро пеш гирифтааст. Молу 
мулке, ки муассисони фонд ба он супурдаанд, моликияти 
фонд мебошад. Муассисон аз рӯи уҳдадориҳои фонди 
таъсисдодаашон масъулият надоранд, фонд бошад, аз рӯи 
уҳдадориҳои муассисони худ масъул нест. Фонди ҷамъиятӣ 
молу мулкро барои мақсадҳое, ки дар оинномааш муайян 
гардидаанд, истифода менамояд. Фонд ҳуқуқ дорад, ҷиҳати 
ноил шудан ба мақсадҳои умумии муфиде, ки фонд барои он 
таъсис гардидааст, ба фаъолияти соҳибкории ба ин мақсадҳо 
муносиб машғул шавад. Барои ба амал баровардани 
фаъолияти соҳибкорӣ фондҳо ҳуқуқ доранд, ҷамъиятҳои 
хоҷагидорӣ таъсис диҳанд ё дар онҳо иштирок намоянд. 
Фонд вазифадор аст, ки ҳар сол дар хусуси истифодаи молу 
мулкаш ҳисоботро ба табъ расонад. Тартиби идораи фонди 
ҷамъиятӣ ва тартиби ташкили мақомоти он тибқи оинномаи 
аз ҷониби муассисон тасдиқгардида муайян карда мешавад. 

Дар айни замон, нақши фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ 
метавонад вобаста ба ҳадафи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ муайян 
карда шавад. Фондҳои ғайрибуҷетӣ воситаи молиявии 
давлат мебошанд. Моҳияти иқтисодии онҳо аз ташаккул ва 
ҷудо кардани қисми захираҳои молиявии ҷомеа барои қонеъ 
кардани эҳтиёҷоти мушаххаси шаҳрвандон иборат аст. 

Моҳияти иљтимоии фондњои ѓайрибуљетї дар он аён ме-
гардад, ки фондҳои ғайрибуҷетӣ яке аз намудҳои муҳимта-
рини ташкил ва истифодаи маблағҳое мебошанд, ки барои 
дастгирии молиявии вазифаҳои давлат ва худидоракунии 
маҳаллӣ дар ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равона шудаанд. Фондњо 



141 

воситаи иловагии ҳалли масъалаҳои асосии иҷтимоӣ мебо-
шанд1. 

Дар низоми молиявии давлат фондҳои ғайрибуҷетӣ 
нақши назаррас доранд, зеро онҳо вазифаҳои дар назди иқти-
содиёт қарордоштаро ҳал мекунанд, масалан: таъмини афзо-
иши истеҳсолот, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар кардани са-
ломатии онҳо, бартараф кардани ноустувории муваққатии 
иқтисодиёт ва зуҳуроти буҳронӣ. Ҳалли чунин мушкилотњои 
муњим захираҳои воқеии молиявиро талаб мекунад. 

Аз рӯи хусусиятҳои иқтисодии худ, фондҳои давлатии 
ғайрибуҷетї функсияњои зеринро иҷро мекунанд: 

Функсияи тақсимотї тавассути азнавтақсимкунии 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ иҷро карда мешавад. Тақсимот 
ифодагари ташаккул додани маблағҳои фондњо аз њисоби 
пардохтҳои суғуртаи корфармо мебошад. Илова ба 
саҳмияҳои ҳатмӣ фондҳои ғайрибуҷетӣ метавонанд аз ҳисо-
би буҷети давлатӣ, ҳиссаҳои ихтиёрии шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ ташкил карда шаванд. Азнавтақсимкунӣ дар пар-
дохтҳои иҷтимоии аҳолї аз маблағи ҷамъшудаи фонд ифода 
мегардад. 

Функсияи танзимкунанда бо функсияи тақсимкунӣ 
алоқаманд аст. Азнавтақсимкунӣ ба дастгирии сатҳи 
зиндагии одамоне равона шудааст, ки бо сабабҳои объек-
тивӣ дар раванди меҳнат иштирок намекунанд. Бо ёрии 
фондҳои иҷтимоӣ таносуби даромади табақаҳои гуногуни 
аҳолӣ ба танзим дароварда мешавад. Ин раванд барои 
коҳиш додани тафовут дар сатҳи таъминоти моддии бекорон 
ва узви коргарони ҷомеа зарур аст. 

Функсияи фискалии фондҳои давлатии ғайрибуҷетї дар 
раванди ташаккули қисми даромад зоҳир мегардад. Меъёрҳои 
подоши суғуртавӣ ба тариқи қонунӣ муқаррар карда шудаанд, 
ки бояд аз ҷониби корфармоён пардохт шаванд. 

                                                                        
1 Ниг.: Носкова Ю.Е. Роль и место государственных внебюджетных фон-
дов в финансовой системе РФ // «Научно-практический электронный 
журнал Аллея Науки» – №1(28), 2019. 
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Функсияи такрористењсолкунї дар пешбурди такрори-
стеҳсолии захираҳои меҳнатӣ зоҳир мешавад. Кумакпулиҳо 
муваққатан дастгирии ањолии ѓайри ќобили мењнатро то 
барқарор шудани қобилияти меҳнатии коргарон таъмин ме-
кунад. Барқарорсозии маъюбон, ба онҳо имконият фароҳам 
меорад, ки онҳо ба кори фоиданоки иҷтимоӣ машѓул ша-
ванд, бори давлатро дар маблағгузории барномаҳои муво-
фиқи иҷтимоӣ коҳиш диҳанд ва захираҳои иловагии меҳнатӣ 
эҷод кунанд. 

Фондҳои ғайрибуҷетӣ як пайванди мустақили низоми 
молиявӣ буда, захираҳои молиявие њастанд, ки аз ҷониби 
мақомотњои ваколатдори давлатӣ идора карда мешаванд ва 
барои маблағгузории амалишавии ҳуқуқҳои иљтимоии 
шаҳрвандон нигаронида шудаанд. 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Намудњои фондњои маќсадноки пулиро номбар намоед. 
2. Даромади фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҳисоби ка-

дом манбаъҳо ташаккул меёбанд? 
3. Даромад ва харољоти Фонди Президенти Љумњурии 

Тољикистон чигуна сурат мегирад? 
4. Моҳияти иљтимоии фондњои ѓайрибуљетї чигуна 

ифода меёбанд? 
5. Фондҳои давлатии ғайрибуҷетї кадом функсияњоро 

иљро менамоянд? 
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БОБИ 9. АСОСЊОИ ЊУЌУЌИ АНДОЗ 

§ 1. Мафњуми андоз ва бољ 
§ 2. Мафњум ва предмети њуќуќи андоз 
§ 3. Принсипњо ва сарчашмањои њуќуќи андоз 
§ 4. Субъектњои њуќуќи андоз 
§ 5. Унсурњои асосии андозбандї ва намудњои андоз 
§ 6. Назорати андозї: маќсад, вазифа ва принсипњо 

§ 1. Мафњуми андоз ва бољ 

Барои амалї намудани вазифањо ва функсияњои давлат 
захирањои молиявї зарур мебошанд. Давлат вазифањо ва 
функсияњои худро дар робита ба имконоти буљетии худ иљро 
менамояд. Агар захирањои молиявї дар давлат зиёд бошанд, 
пас давлат барои расидан ба њадафњои худ љињати рушди 
иќтисодиёт ва иљтимоиёт имконияти фарох дорад. Баръакс, 
агар захирањои молиявї дар давлат ба таври кофї мављуд 
набошанд, пас давлат ба мушкилоти зиёди иќтисодї, иљти-
мої ва ѓайра дучор гардида, функсияњои худро ба пуррагї 
иљро карда наметавонад. Мањз ба хотири фароњам овардани 
имконоти молиявї љињати рушд додани кулли сохторњои 
давлатї ва љамъиятї давлатњо аз солњои нахустини пайдо-
иши худ андоз ва андозситониро муќаррар намуданд. 
Маълум аст, ки дар замони муосир давлат аз њисоби сар-
чашмањои гуногун буљети худро ташкил мекунад. Дар байни 
њамаи ин сарчашмањо андоз мавќеи мењвариро соњиб буда, 
ќисми зиёди маблаѓњои буљетї мањз аз њисоби андозњо 
љамъоварї карда мешаванд. 

Маблағҳое, ки аз андозсупорандагон ворид мегарданд 
ба молиякунонии барномаҳои давлатї равона гардида, 
инчунин мавҷудияти давлат ва фаъолияти минбаъдаи онро 
таъмин мекунанд. Дар адабиётњои муосири њуќуќї ма-
фњумњои гуногуни андоз ба назар мерасанд, ки пешнињод 
намудани баъзе аз онњоро зарур мешуморем. Андоз пар-
дохти њатмиест, ки давлат бо маќсади иљрои фунсияњои 
худ аз шахсони воќеї ва њуќуќї меситонад. Андоз шакли 
рўёниши маљбуриии ќисми моликияти ањолї (дар шакли 
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пулї) ба моликияти давлат мебошад1. Андоз ин пардохти 
њатмии бемузд буда, аз љониби ќонун муќаррар гардида, аз 
тарафи пардохткунанда дар њаљм ва муњлати муайян супо-
рида мешавад2. Андоз ин пардохти њатмї ва бемузди 
фардї буда, аз ташкилот ва шахсони воќеї дар шакли бе-
гона кардани воситањои пулї, ки ба онњо дар асоси њуќуќї 
доштан, истифода бурдан ва ё идоракунии оперативї та-
аллуќ доранд, ситонида мешавад3. Андоз пардохтест, ки ба 
буљети давлатї гузаронида шуда, даромади давлатро таш-
кил медињад. Вай пардохтест, ки дар рафти пардохти ан-
дозсупоранда аз моликияти супорандаи он ба моликияти 
давлат мубаддал мегардад. Дар ин маврид њуќуќи молики-
яти шахсї-хусусии супорандаи андоз ќатъ гардида ба ин 
маблаѓ њуќуќи моликияти давлатї пайдо мешавад. Њуќуќи 
моликият пайдо кардани давлат ба маблаѓи андоз ба вай 
имконият медињад, ки маблаѓи ба буљет воридшударо би-
дуни кадом як мањдудият ва бо салоњияти худ ихтиёрдорї 
намояд. 

 Чи тавре маълум аст, имрўзњо њама самтњои муноси-
батњои муњимми љамъиятї аз љониби санадњои њуќуќї тан-
зим карда мешаванд. Андоз чун яке аз рукнњои муњимми ња-
ёти љамъиятї ва давлатї бо танзими ќонунї фаро гирифта 
шудааст. Дар асоси дастовардњои илмї ва амалї аз љониби 
Кодекси андоз мафњуми ќонунии андоз пешнињод шудааст. 
Ин имконият медињад, ки мо андозро аз дигар пардохтњои 
њатмї ба буљет ба хуб фарќ намоем. 

Моддаи 7 Кодекси андози ЉТ оид ба мафњуми андоз чу-
нин муќарраротро дар худ љой додааст: “Андоз пардохти 
ҳатмии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба буҷет ба ҳисоб 
рафта, ба андозаи муайян амалӣ гардида, хусусияти ҳатмии 
бебозгашт ва беподош дорад. Андозҳо бо воҳиди пулӣ ҳисоб 
карда шуда, бо пули миллӣ пардохт мешаванд, агар Кодекси 
мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад”. 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право / отв. ред. О.Н. Горбунова.  – М., 1996. – С. 178 
2 Ниг.:Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. – М.: Издатель-
ская группа НОРМА- ИНФРА-М, 1997. –  С. 5. 
3 Ниг.: Н.Д.Эриашвили Финансовое право: Учебник для вузов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. –  С. 219 
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Тањлили мафњуми меъёрии андоз имкон медињад, ки 
нишонањои зерини андозро људо намоем: 

1. Њатмї будани андоз. Яке аз нишонањои асосї ва 
фарќкунандаи андоз ин њатмї будани он мебошад. Њатмї 
будани андоз маънои бечунучаро аз љониби андозсупоранда 
супоридани маблаѓњои муайян ба фоидаи давлатро доро ме-
бошад. Андоз аз љониби давлат ба таври якљониба бидуни 
њеч гуна ањд, њамоњангсозї, мувофиќасозї ва ё гуфтушунид 
бо андозсупоранда муќаррар карда мешавад. Андозњое, ки 
аз љониби давлат муќаррар мешаванд бояд дар муњлати муа-
йян ба буљети давлат супорида шаванд. Дар сурати саркашї 
кардани андозсупоранда аз супоридани андоз усули 
маљбуран ситонидани андоз ба кор бурда мешавад. Муто-
биќи моддаи 45 Конститутсияи ЉТ супоридани андоз ва 
пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, ҳатмист. Қонунҳое, ки 
андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити андозсупо-
рандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд. Аз 
муќаррароти Конститутсия бар меояд, ки шањрвандони ЉТ, 
шахсоне, ки шањрвандии ягон давлатро надоранд, шањрван-
дони хориљї ва шахсони њуќуќї, ки ба сифати андозсупо-
ранда ба ќайд гирифта шудаанд, уњдадоранд андозњо ва ди-
гар пардохтњоро супоранд. Супоридани андоз уњдадории 
конститутсионии њар як шањрванд ба њисоб меравад. Андоз-
супорандагон чи резидентон ва чи ѓайрирезидентон њуќуќи 
саркашї кардан аз супоридани андозро надоранд; 

2. Бебозгашт ва беподош будани андоз. Андозсупоранда, 
њангоме ки андоз ба буљети давлат месупорад, бояд њељ як 
навъ подош, музд ва ё дигар навъи хизматрасонињои давла-
тиро интизор набошад, зеро андоз њамчун уњдадории шахси 
алоњида ба њисоб меравад ва њама гуна уњдадорї ба фоидаи 
шахси дигар иљро мешаванд. Бо вуљуди он ки иљрои уњдадо-
рињои андозї дар маљмўъ боиси пешрафти давлат ва шу-
куфоии љомеа мегардад ва ба ин тартиб нафъ ба андозсупо-
ранда мерасад. Аммо ин њолат хусусияти фардї надорад ва 
давлат дар робита ба андози ситонидашуда ба худ уњдадорї 
намегирад. Хусусияти бебозгаш будани андоз низ ифодагари 
он аст, ки давлат дар робита ба андози ситонидашуда ба худ 
уњдадорї нагирифта, њељ амалеро ба нафъи андозсупорандаи 
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мушаххас иљро намекунад. Хусусияти мазкурро тањлил 
намуда, як масъалаи хело њам нозукро дар ин самт бояд баён 
созем. Мутобиќи Кодекси андози ЉТ андоз хусусияти бебоз-
гашт ва беподошро дорад, аммо ин хусусияти андоз дар ро-
бита ба андози иљтимої бањсњоро ба бор оварда метавонад. 
Зеро њар як шањрванде, ки андози иљтимоиро месупорад аз 
рўи ин андози супоридашуда њуќуќи гирифтани нафаќаро 
пайдо мекунад ва њатто њангоми муайян кардани андозаи 
нафаќа маќомоти таъйинкунандаи нафаќа ба њаљми умумии 
маблаѓњои аз њисоби андози иљтимоии андозсупоранда  
љамъоваришуда диќќат медињад. Дар ин росто бояд гуфт, ки 
дар робита ба андози иљтимоии супоридашуда давлат дар 
њол уњдадор намешавад, ки музди муайян ва подошеро ба 
манфиати андозсупоранда дињад, зеро масъалаи таъйини 
нафаќа баъди давраи тўлонї ба миён меояд; 

3. Хусусияти пулї доштани андоз. Андоз ба давлат танњо 
дар шакли пул супорида мешавад. Дар њолатњои истисної 
метавонад, тибќи муќаррароти ќонун ба дигар шакл супори-
да шавад. Андозсупоранда уњдадор аст, ки ба буљети давлатї 
андозро бо пули миллї супорад. Дар замони муосир њама 
гуна андозњо дар шакли пулї њисоб карда шуда ситонида 
мешаванд. Андоз метавонад дар шакли наќдї ва ѓайринаќдї 
пардохт карда шавад. Ѓайрирезидентон дар њолатњои истис-
ної ва розигии маќомоти ваколатдор метавонанд бо асъори 
хориљї андоз супоранд; 

4. Таъйиноти оммавї доштани андоз; Аз солњои нахусти 
давлатсозию давлатдорї андоз аз ањолї ба хотири 
маќсадњои муайяни оммавї, аз љумла, њифзи сарњадот, амни-
яти љамъиятї, њифзи моликияти љамъиятиву шахсї ситонида 
мешуд. Давлат айни замон низ маблаѓњои аз њисоби андоз 
љамъоваришударо ба хотири иљрои функсияњои давлатї ва 
маќомотњои он истифода мебарад ва ба ин васила низоми 
молиявии худро устувор нигоњ медорад. Бо вуљуди он ки 
имрўзњо давлат барои пур кардани буљети давлатї аз ман-
бањои ѓайриандозї њам истифода мебарад, вале андоз дар ин 
љо мавќеи марказї ва асосиро ишѓол менамояд. 

Бо дарназардошти тањлили адабиёти илмї ва муќарра-
роти ќонунгузорї ва амалияи татбиќи он чунин мафњуми ан-
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дозро пешкаш менамоем: Андоз пардохти њатмї, бемузд, бе-
бозгашт, беподош (ба истиснои андози иљтимої дар робита ба 
шахсони воќеї), хислати оммавї дошта ва аз љониби давлат 
тавассути ќонун бо маќсади фаъолияти муътадили шохањои 
њокимияти давлатї ва сохторњои дигари давлатї муќаррар-
шудае мебошад, ки аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї ба 
буљети давлатї дар шакли пулї ворид мегардад. 

Бояд тазаккур дод, ки андоз дорои ду функсия мебошад: 
1. функсияи танзимнамої; 
2. функсияи назоратї. 
Функсияи танзимнамоиро њамчун воситаи таъсиррасо-

нии молиявї ба раванди ташаккули даромадњои фондњои 
буљетї ва ѓайри буљетї тавзењ додан мумкин аст, зеро воба-
ста ба он фаъолияти муътадили иќтисодиёти кишвар ба роњ 
монда мешавад. Функсияи танзимнамої аз моњият ва 
љавњари андоз њамчун падидаи муњимми давлатї ва љамъи-
ятї бармеояд, ки аз рўзњои нахустини пайдоиши андоз онро 
њамроњї менамояд. 

Функсияи назоратии андоз аз моњияти назорати моли-
явї бармеояд ва чун љузъи муњимми назорати молиявї ме-
бошад. Мањз ба воситаи амалинамоии функсияи назоратии 
андоз маќомоти ваколатдори соњавї имкон пайдо менамояд, 
ки дар як маврид раванди иљроиши љамъоварии андозро му-
айян намояд, дар мавриди дигар муайян намояд, ки андозсу-
порандагон кадом намуди андозњоро ва тибќи кадом тартиб 
супоранд. Зимнан бояд ќайд намуд, ки мањз бо кумаки 
фунсияи назорат њадди даромади соњибкорон муайян карда 
мешавад, ки ин барои дуруст ба роњ мондани андозбандї 
ањаммияти муњимми амалї дорад. Ба хотири дуруст ба роњ 
мондани функсияи назоратї Кодекси андози ЉТ боби 4-ро 
ба масъалаи назорати пардохти андозњо ва боби 5-ро ба ма-
соили санљишњои андоз ва дигар шаклњои назорати андоз 
бахшидааст. 

Чи тавре маълум аст, дар баробари андоз дигар наму-
дњои пардохтњои њатми аз ќабили бољу хирољ низ љой до-
ранд, ки аз њамдигар фарќ кардани онњо зарур мебошад. 
Пардохтњо метавонанд њамчун андоз эътироф карда шаванд, 
агар онњо дорои хусусиятњои зерин бошанд: 
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- Мављуд набудани њуќуќи интихоб, яъне яке аз фарќи-
ятњои асосии андоз аз дигар пардохтњо дар он ифода меёбад, 
ки супоридани пардохтњои ѓайриандозї ба озодии пар-
дохткунанда робита дорад, пардохткунанда метавонад шак-
ли рафтори худро интихоб намояд (вай метавонад аз амали 
муайян даст кашад, дар ин њол ба зиммаи ў пардохт намуда-
ни маблаѓи муайян гузошта намешавад), барои андоз чунин 
имконият хос намебошад; 

- Андоз ба таври якљониба муайян карда мешавад; 
- Бо шарти бемузд ва бебаргардонидан ситонида меша-

вад; 
- Маќсади ситонидани андоз хусусияти оммавї дорад; 
- Таъминоти фаъолияти молиявии давлат ба воситаи 

воситањои пулии ба буљетњо воридгардида ба роњ монда ме-
шавад; 

- самти маќсадноки мављуд намебошад; 
- Бо маљбурсозии давлатї таъмин карда мешавад1. 
Боҷи давлатӣ пардохти ҳатмиест, ки барои анҷом дода-

ни амалиёти дорои аҳамияти ҳуқуқӣ ё додани ҳуҷҷатҳо аз 
ҷониби мақомоти ваколатдоршуда дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ба буљет аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї супори-
да мешавад. 

Мутобиќи моддаи 3 Ќонуни ЉТ “Дар бораи бољи 
давлатї” боҷи давлатӣ ситонида мешавад: 

- аз аризаҳои даъвогӣ, аризаҳо (шикоятҳо, шикоятҳои 
кассатсионӣ ва назоратӣ), ки ба судҳои Ҷумҳурии Тоҷики-
стон пешниҳод мешаванд; 

- барои анҷом додани амалиётҳои дорои аҳамияти 
ҳуқуқӣ дар мақомоти адлия, мақомоти ваколатдори давлатӣ 
оид ба дин ва андоз; 

- барои анҷом додани амалиёти нотариалӣ мувофиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- барои бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ 
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

                                                                        
1 Ниг.: Шереметьева А.Н. Административно-правовое регулирование 
взимания налогов и сборов в таможенной сфере: Дис. … канд. юрид. 
наук. — Хабаровск, 2006. –  С. 23. 
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- барои баррасӣ ва додани ҳуҷҷатҳое, ки бо гирифтани 
шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё баромадан аз 
шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд; 

- барои анҷом додани дигар амалиётҳои дорои аҳамияти 
ҳуқуқӣ, ки њамин Қонун муайян мекунад. 

Боҷњо пардохтњои ҳатмии ѓайриэквивалентие мебошанд, 
ки дар асоси қонун дар шакли бегона кардани маблағҳои ба 
пардозанда дар асоси ҳуқуқи моликият тааллуқдошта сито-
нида мешаванд, ки њангоми амалинамоии функсияњои ба 
мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 
мақомоти дигари ваколатдори давлатї ва шахсони мансаб-
дори онњо вогузоршуда пардохт карда мешаванд»1. 

Дар воќеъ, супоридани бољи давлатї яке аз асосњои бар-
расии парвандањо дар судњо буда, сабаби иљро намудани 
амали муайяне аз љониби маќомотњои давлатї бо дархости 
бољсупоранда мегардад. Бољ ба мисли андоз њамчун пардох-
ти њатмї буда, аз шахсони воќеї ва њуќуќї ба манфиати 
буљети давлатї ситонида мешавад. Дар аксари адабиёти 
њуќуќї њангоми пешнињод намудани таърифи бољ ќайд ме-
гардад, ки бољ пардохти њатмие мебошад, ки дар сурати су-
поридани он маќомоти давлатї амали муайянеро ба манфи-
ати бољсупоранда иљро менамояд. Зимнан бояд тазаккур 
дод, ки њангоми аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї супори-
дани бољи давлатї, маќомотњои давлатї уњдадоранд аз рўи 
дархости бољсупоранда амали муайянеро иљро намоянд, ам-
мо ситонидани бољи давлатї аз шахсони воќеї ва њуќуќї 
маънои онро надорад, ки баррасии масъалаи муайян, маса-
лан баррасии аризањои даъвогї дар суд њатман бояд ба ман-
фиати бољсупор њал карда шавад. Бинобар ин супоридани 
бољ на њама ваќт боиси ба манфиати бољсупоранда фаъолият 
намудани маќомотњои давлатї мегардад. 

Яке аз фарќиятњои асосии бољ аз андоз дар он аст, ки 
маќомоти ваколатдори давлатї уњдадор мешаванд, ки амали 
муайяни ањаммияти њуќуќидоштаро дар робита ба бољсупо-

                                                                        
1 Ниг: Злобин Н.Н. Налог как правовая категория: Дис. … канд. юрид. 
наук. –  М., 2003. – С. 13. 
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ранда иљро намоянд. Ин њолат нисбат ба андозсупоранда 
љой надорад. 

Зери мафњуми бољ як ќатор муаллифон пардохти 
њатмиеро мефањманд, ки барои расонидани хизмати хислати 
иљтимої ситонида мешавад1. 

§ 2. Мафњум ва предмети њуќуќи андоз 

Раванди љамъоварии муътадили захирањои молиявї ва 
фаъолияти молиявии давлат танзимнамоии њуќуќии 
њуќуќу уњдадорињои иштирокчиёни муносибатњои соњаро 
таќозо менамоянд. Бе шубња ин вазифа ба уњдаи давлат гу-
зошта шудааст, ки вай бо тартиби муќарраршуда санадњои 
гуногуни њуќуќиро барои танзими њамаи марњилањои 
фаъолияти молиявии давлат ќабул ва татбиќ менамояд. 
Зимнан бояд иброз дошт, ки муносибатњое, ки оид ба ма-
соили андоз ба вуќўъ меоянд аз љониби њуќуќи андоз ба 
танзим дароварда мешаванд. Њуќуќи андоз яке аз 
ќисматњои асоии њуќуќи молиявї ба њисоб меравад ва 
њамчун зерсоњаи њуќуќи молия муаррифї мегардад. Мањз 
бо кумаки меъёрњои њуќуќи андоз шахсони ваколатдор 
љамъоварии андозро ба роњ мемонанд. 

Муносибатњои љамъиятї дар бахши андоз наметавонанд 
бо роњи табиї амалї шаванд, ин муносибатњо танњо зери 
таъсири меъёрњои њуќуќ ба низом дароварда мешаванд2. 
Мањз аз њамин сабаб зарурат пеш омад то дар соњаи андоз 
санади кодификатсионї љињати танзими њамаљонибаи муно-
сибатњои андозї ќабул карда шуд. 

Њуќуќи андоз њамчун зерсоњаи њуќуќи молия аз низоми 
меъёрњои њуќуќ иборат буда, муносибатњои љамъиятиеро, ки 
дар раванди муќаррар намудан, љорї намудан, ситонидани 
андозњо ва бољњо инчунин њангоми амалї намудани назора-
ти андоз ва ба љавобгарї кашидан барои вайрон намудани 

                                                                        
1Ниг.:  Гуреев В.И. Понятие и отличительные признаки налога, сбора, 
пошлины // Государство и право. 2005. – № 4.  – С. 54. 
2 Ниг.: Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о гос до-
ходах. – М., 2002. – С. 57. 
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њуќуќвайронкунї дар бахши андоз ба вуљуд меоянд ба тан-
зим медарорад. 

Њуќуќи андоз дорои предмети танзими худ мебошад. 
Ба сифати предмети њуќуќи андоз асосан муносибатњои 
љамъиятие баромад мекунанд, ки байни давлат ва андозсу-
порандагон ва дигар шахсон оид ба муќаррар намудан, 
љорї намудан ва ситонидани андозњо ва бољњо ба вуљуд 
меоянд. 

Моддаи 1 Кодекси андози ЉТ љињати муайян намудани 
предмети њуќуќи андози ЉТ наќши муассир дорад, зеро чу-
нин муќарраротро дар худ љой додааст: “Кодекси мазкур 
муносибатҳои омиронаро оид ба муқаррар намудан, тағйир 
додан, бекор кардан, ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо, 
инчунин муносибатҳои байни давлат ва андозсупорандаро 
(агенти андозро) вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои андоз (мин-
баъд – муносибатҳои андозӣ) танзим менамояд. Муносибат-
ҳои вобаста ба ситонидани боҷҳои гумрукӣ, андозҳо аз 
молҳо ва воситаҳои нақлиёти тавассути сарҳади гумрукии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолёбанда бо Кодекси мазкур ва 
қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим да-
роварда мешаванд. Муносибатҳои вобаста ба ситонидани 
боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет бо 
қонунҳои дахлдор ва Кодекси мазкур ба танзим дароварда 
мешаванд”. 

Предмети њуќуќи андозро муносибатњои гуногуни 
љамъиятї ташкил медињанд, ки онњоро ба тарзи зайл 
гурўњбандї намудан мумкин аст: 

1. Муносибатњо вобаста ба муќаррар намудани андозњо 
ва бољњо; 

2. Муносибатњо вобаста ба љорї намудани андозњо ва 
бољњо; 

3. Муносибатњо вобаста ба ситонидани андозњо ва 
бољњо; 

4. Муносибатњо вобаста ба амалї намудани назорати 
андоз; 

5.Муносибатњо вобаста ба љавобгарї кашидан љињати 
њуќуќвайронкунї дар бахши андоз; 



152 

6. Муносибатњо вобаста ба шикоят аз болои санади 
маќомоти андоз, амал ва беамалии шахсони мансабдори 
маќомоти андоз. 

Муносибатњое, ки предмети њуќуќи андозро ташкил 
медињанд дорои хусусиятњои зерин мебошанд: 

- Хусусияти молумулкї ва ѓайри молумулкї доранд; 
- Хусусияти ѓайриэквивалентї доранд; 
- Барои ташкил намудани фондњои пулии давлатї хид-

мат менамоянд; 
- Хусусияти њокимиятї (омирона) дошта, ба сифати 

иштирокчии њатмии муносибатњо давлат баромад 
менамояд; 

- Хусусияти молумулкї ва ѓайримолумулкї доранд1. 

§ 3 Принсипњо ва сарчашмањои њуќуќи андоз 

Принсипњои њуќуќи андоз гуфта асосњои ибтидоиеро 
меноманд, ки мазмуни њуќуќи андозро таљассум намуда, 
самтњои инкишофёбии онро муайян менамоянд2. 

Њуќуќи андози ЉТ дорои принсипњои умумисоњавї ва 
махсуси 

соњавї мебошад. 
Ба принсипњои умумисоњавї инњо дохил мешаванд: 
- Ќонуният; 
- Адолат; 
- Баробарњуќуќї; 
- Озодї; 
- Љавобгарї ва ѓайра. 
Ба принсипњои махсуси соњавї, ки ба соњаи њуќуќи ан-

доз дахл доранд, инњо дохил мешаванд: 
- Ситонидани андоз бо маќсадњои оммавї; 
- Ягона будани низоми андоз; 

 
                                                                        
1 Ниг.: Худяков А.И. Налоговое право: учебник. Общая часть.  – С. 194-
199. 
2Ниг.: Њуќуќи андози Љумњурии Тољикистон: Воситаи таълимї/ Зери 
назари номзади илмњои њуќуќ, дотсент Шонасридинов Н.Ш.  – Душанбе, 
2012. –  С. 55. 
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- Муќаррар намудан андоз тибќи ќонун; 
- Адозбандии яккарата; 
- Умуми будан андозбандї; 
- Баробарии андозсупорандагон ва ѓайра. 
Њуќуќи андоз њамчун зерсоњаи њуќуќи молия дорои сар-

чашмањои худ мебошад. Сарчашмањои њуќуќи андоз ин шак-
ли зоњирии ифодаёбии меъёрњои њуќуќ мебошанд. Сарчаш-
мањои њуќуќи андоз ин санадњои гуногуни њуќуќї мебошанд, 
ки дар онњо меъёрњои њуќуќи андоз љой доранд. 

Сарчашмањои њуќуќи андоз санадњои зерини њуќуќї ме-
бошанд: 

1. Конститутсияи ЉТ; 
2. Санадњои њуќуќи байналхалќї; 
3. Кодекси андози ЉТ; 
4. Ќонунњои ЉТ, ки онњо муносибатњои андоз ва бољро 

танзим менамоянд; 
5. Санадњои зериќонунї, ки дар робита ба масъалањои 

андоз ва бољ аз љониби субъектони салоњиятдор ќабул гар-
дидаанд. 

Дар баробари Кодекси андози ЉТ инчунин санадњои 
зерин дар танзими муносибатњои андоз мавќеи муњим 
доранд: 

- Кодекси ЉТ «Дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї» 
- Кодекси љиноятии ЉТ; 
- Ќонуни ЉТ «Дар бораи муфлисшавї»; 
- Кодекси гумруки ЉТ; 
- Ќонунгузорї оид ба бољи давлатї; 
- Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети 

давлатї барои соли дахлдор» 
Ба сифати сарчашмаи асосии њуќуќи андоз Конститут-

сияи ЉТ баромад менамояд. Конститутсияи ЉТ ќувваи олии 
њуќуќї дошта меъёрњои он мустаќиман амал мекунад. Аз рўи 
талаботи љойдошта ќонунњои дар њама соњањо амалкунанда, 
аз љумла, ќонунњои соњаи андоз бояд ба Конститутсияи ЉТ 
мутобиќ бошанд. Моддаи 45 Конститутсияи ЉТ оид ба ма-
соили андоз чунин муќарраротро дар худ љой додааст: “Су-
поридани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, 
ҳатмист. Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё 
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шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи 
бозгашт надоранд”. 

Мутобиќи моддаи 2 Кодекси андози ЉТ “Қонунгузории 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси мазкур, санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии мутобиқи он қабулшуда ва санадҳои ҳуқуқии бай-
налмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, ки муносибатҳои 
андозиро ба танзим медароранд, иборат мебошад. Ма-
фҳумҳо ва истилоҳоти қонунгузории гражданӣ, оилавӣ ва 
соҳаҳои дигари қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 
Кодекси мазкур истифода шудаанд, бо ҳамон маъное татбиқ 
мегарданд, ки дар ҳамин соҳаҳои қонунгузорӣ истифода ме-
шаванд, агар дар Кодекси мазкур тартиби дигаре пешбинӣ 
нашуда бошад. Дар ҳолати мухолифат байни муқаррароти 
Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо 
мақсадҳои андозбандӣ муқаррароти Кодекси мазкур исти-
фода бурда мешаванд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки 
масъалаҳои андозбандиро дар бар мегиранд, бояд ба муқар-
рароти Кодекси мазкур мутобиқат намоянд». 

Дар маљмўъ, ќонунгузории бахши андоз сарчашмањои 
њуќуќи андозро ташкил медињанд. Сарчашмањои њуќуќи ан-
доз маљмўи меъёрњои андозї-њуќуќї мебошанд, ки дар 
ќонунњои ЉТ, санадњои маќомотњои њокимияти давлатї дарљ 
гардида, танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
андоз мебошанд. 

§ 4 Субъектњои њуќуќи андоз 

Дар назарияи њуќуќ истилоњи субъекти њуќуќ ва иштирок-
чии муносибатњои њуќуќї њаммаъно шуморида мешаванд. Со-
тиволдиев Р.Ш. ќайд менамояд, ки иштирокчиёни муноси-
батҳои ҳуқуқї – шахсоне мебошанд, ки имконияти ҳуқуқї до-
ранд. Ин љо истилоҳи "шахс" ба маънии ҳуқуқї истифода ме-
шавад. Шахс гуфта шаҳрвандон, ташкилотҳо, иттиҳодияҳои 
љамъиятиро дар назар доранд. Иштирокчиёни муносибатҳои 
ҳуқуқї дар айни замон субъектон ё барандаи ҳуқуқ мебошанд. 
Ҳамон як шахс дар айни вақт ҳам иштирокчии муносибати 
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ҳуқуқї ва ҳам субъект ё барандаи ҳуқуқ аст. Вале нисбати шахс 
ҳамчун барандаи (субъекти) ҳуқуқ истилоҳи "баранда" ё "субъ-
ект" истифода мешавад. Чунин шахс иштирокчии муноси-
батҳои ҳуқуқї буда, вале "иштирокчии" ҳуқуқ шуда наметаво-
над. Вай субъект, барандаи ҳуқуқ аст. Мафҳумҳои "иштирок-
чии муносибатҳои ҳуқуқї" ва "баранда ё субъекти ҳуқуқ" ҳам-
маъноянд, вале бо истилоҳи гуногун ифода мешаванд. 

Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқї намудҳои зерин 
доранд: 

1) иштирокчиёни фардї: шаҳрвандони давлат, шахсони 
хориљї, шахсони бетабаа; 

2) иштирокчиёни коллективї: ташкилотҳои давлатї ва 
ғайридавлатї (мақомоти давлати, корхонаҳо, фирмаҳои хо-
риљї, иттиҳодияҳои љамъиятї ва ғ.); 

3) давлат, воҳидҳои марзиву маъмурии он. 
Субъектони њуќуќи андоз шахсоне ба њисоб мераванд, 

ки рафтори онњо бо меъёрњои њуќуќи андоз танзим мегар-
данд, инчунин нињодњое, ки дар татбиќи меъёрњои њуќуќи 
андоз ширкат меварзанд. Ба сифати субъектони асосии 
њуќуќи андози ЉТ маќомотњои давлатї дар соњаи андоз ва-
колатдоршуда, андозсупорандагон (шахсони њуќуќї ва шах-
сони воќеї – резидентон ва ѓайрирезидентон) ва агентњои 
андоз баромад менамоянд. 

Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ ва Хадамоти 
гумруки назди Њукумати ЉТ маќомотњои асосии ваколатдо-
ри давлатї дар соњаи андоз ва бољ ба њисоб мераванд. 

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї дар соњаи 
назорати давлатии пардохти пурра ва сариваќтии андозњо 
мебошад, ба истиснои њолатњое ки Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон ситонидани андозњоро ба ваколати 
маќомоти дигар вогузор намудааст. Ваколатњои кумитаи ан-
дози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар боби IV – 
Танзими њуќуќии назорати молиявї дар Љумњурии Тољики-
стон ба таври муфассал пешнињод гардидааст. 

Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон мақомоти ваколатдори ҳифзи ҳуқуқи ҳокимияти иҷроия 
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оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ буда, бо мақсадҳои 
гумрукӣ татбиқи мустақими вазифаҳоро дар соҳаи фаъоли-
яти гумрукӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмин менамояд. 

Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољики-
стон ваколатҳои зеринро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ 
анҷом медиҳад: 

- дар доираи салоҳияти худ таъмин намудани истиқло-
лият, амнияти миллӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
инчунин андешидани тадбирҳо доир ба ҳимояи ҳаёт, салома-
тии инсон ва ҳифзи муҳити зист; 

- таъмини риояи қонунгузории гумрукӣ ва дигар са-
надҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати 
онҳо ба зиммаи мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон гу-
зошта шудааст; 

- таъмини татбиқи сиёсат дар соҳаи фfъолияти гумрукӣ; 
- дар доираи салоҳияти худ таъмин намудани ягонагии 

қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- анҷом додани маъмуригардонии гумрукӣ мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- таҳлилу ҷамъбаст намудани таҷрибаи татбиқи қонунгу-

зории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ 
ва оид ба такмили қонунгузории гумрук пешниҳод намудани 
таклифҳо; 

- таъмин намудани ҳамкориҳои байналмилалии гумрукӣ 
ва ифiои уҳдададориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон доир ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ; 

- аз рӯи тартиби муқарраргардида бо мақомоти ҳокими-
яти иҷроияи кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ 
оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ҳамкорӣ менамояд; 

- таъмини саривақтӣ ва воқеии баррасии шикоятҳо оид 
ба қарор, амали ғайриқонунӣ ё беамалии мақомоти гумрук 
ва шахсони мансабдори онҳоро анҷом медиҳад; 

- ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни фаъолияти иқти-
содӣ, хориҷӣ ва дигар фаъолиятро дар соҳаи гумрук ҳимоя 
мекунад; 
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- ҳифзи маълумоти дорои сирри давлатӣ ва дигар сирри 
бо қонун ҳифзшавандаро таъмин мекунад; 

- таъмини барасмиятдарории гумрукӣ, назорати гумру-
кии мол ва воситаҳои нақлиёт, ки тавассути сарҳади гумру-
кии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол меёбанд, аз ҷумла 
молҳои зераксизӣ; 

- таъмини воридоти саривақтӣ ва пурраи боҷҳо, андозҳо, 
инчунин хироҷҳо ба буҷети давлатӣ, ки ситонидани онҳо ба 
зиммаи мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор 
шудааст; 

- таъмини инкишофи заминаи моддию техникии мақо-
моти гумрук, аз ҷумла ҷорӣ намудани технологияи иттило-
отӣ бо мақсадҳои соддагардонӣ ва такмили хизматрасонии 
гумрукӣ, инчунин ташкили фаъолияти низоми (системаи) во-
ситаҳои техникии гумрук; 

- мустақилона ва дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ назоратро аз болои риояи низоми минтақаи назорати 
гумрукӣ, ташкили низоми (системаи) ҳифзи иншоотҳои ин-
фраструктураи гумрукӣ, инчунин бо мақомоти амнияти мил-
лӣ ва татбиқи тадбирҳоро оид ба ҳифзи Сарҳади давлатӣ ва 
сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад; 

- таъмини номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ; 
- таъмини омори гумрукии тиҷорати хориҷӣ ва омори 

гумрукии махсусро; 
- таъминн мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо маълумот 

оид 6а омори тиҷорати хориҷӣ, маблағи боҷҳои гумрукӣ, ан-
доз ва хироҷҳои ситонидашуда, инчунин имтиёзҳои тарифӣ; 

- системаи назоратро аз болои дуруст муайян намудани 
арзиши гумрукии мол ташкил менамояд; 

- гузаронидани корҳои ахборотию фаҳмондадиҳӣ ва 
машваратӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ; 

- таьмини риояи мамнўъият ва маҳдудиятҳо дар тиҷорати 
хориҷӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати мол 
ва воситаҳои нақлиёти тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интиқолёбанда муқаррар намудаааст; 

- огоҳ, ошкор ва пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо 
дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ; 
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- фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, мубориза бар зидди 
қочоқ ва дигар ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ 
анҷом медиҳад; 

- парвандаҳоро оид ба ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи 
фаъолияти гумрукӣ ва ҷалб намудан ба ҷавобгарии маъмурӣ 
аз рӯи тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ бар-
расӣ менамояд; 

- оид ба пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи 
нашъаовар, моддаҳои психотропӣ, яроқ, ашёҳои дорои ар-
зишҳои бадеӣ, таърихӣ ва бостоншиносии халқҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ, намудҳои ҳайвонот ва 
наботот, ки ба онҳо хатари нобудшавӣ тақдид менамояд, 
қисмҳо ва маҳсули (деривати) онҳо системаи тадбирҳоро 
таҳия ва татбиқ менамояд; 

- тайёр намудан, бозомӯзӣ (тағйири ихтисос) ва баланд 
бардоштани ихтисоси кормандони мақомоти гумрук дар му-
ассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар му-
ассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ дар асоси санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон амалӣ менамояд; 

- ҳифзи мол ва воситаҳои нақлиёте, ки ба моликияти 
давлатӣ табдил дода шудаанд таъмин мекунад; 

- мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амни-
яти фаъолияти мақомоти гумрук, ҳимояи шахсони мансаб-
дори мақомоти гумрук ва аъзоёни оилаи онҳоро аз амалҳои 
ғайриқонунӣ таъмин мекунад; 

- аз болои риояи қонунгузории асъор дар доираи вако-
латҳои худ назорат мебарад; 

- таъмини иҷрои тартиби иҷозати интиқоли мол ва воси-
таҳои нақлиёт тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

- дар доираи салоҳияти худ таъмин намудани ҳифзи 
ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

- назорат аз болои содироти моли хусусияти стратеги-
дошта ва дигар молҳои барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаётан 
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муҳим, арзишҳои фарҳангӣ, инчунин иштирок намудан дар 
ташкили назорати содиротӣ; 

- мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом 
додани фаъолият доир ба мукаммалгардонӣ, нигоҳдорӣ, 
бақайдгирӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ, ки дар ҷараёни 
фаъолияти Хадамот ташкил шудаанд; 

- дигар ваколатҳои пешбининамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ба сифати андозсупоранда шахсони воќеї ва ташки-
лотњое баромад менамоянд, ки мутобиќи Кодекси андози ЉТ 
ба зимаашон уњдадории пардохти андоз вогузор карда 
шудааст. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки филиал ва намо-
яндагињои ташкилотњо низ ба сифати андозсупоранда дар 
муносибатњои њуќуќи андоз баромад менамоянд. 

Моддаи 17-и Кодекси андози ЉТ муќаррар менамояд, ки 
андозсупоранда (супорандаи андоз) – шахсе, ки мутобиқи 
Кодекси андоз ба зиммааш уҳдадории пардохти андозҳо гу-
зошта шудааст. Аз ҷумла, шахси воқеӣ андозсупоранда ба 
ҳисоб меравад, агар чунин шахс резидент бошад. Инчунин 
шахси воқеӣ (ташкилот) андозсупоранда ба ҳисоб меравад, 
агар ин шахс: 

а) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятеро амалӣ намо-
яд, ки даромад медиҳад, ё аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон даромад мегирад; 

б) молики (истифодабарандаи) молу мулке бошад, ки 
бояд андозбандӣ шавад; 

в) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракатҳо ё амали-
ёти андозбандишавандаро иҷро намояд. 

Шахсони воќеї њамчун андозсупоранда њолати њуќуќии 
гуногунро, ки ќонунгузор бо маќсади татбиќи меъёр, имтиёз, 
тартиб ва муњлати пардохт муќаррар мекунад доро мебо-
шанд. Масалан, кормандони ташкилот, соњибкорони инфи-
родї, молики амволи манќул ва ѓайриманќул ва намоянда-
гони ќонунї вазъи андозї-њуќуќии гуногун доранд. 

Шахсони воќеї дар муносибатњои њуќуќи андоз њамчун 
андозсупоранда баромад менамоянд. Шањрвандони ЉТ 
шањрвандони хориљї, шахсони бетабаа ва соњибкорони ин-
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фиродї њамчун шахси воќеї дар муносибатњои андоз баро-
мад менамоянд. Кодекси андози ЉТ ба хотири риоя намуда-
ни принсипи адолат ва баробарї дар раванди танзими муно-
сибатњои андозї истилоњоти шањрванди ЉТ, шањрванди хо-
риљї ва шахси бетабааро кам мавриди истифода ќарор 
медињад ва бо маќсади таъмини баробарї ва канорагирї аз 
табъиз њангоми муќаррар намудани андоз нисбат ба шахсо-
ни воќеї, истилоњи резидент ва ѓайрирезидентро истифода 
менамояд. Дар муносибатњои андозї шањрванди хориљї ва 
шахси бетабаа метавонад ба њайси резиденти ЉТ баромад 
намоянд. Резиденти ЉТ будан маънои шањрванди ЉТ будан-
ро надорад. 

Шахси воқеие, ки дар давоми ҳар давраи 12-моҳаи пай 
дар пай гузаранда, ки дар ҳамин соли тақвимии ҷорӣ ба охир 
мерасад, дар ҳақиқат дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бештар аз 182 рўз қарор дошта бошад, аз рўзи 183-юм барои 
соли ҷории тақвимӣ резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон (мин-
баъд – резидент) ба ҳисоб меравад. Агар чунин шахси воқеӣ 
дар соли гузаштаи тақвимӣ резидент ба ҳисоб рафта бошад, 
пас он аз 1 январи соли ҷорӣ низ резидент ба ҳисоб меравад. 
Шахси воқеие, ки дар давоми ҳамин соли тақвимии ҷорӣ дар 
хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ҳамин соли тақвимии 
ҷорӣ, новобаста ба давомнокии чунин хизмат, резидент ба 
ҳисоб меравад. Шахсони воқеие, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошанд, шахсони воқеие, ки барои қабул шу-
дан ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар бораи ги-
рифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бе қабули шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ариза додаанд, сарфи назар аз муҳлати дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буданашон ва дигар омилҳои муайяннамудаи 
ҳамин модда, ҳамчун шахсони воқеӣ – резидентон эътироф 
мешаванд, аз ҷумла: 

- аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хориҷа ба сафари хизматӣ фиристодашуда, аз 
ҷумла кормандони дипломатию консулӣ ва намояндагиҳои 
ба онҳо баробаркардашуда, намояндагиҳои тиҷоратии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои байналмилалӣ ё бай-
ниҳукуматӣ, инчунин аъзои оилаи шахсони воқеии зикргар-
дида; 

- аъзои экипажҳои воситаҳои нақлиётии ба шахсони 
ҳуқуқӣ ё шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқдошта, 
ки ҳамлу нақли байналмилалиро анҷом медиҳанд; 

- хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони ғайринизомии пой-
гоҳҳои ҳарбӣ, қисмҳои ҳарбӣ, гурўҳҳо, қисмҳо ва ҷузъу 
томҳои ҳарбие, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷойгир шудаанд-шахсоне, ки дар объектҳои воқеъ берун аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моликияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ё резидентҳо ё субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошанд (аз ҷумла дар асоси шартномаҳои консессионӣ), 
кор мекунанд; 

- хонандагон, донишҷўён, коромўзон ва таҷрибаомўзон, 
ки бо мақсади таҳсил ва коромўзӣ дар давоми тамоми 
муҳлати таълим ва коромўзӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор доранд; 

-муаллимон ва кормандони илмӣ, ки бо мақсади 
таълимдиҳӣ, машварат ё иҷрои корҳои илмӣ дар давоми та-
моми муҳлати таълим ё иҷрои корҳои номбаршуда берун аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. 

Шахси воқеии хориҷии дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷики-
стон қарордошта вақти воқеии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор доштан ба ҳисоб намеравад, агар чунин шахс: 

- ба сифати шахси дорои мақоми дипломатӣ ё консулӣ (ё 
узви оилаи чунин шахс) қарор дошта бошад; 

- ба сифати корманди ташкилоти байналмилалӣ ё ба си-
фати шахсе, ки дар хизмати давлатии кишвари хориҷӣ кор 
мекунад (ё аъзои оилаи чунин шахс) қарор дошта бошад; 

- танҳо барои гузаштан аз як давлати хориҷӣ ба давлати 
хориҷии дигар тавассути ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор дошта бошад. 

Яке аз субъектони фаъоли њуќуќи андоз агенти андоз 
мебошад. Ташкилот ё соҳибкори инфиродие, ки мутобиқи 
Кодекси мазкур ба зиммаашон вазифаи ҳисоб намудани ан-
доз, аз андозсупоранда ё аз манбаи пардохт нигоҳ доштан ва 
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ба буҷети дахлдор гузаронидани он гузошта шудааст, агенти 
андоз мебошад. Агенти андоз дорои ҳамон ҳуқуқу уҳдадо-
риҳое мебошад, ки андозсупоранда дорад, агар дар Кодекси 
андози ЉТ тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. 

Агенти андоз вазифадор аст: 
- андозҳои мутобиқи Кодекси андози ЉТ аз андозсупо-

ранда ё аз манбаи пардохт нигоҳдошташавандаро дуруст ва 
сари вақт ҳисоб намояд, нигоҳ дорад ва ба буҷет гузаронад; 

- даромадҳои ба андозсупорандагон пардохтшуда, ан-
дозҳои аз андозсупорандагон (ё аз манбаи пардохт) ни-
гоҳдошташуда ва ба буҷети дахлдор гузаронидашударо ба 
ҳисоб гирад, аз ҷумла оид ба ҳар як андозсупоранда ҳисоби 
ҷудогона барад; 

- ба мақомоти андози маҳалли баҳисобгирии худмуво-
фиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андози ЉТ ҳисобо-
ти андоз пешниҳод намояд; 

- дигар вазифаҳоеро, ки қонунгузории андоз пешбинӣ 
намудааст, иҷро намояд. 

Уњдадории андозсупоранда оид ба пардохти андоз њан-
гоми мављуд будани асосњои муайян, ки дар ќонунгузории 
соњаи андоз пешбинї шудаанд, ба вуљуд меояд, таѓйир ме-
ёбад ва ќатъ мегардад. Асоси ба вуљуд омадани уњдадории 
пардохти андоз мављуд будани объекти муайян мебошад, ки 
дар соњибияти андозсупоранда ќарор дорад. 

Шахсони њуќуќи њамчун субъекти њуќуќи андоз ба њисоб 
рафта, намудњои гуногуни андозро вобаста ба фаъолият ва 
дороиашон месупоранд. Њаљми зиёди даромади буљаи ки-
швар мањз аз њисоби андозњое, ки шахсони њуќуќи пардохт 
менамоянд, пур карда мешавад. 

Мутобиќи моддаи 48 Кодекси граждании ЉТ ташкилоте 
шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият, пешбурди 
хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта, аз 
рӯи уҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, ме-
тавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайри-
молумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, уҳдадорӣ ги-
рад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад. 
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Субъектњои њуќуќи андоз ба иштирокчиёни дар боло 
номбаршуда мањдуд нагардида, њамчунин дигар субъектон 
низ њангоми ба вуљуд омадани бањс, назорати иљроиши якхе-
лаи ќонунњо, назорати андоз, љавобгарї дар соњаи андоз ва 
дигар њолатњо ширкат меварзанд. 

§ 5. Унсурњои асосии андозбандї ва намудњои андоз 

Принсипњои умумии бунёди низоми андозї ифодаи му-
шаххаси худро дар унсурњои андозбандї меёбанд. 

Унсурњои андоз гуфта воњидњои функсионалии дохилии 
ифодаёбандаро меноманд, ки дар маљмўъ сохтори њуќуќи 
андозро ташкил медињанд. Сохтори таркибї барои њамаи 
намудњои андоз ва пардохтњо ягона мебошад ва аз ин рў он 
унверсалї мебошад. Аммо ифодаёбии ин унсурњо барои њар 
як намуди андоз бо хусусияти хос пешбинї шуда, дар натиља 
њар як андоз намуди алоњидаи фардиро касб намуда, имко-
нияти фарќ намудани андозњо ва пардохтњоро пешбинї ме-
намояд. 

С.Г. Пепеляев ќайд менамояд, ки чунин унсурњои андоз 
мављуд мебошанд: 

- андозсупоранда – шахсе, ки ба зиммаи ў вазифаи 
њуќуќии пардохти андоз гузошта шудааст; 

- объекти андозбандї – далелњои њуќуќие (амал, воќеа, 
њолат), ки меъёрњои њуќуќ ба миён омадан, таѓийр ёфтан ё 
худ ќатъ гардидани њуќуќу вазифањо дар бахши андозро ба 
онњо алоќаманд медонанд; 

- манбаи андоз – аломатњое, ки хусусияти воќеиро (на 
њуќуќиро) муайян мекунад ва барои ситонидани андози 
дахлдор асос мешаванд; 

- миќёси андоз – тартиби њисоб кардани манбаи андоз; 
- тарзи њисоби манбаи андоз – тарзу усули њисобу кито-

би андоз; 
- давраи андозсупорї – муњлате, ки дар давоми он 

љарайёни ташаккули манбаи андоз анљом меёбад ва њаљму 
андозаи уњдадории андоз пурра муайян мегардад; 

- воњиди андозбандї – воњиди миќёсиест, ки барои миќ-
доран муайян намудани манбаи андоз истифода мешавад; 
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- меъёри андоз – муайянкунандаи њаљму андозаи аз њар 
воњиди андозбандї ситондани андоз; 

- тарзу усулњои андозбандї – тартиби таѓйир додани 
меъёри андоз вобаста ба афзоиши манбаи андоз; 

- тартиби њисоб кардани андоз – бо истифода аз усулњои 
муњосибї бањисоб гирифтани андоз; 

- тарзу тартиби пардохти андоз – пардохти андоз бо де-
кларатсия, манбаи пардохт ва усули кадастрї. 

Мутобиќи Кодекси андози ЉТ унсурҳои андозбандӣ - 
маълумотҳое, ки мавҷудияти онҳо дар санади меъёрии 
ҳуқуқӣ ҳангоми муқаррар намудани андозҳо ҳатмӣ мебошад, 
аз ҷумла андозсупоранда, объекти андозбандӣ, манбаи ан-
доз, меъёри андоз, давраи андоз, тартиби ҳисоб кардани ан-
доз, тартиб ва муҳлати пардохти андоз, имтиёзҳои андоз, 
агар онҳо муқаррар гардида бошанд. 

- Андозсупоранда (супорандаи андоз) - шахсе, ки муто-
биқи Кодекси андози ЉТ ба зиммааш уҳдадории пардохти 
андозҳо гузошта шудааст. 

- Объекти андозбандӣ (объекте, ки бо андозбандӣ 
алоқаманд аст) – ҳолатҳо, ҳуқуқҳо ва (ё) ҳаракатҳои аз рўи 
ҳар як намуди андоз муайяншаванда, ки аз мавҷудияти онҳо 
уҳдадории андоз ба миён меояд. 

- Манбаи андоз – баҳои арзишӣ, ҷисмонӣ ё тавсифи ди-
гари объекти андозбандӣ (объекти бо андозбандӣ 
алоқаманд), ки дар асоси он маблағи андоз ҳисоб карда ме-
шавад. 

- Меъёри андоз – миқдори андози ситонидашаванда, бу-
зургии ҳисоб кардани андозҳо ба воҳиди ченаки манбаи ан-
доз, ки нисбат ба воҳиди ченаки манбаи андоз бо фоиз ё ма-
блағи мутлақ муқаррар карда мешавад. 

- Давраи андоз – муҳлате, ки дар давоми (бо ба охир 
расидани (анҷом ёфтани) он манбаи андоз муайян ва 
маблағи андоз ҳисоб карда мешавад. Давраи андоз 
метавонад ба якчанд давраҳои ҳисоботӣ тақсим карда 
шавад, ки аз рўи натиҷаи онҳо уҳдадории пешниҳод наму-
дани ҳисобҳо ва пардохти маблағи зарурии андоз ба вуҷуд 
меояд. 
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- Тартиби ҳисоб кардани андоз – қоидаҳои ҳисоб карда-
ни маблағи андоз барои давраи андоз бо дарназардошти 
манбаъ, меъёр, инчунин имтиёзҳои андоз. 

- Тартиб ва муҳлатҳои пардохти андоз – қоидаҳое, ки 
муҳлат ва тартиби пардохти андозҳо ба буҷетро (буҷетҳоро) 
муайян менамоянд. Муҳлати пардохти андоз санаи тақвимие 
мебошад, ки мутобиқи Кодекси андоз муайян шуда, тоин 
муҳлат ё дар лаҳзаи фарорасии он маблағи ҳисобшудаи ан-
доз бояд ба буҷет пардохт шавад, яъне уҳдадории андоз бояд 
иҷро гардад. 

- Имтиёзҳои андоз – афзалиятҳое, ки мутобиқи Кодекси 
андоз ё санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон ба андозсупорандагон дода мешаванд, аз ҷумла 
додани имконияти напардохтан ё дар ҳаҷми камтар ё дар 
муҳлати нисбатан дертар супоридани андоз. 

Андозњо иерархия ва таснифоти мураккаб доранд, ки 
дар адабиёти њуќуќї ба таври мухталиф баррасї мегарданд. 
Намудњои андоз аз рўи асосњои гуногун ба монанди роњњои 
пардохт, намудњои пардохткунанда, манбаи андоз, прин-
сипњои муќаррарнамої ва ѓайра људо карда мешаванд. 

Андозњоро вобаста аз асосњои зерин тасниф намудан 
мумкин аст: 

Вобаста ба субъекти андозсупор: 
- андоз аз шахсони њуќуќї; 
- андоз аз шахсони воќеї; 
- андозњои умумї барои шахсони њуќуќї ва шахсони 

воќеї. 
Вобаста ба тарзи ситонидани андозњо, онњо ба ду намуд 

људо мешаванд: 
- андози мустаќим; 
- андози ѓайримустаќим. 
Вобаста ба њудуд: 
- андозњои умумидавлатї; 
- андозњои мањаллї. 
Вобаста аз хусусияти истифодабарї: 
- андозњои ањаммияти умумидошта; 
- андозњои маќсаднок. 
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Вобаста аз даврияти пардохт: 
- андозњои якмаротибагї; 
- андозњои мунтазамї. 
Тибќи ќонунгузории соњаи андоз айни њол дар ЉТ ан-

дозњои умумидавлатї ва мањаллї муќаррар гардидаанд. 
Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо дохил мешаванд: 
- андоз аз даромад; 
- андоз аз фоида; 
- андоз аз арзиши иловашуда; 
-аксизҳо; 
-андози иҷтимоӣ; 
-андозҳо барои захираҳои табиӣ; 
-андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 
- андоз аз фурўши алюминийи аввалия. 
Ба андозҳои маҳаллї инҳо дохил мешаванд: 
- андоз аз воситаҳои нақлиёт; 
- андозҳо аз молу мулки ғайриманқул. 
Кодекси андози ЉТ намудњои андозро дар кишвар 

муќаррар менамояд. Таљрибаи муќаррарнамоии андоз дар 
љумњурї нишон медињад, ки давлат бо ќабули Кодекси нави 
андоз метавонад намудњои андозро зиёд ва ё кам намояд. 
Масалан бо ќабули Кодекси андози амалкунанда намудњои 
андоз нисбатан кам карда шуд. 

§ 6. Назорати андозї: маќсад, вазифа ва принсипњо 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї ва тањаввулотњои 
муосир давлат наметавонад фаъолияти худро дар самтњои 
сиёсати дохилї ва хориљї, таъмин намудани иљроиши бар-
номањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра бо доштани 
захирањои мањдуди молиявї њамчунин бе амалинамоии 
назорати муносибу мувофиќ аз болои ба таври ќонунї 
љаъоварї шудани маблаѓњои буљетї ва масрафнамоии онњо 
ба роњ монад. Давлат бо истифода функсияи назорати мо-
лиявии худ назорати молиявиро дар њудуди љумњурї амалї 
менамояд. Назорати молиявї намудњои гуногун дошта, 
назорати андозї яке аз онњо мебошад. Назорати андозї дар 
баробари њамчун љузъи муњимми назорати молиявї бу-
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данаш, инчунин њамчун яке аз намудњои назорати давлати-
ро ташкил медињад. Чи тавре маълум аст, андоз ва бољ ба 
сифати манбаъњои асосии ѓанї гардонидани буљет баромад 
менамояд ва давлат барои дуруст љамъоварї намудан ва 
истифода бурдани онњо њавасманд мебошад. Айни замон 
мављудияти давлат ва љомеаи мутамаддин, амалї намудани 
ислоњот дар бахши андозбандї, сари ваќт ва пурра 
љамъоварї намудани маблаѓњои буљети љумњуриявї ва 
мањаллї ва расидан ба њадафњои стратегї бидуни бунёд 
намудани назорати самараноки андозї ѓайриимкон мебо-
шад. Давлат назорати андозиро бояд ба чунин тарзе таш-
кил ва амалї намояд, ки аз як љониб бањри њифзи манофеи 
буљетї ќодир бошад ва аз љониби дигар ба њуќуќу озодињои 
субъектони хусусї дахолат нанамояд ва таъсири манфї ба 
њадафу наќшањои онњо дар самти амалинамоии фаъолияти 
хољагидориашон нарасад. Ба таври ѓайридахлдор 
роњандозї кардани назорати андозї на танњо омили 
боздорандаи ѓанї гардонидани буљет мегардад, балки субъ-
ектони гуногуни хољагидориро, ки ба сифати андозсупо-
ранда баромад менамоянд, водор месозад аз муносибатњои 
андозї берун гарданд. 

Назорати андозї бањри мунтазамии даромадњои буљетї 
мусоидат намояд то ба соњањои буљетї маблаѓгузорї ба та-
ври даќиќ сурат гирад. Барои ба таври пурра ва њамаљониба 
мавриди молиякунонї ќарор додани самтњое, ки бо 
ќонунњои њамасола дар бораи буљети давлатї барои соли 
дахлдор пешбинї шудаанд, зарур аст, ки шахсони воќеї ва 
њуќуќї уњдадор гарданд, то андозњо ва дигар пардохтњои 
њатмиро дар њаљм ва муњлати муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
супоранд. 

Назорати андозї ба низоми назорати давлатии молиявї 
шомил гардида, бањри таъмини ќонуният, маќсаднокї ва 
натиљабахш будани ташкил, љамъоварї ва истифодабарии 
захирањои молиявии давлат нигаронида шудааст. Дар амал 
татбиќ намудани назорати молиявї ба воситаи маќомотњои 
дар соњаи андоз ваколатдор сурат мегирад. Маќомоњои 
соњавии андоз бо тарзу усулњои хоса назорати андозиро ба 
роњ мемонанд. 
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Мутобиќи талаботи меъёрњои Кодекси андози ЉТ назо-
рати андозї шакли назорати давлатӣ буда, аз ҷониби мақо-
моти андоз ҷиҳати иҷрои меъёрҳои қонунгузории андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, ки назорати иҷрои онҳо ба зиммаи мақомоти андоз во-
гузор шудааст, амалӣ карда мешавад. Мақомоти андоз ба-
рои иҷрои назорати андоз нисбат ба шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ, санҷиши дуруст ҳисоб кардан ва сари вақт пардохта-
ни андозҳо ва дигар ҷанбаҳои андозбандӣ масъулияти пурра 
ва истисноӣ доранд, ба ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудаи 
Кодекси андоз, ки тибқи онҳо чунин масъулият ба зиммаи 
дигар мақомот вогузор шудааст 

Назорати андозї дорои низоми мураккаб ва гуно-
гунсатњ буда, аз унсурњои дахлдор таркиб ёфтааст. Унсурњои 
назорати андозї аз инњо иборат мебошанд: 

1. Субъектњои назорати андозї; 
2. Объектњои назорати андозї; 
3. Маќсадњои назорати андозї; 
4. Шаклњои назорати андозї. 
Назорати андозї дорои субъектони њатмї ба монанди 

маќомотњои андоз, гумрук, Агентии назорати давлатии мо-
лиявї ва мубориза бо коррупсия ва ѓайра мебошад. Маќо-
мотњои номбурда дорои ваколатњои њокимиятї буда, назо-
рати андозиро дар доираи талаботњои муќаррарнамудаи 
ќонунгузории ЉТ амалї менамоянд. 

Ба сифати объекти назорати андозї фаъолияти субъ-
ектон дар хусуси ба таври дахлдор иљро гардидани муќар-
рароти ќонунгузории бахши андоз ва бољ ба њисоб меравад. 
Њама гуна масоил вобаста ба андоз ва бољ, аз љумла амал ва 
беамалии супорандагони андоз, супорандагони бољ, 
агентњои андоз, бонкњо, иштирокчиёни бозори ќоѓазњои 
ќиматнок ва бозори асъор ва ѓайра дар назар дошта меша-
вад. 

Маќсадњои назорати андозї аз инњо иборат мебошанд: 
1. Ошкор намудани далели вайрон намудани ќонунгузо-

рии андоз ва бољ аз љониби шахсоне, ки уњдадорињои муайян 
ба дўши онњо гузошта шудааст; 
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2. Ба љавобгарї кашидани шахсоне, ки ба ќонунгузории 
соњаи андоз айбдор гардидаанд; 

3. Иљрои наќшаи љамъоварии андоз; 
4. Њимояи манфиатњои давлат ва манфиатњои андозсу-

порандагон. 
Назорати андоз аз ҷониби мақомоти андоз дар шаклҳои 

зерин амалӣ карда мешавад: 
- баҳисобгирии андозсупорандагон, баҳисобгирии объ-

ектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, 
баҳисобгирии уҳдадориҳои андозӣ ва рафти иҷрои онҳо; 

- бақайдгирии супорандагони андоз аз арзиши илова-
шуда; 

- санҷишҳои андоз; 
- назорати камералӣ; 
- муоинаи хронометражӣ; 
- назорати қоидаҳои истифодаи мошинаҳои назоратию 

хазинавии дорои хотираи фискалӣ; 
- назорати андозии истеҳсол ва гардиши молҳои зерак-

сизӣ, дурустии тамғагузории намудҳои алоҳидаи молҳои зе-
раксизӣ ва ташкили дидбонгоҳҳои аксизӣ; 

- татбиқи нархҳои бозорӣ бо мақсадҳои андозбандӣ; 
- назорат аз болои мақоми ваколатдор оид ба дуруст 

ҳисоб кардан ва (ё) ба буҷет супоридани андозҳо. 
Њадафи асосии назорати андоз эљоди низоми мукаммали 

андозбандї ва расидан ба чунин сатњи иљроиши (дистсипли-
наи андоз), миёни андоздињандагон, агентњои андоз ва шах-
сони дигар мебошад, ки вайронсозињои ќонуни андоз ѓай-
риимкон ё миќдори онњо кам аст. Илова ба њадафи асосии 
назорати андоз њадафњои људогонаи самтњои онро зикр кар-
дан зарур аст. Масалан, њадафи назорат аз болои харољоти 
шахсони воќеї муайян кардани таносуби харољоти калоне 
мебошад, ки онњо бо даромадњо ба даст меоранд, анљом 
медињанд ва њадаф аз назорат аз болои риоя кардани ќо-
идањои истифодабарии мошинањои назоратию кассавї 
таъмин намудани пуррагии њисобгирии даромади воситањои 
пулї дар ташкилотњо мебошад. 

Вазифањои назоратии андоз ба шумури зеранд: 
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- љазои њатмии вайронкунандагони ќонун дар бораи ан-
доз ва бољњо; 

- таъмин намудани њисоббарории дурустї, сариваќтї ва 
пурраи андозњо ва бољњо ба буљет (фондњои ѓайрибуљетии 
давлатї); 

- пешгирї кардани вайронсозињои ќонун дар бораи ан-
доз ва бољњо ва инчунин љуброн кардани зараре, ки дар 
натиљаи иљро накардани вазифањои худ аз љониби андоз-
дињандагон (агентњои андоз) ва шахсони дигар ба давлат ра-
сонда мешавад1. 

Ю. А. Крохина ќайд менамояд, ки назорати андозї ба 
маънои васеъ ва ба маънои мањдуд фањмида мешавад2. 

Ба маънои васеъ назорати андозї ин маљмуи чорањои 
танзимкунандаи давлатие дар назар дошта мешавад, ки бо 
маќсади амалї намудани сиёсати самараноки давлатии мо-
лиявї, бехатарии иќтисодиёти давлат ва риояи манфиатњои 
буљетии давлат сурат мегирад. 

Ба маънои мањдуд бошад назорати андозї ин назорати 
давлатї дар симои маќомотњои ваколатдори он аз болои 
ќонунї ва маќсаднок будани амалњо дар љараёни љорї наму-
дан, пардохт намудан ва ситонидани андозњо ва бољњо 
фањмида мешавад. 

Назорати андозї аз рўи асосњои гуногун, аз љумла воба-
ста ба намудњо, шаклњо ва усулњо тасниф карда мешавад. 

Вобаста аз ваќти гузаронидани назорати андозї онро ба 
назорати пешакї, љорї ва минбаъда људо кардан мумкин 
аст. 

Назорати андозии пешакї дар марњилаи банаќшагирї, 
яъне то иљро гардидани њељ гуна амал дар њаёти хољагї сурат 
мегирад. Назорати пешакї бањри тањлил ва бањодињии 
мувофиќати ќонунгузорї ба њолати кунунї ва ба вазъи 
субъетони хољагидор нигаронида шудааст. Назорати пешакї 
љињати риояи интизоми андозї њангоми давраи њисоботии 
андоз наќши бузург дорад. Назорати пешакї дар марњилаи 
                                                                        
1 Њуќуќи андози Љумњурии Тољикистон: Воситаи таълимї/ Зери назари 
номзади илмњои њуќуќ, дотсент Шонасридинов Н.Ш.  – Душанбе, 2012. –  
С. 303-304. 
2 Налоговое право России: учебник / зери тањрири Ю.А. Крохина. – С.310. 
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ташкили даромадњои буљетї ва иљрои уњдадорињои андозсу-
поранда дар назди давлат таъсири њифзкунанда дорад. 

Назорати андозии љорї дар марњилаи бевосита татбиќи 
меъёрњои андоз оид ба ситонидани андоз аз шахсони воќеї 
ва њуќуќї ва давраи њисоботии андозї гузаронида мешавад. 
Моњияти асосии назорати андозии љори дар он ифода ме-
ёбад, ки ин навъи назорат мањз дар давраи амалиётњои 
хољагидорї ва молиявии субъектони андозсупор гузаронида 
мешавад. Бинобар њамин назорати љориро мо метавонем 
њамчун назорати фаврї низ ном барем, зеро ба таъхир гузо-
штани ин навъи назорат метавонад ба дурустии ситонидани 
андозњо ва муайян намудани њаљм ва андозаи андоз таъсири 
манфї расонад. Дар доираи назорати љорї фаъолияти субъ-
ектони хољагидор, ки дар сари ваќт ва пурра супоридани ан-
дозњо ва дигар пардохтњо наќш доранд, мавриди тањлили 
амиќ ќарор дода мешаванд. Ин навъи назорат асосан бо 
роњи ба њисобгирии муњосибї ва андозї, баҳисобгирии ан-
дозсупорандагон, баҳисобгирии объектҳои андозбандӣ ва 
объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, баҳисобгирии уҳдадо-
риҳои андозӣ ва рафти иҷрои онҳо, назорати камералӣ, муо-
инаи хронометражӣ, назорати қоидаҳои истифодаи моши-
наҳои назоратию хазинавии дорои хотираи фискалӣ, назора-
ти андозии истеҳсол ва гардиши молҳои зераксизӣ, назорат 
аз болои мақоми ваколатдор оид ба дуруст ҳисоб кардан ва 
ба буҷет супоридани андозҳо ва ѓайра амалї мешавад. Назо-
рати андозии љорї аз даст рафтани даромадњои воќеии 
буљетро пешгирї намуда, татбиќи воќеии меърњои њуќуќи 
андозро таъмин менамояд. 

Назорати андозии минбаъда бошад баъди љамъбасти 
давраи андоз бо роњи тањлил ва санљиши (ревизияи) 
муњосибї ва њуљљатгузории молиявї гузаронида мешавад. 
Бо ин намуди назорат, чораҳои андешида ва натиҷаҳои мо-
лиявии бадастомада бањогузорї шуда, тамоми ҷанбаҳои 
фаъолияти объекти санҷиш чуқур омӯхта мешаванд ва дар 
натиҷа, камбудиҳо ҳангоми назорати пешакӣ ва ҷорӣ 
мављудбуда ошкор карда мешаванд. Ҳадафи асосии назора-
ти минбаъдаи андоз ин аз арзёбии саривақтӣ ва риояи пур-
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раи иљроиши уњдадорињои андоз аз ҷониби шахсоне, ки њам-
чун андозсупор ба ќайд гирифта шудаанд. Мањаки асосии 
назорати андозии баъдинаро метавон њамчун ба њадди мак-
сималї фарогир намудани санљишњои субъекти назоратша-
ванда арзёбї намуд. Дар ҷараёни назорати андоз пас аз ба 
итмом расидани давраи ҳисоботи андоз, яъне њангоми назо-
рати андозии минбаъда вазъи интизоми молиявӣ ва сатњи 
муносибитањои субъектони оммавї ва хусусї муайян карда 
мешавад, қонуншиканиҳои андоз ошкор карда мешаванд ва 
дар ниҳоят, заминаи такмили минбаъдаи фаъолияти моли-
явии давлат фароҳам оварда мешавад. Назорати минбаъдаи 
андоз бо сабаби жарфтару фарохтар буданаш дар самти 
таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагӣ аз дигар намудњои 
назорат фарќ карда, зимнан то кадом њад самаранок гузаро-
нидани назорати пешакї ва љориро дар соњаи андоз ошкор 
менамояд. 

Назорати андозиро вобаста ба субъектоне, ки онро 
амалї мекунанд ба намудњои зерин људо менамоем: 

- Давлатї; 
- Дохилихољагї; 
- Назорати андозии мустаќил. 
Назорати андозии давлатї аз намудњои алоњида, яъне 

умумиљумњуриявї ва идоравї иборат мебошад. Назорати 
андозии давлатии умумиљумњуриявї њамаи объектњоро но-
вобаста аз тобеияташон ба вазорату идорањои алоњида 
мавриди санљиш ќарор медињад. Назорати андозии давлатии 
идоравї бошад танњо фарогири зерсохторњои муассисањо ва 
корхонањои дахлдор мебошад. Дар ин навъи назорат муас-
сисањо ва корхонањо танњо ин нињодњоеро мавриди назорату 
санљиш ќарор медињанд, ки онњо љузъи таркибии муассиса ва 
корхонаи мазкурро ташкил медињанд ва ба онњо тобеъ ме-
бошанд. 

Назорати андозии дохилихољагї – ин чунин як намуди 
назорати озоди андозї мебошад, ки аз љониби 
зерсохторњои махсусгардонидашудаи корхона, муассиса ё 
ташкилот гузаронида мешавад. Ин намуди назорат бањри 
муайян намудани бањодињии дурустии пешбурди њисо-
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ботњои андоз ва тасдиќи ба пуррагї супоридани пар-
дохтњои њатмї мусоидат менамояд. 

Назорати андозии мустаќил – ин навъи назорат барои 
дар сатњи дахлдор амалї гардидани уњдадорињои андозии 
андозсупорандагон хизмат менамояд. Аслан назорати андо-
зии мустаќил аз љониби субъектони махсус ба монанди 
ташкилотњои аудиторї ё аудиторњои инфиродї гузаронида 
мешавад. Ташкилоти аудитори хизматрасонии аудиториро 
дар асоси шартнома бо субъектони хољагидорї ба роњ ме-
монад. Њангоми баъди гузаронидани аудит аз љониби 
сохторњои дигари назоратї ёфт гардидани камбудї, ки дар 
хулосаи аудит дарљ нагардидааст, ташкилоти аудиторї ё 
аудитори инфиродї ба љавобгарї кашида мешаванд. Муто-
биќи моддаи 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти ауди-
торї» аудит – санҷише, ки дар асоси шартнома бо дархости 
фармоишгар аз тарафи аудитори инфиродӣ ё ташкилоти 
аудиторӣ мутобиқи стандартҳои аудит, бо мақсади изҳор 
намудани ақидаи мустақил оид ба саҳеҳӣ ва мутобиқати 
ҳисоботи молиявӣ ва дигар иттилооти марбут ба ҳисоботи 
молиявӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ё стан-
дартҳои миллии ҳисобдорӣ гузаронида мешавад. 

Назорати андозї вобаста ба сарчашмаи назорат ба 
назорати андозии њуљљатї ва назорати андозии амалиётї 
људо мешавад, ки онњоро санљиши њуљљатї ва санљиши ама-
лиётї низ ном мебаранд. 

Санҷишҳои ҳуҷҷатӣ ба намудҳои зерин тақсим меша-
ванд: 

1) Санҷиши маҷмўӣ – санҷиши иҷрои уҳдадории андоз 
аз рўи ҳамаи намудҳои андоз, аз ҷумла ҳангоми барҳамдиҳӣ 
(қатъ гардидани фаъолият) ва (ё) азнавташкилдиҳии андоз-
супоранда (минбаъд – санҷиши андози барҳамдиҳӣ). 

2) Санҷиши мавзўӣ – санҷише, ки нисбат ба андозсупо-
ранда (агенти андоз) аз рўи як ё якчанд масъалаҳои зерин гу-
заронида мешавад: 

 а) иҷрои уҳдадории андоз аз рўи намудҳои алоҳидаи 
андозҳо, инчунин андозҳои бо онҳо алоқаманд. Андоз дар 
ҳолате бо андози дигар алоқаманд ҳисобида мешавад, ки 
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агар тағйир додани маблағи ҳисобкардашуда ба 
мутаносибан тағйир ёфтани маблағи дигар андоз оварда 
расонад; 

б) ҳолати иҷрои қарор оид ба маҷбуран ситонидани ан-
дозҳо аз андозсупоранда ва (ё) ташкилотҳои қарзӣ; 

в) тасдиқи дурустии маблағҳои андоз аз арзиши илова-
шуда, ки барои баргардонидан пешниҳод шудаанд. 

3) Санҷиши мутақобила - санҷише, ки нисбат ба шахси 
дигар гузаронида мешавад, агар ҳангоми гузаронидани 
санҷишҳои андоз ба мақомоти андоз зарурат пайдо шавад, 
ки оид ба дурустии дар баҳисобгирии андоз зикр намудани 
амалиёти гузаронидаи андозсупоранда маълумоти иловагӣ 
ба даст оранд. 

Санҷиши амалиётиро мақомоти андоз доир ба 
масъалаҳои риояи талаботи зерини қонунгузории андоз 
мегузаронанд: 

- ба сифати андозсупоранда ба ҳисоб гузоштан дар 
мақомоти андоз, дурустии маълумот дар бораи маҳалли ҷой-
гиршавии андозсупоранда; 

- аз ҷониби корфармо барои иҷрои ягон кор (хизматра-
сонӣ) ҷалб намудани кормандони кироя; 

- истифодаи мошинҳои назоратӣ – хазинавии дорои хо-
тираи фискалӣ; 

- риоя намудани қоидаҳои рехтан (печондан), гузоштани 
тамғаҳои аксизӣ, нигаҳдорӣ, фурўши молҳои зераксизӣ ва 
амалӣ кардани намудҳои алоҳидаи фаъолияти зераксизӣ 
(моддаи 28 Кодекси андози ЉТ). 

Назорати андозї вобаста ба муњлати гузаронидани он 
ба назорати андозии фаврї ва назорати андозии даврї људо 
мешавад. Бояд тазаккур дод, дар баробари намудњои назо-
ратњои андозии пешнињодгардида, дар адабиёти њуќуќї ди-
гар намудњои таснифи назорати андозиро вохўрдан мумкин 
аст. 

Ба институти назорати андозї аз як ќатор принсипњои 
умумисоњавї ва махсуси институтсионалї хос буда, дар за-
минаи ин принсипњо назорати андозї амалї мегардад. 
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Ба принспњои умумисоњавї, ки риояи онњо дар раванди 
амалигардонии назорати андозї њатмї мебошад, инњо дохил 
мешаванд: 

1. Ќонуният; 
2. Баробарњуќуќї; 
3. Риояи њуќуќи инсон ва шањрванд; 
4. Љавобгарї; 
5. Мустаќилият; 
6. Ошкорбаёнї; 
7. Њифзи њуќуќ ва ѓайра 
Ба присипњои махсуси институтсионалї, ки дар раванди 

назорати андозї ба роњбарї гирифта мешаванд, инњо шомил 
мебошанд: 

1. Мањдудияти назорати андозї танњо дар доираи масо-
или иљрои уњдадорињои андозии шахсони дар ќонунгузории 
андоз муќарраргардида; 

2. Ягонагии назорати андозї; 
3. Риояи сирри андозї; 
4. Рўёнидани зараре, ки дар натиљаи амали ѓайрињуќуќї 

њангоми гузаронидани назорати андозї ба шахси муайян 
расидааст; 

5. Фарзияи поквиљдонии андозсупорандагон, агентњои 
андоз, бољсупорандагон ва дигар шахсони уњдадор. 

Воќеан назорати андозї дар таъмини амалигардии 
риояи меъёрњои њуќуќи андоз наќши муассир дошта, њамчун 
институти асосии њуќуќи андоз ба њисоб меравад. Барои ду-
руст ва сари ваќт супоридани андозњо низ институти назора-
ти андозї мавќеи калидї дорад. Ин аст, ки Кодекси андози 
ЉТ боби чањорумашро ба масъалаи назорати пардохти ан-
дозњо ва боби панљумашро ба масъалаи санљишњои андоз ва 
дигар шаклњои назорати андоз бахшидааст. 

 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Кадом нишонањои андозро медонед? 
2. Андоз дорои чи гуна функсияњо мебошад? 
3. Бољи давлатї барои кадом навъ амлиётњои сохторњои 

давлатї ситонида мешавад? 
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4. Фарќи андоз аз бољ дар чї ифода меёбад? 
5. Кадом навъи муносибатњои љамъиятиро њуќуќи андоз 

танзми менамояд? 
6. Принсипњои њуќкуќи андоз ба чанд гурўњ људо меша-

ванд? 
7. Сарчашмањои њуќуќи андозро номбар намоед. 
8. Сарчашмањои њуќуќи андох аз рўи кадом асосњо 

тасниф карда мешаванд? 
9. Агенти андоз кист ва чигуна вазифањоро иљро мена-

мояд? 
10. Андозро аз рўи кадом асосњо тасниф намудан мум-

кин аст? 
11. Унсурњои назорати андозиро номбар намоед. 
12. Манбаи андоз чист? 
13. Давраи андоз чист? 
14. Объекти андоз чист? 
15. Ба дигар пардохтњои њатмї чї дохил мешавад? 
16. Хирољ дар кадом сурат ситонида мешавад? 
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БОБИ 10. АНДОЗЊОИ УМУМИДАВЛАТЇ 

§ 1. Андоз аз арзиши иловашуда 
§ 2. Аксиз 
§ 3. Андоз аз даромадњои шахсони воќеї 
§ 4. Андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї 
§ 5. Андози иљтимої 
§ 6. Андозњо барои захирањои табиї 
§ 7. Андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобил-

гард. 
§ 8. Андоз аз фурўши алюминийи аввалия. 

§ 1. Андоз аз арзиши иловашуда 

Андоз аз арзиши иловашуда яке аз намудњои андоз ме-
бошад, ки дар аксари давлатњои дорои низоми рушдёфтаи 
иќтисоди бозоргонї истифода мегардад. Андоз аз арзиши 
иловашуда яке аз намудњои алоњидаи андоз ба њисоб рафта 
шахсони муайян онро ба буљети давлат ворид менамоянд. 
Хусуияти хоси андоз аз арзиши иловашуда дар он ифода ме-
ёбад, ки ин намуди андоз аз љониби фурўшанда ё худ соњиб-
кор супорида мешавад, вале пардохткунандаи он дар асл 
харидор ё худ истеъмолкунанда мебошад. 

Таърихи таљрибаи андозбандии даврони истиќлолияти 
ЉТ нишон медињад, ки андоз аз арзиши иловашуда бо са-
надњои аввалини њуќуќї дар соњаи андоз ќабулгардида 
муќаррар шуда буданд. Андоз аз арзиши иловашуда њам 
таввасути ќонунгузории ќаблии соњавї дохил карда шуда-
аст. Андоз аз арзиши иловашуда нахустин маротиба тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи андози арзиши 
иловашуда» аз 06.01.1992 љорї карда шуда, баъдан дар м.19 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи асосњои низоми 
андоз» аз 20.06.1994 ва дар фасли 7 (бобњои 24-32) Кодекси 
андози ЉТ аз 12.11.1998 ва фасли VII-уми Кодекси андози ЉТ 
аз 04.12.2004 мустањкам гардида буд. 

Айни замон бошад танзими њуќуќии андоз аз арзиши 
иловашуда дар асоси фасли IX-уми Кодекси андози ЉТ аз 17 
сентябри соли 2012 ба роњ монда шуда аст. 
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Андози арзиши иловашуда, андози мутаносиб ба њисоб 
меравад. Дар мавриди чунин як тарзи андозбандї, њаминро 
ќайд кардан љоиз аст, ки он дар маъхазњои њуќуќї 
њамаљониба шарњ дода нашуда, чун андозбандии мутаносиб 
барои њар андозсупоранда на маблаѓи баробари андоз, бал-
ки муќаррар кардани меъёри баробари андозро дар назар 
дорад1. 

Андоз аз арзиши иловашуда њамчун андози ѓайриму-
стаќим ба њисоб меравад. Ин намуди андозро андози ис-
теъмолї низ мегўянд. 

Андози мустаќим дар лањзаи харидани неъматњои гуно-
гуни моддї ва андози ѓайримустаќим бошад дар рафти 
масраф гаштани онњо ситонида мешавад. Меъёри чунин 
таќсимот имконияти ба зиммаи истеъмолкунандагон гузо-
штани андозњо мебошад. Ин тарз пешбинї менамояд, ки су-
порандаи охирони андозњои мустаќим касест, ки даромад 
мегирад. Масалан, андози даромади шахсони њуќуќї њанго-
ми даромад дидан пардохта мешавад, андози соњибони воси-
тањои наќлиётро моликон месупоранд. Инњо андозњои му-
стаќиманд. Њамин тавр, агар андозњои мустаќим бевосита аз 
даромад ё худ амволи андозсупоранда ситонида шавадн, ан-
дозњои ѓайримустаќим дар шакли иловапулї ба нархи 
фурўши мол, кору хизматрасонї ситонида мешаванд2. 

Наќш ва ањаммияти андоз аз арзиши иловашуда барои 
пур кардани буљети давлатї хело њам калон аст. Тањлили 
ќонунњои ЉТ дар бораи буљет барои солњои дахлдор нишон 
медињанд, ки сол то сол ба буљет маблаѓ аз њисоби андоз аз 
арзиши иловашуда бештар ба наќша гирифта мешавад. Ма-
салан дар соли 2018 андоз аз арзиши иловашуда – 4909992 
њазор сомонї ва дар соли 2019 бошад андоз аз арзиши ило-
вашуда – 5773448 ҳазор сомонӣ тибќи ќонунњо дар бораи 
буљет муќаррар шуда буданд. Ин њама аз нуфузи андоз аз ар-
зиши иловашуда дарак медињад. 
                                                                        
1 Ниг.:Ѓаюров Ш.К. Њуќуќи молияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 
Сино, 2005.  – С.142 
2 Ниг.:Њуќуќи андози Љумњурии Тољикистон: Воситаи таълимї/ Зери 
назари номзади илмњои њуќуќ, дотсент Шонасридинов Н.Ш.  – Душанбе, 
2012. –  С. 33. 
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Президенти ЉТ дар суханронии худ дар вохӯрӣ бо кор-
мандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар 
баён доштанд, ки бо вуҷуди иҷрои нишондиҳандаҳои қисми 
даромади буҷети давлатӣ дар соли 2018 ду намуди андоз ба 
маблағи 420 миллион сомонӣ, аз ҷумла андоз аз даромад 8,3 
миллион сомонӣ ва андоз аз арзиши иловашуда 411 миллион 
сомонӣ иҷро нагардид. Ҳарчанд ки дар натиҷаи васеъ гар-
дидани сарчашмаҳои андози дохилӣ қисми даромади буҷети 
давлатӣ, дар маҷмӯъ, таъмин гардидааст, аммо тайи солҳои 
охир иҷрои нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои 
ғайримустақим (андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) 
таъмин нашуда истодааст1. 

Дар баробари пањлуњои мусбат доштани андоз аз арзи-
ши иловашуда инчунин пањлуњои манфии он ќайд карда ме-
шавад. Андоз аз арзиши иловашуда њамчун андози ис-
теъмолї (ѓайримустаќим) бозори истеъмолиро коњиш дода, 
ба ин васила ба рушди истењсолот ва ба соњањои илмии ис-
тењсолї ва технология таъсири манфї мерасонад2. 

Кодекси андози ЉТ аз соли 2004 мафњуми андоз аз ар-
зиши иловашударо чунин маќаррар намуда буд: андози ар-
зиши иловашуда гуфта, шакли ба буљет гирифтани ќисми ар-
зиши дар љараёни истењсол ва муомилоти мол, иљрои кор ва 
хизматрасонии дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ило-
вашуда, инчунин ќисми арзиши тамоми молњои андозбан-
дишавандаи ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон воридша-
вандаро меноманд. Моддаи 159 Кодекси андози амалкунан-
да бошад муќаррар менамояд, ки андоз аз арзиши илова-
шуда ҳамчун андози ғайримустақим бояд дар тамоми 
марҳилаҳои истеҳсолот, муомилоти молҳо, иҷрои корҳо ва 
хизматрасониҳо пардохт шавад. 

Шахси машғули фаъолияти соҳибкорӣ, ки даромади 
умумиаш дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 
моҳи пурраи муттасили (пай дар пайи) тақвимӣ аз ҳадди да-

                                                                        
1 Манбаи дастрасї http://www.president.tj/node/20101 санаи мурољиат 
25.09.2020. 
2Ниг.: Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д. 
Соколова. – М.: Юристъ, 2005.  – С. 140. 

http://www.president.tj/node/20101
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ромади як миллион сомонӣ зиёд шудааст, уҳдадор аст дар 
муҳлати на дертар аз 30 рӯзи тақвимӣ ба андозбандӣ тибқи 
низоми умумӣ гузарад ва ба мақоми андози маҳалли 
баҳисобгирии худ ҷиҳати бақайдгирӣ барои мақсадҳои андоз 
аз арзиши иловашуда якҷоя бо ариза барои гузаштан ба ан-
дозбандӣ тибқи низоми умумӣ ариза диҳад. 

Агар даромади умумии ғайрирезидент дар давраи пеши-
наи давомнокиаш на зиёда аз 12 моҳи пурраи муттасили (пай 
дар пайи) тақвимӣ аз таҳвили молҳои, иҷрои корҳо ва хизма-
трасониҳои зерин (ба истиснои воридоти молҳо) дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо муассисаи доимии ин ғайрире-
зидент алоқаманд нест, аз ҳадди як миллион сомонӣ бештар 
бошад, зимнан гирандагони ин молҳо (кору хизматрасонӣ) 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандагони андоз аз арзиши 
иловашуда намебошанд, ў уҳдадор аст бо мақсади 
бақайдгирӣ ба сифати супорандаи андоз аз арзиши илова-
шуда ариза диҳад: 

- корҳо (хизматрасониҳо) дар амал аз ҷониби шахсе 
иҷро шудаанд, ки ҳангоми иҷрои ин корҳо (хизматрасониҳо) 
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур дошт, новобаста ба 
он ки ин корҳо (хизматрасониҳо) аз ҷониби шахсони воқеии 
кироякор ё ташкилотҳои (пудратчиёни) ғайрирезидент иҷро 
шуда бошанд; 

- корҳои (хизматрасониҳои) иҷрошуда бевосита бо молу 
мулки ғайриманқули дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиршуда 
алоқаманд бошанд; 

- ба мизоҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизматра-
сониҳои алоқаи барқӣ, пахши радио ва телевизионӣ расони-
да шуда бошад; 

- ба зангҳои телефонии аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
содиршуда хизмат расонад ва (ё) шахси пардохткунандаи 
чунин зангҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур дошта 
бошад; 

- хизматрасониҳои суғуртавии таваккалҳо ва (ё) молу 
мулки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиршуда, ба истиснои 
хизматрасониҳои суғуртавии ҳаёт, анҷом дода шуда 
бошанд. 
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Вориси ҳуқуқии андозсупорандае, ки фаъолияти андоз-
супорандаро давом медиҳад, уҳдадор аст ҷиҳати бақайдгирӣ 
барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда дар давоми 10 
рўзи баъди ба даст овардани ҳуқуқ ариза диҳад (моддаи 161 
Кодекси андози ЉТ аз 17.09.2012.). 

Мутобиќи моддаи 164 Кодекси андози ЉТ объектҳои 
андозбандии андоз аз арзиши иловашуда амалиёти ан-
дозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда мебо-
шанд. Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо, ба 
истиснои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳое, 
ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод буда, дар 
доираи фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода мешаванд, агар 
онҳо мутобиқи моддаҳои 175 ва 176 Кодекси андоз дар ҳуду-
ди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрошаванда эътироф гарданд, 
амалиёти андозбандишаванда мебошанд. Амалиёти ан-
дозбандишаванда мутобиқи моддаи 176 Кодекси андоз хиз-
матрасониҳо ё иҷрои корҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон анҷомдодашударо дар бар намегирад. Агар ан-
дозсупоранда молҳоро (корҳоро, хизматрасониҳоро) бо пар-
дохти андоз аз арзиши иловашуда харад ва маблағи дахл-
дорро ба ҳисоб гирад (ё ҳуқуқи ба ҳисоб гирифтанро дошта 
бошад), истифодаи чунин молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасо-
ниҳо) ё натиҷаи истифодаи молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасо-
ниҳо) барои фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ амалиёти андозбан-
дишаванда ҳисобида мешавад. Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо 
ё хизматрасониҳои андозсупоранда ба кормандони худ ва 
ҳар шахси дигаре, ки супорандаи андоз аз арзиши илова-
шуда намебошанд, аз ҷумла ройгон, амалиёти андозбанди-
шаванда мебошад. Сарфи назар аз муқаррароти дигари 
ҳамин модда, таҳвили молҳо аз тарафи супорандаи андоз аз 
арзиши иловашуда, ба истиснои истифодабарии меъёри 
пасткардашуда, ки ин молҳоро дар натиҷаи амалиёти ан-
дозбандишавандаи андоз аз арзиши иловашуда харидааст, 
аммо мутобиқи моддаи 183 Кодекси андоз ҳангоми харидани 
ин молҳо барои баҳисобгирии маблағи андоз аз арзиши ило-
вашуда ҳуқуқ надошт, ҳамчун амалиёти андозбандишаванда 
ҳисобида намешавад. Агар ҳангоми харидани молҳо 
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баҳисобгирӣ қисман иҷозат нашуда бошад, дар ин сурат ан-
дозаи амалиёти андозбандишаванда мутаносибан ба ҳиссаи 
баҳисобгирии иҷозатнашуда кам карда мешавад. Арзиши 
бастаҳое (зарфҳое), ки бояд тибқи шарт ва муҳлатҳои муқар-
раркардаи шартномаи (қарордоди) таҳвили молҳо баргар-
донида шаванд, ба истиснои ҳолатҳои фурўши чакана, ба 
маблағи андозбандишаванда дохил карда намешавад. Ча-
канафурўшон метавонанд ҳаҷми амалиёти андозбандиша-
вандаро ба маблағе, ки онҳо ба сифати ҳақки ҷуброни бар-
гардонидани бастаҳо (зарфҳо) ба мизоҷон пардохтанд, кам 
кунанд. Агар бақайдгирии андозсупоранда бекор карда ша-
вад, молҳои дар лаҳзаи бекоркунӣ дар ихтиёри он қарордо-
шта, ба истиснои истифодаи меъёри пасткардашуда, ҳамчун 
дар доираи амалиёти андозбандишаванда дар ин лаҳза 
таҳвилшуда баррасӣ мегарданд. Маблағҳои андоз аз арзиши 
иловашуда, ки то бақайдгирӣ оид ба андоз аз арзиши ило-
вашуда нисбат ба бақияи молҳои харидашуда, ки пештар 
ҳангоми андозбандӣ аз даромади андозбандишаванда тарҳ 
карда нашуда буданд, ҳангоми истифодаи меъёри стандартӣ 
пас аз бақайдгирӣ ба сифати супорандаи андоз аз арзиши 
иловашуда мувофиқи тартиби пешбининамудаи Кодекси 
мазкур ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар ҳолати истеҳсоли 
молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо аз ашё ва маводи 
фармоишгар, ҳангоме ки соҳиби ашё, мавод ва маҳсулоти 
коркард худи фармоишгар мемонад, амалиёти андозбанди-
шаванда барои коркардкунанда (истеҳсолкунанда, иҷроку-
нанда) хизматрасониҳо (корҳо) оид ба коркарди ашё ва 
мавод барои молҳо (кору хизматрасониҳо) ба ҳисоб меравад. 
Молҳо ва воситаҳои нақлиёти ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон воридшаванда (ба истиснои молҳое, ки муто-
биқи моддаи 169 Кодекси андоз аз андоз аз арзиши илова-
шуда озод мебошанд), ки мутобиқи қонунгузории гумруки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар эъломия зикр шаванд, вори-
доти андозбандишаванда ба ҳисоб мераванд. 

Ќонунгузор як ќатор амалиётњо вобаста ба тањвили мол, 
иљрои кор ва хизматрасонињоеро муќаррар намудааст, ки аз 
супоридани андоз озод мебошанд (Моддаи 169 Кодекси ан-
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дози ЉТ). Озод кардан аз андоз аз арзиши иловашуда 
маънои онро дорад, ки таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хиз-
матрасониҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодкардашуда 
амалиёти андозбандишаванда намебошанд ва арзиши онҳо 
аз ҷониби андозсупоранда ба амалиёти андозбандишаванда 
дохил карда намешавад, воридоти аз андоз аз арзиши ило-
вашуда озодкардашуда бошад, ба арзиши воридоти ан-
дозбандишаванда дохил карда намешавад. 

Таҳвили молҳо (ба ғайр аз содироти молҳо), иҷрои 
корҳо ва хизматрасониҳои зерин, ки дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон анҷом дода шудаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда 
озод мебошанд: 

1) Фурўш, супоридан ё иҷораи молу мулки ғайриманқул, 
ба ғайр аз: 

а) фурўш ё супоридани бинои меҳмонхонаҳо ё манзил-
гоҳ барои истироҳаткунандагон; 

б) фурўш ё супоридани биноҳои истиқоматии нави 
сохташуда; 

в) фурўш ё иҷораи молу мулки ғайриманқул, ки барои 
мақсадҳои соҳибкорӣ истифода бурда мешавад, ба истиснои 
фурўш ё супоридан мутобиқи моддаи 165 Кодекси андоз. 

2) Хизматрасониҳои алоҳидаи молиявӣ бар ивази по-
дошпулӣ, ки номгўи онҳоро Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон ва 
мақоми ваколатдори давлатӣ муайян менамояд, аз ҷумла 
молу мулки моддии истеҳлокшаванда тибқи амалиёти 
иҷораи молиявӣ (лизинг) (аз ҷумла ҳавопаймоҳо), ки муто-
биқи моддаи 15 Кодекси андоз анҷом дода мешавад, ба ис-
тиснои молу мулки ғайриманқул, автомашинаҳои сабукрав 
ва мебел. 

3) Таҳвили пули миллӣ ва (ё) асъори хориҷӣ (ба ғайр аз 
мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок. 

4) Хизматрасониҳои динӣ ва маросимӣ аз ҷониби ит-
тиҳодияи динӣ. 

5) Хизматрасонии тиббии муассисаҳои давлатӣ, ба ис-
тиснои хизматрасониҳои ё косметологӣ, дандонпизишкӣ ва 
санаторию курортӣ. 
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6) Хизматрасониҳои зерини муассисаҳои давлатии аз 
ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар соҳаи 
маориф (дар ҳолати мавҷуд будани иҷозатнома, агар он за-
рур бошад): 

а) таҳсилоти томактабӣ; 
б) таҳсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ; 
в) таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ; 
г) таҳсилоти олии касбӣ; 
д) таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ; 
е) таҳсилоти иловагӣ ва махсус. 
7) Ройгон супоридани (даст кашидан аз) молҳо ба ман-

фиати давлат, таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасо-
ниҳо ба сифати кумаки башардўстона. 

8) Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳое, ки бе-
восита аз ҷониби муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё корхонаҳои давлатие, ки ба систе-
маи иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, 
истеҳсол намудаанд (иҷро кардаанд, хизмат расонидаанд). 

9) Таҳвили маҳсулоти махсуси истифодаи инфиродӣ ба-
рои маъюбон мувофиқи номгўе, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

10) Таҳвили (фурӯши) либосҳои шакли ягонаи мактабӣ 
ва томактабии истеҳсоли ватанӣ, ки номгӯйи онҳо бо пеш-
ниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи саноат дар 
мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия 
ва мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст. 

11) Таҳвили (фурӯши) маводи дорувории истеҳсоли ва-
танӣ, ки номгӯи онҳо бо пешниҳоди мақоми ваколатдор дар 
соҳаи тандурустӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори 
давлатӣ дар соҳаи молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуда-
аст. 

Таҳвили металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, 
маснуоти заргарӣ аз металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қимат-
баҳо, алюминийи аввалия, консентрати металлҳо, маъданҳои 



186 

молӣ, оҳанпораи металҳои сиёҳ ва ранга, металҳои дигари 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда, пилла, нахи 
пахта, калобаи пахта, пахтаи коркарднашуда, аз ҷумла ба-
рои содирот, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда ме-
шавад. 

Намудҳои зерини воридот аз андоз аз арзиши илова-
шуда озод карда мешаванд: 

- воридоти пули миллӣ ва (ё) асъори хориҷӣ (ба ғайр аз 
мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок; 

- воридоти металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо аз 
ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Хазинаи давлатии сарватҳо; 

- воридоти молҳое, ки ройгон ба мақомоти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, воридоти молҳо ба 
сифати кумаки башардўстона, воридоти молҳое, ки ба таш-
килотҳои эҳсонкорӣ ба мақсади рафъи оқибатҳои офатҳои 
табиӣ, садама ва фалокатҳо ройгон дода мешаванд; 

- воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маҳсуло-
ти такмилии (комплектии) онҳо, ки маҷмӯи ягонаро ташкил 
медиҳанд, аз ҷумла дар асоси шартҳои иҷораи молиявӣ (ли-
зинг) барои ташаккул ё пурра кардани фонди (сармояи) оин-
номавии корхонаҳо ё азнавтаҷҳизонии техникии истеҳсолоти 
амалкунанда, ба шарте ки ин молу мулк мустақиман дар ис-
теҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ мутобиқи 
ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода шуда, ба категорияи 
молҳои зераксизӣ мансуб набошад. Дар сурати барҳамдиҳии 
чунин корхона ё аз ҷониби ин корхона дар давоми ду сол аз 
лаҳзаи воридот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода нашудан, 
ё ба шахси дигар таҳвил намудани таҷҳизоти истеҳсолии 
технологӣ ва маҳсулоти такмилие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ворид карда шудаанд, андоз аз арзиши иловашуда, ки 
мутобиқи ҳамин сархат пардохта нашудааст, ба буҷет бе 
амалисозии баҳисобгирӣ мутобиқи моддаи 183 Кодекси ан-
доз ситонида мешавад, ба истиснои воридоти чунин 
таҷҳизот дар асоси шартҳои иҷораи молиявӣ (лизинг); 



187 

- воридоти дорувории тиббӣ, таҷҳизоти тиббӣ, фарма-
севтӣ ва асбобҳои тиббӣ мувофиқи номгўи муайяннамудаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- воридоти молҳое, ки барои татбиқи лоиҳаҳои сармоя-
гузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ма-
блағҳои созишномаҳои грантӣ (қарзӣ) амалӣ мешаванд; 

- воридоти молҳо барои сохтмони объектҳои махсусан 
муҳим, ки номгўи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян менамояд; 

- воридоти таҷҳизоту техника ва маводи сохтмонии 
иншооти сайёҳӣ (аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳ ва исти-
роҳатгоҳҳои табобатӣ, марказҳои сайёҳӣ ва дигар иншооти 
сайёҳӣ). Рӯйхати иншооти сайёҳӣ, номгӯй, миқдори таҷҳи-
зоту техника ва маводи сохтмонии воридшаванда аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад; 

- воридоти молҳо (ба истиснои молҳои зераксизӣ) тибқи 
номгўй ва ҳаҷми муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, ки бевосита истеҳсолкунандагон барои истеҳсоли алю-
минийи аввалия анҷом медиҳанд; 

- воридоти алюминийи аввалия; 
- воридоти техникаи ҳарбӣ, агрегатҳои асосӣ, силоҳ, ла-

возимоти ҷангӣ ва дастгоҳҳои парвозкунандаи таъйиноти 
мудофиавидошта, инчунин арзиши хизматрасонии таъмир 
ва қисмҳои эҳтиётӣ ба онҳо; 

- воридоти маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои 
маъюбон мувофиқи номгўе, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад; 

- воридоти ашё (фурнитура) барои истеҳсоли либоси 
мактабӣ ба корхонаҳои дӯзандагие, ки номгӯи онҳоро Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд; 

- воридоти техникаи таъйиноти кишоварзӣ, ки номгӯи 
онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд; 

- воридоти маводу лавозимот барои истеҳсоли 
доруворӣ, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон тасдиқ менамояд; 
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- воридоти технологияҳои навтарин барои корхонаҳои 
дорусозӣ ва таҷҳизоти ҳозиразамони ташхису табобат; 

- воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод барои 
таъминоти соҳаи парандапарварӣ ва (ё) ҳангоми ворид 
намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худи корхонаҳои 
парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи хӯроки 
омехтаи паранда ва чорво. 

Воридот ва таҳвили минбаъдаи автомашинаҳои нав (аз 
санаи барориш 1 (як) сол нагузашта, масофаи тайнамудаа-
шон то 10 (даҳ) ҳазор километр бошад) бо мавқеи молии 
8702, 8703, 8704 ва 8705 аз пардохти 50 фоизи маблағи андоз 
аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. 

Арзиши амалиёти андозбандишаванда дар асоси ма-
блағе (арзише, аз ҷумла дар шакли аслӣ (натуралӣ)), ки ан-
дозсупоранда аз мизоҷ ё аз ҳар шахси дигар мегирад ё ҳуқуқи 
гирифтанро дорад, аз ҷумла ҳама гуна боҷҳо, андозҳо ва (ё) 
дигар пардохтҳо, вале бе дарназардошти андоз аз арзиши 
иловашуда, муайян мегардад. 

Давраи андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда моҳи 
тақвимӣ мебошад. Аз ин бармеояд, ки нафари ба сифати су-
порандаи андоз аз арзиши иловашуда ба ќайд гирифта 
шудааст, уњдадор аст, њар моњ як маротиба маблаѓи андоз аз 
арзиши иловашударо ба буљети давлат супорад. 

§ 2. Аксизњо 

Аксиз аслан аз калимаи лотинии «accidere» гирифта 
шуда маънои буриданро дорад. Аксиз аз љониби истеъмол-
кунанда пардохт карда мешавад. Аксизњо дар ташаккули 
буљети давлатї наќши муњим дошта, воридгардии маблаѓњо 
ба буљет аз њисоби аксизњо имкон фароњам меорад, ки 
фаъолияти молиявии давлат аз иљрои њадафњои дар назди 
худ гузошта барояд. 

Шахсони њуќуќї яке аз субъектони асосии њуќуќи андоз 
ба њисоб рафта, зимнан супорандаи аксиз мебошанд. Аксиз 
ба мисли андоз аз арзиши иловашуда ба зумраи андози уму-
мидавлатї ва ѓайримустаќим баромад менамояд. Аксиз ба 
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нархи воќеии молњо ё хизматрасонињои муайян зам карда 
мешавад, ки онњо тибќи Кодекси андози ЉТ њамчун молњои 
(фаъолияти) зераксизї ба њисоб мераванд. Супорандагони 
аксизњо шахсони њуќуќї ва шахсони воќеии хориљие мебо-
шанд, ки амалиётњои андозбандишавандаро анљом ме-
дињанд. 

Аксиз дар давлатњои Юнону Рими ќадим љой дошт. 
Махсусан, низоми мукаммали андозбандии Рим муташакки-
лона сурат мегирифт, ки љорї намудани андозњоро барои 
истеъмолот, супоридани бољро барои интиќоли молњои 
давлатњои ѓайр ва бољ барои озод намудани ѓуломонро 
пешбинї намуда буд1. Нуќтаи назаре низ вуљуд дорад, ки 
«аксиз дар Рими ќадим як шакли атиќаи андозбандї мањсуб 
ёфта, аз љониби сарварони ин империяи бузург чун сарчаш-
маи асосии ѓанигардонии даромади хазинаи давлатї баро-
мад менамуд»2. 

Дар Љумњурии Тољикистони бошад, вобаста ба 
муносиботи андозбандии аксиз, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи аксиз» аз 06.01.1992 ќабул гардида 
буд, ки дертар асоси ќабули Ќарори Девони Вазирони 
Љумњурии Тољикистон гашта, бори аввал номгўйи 17 
намуди молњои аксизиро ба мисли спирти истеъмолї, 
араќ, шоколад, мањсулоти тамоку ва монанди инњо муайян 
карда буд. 

Айни њол аксизњо ба андозњои умумидавлатї шомил 
гардида, танзими њуќуќии онњо тавассути боби 32 Кодекси 
андози ЉТ ба танзим дароварда мешавад. 

Дар Кодекси андози ЉТ номгўи молњои зераксизї ва 
намудњои фаъолияти зераксизї муќаррар карда шудааст. 

1. Молҳои зераксизӣ инҳо мебошанд: 
- ҳамаи намудҳои спирт, нўшокиҳои беспирт ва спирт-

дор; 

                                                                        
1 Ниг.: Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. – 
М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2003. – С. 11. 
2 Ниг.: Староверова О.В. Налоговое право: Учебное пособие для вузов. / 
Под ред. проф. М.М. Рассолова, проф. Н.М.Коршунова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2001. – С.128. 
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-тамокуи коркардшуда, маҳсулоти саноатии ивазку-
нандаи тамоку ва маҳсулоти тамоку; 

-сўзишвории минералӣ, ҳама намудҳои нафти хом ва 
маҳсулоти коркарди он, моддаҳои битуминозӣ, мумҳои ми-
нералӣ, гази моеъ; 

-шина ва покришкаҳои пневматикии резинии нав, шина 
ва покришкаҳои пневматикии резинии барқароршуда ё 
пештар истифодашуда; шина ва покришкаҳои яклухт ё 
нимпневматикӣ, протекторҳои шинагӣ ва тасмаҳои 
ҳошиядори резинӣ; 

-автомобилҳои сабукрав ва ҳама гуна воситаҳои нақлиё-
ти муҳаррикдоре, ки барои кашонидани одамон пешбинӣ 
шудаанд; 

-маҳсулоти заргарӣ аз металҳои қиматбаҳо ва сангҳои 
қиматбаҳо, инчунин қисмҳои онҳо аз металҳои қиматбаҳо ва 
(ё) бо металҳои қиматбаҳо рўйпўшкардашуда. 

2. Намудҳои фаъолияти зераксизӣ инҳо мебошанд: 
- хизматрасонии алоқаи сайёри истифодаи умумии 

ҳамаи стандартҳо (хизматрасонии алоқаи кандуии мобилӣ); 
- хизматрасонӣ оид ба интиқоли маълумот (аз ҷумла 

алоқаи телеграфӣ ва IP-телефонӣ), аз ҷумла тавассути шаба-
каҳои операторон; 

- хизматрасонии хадамоти телематикӣ; 
- хизматрасонии алоқаҳои телефонии байналмилалӣ 

(байнишаҳрӣ) тавассути шабакаҳои операторҳо. 
Объекти андозбандӣ амалиёти андозбандишаванда бо 

молҳои зераксизӣ ва намудҳои фаъолияти зераксизии зерин 
мебошанд (моддаи 196 КА ЉТ): 

1) Аз ҳудуди корхона (макони истеҳсолот) берун баро-
вардани молҳои зераксизие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истеҳсол шудаанд, аз ҷумла: 

а) таҳвили молҳои зераксизӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
андози аксиз барои ин молҳо пешакӣ пардохт шудааст; 

б) супоридани молҳои зераксизӣ барои коркард дар асо-
си ашёи фармоишгар ба дигар шахс; 
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в) таҳвили (супоридани) молҳои зераксизие, ки маҳсули 
коркард аз ашёи хом ва (ё) маводи барои коркард додашуда, 
аз ҷумла ашёи хом ва (ё) маводи зераксизии барои коркард 
додашуда мебошад; 

г) ба фонди (сармояи) оинномавии субъекти соҳибкорӣ 
дохил намудани молҳои зераксизӣ; 

д) истифодаи молҳои зераксизӣ ҳангоми ҳисоббаробар-
кунии молӣ ва ҳангоми пардохт дар шакли аслӣ (натуралӣ); 

е) фиристодани молҳои зераксизӣ аз ҷониби истеҳсолку-
нанда ба воҳидҳои алоҳидаи худ; 

ж) фурўши миқдори озмунии молҳои зераксизӣ ҳангоми 
гузаронидани расмиёти муфлисшавии андозсупоранда, агар 
аз рўи молҳои мазкур дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қаблан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аксиз 
пардохт нашуда бошад. 

2) Воридоти молҳои зераксизӣ ба қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқи қонунгузории гумрукӣ. 

3) Фурўши молҳои зераксизии мусодирашуда, бесоҳиб, 
тибқи ҳуқуқи мерос ба давлат гузашта ва ройгон ба молики-
яти давлат дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида-
шуда, агар аз рўи молҳои зикргардида дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан аксиз пардохт нашуда бошад. 

4) Истифодаи молҳои зераксизӣ барои эҳтиёҷоти ис-
теҳсолии худ ва (ё) барои истеҳсоли молҳои дигари зерак-
сизӣ. 

5) Ҷамъкунии (комплекткунии) молҳои зераксизии дар 
сархати панҷуми қисми 1 моддаи 197 Кодекси андоз муа-
йяншуда ва бегонакунии онҳо. 

6) Вайроншавӣ, нобудшавии молҳои зераксизӣ. 
7) Расонидани намудҳои алоҳидаи хизмат дар соҳаи 

алоқаи барқӣ (новобаста ба намуд ва шакли дар иҷозатномаҳо 
барои хизматрасонии алоқаи барқӣ қайдгардида), ки дар қисми 
2 моддаи 197 Кодекси андоз муайян шудаанд. 

Манбаи андоз оид ба андози аксиз нисбат ба моли ан-
дозбандишаванда инҳо мебошанд: 

- ҳаҷми воқеии молҳои зераксизӣ; 
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- маблағи амалиёти андозбандишавандаи дар асоси нар-
хи фурўши чаканаи молҳои зераксизӣ муайяншаванда, бо 
тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо; 

- маблағи амалиёти андозбандишавандаи ба арзиши 
гумрукӣ ё нишондиҳандаи ҳаҷми воқеии моли зераксизӣ асо-
сёфта, ки мутобиқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, муайян 
карда мешавад; 

- маблағи амалиёти андозбандишавандае, ки дар асоси 
нархи чаканаи мол бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва 
аксизҳо – ҳангоми аз ҷониби молистеҳсолкунандаи молҳои 
зераксизӣ ба сифати пардохт дар шакли аслӣ (натуралӣ), 
туҳфа додани молҳои зераксизӣ, ҳангоми ба моликияти га-
равгиранда додани молҳои багаравмондашуда ё амалиёти 
мубодила, инчунин дар асоси ройгон додани молҳои зерак-
сизӣ. 

Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои зераксизӣ аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Номгўи 
молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ муқаррар карда меша-
ванд. Меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо фоизҳо (адвалорӣ) ба 
арзиши молҳои зераксизӣ ва (ё) бо маблағи устувор (мутлақ) 
ба воҳиди ченаки молҳои зераксизӣ дар ифодаи натуралӣ 
муқаррар карда шаванд. Меъёрҳои аксизҳо барои маҳсулоти 
спиртдор вобаста ба ҳаҷми спирти беоби дар таркибаш 
мавҷудбуда (садфоиза) тасдиқ карда мешаванд. Меъёри ак-
сиз барои намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар соҳаи 
алоқаи барқӣ дар ҳаҷми 5 фоизи манбаи андоз муқаррар 
карда мешавад. 

Меъѐрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон воридшаванда бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 9 июни соли 2018 ба чунин тарз муќаррар 
гардидааст: 
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Номгӯи молҳо 

Меъёри 
аксиз бо 

фоизҳо аз 
арзиш ё бо 
евро барои 

воҳид 

Гурӯҳи 22 
Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко 

2201 Обҳо, аз ҷумла табиӣ ё сунъӣ-
маъданӣ, газнок, бе иловаи шакар 
ё маводи дигари ширинкунанда ё 
хуштаъм -хушбӯйкунанда; ях ва 
барф: 
 

0,02 евро 
барои 1 литр 

(қарори 
Ҳукумати ҶТ 
аз 6.08.2018 

№ 397) 
 

2202 Обҳо, аз ҷумла маъданӣ ва газ-
дор, дорои иловагиҳои шакар ё 
маводи дигари ширинкунандаҳо ё 
хуштаъм-хушбӯӣ ва дигар нушо-
киҳои ғайриспиртӣ ғайр аз шар-
батҳои мева ё сабзавоти мавқеи 
молии 2009: 

0,03 евро 
барои 1 литр 

(қарори 
Ҳукумати ҶТ 
аз 6.08.2018 

№ 397) 
 

2202 90 100 1 ---оби ҷави ғайриспиртӣ 0,35 евро 
барои 1 литр 

2203 00 Оби ҷави суманакорд: 0,35 евро 
барои литр 

2204 Майҳои табиӣ аз ангур, аз он 
ҷумла спиртдор; шираи ангур, 
ғайр аз дар мавқеи молии 2009 
зикршуда: 

0,50 евро 
барои 1 литр 

(қарори 
Ҳукумати ҶТ 
аз 6.08.2018 

№ 397) 
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2205 Вермутҳо ва дигар майҳои ангу-
рии табиӣ бо иловагиҳои маводи 
растанӣ ё хушбӯй: 

0,84 евро 
барои 1 литр 

2207 Спирти этилии денатуратсия кар-
данашуда бо консентратсияи 
спирт 80 % ҳаҷм ё зиёд; спирти 
этилӣ ва шаробҳои дигари 
спиртӣ, денатуратсия кардашуда, 
ҳама гуна консентратсияҳо: Ғайр 
аз: спирти этилии денатуратсия-
нашудаи дар дохили Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои истеҳсоли 
машрубот ва доруворӣ фурӯхта-
шаванда 

2,5 евро 
барои 1 литр 

(қарори 
Ҳукумати ҶТ 
аз 6.08.2018 

№ 397) 
 

2208 Спирти этилии денатуратсия кар-
данашуда бо консентратсияи 
спирт камтар аз 80 % ҳаҷм; ша-
робҳои спиртӣ, ликёрҳо ва нӯшо-
киҳои дигари спиртӣ: 

3,5 евро 
барои 1 
литри 

спирти 100 % 

Гурӯҳи 24 
Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он 

2402 Сигорҳо, сигорҳо бо қисми охи-
рашон буридашуда, сигориллҳо 
ва сигорҳо аз тамоку ё ивазку-
нандаҳои он: 

8,5 евро 
барои 1000 

дона 

2402 20 - сигаретҳо, дорои тамоку: (бо 
филтр) 

9,8 евро 
барои 1000 

дона 
2402 20 - сигаретҳо, дорои тамоку: (бе 

филтр) 
 
 

2403 Дигар истеҳсолоти саноатии та-
моку ва ивазкунандаҳои саноатии 
тамоку; тамокуи "гомогенишуда" 
ё "барқароршуда"; шира ва 
ҷавҳари тамоку: 

35% 
(қарори 

Ҳукумати ҶТ 
аз 6.08.2018 

№ 397) 
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Гурӯҳи 27 
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо 

2709 00 Нафти хом ва маҳсулоти нафтии 
хоми аз навъҳои битумӣ ги-
рифташуда: 

0 

2710 Нафт ва маҳсулоти нафтии аз 
навъҳои битумӣ гирифташуда, 
ғайр аз хом; маҳсулоти дар дигар 
ҷойҳо номбарнашуда ё дохилна-
шуда, дорои вазни 70% ё зиёд 
нафт ё маҳсулоти нафти аз 
навъҳои битумӣ гирифташуда, 
заминаи ин маҳсулоти нафтӣ 
қисми таркибии асосии маҳсулот 
маҳсуб меёбанд; маҳсулоти наф-
тии коркардшуда: 

60 евро 
барои 1 
тонна 

 

2710 12 -----дистиллиятҳои сабук ва 
маҳсулот: 
-----бензинҳои муҳаррик: 

 

271012 310 0 ------бензинҳои ҳавопаймо: 55 евро 
барои 1 
тонна 

 ----------бензини автомобилӣ:  
 

2710 12 4110 
2710 12 412 0 
 
2710 12 413 0 
 
2710 12 419 0 
2710 12 450 0 
2710 12 490 0 
2710 12 510 0 
 
2710 12 590 0 
 
2710 12 700 0 

-------------бо рақами октании кам-
тар аз 80 (бо усули муҳаққиқ) 
-------------бо рақами октании 80 ё 
зиёда аз, вале на камтар аз 92 (бо 
усули таҳқиқот) 
-------------бо рақами октании 92 ё 
зиёда аз (бо усули таҳқиқот) 
------------дигар 
-----------бо рақами октании 95 ё 
зиёда аз он, вале камтар аз 98 (бо 
усули таҳқиқот) 
-----------бо рақами октании 98  ё 
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2710 12 900 

зиёда аз он (бо усули таҳқиқот) 
-----------бо рақами октании кам-
тар аз 98 (бо усули таҳқиқот) 
 
-----------бо рақами октании 98  ё 
зиёда аз он (бо усули таҳқиқот) 
 
-----сӯзишвории бензин барои 
муҳаррики реактивӣ 
 
-----дистиллиятҳои сабуки дигар: 

 ---дистиллиятҳои мобайнӣ: 
-----керосин: 

 

2710 19 210 0 
 
2710 19 250 0 
 
2710 19 290 0 

------сӯзишворӣ барои муҳаррики 
реактивӣ 
------дигар 
 
-----дигар 

25 евро 
барои 1 
тонна 

 ---дистиллиятҳои вазнин:  
 ----газойлҳо:  
2710 19 310 0 
 
2710 19 350 0 
 
 
2710 19 42 
 
2710 19 460 0 
 
 
2710 19 480 0 

-----барои равиши маҳлулбарории 
махсус 
 
-----барои равиши мубаддали ки-
миёвӣ, ғайр аз дар зермавқеи 
2710 19 310 0 зикргардида 
 
-----бо дороии сулфур на зиёда аз 
0,05 %-и вазн 
 
------бо дороии сулфур зиёда аз 
0,05 %-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 
%-и вазн 
 
------бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 
%-и вазн 

8 евро 
барои 1 
тонна 
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 ----сӯзишвориҳои моеъ:  
2710 19 510 
- 
2710 19 680 

-----барои хусусиятҳои раванди 
коркард (сӯзишвориипечӣ): 
Ғайр аз: 

25 евро 
барои 1 
тонна 

2710 19 5101 ------мазут 0 
2710 19 550 1 ------мазут 0 
2710 19 620 1 -------мазут 0 
2710 19 640 1 -------мазут 0 
2710 19 660 1 -------мазут 0 
2710 19 680 1 ------мазут 0 
2710 20 -нафт ва маҳсулоти нафтӣ (ғайр аз 

хом), аз навъҳои битум гирифта-
шуда ва маҳсулоти дар ҷойҳои 
дигар номбарнашуда ё дохилна-
шуда, дорои 70 %-и вазн ё зиёд 
нафт ё маҳсулоти нафтии аз 
навъҳои битумӣ гирифташуда, 
замнан ин маҳсулоти нафтӣ қисми 
таркибии асосии маҳсулот мансуб 
меёбад, дорои биодизел, ғайр аз 
маҳсулоте, ки аз коркарди нафт 
бароварда шудааст: 

 

2710 20110 0 -- газойлҳо: 
---бо дороии сулфур на зиёда аз 
0,05 %-и вазн 

8 евро 
барои 1 
тонна 

2710 20 150 0 
 
 
2710 20190 0 

---бо дороии сулфур зиёда аз 0,05 
%-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 %-и 
вазн 
 
---бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 
%-и вазн 

 

2710 20 310 
- 
2710 20 390 

--сӯзишвории моеъ: 
ба ғайр аз: 

25 евро 
барои 1 
тонна 

2710 20 310 1 ----мазут 0 
2710 20 350 1 ----мазут 0 
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2710 20 370 1 ----мазут 0 
2710 20 390 1 ----мазут 0 
2710 20 900 0 --маҳсулоти дигари нафтӣ 55 евро 

барои 1 
тонна 

2711 Газҳои нафтӣ ва карбогидриди 
газгуни дигарҳо, ғайр аз газҳои 
нафтӣ ва карбогидриди газгуни 
тариқи қубурҳо интиқолшаванда 

4 евро 
барои 1 
тонна 

3403 Маводи молиданӣ (аз ҷумла 
эмулсияҳои хунуки молиданӣ ба-
рои асбобҳои бурранда, мавод 
барои сабук кардани тофта баро-
вардани мехҳои печдор ва 
тобҳалқаҳо, мавод барои барҳам 
додани занг ё маводи зиддизанг-
занӣ ва доруҳо барои сабук кар-
дани кофта баровардани маҳсу-
лоти аз қолаб тайёр кардашуда 
дар асоси молидан) ва маводи ба-
рои коркарди масолеҳи пахтагини 
равғанин ё чарбудор, чарм, пӯст ё 
масолеҳи дигар истифодашаван-
да, ба ғайр аз моддаҳои ба сифати 
қисмати асосии таркибашон 
иборат аз 70 %-и вазн ё зиёда 
нафт ё маҳсулоти нафтии аз 
ҷинсҳои битумӣ гирифташуда: 

60 евро 
барои 1 
тонна 

Гурӯҳи 40 
Каучук, резин ва маснуот аз онҳо 

4011 Резинчархаҳо ва покришкаҳои 
пневматикии резинии нав: 

13% 

4011 61 000 0 --барои воситаҳои нақлиёт ва 
мошинҳои дар хоҷагии деҳот ва 
хоҷагии ҷангал истифодашаванда 

0 

4012 Резинчархаҳо ва покришкаҳои 13% 
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пневматикии резинии барқарор-
шуда ё истифодашуда; резинчар-
хаҳо ва покришкаҳои яклухт ё 
нимпневматикӣ, резивчархаҳо - 
протекторҳо ва тасмаҳои доира-
шакли резинӣ: 

Гурӯҳи 71 
Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо 

ё зинатӣ-ороишӣ, металҳои қиматбаҳо, металҳои бо 
металҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда ва маснуоти 

аз онҳо тайёршуда; ҷавоҳирот; тангаҳо 
7113 Ҷавоҳирот ва қисмҳои онҳо аз ме-

талҳои қиматбаҳо ё металҳои бо 
металҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда: 

5% 

7114 Маснуоти тиллоӣ ё нуқрагии зар-
гарон ва қисмҳои онҳо аз металҳои 
қиматбаҳо ё металҳои. бо металҳои 
қиматбаҳо рӯйкашшуда: 

5% 

7115 Дигар маснуот аз металҳои 
қиматбаҳо ё металҳои бо ме-
талҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда: 

5% 

Гурӯҳи 87 
Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҷамъи нақлиёти 

роҳи оҳан 
ё трамвайҳо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо 

8703 Автомобилҳои сабукрав ва воси-
таҳои дигари нақлиёти муҳаррик-
дор, асосан барои интиқоли ода-
мон таъйиншуда (ба ғайр аз воси-
таҳои нақлиёти муҳаррикдори 
мавқеи молии 8702), аз ҷумла ав-
томобилҳи каппадори боркаш ва 
автомобилҳои пойга: 

10%, вале 
на кам аз 
0,15 евро 

барои 1 см³ 
ҳаҷми кории 
силиндрҳои 
муҳаррик 

Давраи пардохти маблаѓи аксиз ба буљети давлатї моњи 
таќвимї мебошад. 
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§ 3. Андоз аз даромадњои шахсони воќеї 

Андоз аз даромади шахсони воќеї аз ќадим то кунун яке 
аз намудњои муњимми андоз дар низоми андозии давлатдо-
рии тољикон ба њисоб меравад. Андоз аз даромади шахсони 
воќеї натанњо ба манофеи давлат балки ба манофеи њар як 
шањрванд бавосита ё бевосита алоќаманд мебошад. Солњои 
охир рушди иќтисодиёти кишвар, афзун шудани даромадњои 
буљет ва баланд бардоштани музди мењнати кормандони 
соњањои буљетии кишвар дар заминаи Фармонњои Президен-
ти ЉТ мушоњида мегардад. Ин раванд боиси боло рафтани 
даромадњои шахсони воќеї гардида, зимнан сањми ан-
дозњоро аз њисоби даромадњои шахсони воќеї ба буљети 
давлатї меафзояд. 

Андозбандии шахсони воќеї њамчун унсури таркибї ва 
муњимми низоми андозњои умумиљумњуриявї ва мањаллї ба 
шумор рафта, мувофиќан ва маќсаднок ба фоидаи буљети 
давлатї ситонида шудани онро дар назар дорад. Аз ин 
лињоз, дар назар дошта мешавад, ки андозбандї ба принсипи 
адолатнокї асос ёбад ва њам ба нафъи омма бошад. Ба ќавле 
«андоз танњо њамон ваќт аз рўи адолат буда метавонад, ки 
агар мардум ба тобеияти он розї бошанд»1 

Таҷрибаи низоми молиявию андозӣ нишон медиҳад, ки 
андоз аз даромади шахсони воќеӣ ҳамчун яке аз манбањои 
асосии ғани гардонидани буљети давлатї мебошад. Дар асо-
си талаботи моддаи 45 Конститутсияи ЉТ ҳар шахс уҳдадор 
аст, ки андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро, ки қонун муайян 
кардааст супорад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
ин муқаррароти худ супоридани андоз ва пардохтҳои ҳатми-
ро ӯњдаории конститутсионии њар як шахс эътироф намуд. 
Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳое, ки 
андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити андозсупо-
рандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд. 

                                                                        
1 Ниг.:Њуќуќи андози Љумњурии Тољикистон: Воситаи таълимї/ Зери 
назари номзади илмњои њуќуќ, дотсент Шонасридинов Н.Ш. – Душанбе, 
2012. –  С. 170. 
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Андоз аз даромади шахсони воќеї ба зумраи андозњои 
умумидавлатї дохил мегардад. 

Андоз аз даромади шахсони воқеӣ дар солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи андози даро-
мад аз шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бетабаа» аз 06.01.1992 ситонида мешуд. 
Айни ҳол бошад андоз аз даромади шахсони воқеӣ тибќи 
фасли 8 Кодекси андози ЉТ ба танзим дароварда мешавад. 
Мутобиќи моддаи 95 Кодекси андози ЉТ супорандагони ан-
доз аз даромад шахсони воқеӣ - резидентҳо ва ғайрирези-
дентҳо мебошанд, ки объекти андозбандишаванда доранд. 

Андоз аз даромади шахсони воқеӣ ба зумраи андоҳои 
бевосита дохил шуда ба таври мунтазам ситонида мешавад. 

Супорандагони андоз аз даромадњои шахсони воќеї ба 
ду гурўњ људо мешаванд: 

- шахсони воќеие, ки резиденти ЉТ мебошанд; 
- шахсони воќеие, ки резиденти ЉТ намебошанд. 
Шахсони воќеї ин шањрвандони ЉТ, шањрвандони хо-

риљї ва шахсони бешањрвандї (бетабаа) мебошанд. 
Бо маќсади дуруст муќаррар намудани манбаи андоз ва 

њаљми андоз зарур аст, ки резиденти ЉТ будан ё набудани 
шахсони воќеї муайян карда шавад. Шахси воқеие, ки дар 
давоми ҳар давраи 12-моҳаи пай дар пай гузаранда, ки дар 
ҳамин соли тақвимии ҷорӣ ба охир мерасад, дар ҳақиқат дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 182 рўз қарор дошта 
бошад, аз рўзи 183-юм барои соли ҷории тақвимӣ резиденти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Агар чунин шахси 
воқеӣ дар соли гузаштаи тақвимӣ резидент ба ҳисоб рафта 
бошад, пас он аз 1 январи соли ҷорӣ низ резидент ба ҳисоб 
меравад. 

Объекти андозбандӣ (моддаи 96 КА ҶТ) даромади ан-
дозбандишаванда, аз ҷумла, ҳама гуна даромад, ки новоба-
ста ба маҳал ва воситаи пардохт аз ҷониби андозсупоранда-
гони зерин гирифта шудааст ва барои давраи андоз ҳамчун 
фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбини-
намудаи ҳамин зерфасл муайян карда мешавад: 
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- барои шахсони воқеие, ки резиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд, аз манбаъҳои воқеъ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) аз манбаъҳои берун аз ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- барои шахсони воқеие, ки резиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб намераванд, аз манбаъҳои дар 
Чумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда. 

Даромади умумие, ки шахси воқеӣ мегирад, ба гурўҳҳои 
зерин тақсим мешавад: 

- даромадҳое, ки дар манбаъҳои пардохт андозбандӣ 
карда мешаванд; 

- даромадҳое, ки дар манбаъҳои пардохт андозбандӣ 
карда намешаванд. 

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи намуди 
даромадҳо, подошпулиҳо ва манфиатҳои шахси воқеӣ, ки 
дар шакли пулӣ, моддӣ ва ғайримоддӣ ба он пардохт меша-
ванд ба гурўҳҳои зерин ҷудо намудааст: 

-даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат гирифта шудаанд; 
-даромадҳо аз фаъолияте, ки меҳнати кироя ҳисоб 

намешавад; 
-Ҳама гуна даромадҳои дигар. 
Моддаи 99 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон даро-

мадҳо дар шакли музди меҳнатро чунин муқаррар намуда-
аст: 

1. Ҳама гуна пардохтҳо, манфиатҳо ё подошҳо, аз ҷумла 
дар шакли моддӣ ва ғайримоддӣ, ки ба фоидаи шахсони 
воқеӣ пардохт мешавад, новобаста ба шакл ва маҳалли пар-
дохт даромаде ҳисоб мешавад, ки дар шакли музди меҳнат 
гирифта шудааст, аз ҷумла: 

- даромадҳо аз меҳнати кироя; 
- даромадҳо аз хизматрасонӣ (иҷрои кор) мутобиқи 

шартномаи хусусияти граждании ҳуқуқӣ дошта ё бе чунин 
шартномаҳо, аз ҷумла подошпулиҳо аз шартномаҳои муал-
лифӣ, ба истиснои шартномаҳое, ки мавзўи онҳо гузариши 
ҳуқуқи моликият ё ба дигар шахс додани ҳуқуқи молумулкӣ 
мебошад; 
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- даромадҳо аз меҳнати кирояи пешина, ки дар шакли 
нафақа ё дигар шакл гирифта мешаванд ё даромадҳо аз 
меҳнати кирояи минбаъда. 

2. Даромаде, ки андозсупоранда дар шакли музди 
меҳнат гирифтааст, шаклҳои зерини пардохти аслро (нату-
ралиро) дар бар мегирад: 

- пардохти музди меҳнат дар шакли аслӣ (натуралӣ); 
- арзиши молу мулке, ки ройгон дода мешавад. Арзиши 

корҳои (хизматрасониҳои) ройгон иҷрошуда дар ҳаҷми ха-
роҷоте муайян карда мешавад, ки бинобар иҷрои чунин 
корҳо, хизматрасониҳо сарф шудаанд; 

- аз ҷониби корфармо пардохт гардидани арзиши молҳо, 
иҷрои корҳо, хизматрасониҳо, ки корманд аз шахсони сеюм 
гирифтааст. 

3. Барои мақсадҳои қисми 1 ҳамин модда арзиши ман-
фиати андозсупоранда ба маблағҳои зерин бо тарҳи ҳама гу-
на пардохтҳои худи андозсупоранда барои гирифтани ин 
манфиат баробар мебошад: 

- ҳангоми гирифтани қарз тибқи меъёри фоизи пасттар 
аз меъёри бозорӣ барои чунин намуди қарзҳо – маблағи ба-
робар ба фоизҳое, ки бояд тибқи меъёри бозорӣ пардохт ша-
ванд; 

- ҳангоми фурўхтан ё ройгон додани молҳо, иҷрои корҳо 
ё хизматрасониҳо – арзиши бозории чунин молҳо, иҷрои 
корҳо ё хизматрасониҳо; 

- ҳангоми гирифтани кумак барои таҳсили корманд ё 
шахсони дар таъминоти ў қарордошта (ба истиснои барно-
маҳои тайёрӣ, ки бевосита ба иҷрои уҳдадориҳои корманд 
алоқаманданд) – барои кумакгиранда арзиши кумаки ги-
рифташуда; 

- дар ҳолати ба корманд ҷуброн кардани хароҷоте, ки 
бевосита ба меҳнати кирояи ў алоқаманд нестанд – маблағи 
ҷуброн; 

- ҳангоми бахшидани қарз ё уҳдадории корманд дар 
назди корфармо – маблағи қарз ё уҳдадории бахшидашуда; 

- ҳангоми пардохти подоши суғуртавӣ тибқи шартно-
маҳои суғуртаи ҳаёт ва саломатӣ ва дигар маблағҳои шабеҳ 
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аз ҷониби корфармо – арзиши чунин подоши суғуртавӣ ё ма-
блағҳо барои корфармо; 

- дар дигар ҳолатҳо – арзиши бозории манфиат. 
4. Даромади умумии корманд ҷуброни хароҷоти са-

фарҳои хизматиро мутобиқи меъёрҳои дар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии дахлдор муқарраршуда, инчунин ҷуброни хароҷоти 
сафарҳои хизматиро аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ 
ва муассисаҳои онҳо, фондҳо, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ – 
ғайрирезидент аз ҳисоби маблағҳои шахсони дар боло ном-
баршуда дар бар намегирад. 

5. Даромади умумӣ пардохтҳои намояндагӣ ва дигар ха-
роҷоти шабеҳро (барои гузаронидани ҷашнҳо, ҷойгиронии 
меҳмонон ва ғайра), ки шахси воқеӣ гирифтааст, дар бар 
намегирад. 

6. Пардохти моддӣ (ғайримоддӣ), арзиши фоидаҳо, пар-
дохтҳо ва хароҷоти корфармо ба фоидаи шахсони воқеӣ, ки 
дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда номбар шудаанд, маблағи 
андози аксиз, андоз аз арзиши иловашуда ва ҳама гуна дигар 
андозеро дар бар мегиранд, ки корфармо бояд вобаста ба 
аҳди арзишдошта пардохт намояд. 

Даромадҳои зерин аз фаъолияти ғайрисоҳибкории шах-
си воқеӣ даромади шахси воқеӣ аз фаъолияте мебошад, ки ба 
меҳнати кироя мансуб нест: 

- даромади фоизҳо; 
- суди саҳмияҳо (дивидендҳо); 
- даромад аз иҷораи (кирояи) молу мулк ва (ё) афзоиши 

арзиш аз фурўши молу мулк; 
- роялти; 
- маблағи қарзи ба андозсупоранда бахшидаи қарз-

диҳанда. 
Ба даромадҳои шахси воқеӣ аз фаъолияте, ки ба меҳнати 

кироя мансуб нест, инчунин ҳама гуна манфиате, ки аз ҷони-
би он гирифта шудааст ва (ё) дигар даромадҳо, ба истиснои 
даромад дар шакли музди меҳнат ва (ё) даромад аз фаъоли-
яти соҳибкории инфиродӣ низ мансуб мебошанд. 
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Меъёрҳои андоз аз даромад дар асоси моддаи 103 Ко-
декси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зайл муқаррар 
гардидааст: 

1. Даромади андозбандишавандаи ҷойи кори асосии 
шахси воқеӣ аз рўи меъёрҳои зерин андозбандӣ меша-
вад, агар ҳамин модда талаботи дигареро муқаррар 
накарда бошад: 

 

р/т 
Маблағи даромади ан-
дозбандишаванда 
(дар як моҳ) 

Маблағ ва меъёри андоз 

1. На зиёда аз тарҳи шах-
сӣ 

Даромад андозбандӣ намеша-
вад (аз андозбандӣ озод)  

2. 
Зиёда аз миқдори 
тарҳи шахсӣ то 140 со-
мони 

8 фоиз аз маблағи даромади ан-
дозбандишавандаи зиёда аз 
тарҳи шахсӣ 

3. Зиёда аз 140 сомонӣ 

Маблағи андози сатри 2 ҷамъ 13 
фоиз аз маблағи даромади ан-
дозбандишавандаи зиёда аз 140 
сомонӣ 

 

2. Даромади андозбандишавандаи шахси воқеӣ, ки дар 
қисми 1 ҳамин модда пешбинӣ нагардидааст, бо меъё-
ри 13 фоиз бе татбиқи тарҳҳои пешбининамудаи мод-
даи 102 Кодекси мазкур, ба истиснои тарҳи андози 
иҷтимоии пардохтшуда барои шахси суғурташуда, 
андозбандӣ карда мешавад. 

3. Даромад дар шакли музди меҳнати андозбандиша-
вандаи шахси воқеӣ – ғайрирезидент бо меъёри 25 фо-
из андозбандӣ карда мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки ҳар як намуди андоз имтиёз ҳам-
чун унсури асосиро доро мебошад. Имтиёзҳо дар андоз аз 
даромади шахсони воқеӣ чунин мебошад. 

Аз намудҳои зерини даромадҳои шахсони воқеӣ андоз аз 
даромад гирифта намешавад: 

1) Даромад аз фаъолияти расмии дипломатӣ (консулӣ) 
ва фаъолияти ба он баробаркардашудаи шахсе, ки 



206 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад, дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2) Арзиши молу мулк дар шаклҳои аслӣ (натуралӣ) ва (ё) 
пулӣ, ки аз шахсони воқеӣ ҳамчун мерос ё туҳфа гирифта 
шудаанд, ба истиснои даромадҳое, ки аз ҳисоби ин молу 
мулк гирифта шудаанд, аз ҷумла маблағҳое, ки ба ворисони 
(ворисони ҳуқуқии) муаллифони асарҳои илмӣ, адабӣ, 
санъат, инчунин барои кашшофӣ, ихтироъкорӣ ва наму-
наҳои саноатӣ пардохт мешаванд. 

3) Арзиши туҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, 
инчунин ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобиқаҳо ги-
рифташуда, аз ҷумла дар шакли пулӣ, ки агар: 

а) арзиши туҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, ки 
аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест; 

б) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар намоишҳо ва мусо-
биқаҳои байналмилалӣ гирифташуда, ки аз 500 нишон-
диҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест; 

в) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусо-
биқаҳои ҷумҳуриявӣ гирифташуда, ки аз 100 нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест. 

4) Нафақаҳои давлатӣ ва суғуртавӣ стипендияҳои 
давлатӣ, ёрдампулиҳои давлатӣ ва ҷубронпулиҳои давлатӣ. 

5) Алиментҳо аз шахсоне, ки онро мегиранд, маблағҳое, 
ки барои супоридани хун, шири модарӣ ва дигар кумакҳои 
ба донорҳо додашаванда. 

6) Пардохтҳои якдафъаина ва кумаки моддӣ аз ҳисоби 
буҷет, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд, 
маблағҳои аз ҷониби корфармо ба шахси воқеӣ – резидент 
пардохтшавандаи хароҷоти сафарҳои хизматӣ аз рўи 
меъёрҳои муқарраршуда, маблағи ҷуброни хароҷоти са-
фарҳои хизматии аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ва 
муассисаҳои онҳо, фондҳо, ташкилотҳои ғайридавлатӣ – 
ғайрирезидент аз ҳисоби маблағҳои ин шахсони дар боло 
номбаршуда, инчунин кумаки башардўстона (гуманитарӣ) ва 
кумаки эҳсонкорӣ, аз ҷумла ҳангоми офатҳои табиӣ. 
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7) Афзоиши арзиш ҳангоми фурўш ё дигар шакли бегона 
кардани: 

а) биноҳои (ҳуҷраҳои) истиқоматӣ, ки на кам аз 3 сол 
ҷойи зисти (истиқомати) асосии андозсупоранда то бегона 
кардан қарор дошта бошанд; 

б) дигар объектҳои ғайриманқул (ба истиснои объектҳои 
ғайриманқули барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифодашаванда), 
ки на кам аз 2 сол то санаи бегона кардан дар моликияти ан-
дозсупоранда қарор дошта бошанд. 

8) Афзоиши арзиш аз фурўш ё дигар шакли бегона кар-
дани молу мулки манқул, ба истиснои: 

а) молу мулке, ки аз ҷониби андозсупоранда барои 
фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешавад; 

б) воситаҳои нақлиёти механикӣ ва ядакҳо, ки бояд ба 
қайди давлатӣ гирифта шаванд ва на камтар аз як сол то са-
наи бегона кардан дар моликияти андозсупоранда қарор 
дошта бошанд; 

в) фурӯхтан, додан, гузашт кардан ва дигар намуди бе-
гонакунии саҳмияҳо ва ҳиссаҳои иштирок дар сармояи оин-
номавии корхонаҳо; 

г) моликияти қиматноки таърихӣ (антиквариат). 
9) Маблағи ҷоизаҳо ва мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 
10) Пардохтҳои суғуртавие, ки тибқи шартномаҳои до-

рои хусусиятҳои ҷамъшаванда ва баргардонидашаванда дар 
доираи маблағҳои аз ҷониби шахси воқеӣ ба ҳисоби чунин 
шартномаҳо пардохтшуда ва пардохтҳои суғуртавие, ки дар 
натиҷаи фавти шахси суғурташуда гирифта шудаанд. 

11) Маблағҳои маош, подошпулиҳо ва дигар маблағҳои 
пардохтшуда вобаста ба адои хизмат (иҷрои уҳдадориҳои 
мансабӣ) ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва 
роҳбарикунандаи системаи вазоратҳои мудофиа, корҳои до-
хилӣ, мақомоти давлатии амнияти миллӣ, оид ба ҳолатҳои 
фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи 
мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо кор-
рупсия, мақомоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъа-
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овар, Гвардияи миллӣ, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Ва-
зорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон . 

12) Бурдҳо аз вомбаргҳои давлатӣ ва лотереяҳои давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баровардааст, дар ҳаҷми на зиёда аз 50 сомонӣ 
ба як вомбарг ё лотерея. 

13) Кумаки иҷтимоии суроғавӣ, ёрдампулӣ ва ҷубронпу-
лиҳо, ба истиснои пардохтҳо вобаста ба музди меҳнат, ки аз 
ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ тибқи ҳаҷм ва тартиби му-
айяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд. 

14) Ҷуброни зарари ҷисмонӣ ё дигар намуди зарари ба 
саломатии корманд вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои меҳнати-
аш ва хизматиаш расонидашуда, мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

15) Арзиши либоси махсус ва (ё) либоси расмӣ ва 
пойафзол, воситаҳои ҳифзи инфиродӣ ва кумаки аввалияи 
тиббӣ, собун, воситаҳои безараркунанда, шир ё дигар маҳсу-
лоти истеъмолии ба онҳо баробар барои истеъмоли табоба-
тию профилактикӣ додашуда тибқи меъёрҳо ва вобаста ба 
соҳаҳои фаъолият, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар шудаанд. 

16) Пардохтҳои суғуртавӣ тибқи шартномаҳои суғуртаи 
ҳатмии масъулияти корфармо (аз ҳисоби маблағҳои корфар-
мо) барои расонидани (ҳангоми расонидани) зарар ба ҳаёт 
ва саломатии корманд ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои меҳнатӣ 
(хизматӣ). 

17) Маблағи ҷуброни зарари моддӣ, ки бо қарори суд 
муқаррар карда шудааст. 

§ 4. Андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї 

Андоз аз фоида чун навъи асосии андоз дар низоми да-
ромадњои буљети давлатї ба њисоб рафта, сањми он дар ѓанї 
гардонидани буља бузуг аст. 

Андоз аз фоида яке аз намудњои алоњидаи андоз тибќи 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, су-
порандагони он шахсони ҳуқуқӣ (ба истиснои шахсоне, ки 
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ҷавобгўи шартҳои низомҳои махсуси андозбандӣ мебошанд) 
ба ҳисоб мераванд. Андоз аз фоида њамчун андози мустаќим 
баромад намуда, њаљми он аз натиљаи нињоии молиявии 
фаъолияти шахси њуќуќї вобаста аст. 

Ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар мо-
ликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативии мо-
лу мулкро дошта, аз рӯи уҳдадориҳои худ бо ин молу мулк 
масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу 
мулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ 
намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар 
бошад. Субъекти хориҷие, ки шахси воқеӣ намебошад, барои 
мақсадҳои зерфасли 2 фасли VIII ба сифати андозсупоранда 
– корхона баррасӣ мегардад, агар исбот накунад, ки вай му-
тобиқи моддаи 147 Кодекси андоз ба сифати иштирокчии 
соҳибии муштарак баромад мекунад. 

Андоз аз фоида дар асоси муќаррароти боби 17 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон танзим ва ситонида мешавад. 

Мутобиќи моддаи 106 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон «Объекти андозбандии андоз аз фоида барои 
резидент даромади умумӣ мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои 
пешбининамудаи Кодекси мазкур кам карда мешавад. Да-
ромади 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 ан-
доз аз фоида озод аст, иборат мебошад. Объекти андозбан-
дии ғайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ амалӣ менамояд, 
даромади умумии он аз манбаъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вобаста ба муассисаи доимӣ мебошад, ки ба маблағи 
тарҳҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур нисбат ба чунин 
даромад кам карда шудааст. Намудҳои даромади умумии 
ғайрирезидент, ки ба муассисаи доимии он алоқаманд нест, 
агар манбаи даромад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир 
бошад, дар манбаи даромад бе тарҳи хароҷот тибқи моддаи 
128 Кодекси мазкур андозбандӣ мегарданд. Ҳангоми аз 
ҷониби ғайрирезидент гирифтани даромад аз фурўш ё 
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супурдани молу мулк ва (ё) ҳуқуқҳои молумулкӣ, ки бо муа-
ссисаи доимии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд 
намебошад, объекти андозбандӣ даромади умумии аз ин 
амалиёт аз манбаи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-
шад, ки ба маблағи тарҳҳои пешбининамудаи Кодекси маз-
кур кам карда шудааст». 

Дар моддаи 109 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
дар робита ба меъёри андоз аз фоида чунун муќаррарот љой 
дорад: 

1. Бо дарназардошти қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда фо-
идаи андозсупоранда, ки ба маблағи зарари расида бо 
дарназардошти талаботи моддаи 124 Кодекси мазкур кам 
карда шудааст, бояд аз рўи меъёрҳои зерин андозбандӣ кар-
да шавад: 

1) Барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо: 
 - аз 1-уми январи соли 2013 – 15 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ; 
- аз 1-уми январи соли 2015 – 14 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ; 
- аз 1-уми январи соли 2017 – 13 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ. 
2) Барои дигар намудҳои фаъолият: 
- аз 1-уми январи соли 2013 – 25 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ; 
- аз 1-уми январи соли 2015 – 24 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ; 
- аз 1-уми январи соли 2017 – 23 фоиз, вале на кам аз 1 

фоизи даромади умумӣ. 
2. Намудҳои даромади умумии ғайрирезидент, ки дар 

қисми 4 моддаи 106 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, аз 
рўи меъёрҳои пешбининамудаи моддаи 128 Кодекси мазкур 
андозбандӣ мешаванд. 

3. Фоидаи ғайрирезидент дар ҳолатҳои пешбининаму-
даи қисми 5 моддаи 106 Кодекси мазкур аз рўи меъёри 25 
фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ андозбандӣ 
мешавад. 
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4. Фоидаи тавозунии воқеан бадастовардаи Бонки мил-
лии Тоҷикистон ба буҷети давлатӣ аз рӯи меъёрҳое, ки дар 
моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки 
миллии Тоҷикистон» муқаррар шудаанд, пардохта мешавад. 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон масъалаи тарти-
би ситонидан ва меъёри андози фоидаи Бонки миллии 
Тољикистонро бевосита муќаррар нанамуда, ин масъаларо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии 
Тољиикстон» вогузор менамояд. Бонки миллии Тољикистон, 
вобаста ба оне ки бонки марказї ба њисоб меравад ва дар 
самти асъор ва сиёсати пулї вазифањои муайяни њокимияти-
ро ба душ дорад, илова барин дар моликияти Љумњурии 
Тољикистон мебошад, масаъалаи андозбандиаш хусусияти 
хос дорад. 

Аз рўи талаботи моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» масъалаи фо-
ида ва зиёни Бонки миллии Тољикистон ба тартиби зайл тан-
зим шудааст: 

1. Фоидаи соф ва зиёни Бонки миллии Тољикистон му-
тобиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї муа-
йян карда мешавад. 

2. Дар давоми сї рўзи баъди нашри њисоботи молиявии 
аудитшуда Бонки миллии Тољикистон фоидаи воќеан бада-
стовардаи худро бо тартиби зерин таќсим менамояд: 

- ба сармояи оинномавї – 10 фоиз то пурра ташаккул 
ёфтани он; 

- ба фонди захиравї – 60 фоиз то ба 10 фоизи уњдадо-
рињои Бонки миллии Тољикистон баробар шудани он; 

- ба буљети давлатї – ќисми боќимондаи фоида баъди 
тасдиќи њисоботи солона аз тарафи Раёсат. 

3. Зиёни Бонки миллии Тољикистон аз рўи натиљаи 
солњои гузашта дар соли љорї аз њисоби фонди захиравї ва 
дар њолати нокифоя будани он аз њисоби сармояи оинномавї 
љуброн карда мешавад. 

4. Дар њолати аз меъёр кам шудани сармояи оинномавии 
Бонки миллии Тољикистон раиси Бонки миллии Тољикистон 
доир ба љуброни каср аз њисоби буљети давлатї ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дархост пешнињод менамояд. 
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5. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар давоми се моњи 
баъд аз гирифтани дархости Раиси Бонки миллии 
Тољикистон оид ба пардохти маблаѓи каср ё барориши ба 
он баробари коѓазњои ќиматноки муњлатнок бо фоизи на 
камтар аз меъёри бозтамвил ќарори дахлдор ќабул 
менамояд. 

Андозбандї нисбати фоидае, ки шахси њуќуќї ба таври 
воќеї гирифтааст, сурат мегирад. Фоидаи шахси њуќуќї 
баъди тарњи харољотњои вай муайян карда мешавад. Фоида – 
ин тарњи маблаѓи харољот аз маблаѓи даромади ташкилот 
мебошад. 

Аз даромади умумӣ тамоми хароҷоти тасдиқшудаи 
воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи ҳисоботии бо ги-
рифтани чунин даромад алоқаманд, ки дар Кодекси андоз ва 
(ё) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, ба Ко-
декси андоз мухолифат намекунанд, тарҳ карда мешаванд, аз 
ҷумла: 

 - хароҷоти тасдиқшудаи музди меҳнат, хароҷоти са-
фарҳои хизматии кормандон дар доираи меъёрҳои муқар-
раршуда; 

- хароҷоти тасдиқшудаи вобаста ба хариди ашёи хом, 
маводҳо, энергияи воқеан дар давраи андоз истифодашуда, 
ба истиснои ҳароҷоти вобаста ба сохтмон, харидории воси-
таҳои асосӣ ва васли онҳо (аз ҷумла хароҷоти фарқияти ман-
фии қурби асъор ва фоизҳои қарзӣ), инчунин дигар хароҷоте, 
ки муқаррароти боби 17 Кодекси андоз бояд тарҳ нашаванд; 

- дар доираи талаботи Кодеки андоз тарњњои муайян дар 
бахши суѓурта, тањќиќотњои илмї, корњои лоињакашї, 
таљрибавї, корњои љустуљўию гелогї низ амалї карда 
мешавад; 

- тарҳи пардохтҳо барои ташкилотҳои эҳсонкорӣ ва 
иҷрои фаъолияти эҳсонкорӣ дар ҳаҷми воқеии маблағҳои 
пардохтшуда, аммо на бештар аз 10 фоизи фоидаи андозбан-
дишавандае, ки бе дарназардошти маблағҳои мутобиқи мод-
даи 113 Кодекси андоз тарҳшуда, муайяншаванда иҷозат до-
да мешавад. 
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Харољотњое, ки тарњ карда намешаванд ва онњо њамчун 
фоида ба њисоб рафта, андозбандї мешаванд аз инњо ибора-
танд. 

1. Тарҳи нисбат ба хароҷоте, ки ба фаъолияти соҳиб-
корӣ алоқаманд нест, инчунин хароҷоти вобаста ба хариди 
мол (кор, хизматрасонӣ) аз соҳибкорони инфиродие, ки 
тибқи патент фаъолият менамоянд, иҷозат дода намешавад. 
Тарҳи нисбат ба хароҷоти вобаста ба сохтмон, истифодаб-
арӣ ва нигоҳдории объектҳо, инчунин дигар хароҷоте, ки ба 
фаъолияти соҳибкорӣ (истеҳсолоти асосӣ) алоқаманд нест, 
сурат намегирад; 

2. Ҳеҷ гуна тарҳ нисбат ба хароҷоти намояндагӣ ва ди-
гар хароҷоти шабеҳ (гузаронидани ҷашнҳо, ҷойгиронии 
меҳмонон ва ғайра) зиёда аз меъёри муайяннамудаи Вазора-
ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода намешавад. 
Ин тартиб нисбат ба андозсупорандае, ки фаъолияти соҳиб-
кориаш дорои хусусияти фароғатӣ мебошад, татбиқ наме-
гардад, агар хароҷот дар доираи чунин фаъолият анҷом дода 
шавад. 

3. Аз даромади умумии корфармо хароҷот аз ҳисоби 
корманди кироя вобаста ба фаъолияти меҳнатиаш тарҳ кар-
да намешавад. 

4. Тарҳи пардохтҳо барои ташкилотҳои эҳсонкорӣ ва 
иҷрои фаъолияти эҳсонкорӣ дар ҳаҷми воқеии маблағҳои 
пардохтшуда, аммо на бештар аз 10 фоизи фоидаи андозбан-
дишавандае, ки бе дарназардошти маблағҳои мутобиқи ин 
модда тарҳшуда, муайяншаванда иҷозат дода мешавад. 

5. Андоз аз даромад ва андоз аз фоидае, ки дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар давлатҳои дигар супорида 
шудааст. 

6. Љаримаҳо ва фоизҳое, ки ба буҷети Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ё буҷети дигар давлат пардохт шудаанд (бояд 
пардохт шаванд). 

Бояд таъкид намуд, ки на њамаи харољотњои шахси 
њуќуќї мавриди тарњкунї ќарор дода мешавад. Тамоми 
тарњкунињо љиддан дар доираи муќаррароти Кодекси андоз 
сурат мегирад. Њангоми андозбандии шахсони њуќуќї оид ба 
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андоз аз фоида њамаи харољотњо ба инобат гирифта намеша-
вад. 

Яке аз унсурњои андоз имтиёзи андозї мебошад, ки дар 
бахши андоз аз фоида низ љой дорад. Мутобиќи моддаи 110 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз андози фоида озо-
данд: 

1) Муассисаҳо, иттиҳодияҳои динӣ, эҳсонкорӣ, ташки-
лотҳои байниҳукуматӣ ва байнидавлатии (байналмилалии) 
ғайритиҷоратӣ, ба истиснои фоидае, ки онҳо аз фаъолияти 
соҳибкорӣ мегиранд. Ҳамзамон чунин муассисаҳо ва ташки-
лотҳо бояд баҳисобгирии ҷудогонаи фаъолияти асосӣ 
(фаъолияте, ки аз андоз аз фоида озод аст) ва фаъолияти 
соҳибкориро пеш баранд. 

2) Маблағгузарониҳои ройгон, молу мулки ройгон ва 
грантҳое, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мегиранд ва барои 
фаъолияти ғайритиҷоратӣ истифода мебаранд, инчунин 
аъзоҳаққиҳо ва хайрияи ба онҳо дастрасшуда. 

3) Корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳое, ки ба фаъолияти 
савдо, миёнаравӣ, таъминотӣ – фурўш ва захиракунӣ 
машғуланд, ки дар онҳо дар як вақт дар соли ҳисоботии ан-
доз: 

а) на камтар аз 50 фоизи шумораи кормандонро 
маъюбон ташкил медиҳанд; 

б) на камтар аз 50 фоизи маблағҳои музди меҳнат ва ди-
гар таъминоти моддӣ, аз ҷумла натуралӣ, барои эҳтиёҷоти 
маъюбон сарф карда шудааст. 

4) Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ. 
 5) Суди саҳмияҳое (дивидендҳое), ки корхонаҳои рези-

дентӣ аз корхонаҳои резидентӣ мегиранд. 
6) Корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда аз санаи 

бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби муасси-
сони онҳо дар муҳлати 12 моҳи тақвимии аз санаи бақайдги-
рии давлатӣ ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо ворид 
намудани ҳаҷмҳои дар поён пешбинигардидаи сармоягузо-
риҳо ба муҳлати: 

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 200 ҳазор 
доллари ИМА то 500 ҳазор доллари ИМА бошанд; 
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б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор 
доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошанд; 

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 милли-
он то 5 миллион доллари ИМА бошанд; 

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 милли-
он доллари ИМА бошанд. 

7) Даромадҳо аз фаъолияти сайёҳӣ ба муҳлати 5 сол аз 
санаи бақайдгирии давлатӣ. 

Давраи андоз аз фоида соли таќвимї муќаррар гардида-
аст. Дар соли таќвимї шахси њуќуќї вазифадор аст, ки андоз 
аз фоидаро ба буљаи давлат супорад. 

§ 5. Андози иљтимої 

Андози иљтимої аз моњияти иљтимої будани давлат 
бархоста, маблаѓњои аз ин њисоб љамъовардашуда мањз ба 
маќсади таъминоти шањрвандон дар њолатњои муќаррар-
намудаи ќонун истифода мегарданд. Ќабул намудани ќонун-
њои алоњида дар бахши суѓурта ва андоз, инчунин ислоњоти 
соњаи иќтисодии кишвар ба мазмуну муњтавои андози иљти-
мої ва наќши он дар низоми нафаќавї љабњањо ва хусуси-
ятњои навро ворид сохт. Дар аксар адабиёти илмї яке аз ху-
сусияти андоз ин хусусияти барнагарданда будани вай тав-
сиф карда мешавад. Аммо таѓйиротњои солњои охир ин ху-
сусиятро дар ќиболи андози иљтимої зери бањс ќарор дода 
метавонанд. Чунки андози иљтимої аз њисоби музди мењнати 
кормандон аз худи корманд ситонида шуда, дар њисобномаи 
махсус, яъне дар заминаи раќами инфиродии суѓуртаи иљти-
мої љамъоварї гардида, мањз аз њаљми маблаѓи дар њисоб-
нома љамъоварї шуда андозаи нафаќаи шахс муайян карда 
мешавад. Њатто худи Кодекси андоз супорандагони андози 
иљтимоиро дар бештари маврид чун суѓурташудагон, суѓур-
ташаванда ва суѓуртакунанда ном мебарад. 

Таљрибаи бахши молиявии давлат нишон медињад, ки 
андози иљтимої дар ташкили базаи молиявии фондњои 
иљтимої наќши муассир дорад. Боби 33 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон ба танзими андози иљтимої бахшида 
шудааст. 
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Супорандагони андози иҷтимоӣ инҳо мебошанд (моддаи 
112 Кодекси андози ЉТ): 

- шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаи онҳо, муассисаҳои 
доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ – кор-
фармоён, ки ба шахсони воқеӣ-резидентҳои бо онҳо дар асо-
си шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ё бе шартнома ҳам-
чун коргарони кироя кор мекунанд, музди меҳнат, по-
дошпулӣ ва манфиатҳои дигар медиҳанд; 

- шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаи онҳо, муассисаҳои 
доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ки ба 
шахсони воқеӣ-резидентҳои ба сифати соҳибкори инфиродӣ 
ба қайд гирифтанашуда дар асоси шартномаҳои дорои ху-
сусияти граждании ҳуқуқӣ ё бе шартнома, дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳаққи хизматҳои расонидашударо (корҳои 
иҷрошударо) ҷуброн менамоянд; 

- шахсони воқеии дар сархатҳои якум ва дуюми ҳамин 
қисм пешбинигардида, ки пардохт гирифтаанд; 

- шахсони воқеие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғуланд, аз ҷумла 
онҳое, ки ба сифати аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бе 
таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолият мекунанд. 

Объекти андозбандӣ (моддаи 213 Кодекси андози ЉТ): 
1. Барои андозсупорандагони дар сархатҳои якум ва 

сеюми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида 
объекти андозбандӣ инҳо мебошанд: 

- музди меҳнат, подошпулӣ ва даромадҳои дигари муто-
биқи моддаи 99 Кодекси мазкур муайяншаванда, ки аз ҷони-
би андозсупоранда ба манфиати кормандони кироя пардохт 
мешаванд; 

- пардохтҳо, подошпулӣ ва ҳар гуна даромад ба манфиа-
ти шахси воқеӣ пардохтшванда, ки дар сархатҳои якум ва 
дуюми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур нишон дода 
нашудааст. 

2. Барои андозсупорандагони дар сархатҳои дуюм ва 
сеюмиқисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида 
объекти андозбандӣ музди меҳнат, подошпулӣ ва ман-
фиатҳои дигар мутобиқи шартномаҳои (қарордодҳои) 
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меҳнатӣ ва граждании ҳуқуқӣ оид ба иҷрои корҳо, хизматра-
сониҳо, аз ҷумла пардохт ва подошпулӣ мутобиқи шартно-
маҳои муаллифӣ мебошад, ки андозсупорандагон ба манфи-
ати шахсони воқеие мепардозанд, ки соҳибкорони инфиродӣ 
намебошанд. 

3. Барои андозсупорандагони дар сархати чоруми қисми 
1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида объекти ан-
дозбандӣ даромади умумӣ аз фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. 

4. Мутобиқи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда инҳо ба объек-
ти андозбандӣ дохил намешаванд: 

- маблағҳое, ки дар доираи шартномаҳои граждании 
ҳуқуқӣ, ки мавзўи онҳо гузариши ҳуқуқи моликият ё дигар 
ҳуқуқи молӣ ба молу мулк (ҳуқуқи молу мулкӣ) мебошад, ин-
чунин шартномаҳои марбут ба додани ҳуқуқи истифодаи 
молу мулк (ҳуқуқи молу мулкӣ) пардохт шудаанд; 

- маблағҳое, ки дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) 
меҳнатии бо филиал ва намояндагии шахсони ҳуқуқӣ-
резидентҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарордошта басташуда ба манфиати шахсони воқеие пар-
дохт мешаванд, ки шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони беша-
ҳрванд мебошанд; 

- маблағҳое, ки ба манфиати шахсони воқеӣ - шаҳрван-
дони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ бо сабаби аз ҷониби 
онҳо анҷом додани фаъолият берун аз ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар доираи шартномаҳои басташудаи хусусияти 
граждании ҳуқуқидошта, ки матлаби онҳо иҷрои кор, расо-
нидани хизмат мебошад, пардохт шудаанд. 

Давраи андози иҷтимоӣ асосан моҳи тақвимӣ мебошад. 
Аз рўи андози иҷтимоие, ки ба буҷет гузаронида мешавад, 
барои суғуртакунандагон (корфармоён) меъёри 25 фоиза ва 
барои суғурташудагон (кормандон) 1 фоиза татбиқ карда 
мешаванд. Меъёри андози иљтимої нисбати субъектони му-
айян дар доираи талаботи Кодекси андоз вобаста ба вазъи 
ташкили њуќуќї ва хољагидории суѓуртакунанда бо дигар 
тартиб муайян шуда метавонад. 
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§ 6. Андозњо барои захирањои табиї 

Андозњои барои захирањои табиї тибќи фасли XII Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар ва танзим 
карда мешаванд. 

Андозҳо барои захираҳои табиӣ инҳоро дар бар меги-
ранд: 

- андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зериза-
минӣ (бонуси обунавӣ, бонуси кашфи тиҷоратӣ, роялти ба-
рои истихроҷ); 

- роялти барои об. 
Истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ ин шах-

соне мебошанд, ки новобаста ба доштани иҷозатнома 
(иҷозат), корҳои геологӣ ва (ё) истихроҷи маъданҳои фоида-
нокро анҷом медиҳанд. 

Шартҳои пардохти андозҳо аз истифодабарандагони 
сарватҳои зеризаминӣ, ки барои ҳар як истифодабарандаи 
сарватҳои зеризаминӣ мутобиқи Кодекси андоз муқаррар 
карда мешаванд, дар қарордоди истифодабарии сарватҳои зе-
ризаминӣ байни истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ ва 
мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
мақоми ваколатдори давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррар-
намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташаванда муа-
йян карда мешаванд. Қарордод байни истифодабарандаи 
сарватҳои зеризаминӣва мақоми салоҳиятдор, агар Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлатҳои дигарро пешбинӣ накарда 
бошад, дар муҳлати на дертар аз 3 моҳи тақвимии пас аз ги-
рифтани иҷозатнома (иҷозат) баста мешавад. Истифодабарии 
сарватҳои зеризаминӣ бе бастани қарордод иҷозат дода 
намешавад. Ҳангоми истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ 
бе бастани қарордод андозҳо аз истифодабарандагони 
сарватҳои зеризаминӣ (бонусҳо ва роялти барои истихроҷ) 
барои ҳамаи давраи чунин фаъолият бояд бо меъёри 2-
каратаи меъёрҳое, ки Кодекси андоз муқаррар кардааст, пар-
дохт карда шуда, минбаъд истифодабарандаи сарватҳои зери-
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заминӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Низоми 
андозе, ки дар қарордод муқаррар карда мешавад, бояд ба та-
лаботи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар санаи 
бастани қарордод мувофиқат намояд. Ворид намудани 
масъалаҳои вобаста ба супоридани андозҳо ба иҷозатномаҳо 
ва дигар асноде, ки бо истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ 
алоқаманд мебошанд, ба истиснои қарордодҳо оид ба исти-
фодабарии сарватҳои зеризаминӣ, манъ аст. Дар ҳолате ки 
истифодаи сарватҳои зеризаминиро бо як қарордод якчанд 
андозсупорандагон амалӣ менамоянд, низоми андозбандии 
дар қарордод муқарраршуда барои ҳамаи онҳо ягона мебо-
шад. Дар баробари ин, аз рўи фаъолияти дар доираи чунин 
қарордод иҷрошаванда андозсупорандагон барои мақсадҳои 
андозбандӣ ҳамчун андозсупорандаи ягона ҳисоб ёфта, онҳо 
уҳдадор мебошанд баҳисобгирии ягонаи муштаракро пеш ба-
ранд ва ҳамаи андозҳо барои истифодабарии сарватҳои зери-
заминии дар қарордод муқарраршударо мутобиқи қонунгузо-
рии андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супоранд. Истифодабаран-
даи сарватҳои зеризаминӣ уҳдадор аст баҳисобгирии 
алоҳидаро барои ҳисоб кардани уҳдадориҳои андоз мутобиқи 
низоми андозбандии пешбининамудаи қарордод ва ҳисоб 
кардани уҳдадориҳои андоз оид ба фаъолияте, ки аз доираи 
чунин қарордод берун аст (аз ҷумла бо истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ алоқаманд набуда), амалӣ намояд. Ҳангоми бо 
мақсади соҳибкорӣ коркард намудани маъданҳои фоиданоки 
ҳамроҳ ва қанданиҳои дигари дар қарордод зикрнагардида 
истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ доир ба онҳо то во-
рид намудани тағйирот ба қарордод пардохти андозҳо аз ис-
тифодабарандагони сарватҳои зеризаминиро бо меъёри 3-
карата мувофиқи муқаррароти боби 35 Кодекси андоз анҷом 
медиҳанд. 

Андозњо барои захирањои табии аз ду навъи андозњо, 
яъне андоз барои истифодабарандагони сарватњои зериза-
минї ва роялти барои об иборат мебошад 
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Андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ 
бошад ба намудњои зайл људо мешаванд: 

1. бонуси обунавӣ; 
2.  бонуси кашфи тиҷоратӣ; 
3. роялти барои истихроҷ. 

Бонуси обунавӣ аз ҷониби шахсе пардохт мешавад, ки 
дар озмун барои гирифтани ҳуқуқи истифодабарии 
сарватҳои зеризаминӣ ғолиб омадааст ё ҳуқуқи истифодаб-
арии сарватҳои зеризаминиро дар асоси музокироти му-
стақим тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта-
аст, инчунин шахсе, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида 
яке аз иҷозатномаҳои (иҷозатҳои) зеринро гирифтааст: 

- иҷозатнома (иҷозат) барои омўзиши геологӣ; 
- иҷозатнома (иҷозат) барои истихроҷи маъданҳои фо-

иданок. 
Андозаи бонуси обунавӣ мувофиқи қоидаҳои муайян-

намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 
шуда, дар қарордоди истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ 
инъикос карда мешавад. 

Доир ба конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андозаи дигари бону-
си обунавиро муқаррар намояд. 

Бонуси обунавӣ дар муҳлатҳои зерин пардохт мешавад, 
агар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро 
муқаррар накарда бошад 

- панҷоҳ фоизи маблағи муқарраршуда дар давоми 30 
рўзи тақвимӣ аз санаи додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқ 
барои истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ; 

- панҷоҳ фоизи маблағи муқарраршудаи боқїмонда на 
дертар аз 30 рўзи тақвимӣ аз санаи эътибор пайдо кардани 
қарордод дар бораи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ. 

Тартиби ситонидани бонуси обунавї дар љумњурї дар 
бахши нафт ва гази аз нигоњи махсусияти иктишоф ва исти-
хрољи ин маъданњо нодуруст тадбиќ карда шуда истодааст, 
яъне субъекти сармоягузор дар бахши иктишоф ва исти-
хрољи сарватњои зеризаминї уњдадор карда мешавад, ки 
ќабл аз шурўи кор бонуси обунавї, бонуси кашфи тиљоратї 
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супорад. Дар баробари ин субъекти фаъолияти соњибкорї 
бояд харољотњои муайяни пулиро бањри рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќа, рушди инфрасохтор ва омодасозии 
кадрњои миллї масраф намояд. Чунин навъи муносибат мо-
неи љалби сармоя дар ин бахш мегардад. Бо вуљуди 
кўшишњое, ки љињати содагардонї ва сабук намудани меъёри 
андоз дар 10-солаи охир ба харљ дода шудаанд, мутаассифо-
на ин мушкилотњо то њол њал нашудаанд1. 

Мутобиќи моддаи 227 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон бонуси кашфи тиҷоратӣ андози устувори якка-
ратаи истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ барои кашф 
ва бақайдгирии конҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ барои истихроҷ 
муносиб, инчунин гирифтани ҳуқуқи истихроҷ дар ҳудуде 
мебошад, ки дар иҷозатнома (иҷозат) муайян шуда-
аст.Бонуси кашфи тиҷоратиро истифодабарандагони 
сарватҳои зеризаминӣ дар асоси иҷозатномаҳои (иҷозати) 
зерин фаъолияткунанда пардохт менамоянд: 

1) Барои истихроҷи маъданҳои фоиданок дар ҳолатҳои 
зерин: 

а) барои ҳар як кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок 
дар ҳудуди қарордодие, ки қаблан аз ҷониби ҳамин истифо-
дабарандаи сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди дахлдор дар 
доираи иҷозатнома (иҷозат) барои иктишоф эълон шудааст; 

б) барои кашф дар рафти гузаронидани иктишофи ило-
вагии конҳо, ки боиси зиёдшавии ҳаҷми истихроҷи захи-
раҳои маъданҳои фоиданоки дар ибтидо аз ҷониби мақоми 
давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муқарраршуда мегардад; 

в) барои ҳар як кашфи тиҷоратии дигар маъданҳои фо-
иданоки дар рафти гузаронидани иктишофи иловагии 
конҳои захираҳои истихроҷшавандае, ки аз ҷониби мақоми 
давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷики-
стон тасдиқ шудаанд. 

                                                                        
1 Ниг.: Саъдиев И.З. Танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї дар соњаи 
иктишоф ва истихрољи нафт ва газ дар Љумњурии Тољикистон. Дисс. 
…барои дарёфти унвони н.и.њ.  – Душанбе 2019. – С.109. 
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Барои иктишоф ва истихроҷи якҷоя нисбат ба ҳар як 
кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок дар ҳудуди 
қарордодӣ, аз ҷумла барои кашф дар рафти гузаронидани 
иктишофи иловагии конҳо, ки боиси зиёдшавии захираи 
маъданҳои фоиданоки истихроҷшавандаи дар ибтидо аз 
ҷониби мақоми давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда мегардад. Доир ба 
иҷозатномаҳо (иҷозатҳо) барои гузаронидани иктишофи 
конҳои маъданҳои фоиданок, ки истихроҷи минбаъдаи онро 
пешбинӣ намекунад, бонуси кашфи тиҷоратӣ пардохт наме-
шавад. 

Андозсупорандагони бонуси кашфи тиҷоратӣ ин исти-
фодабарандагони сарватҳои зеризаминие мебошанд, ки дар 
бораи кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок дар ҳудуди 
қарордодӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти истифодабарии 
сарватҳои зеризаминӣ дар доираи иҷозатномаи (иҷозати) 
барои истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ гирифташуда 
эълон кардаанд. 

Андозаи бонуси кашфи тиҷоратӣ мувофиқи тартиби му-
айяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
карда шуда, дар қарордоди истифодаи сарватҳои зеризаминӣ 
дарҷ карда мешавад. Барои конҳои ҷудогонаи маъданҳои 
фоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андо-
заи дигари бонуси кашфи тиҷоратиро муқаррар намояд. 

 Бонуси кашфи тиҷоратӣ ба буҷет на дертар аз 90 рўз аз 
санаи додани иҷозатнома (иҷозат) барои истихроҷи 
маъданҳои фоиданок ё аз рўзи аз ҷониби мақоми давлатии 
барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон тас-
диқ намудани ҳаҷми захираҳои маъданҳои фоиданоки ба та-
ври иловагӣ истихроҷшаванда ё аз санаи аз ҷониби мақоми 
давлатии мазкур тасдиқ намудани ҳаҷми захираҳои исти-
хроҷшавандаи маъданҳои фоиданок пардохт мешавад. Доир 
ба конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад муҳлати дигари пардохти 
бонуси кашфи тиҷоратиро муқаррар намояд. 

Роялти барои истихроҷ андозе мебошад, ки истифодаб-
арандаи сарватҳои зеризаминӣ аз рўи ҳар як намуди 
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маъданҳои фоиданоки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ис-
тихроҷшаванда, новобаста ба он, ки онҳо ба харидорон 
(қабулкунандагон) таҳвил (бор карда фиристода) шудаанд ё 
барои эҳтиёҷоти худӣ истифода гардидаанд, алоҳида месу-
порад.) 

Супорандагони роялти барои истихроҷ истифодабаран-
дагони сарватҳои зеризаминие мебошанд, ки дар доираи ҳар 
як иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии сарватҳои 
зеризаминӣ додашуда чунин амалҳоро анҷом медиҳанд: 

-истихроҷи маъданҳои фоиданок, аз ҷумла маъданҳои 
фоиданок аз зуҳуроти минералии техногенӣ; 

- коркарди маъданҳои фоиданок бо ҳосил кардани 
ҷузъҳои фоиданок аз таркиби онҳо. 

 Объекти андозбандӣ (Моддаи 234 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон): 

1. Объекти андозбандӣ маъданҳои фоиданоки зерин ме-
бошанд: 

- аз конҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қитъаи 
сарватҳои зеризаминии ба андозсупоранда ҷудошудаи исти-
хроҷшаванда; 

- аз партовҳо (талафот) ҳосилкардашуда, агар барои чу-
нин ҳосилкунӣ иҷозатномаи (иҷозати) алоҳида дода шавад. 

2. Объекти роялти барои истихроҷ доир ба ҳар намуди 
маҳсулоти тайёр алоҳида муқаррар карда мешавад. 

3.Объекти андозбандӣ барои карбогидратҳо инҳо мебо-
шанд: 

- карбогидратҳои истихроҷшудаи коркарди аввалияро 
гузашта, аз ҷумла маъданҳои фоиданоки ҳамроҳ ва ҷузъҳои 
фоиданоки он; 

- ҷузъҳои фоиданок, ки дар ҷараёни коркарди карбогид-
ратҳо ба даст оварда, ҳамчун маҳсулоти тайёр ҳангоми исти-
хроҷ ва коркарди қаблӣ дар таркиби маъданҳои фоиданоки 
коркардшаванда андозбандӣ нашудаанд. 

4. Объекти роялти барои истихроҷи металҳои қиматбаҳо 
ва сангҳои қиматбаҳо истихроҷи металҳои қиматбаҳо 
ва сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла аз зуҳуроти минера-
лиитехногенӣ мебошад. 
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5. Объекти роялти барои истихроҷи ҷисмҳои сахти 
маъданҳои фоиданок инҳо мебошанд: 

- ҷисмҳои сахти маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда ва 
(ё) ҳосилшуда, аз ҷумла аз зуҳуроти минералии техногенӣ; 

- маъданҳои фоиданоки дар ҷараёни коркард ҳосил-
намудаи корхонаҳои коркардкунанда. 

6. Объектҳои роялти барои истихроҷ чунин истихроҷро 
дар бар мегиранд: 

1) Худи маъданҳои фоиданок: 
а) нафт, гази табиӣ ва конденсати газ; 
б) ангишт ва варақсанги сўзанда; 
в) маъданҳои молӣ; 
г) обҳои зеризаминӣ, аз ҷумла аз коркарди аввалия гу-

зашта; 
д) абрақ, асбест, ашёи хом барои истеҳсоли масолеҳи 

сохтмон; 
е) ашёи хоми ғайримаъдан барои металлургия. 
2) Металҳои қиматбаҳо ва (ё) металҳои софи химиявӣ 

дар қум, маъданҳо, консентратҳо. 
3) Консентрати металҳои сиёҳ, ранга, нодир ва радиоак-

тивӣ, ашёи хоми кимиёвии кўҳӣ. 
4) Сангҳои қиматбаҳо, ашёи хоми сангҳои ороишӣ ва 

пйезооптикии аз коркарди аввалия гузашта. 
5) Маъданҳои фоиданоки дигар, аз ҷумла ашёи хоми 

минералии аз коркарди аввалия гузашта. 
Давраи андоз (ҳисоботӣ) оид ба муайян ва пардохт кар-

дани роялти барои истихроҷ моҳи тақвимӣ мебошад. 
Андози навъи дуюм вобаста ба истифодабарии 

сарватњои табиї ин роялти барои об мебошад. 
Супорандагони роялти барои об (минбаъд дар ҳамин 

боб - андозсупорандагон) шахсоне эътироф мешаванд, ки 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон обро барои истеҳсоли неруи барқ 
истифода мебаранд. 

Объекти андозбандии роялти барои об истифодаи объ-
ектҳои обӣ бо мақсади истеҳсоли неруи барқ дар неругоҳҳои 
барқии обӣ эътироф мешавад. 

Манбаи андози роялти барои об инњо мебошанд: 
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2. Манбаи андоз ҳамчун миқдори дар давраи ҳисоботӣ 
истеҳсолшудаи неруи барқ бе дарназардошти талаф ҳангоми 
интиқоли (таҳвили) минбаъдаи он муайян карда мешавад. 

3. Манбаи андоз аз ҷониби андозсупоранда нисбат ба 
ҳар як объекти обӣ алоҳида муайян карда мешавад. 

Истифодаи объектҳои обӣ барои мақсадҳои истеҳсоли 
неруи барқ ҳангоми аз 1000 киловатт бештар набудани иқти-
дори объектҳои неруи барқ истеҳсолкунанда аз пардохти ро-
ялти барои об озод карда мешавад. Доир ба роялти барои об 
давраи андоз моҳи тақвимӣ эътироф мешавад. Меъёри роял-
ти барои об ҳангоми истифодаи объектҳои обӣ бо мақсадҳои 
истеҳсоли неруи барқ ба андозаи 0,06 нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо барои ҳар 1000 киловатт/соат нерўи барқи ис-
теҳсолшуда ба ҳолати охири давраи андоз муқаррар карда 
мешавад. 

§ 7. Андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард 

Андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
њамчун андози умумидавлатї ба њисоб рафта, тавассути бо-
би 37 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба танзим да-
роварда шудааст. Супорандагони андоз аз истифодабаран-
дагони роҳҳои автомобилгард шахсоне мебошанд, ки ни-
зоми умумии андозбандиро истифода мебаранд ва дорои 
объекти андозбандӣ мебошанд. 

Дар моддаи 249 Кодекси андози Љумњурии Тољиикстон 
вобаста ба объекти андоз банди чунин муќаррарот љой до-
рад: 

1. Агар дар қисми 2 ҳамин модда тартиби дигаре муқар-
рар нашуда бошад, объекти андозбандӣ инҳо мебошанд: 

- маблағи ҳамаи хароҷоти воқеии дар давраи ҳисоботии 
андоз барои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) дар ҳаҷми 
пурра анҷомдодаи (анҷом додашавандаи) андозсупоранда. 
Хароҷот барои сохтмон, хариди воситаҳои асосӣ ва насб 
кардани онҳо, дигар хароҷоте, ки мутобиқи моддаи 153 Ко-
декси мазкур хусусияти капиталӣ дошта, бояд минбаъд дар 
шакли ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ аз рўи воситаҳои асосӣ 
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тибқи моддаи 118 Кодекси мазкур тарҳ карда шаванд, объ-
екти андозбандӣ эътироф намешаванд; 

- 70 фоизи даромади умумии дар давраи ҳисоботии ан-
доз гирифташудаи (гирифташаванда) андозсупоранда, агар 
маблағи воқеан харҷшуда (харҷшаванда) аз 70 фоизи даро-
мади умумӣ зиёд набошад. 

2. Ба объекти андозбандӣ инҳо дохил карда намеша-
ванд: 

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгар-
ди ҳисобшуда (ба буҷет пардохтшуда); 

- андозҳое, ки ҳангоми ҳисобкунии андози фоида муто-
биқи муқаррароти Кодекси мазкур ба арзиши аслии молҳо 
(корҳо, хизматрасониҳо) дохил намешаванд; 

- хароҷоти шахсоне, ки бо мақсади бартараф намудани 
оқибатҳои офатҳои табиӣ ё ҳалли масъалаҳои дигари иҷти-
моӣ иншооти заруриро бунёд намуда, ба таври ройгон ба 
моликияти мақомоти дахлдори давлатӣ месупоранд. 

Бояд гуфт, ки вобаста ба ин намуди андоз ќонунгузор 
имтиёзњоро низ муќаррар намудааст, ки дар заминаи онњо 
муассисаҳои давлатӣ, аз ҷумла мақомоти давлатӣ, ки аз 
ҳисоби буҷети давлатӣ мабалғгузорӣ мешаванд, ба истиснои 
фаъолияти андозбандишаванда барои хизматрасониҳои пу-
лакӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, ташкилотҳои дигари ғайри-
тиҷоратӣ ба истиснои хароҷот ва даромадҳои марбут ба 
фаъолияти соҳибкории онҳо андозбандї карда намешаванд. 

Меъёри андози истифодабарандагони роњњои автомо-
билгард ба андозаи зерин муқаррар карда шудааст: 

- аз 1-уми январи соли 2013 ба андозаи 0,5 фоиз барои 
фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурўш ва 
ба андозаи 2 фоиз барои дигар намудҳои фаъолият; 

- аз 1-уми январи соли 2015 ба андозаи 0,25 фоиз барои 
фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурўш ва 
ба андозаи 1 фоиз барои дигар намудҳои фаъолият; 

- аз 31 декабри соли 2020 андоз бекор карда мешавад. 
Давраи андоз њамчун унсури андоз дар ин навъи андоз 

моҳи тақвимӣ муќаррар карда шудааст. 
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§ 8. Андоз аз фурўши алюминийи аввалия. 

Андоз аз фурўши алюминийи аввалия њамчун андози 
умумидавлатї ба њисоб меравад. Супорандагони андоз аз 
фурўши алюминийи аввалия шахсоне мебошанд, ки объекти 
андозбандӣ доранд. Ба сифати объекти андозбандї анҷом 
додани амалиёти андозбандишаванда бо молҳои андозбан-
дишаванда баромад менамояд. Намудҳои дигари молҳои ан-
дозбандишавандае, ки бо истифодаи низоми гумрукии кор-
кард дар ҳудуди гумрукӣ истеҳсол гардида, бо андози фурўш 
аз алюминийи аввалия андозбандӣ мешаванд, аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд. 

Дар моддаи 258 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба манбаи андоз аз фурўши алюминийи аввалия чу-
нин муќаррарот љой дорад: 

1. Манбаи андоз арзиши молҳои андозбандишаванда 
мебошад, агар дар қисмҳои 2-4 ҳамин модда тартиби дигаре 
муқаррар нашуда бошад. Ҳангоми ҳисоб намудани манбаи 
андоз арзиши воҳиди моли андозбандишаванда бо дарназа-
рдошти сифат, намуд ва навъ, дар асоси нархҳои дар санаи 
содир гардидани амалиёти андозбандишаванда дар биржаи 
металҳои рангаи Лондон ташаккулёфта муайян карда меша-
вад. Андозсупорандагоне, ки бо харидау фурўхтани молҳои 
андозбандишаванда машғуланд, андоз аз фурўшро дар шак-
ли фарқи байни маблағи андозе, ки дар асоси нархҳои барои 
андозбандӣ истифодашаванда дар санаи фурўши молҳои ан-
дозбандишаванда ба харидорон ҳисобкардашуда ва нархҳо 
дар санаи хариди онҳо аз таҳвилкунандагони худ ҳисоб кар-
да шудаанд, пардохт менамоянд. 

2. Манбаи андоз барои молҳои андозбандишавандае, ки 
бо истифодаи низоми гумрукии барориш барои муомилоти 
озод ворид карда мешаванд, мутобиқи қонунгузории гумрук 
дар асоси нархҳои муайяннамудаи қисми 1 ҳамин модда му-
айян карда мешавад. 

3. Манбаи андоз барои молҳои андозбандишавандае, ки 
бо истифодаи низоми гумрукии коркард дар ҳудуди гумрукӣ 
истеҳсол шудаанд, арзиши (ҳаҷми) маҳсулоти коркарди бо 
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дарназардошти нархҳои мутобиқи қисми 1 ҳамин модда му-
айяншуда мебошад. 

Меъёри андоз аз фурӯш барои алюминийи аввалия 
нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисмҳои 1-3 
моддаи 258 Кодекси андоз ба андозаи 3 фоиз муқаррар 
карда мешавад. Меъёри андоз барои фурўш нисбат ба 
манбаи андози муайяннамудаи қисми 4 моддаи 258 Кодекси 
андоз аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
карда мешавад. 

Тартиби ҳисобкунӣ ва муҳлати пардохти андоз дар асо-
си моддаи 260 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба та-
ври зайл сурат мегирад: 

1. Маблағи андози пардохтшавандаро андозсупоранда-
гон дар асоси арзиши (ҳаҷми) молҳои андозбандишаванда ва 
меъёри андоз мустақилона ҳисоб мекунанд. Дар ҳуҷҷатҳои 
пардохти андоз намуди амалиёти андозбандишаванда зикр 
карда мешавад. 

2. Ҳангоми харида фурўхтани молҳои андозбандиша-
ванда андоз аз фурўш бо дарназардошти нархи молҳои ан-
дозбандишаванда дар санаи харид (гирифтан), дар санаи 
фурўш (интиқол) ва ҳаҷми амалиёти андозбандишаванда му-
айян карда мешавад. 

3. Ҳангоми дар рўзи фурўш (супоридан) мавҷуд набуда-
ни маълумот дар бораи нархи биржавӣ, андоз дар асоси 
маълумоти мавҷудаи охирон оид ба нархи биржавии моли 
андозбандишаванда дар санаи наздиктарини рўзи фурўш 
ҳисоб карда мешавад. Маблағи андоз аз ҷониби андозсупо-
ранда ҳангоми ворид гаштани маълумот оид ба нархи моли 
андозбандишавандаи фурўхташуда дар санаи фурўш тасҳеҳ 
карда мешавад. 

4. Андоз то таҳвили (интиқоли) моли андозбандишаван-
да ё дар муҳлати на дертар аз 3 рўзи баъди ворид шудани 
маблағ ба суратҳисоби андозсупоранда дар бонк ё ҳангоми 
ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд ба хазинаи ў воридшуда, 
ҳангоми дигар амалиётҳои андозбандӣ бошад, то лаҳзаи бор 
кардан, таҳвил ё интиқоли молҳои андозбандишаванда пар-
дохт мешавад. Шахсоне, ки дар натиҷаи амалиёти андозбан-
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дишаванда молҳои андозбандишавандаро харидаанд, уҳда-
доранд, ки дар муҳлати 10 рўз нусхаи ҳуҷҷатҳои тасдиқку-
нандаи пардохти андозро ба нозироти андози андозсупоран-
дагони калон пешниҳод кунанд. Дар ҳолати вуҷуд надошта-
ни ҳуҷҷатҳои мазкур, ин шахсон уҳдадоранд маблағи пурраи 
андозро аз ҳисоби худ пардохт намоянд. 

5. Ҳангоми аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба берун 
содир кардани моли андозбандишаванда то гузаштани 
сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз рўи 
нархҳои дар лаҳзаи содирот амалкунанда пардохт мешавад. 
Барасмиятдарории гумрукии содироти молҳои андоз-
бандишаванда ба берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар асоси тасдиқномаи нозироти андози андозсупо-
рандагони калон доир ба пардохти андоз аз фурўш амалӣ 
карда мешавад. 

6. Ҳисоб намудани андоз барои амалиёти андозбанди-
шаванда ҳангоми ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани 
алюминийи аввалия бо истифодаи низоми гумрукии баро-
риш ба муомилоти озод бо дарназардошти талаботи боби 
мазкур (боби 38 Кодекси андоз) ва қонунгузории гумруки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 

7. Эъломияи андоз аз фурўш дар шакли муқаррарнаму-
даи мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунан-
да (ҳисобҳо) дар бораи пардохти андоз нисбат ба манбаи ан-
дози муайяннамудаи қисмҳои 1-3 моддаи 258 Кодекси мазкур 
ба мақомоти дахлдори андоз аз ҷониби андозсупоранда дар 
муҳлатҳои барои пардохти андоз муқарраргардида пеш-
ниҳод карда мешавад. 

8. Эъломияи андоз аз фурўш дар шакли муқаррар-
намудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳуҷҷатҳои тас-
диқкунанда (ҳисобҳо) дар бораи пардохти андоз нисбат ба 
манбаи андози муайяннамудаи қисми 4 моддаи 258 Кодекси 
мазкур аз ҷониби таҳвилкунанда ба мақомоти дахлдори ан-
доз на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз моҳи ҳисо-
ботӣ фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад. 
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САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Ба сифати объектҳои андозбандии андоз аз арзиши 

иловашуда чи баромад менамояд? 
2. Кадом намудњои воридот аз андоз аз арзиши илова-

шуда озод карда мешаванд? 
3. Супорандагони андоз аз аксизњо кињо шуда метаво-

нанд? 
4. Фарќи даромад аз андозро шарњ дињед. 
5. Бонуси обунавї ва бонуси кашфи тиљоратї аз њам чи 

тафовут доранд? 
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БОБИ 11. АНДОЗЊОИ МАЊАЛЛЇ 

§ 1. Андоз аз воситањои наќлиёт 
§ 2. Андоз аз молумулки ѓайриманќул 

§ 1. Андоз аз воситањои наќлиёт 

Андоз аз воситаҳои нақлиёт дар асоси моддаи 6 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун андози маҳаллӣ 
муқаррар гардидааст. Андоз аз воситаҳои нақлиёт дар асоси 
боби 40 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда 
мешавад. Ҳамзамон Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳр 
(ноҳия) дар ҳудуди худ андозҳои маҳаллиро, ки дар моддаи 6 
Кодекси андоз пешбинӣ шудаанд, муқаррар менамоянд. 
Нисбат ба андозҳои маҳаллӣ муқаррароти қисми умумии 
Кодекси андоз татбиқ мегарданд. Қарорҳои Маҷлисҳои ва-
килони халқи шаҳр (ноҳия) оид ба андозҳои маҳаллӣ бояд ба 
муқаррароти Кодекси андоз мутобиқат намоянд ва дар наш-
рияҳои даврии дастраси омма дар ҳудуди дахлдор расман 
интишор карда шаванд. 

Супорандагони андоз аз воситаҳои нақлиёт шахсоне 
мебошанд, ки соҳиб ва (ё) истифодабарандаи воситаҳои 
нақлиёти дорои объекти андозбандианд. Яъне шахсе, ки 
соҳибмулки воситаи нақлиёт мебошад ва шахсе, ки дар асо-
си ваколатнома воситаи нақлиётро истифода мебарад ба 
сифати андозсупоранда дар ин намуди андоз баромад ме-
намоянд. 

Объети андозбандӣ дар асоси моддаи 264 Кодекси андо-
зи Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд: 

1. Объектҳои андозбандӣ воситаҳои нақлиёт, мошинаҳо 
ва механизмҳои худгард, воситаҳои шинокунанда ва локо-
мотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванда мебошанд, ки бо-
яд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва (ё) дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта шуда, номгўи онҳоро Ҳукума-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 

2. Объектҳои андозбандӣ аз ҷониби мақомоти ваколат-
дор дар соҳаҳои корҳои дохилӣ, нақлиёт, мудофиа, кишо-
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варзӣ ва (ё) мақомоти дигари давлатӣ (минбаъд дар ин боб - 
мақомоти ваколатдор) ба ҳисоб гузошта мешаванд. 

3. Нагузаронидани бақайдгирии давлатӣ ва (ё) дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта нашудани восита-
ҳои нақлиёт, инчунин вайрон ё бо дигар сабабҳо истифода 
нагардидани воситаҳои техникӣ, ки аз қайди дар боло 
пешбинигардида гузаштаанд (ба ҳисоб гирифта шудаанд) 
барои аз ҷониби соҳибони чунин воситаҳои нақлиёт напар-
дохтани маблағи андози пардохтшаванда асос шуда намета-
вонад. 

4. Аз ҳайати объекти андозбандӣ хориҷ намудани воси-
таҳои нақлиёт баъд аз хориҷ кардан аз қайди давлатӣ ва (ё) 
аз ҳисоб баровардан мувофиқи тартиб ва бо асосҳои муқар-
рарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ба анҷом ра-
сонида мешавад. 

5. Объектҳои андозбандӣ бояд аз ҷониби мақомоти ва-
колатдори дар қисми 2 ҳамин модда муайяншуда на зиёда аз 
1 маротиба дар 5 соли тақвимӣ инвентаризатсияи ҳуҷҷатӣ 
карда шаванд. 

Манбаи андоз барои воситаи нақлиёти худгард иқтидо-
ри муҳаррик, ки бо воҳидҳои қувваи асп ифода ёфтааст, 
манбаи андоз ба ҳисоб меравад (моддаи 265 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Дар асоси моддаи 266 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон меъёрҳои андоз барои воситаҳои нақлиёт ва (ё) 
мошинҳо ва механизмҳои худгард барои як сол ба андозаи 
зерин муқаррар карда мешаванд (ба ҳисоби 1 қувваи аспи 
иқтидори муҳаррик): 

 

Номи объектҳои андозбандӣ 

Меъёри андоз 
бо фоиз нисбат 

ба нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо 

Мотосикл ва мотороллерҳо 2,5 
Автомобилҳои сабукрав: 
- то 250 қувваи асп 

 
7,5 
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- аз 250 то 300 қувваи асп 
- аз 300 то 350 қувваи асп 
- зиёда аз 350 қувваи асп  

10 
12 
15 

Автобусҳо (то 12 ҷой) 7,5 
Автобусҳо ( барои 13-30 ҷой) 8,5 
Автобусҳо (зиёда аз 30 ҷой) 9,5 
Автомобилҳои боркаш ва дигар воситаҳои 
нақлиёти иқтидори борбардориашон то 10 
тонна 11 
Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбар-
дориашон аз 10 то 20 тонна) 12,5 
Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбар-
дориашон аз 20 то 40 тонна) 13,5 
Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбар-
дориашон зиёда аз 40 тонна) 14,5 
Тракторҳо, воситахои нақлиёти муҳаррик-
дор барои сохтмон, ба истиснои дар соҳаи 
кишоварзӣ истифодашаванда 2 
Заврақҳо, киштиҳо ва дигар воситаҳои 
нақлиёти худгарди шинокунанда 15 
Локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодаша-
ванда 1 

 
Аз андозбандӣ озод карда мешаванд: 
- тракторҳои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда, 

комбайнҳои муҳаррикдори ғалладаравӣ ва махсус, аз ҷумла 
комбайнҳои пахтачинӣ; 

- автобусҳо ва троллейбусҳое, ки корхонаҳои нақлиёти 
автомобилии истифодаи умум барои мусофиркашонӣ дар 
шаҳрҳо истифода мебаранд; 

- воситаҳои нақлиёти тиббии махсус; 
- воситаҳои нақлиёти ҳарбии махсус ва техникаи ҳарбии 

махсуси баҳисобгирифташуда; 
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- як автомобили (мотоколяскаи) ба маъюб тааллуқ-
доштаи бо даст идорашаванда; 

- нақлиёти саноатии роҳи оҳан (ба истиснои локо-
мотивҳо); 

- як автомобил, новобаста ба иқтидори муҳаррик, ки 
моликияти Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ, Қаҳрамони 
Меҳнати Сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчи-
ёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, шахсони ба 
онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои 
ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шўравии 
Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои 
ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалку-
нанда шомилбуда хизмат кардаанд, ҷанговарони интернат-
сионалист, иштирокчиёни барҳамдиҳии оқибатҳои фалокати 
Неругоҳи барқи атомии Чернобил мебошад ва дар фаъоли-
яти соҳибкорӣ истифода намешавад. 

 Тартиби супоридани андоз бо тарзи зерин сурат меги-
рад: 

1. Андоз бояд ба буҷети дахлдори маҳаллии маҳалли 
бақайдгирии (баҳисобгирии) воситаҳои нақлиёт на дертар аз 
муҳлати гузаштани бақайдгирӣ, азнавбақайдгирӣ ё муоинаи 
ҳарсолаи техникии нақлиёти автомобилӣ пардохт шавад. 
Муҳлати муоинаи ҳарсолаи техникии воситаҳои нақлиётро 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Риоя 
накардани муҳлати супоридани андоз барои ҳисоб намудани 
фоизҳо мувофиқи тартиб ва дар ҳаҷми муқаррарнамудаи 
Кодекси мазкур асос мебошад. Ҳангоми аз нав ба қайд ги-
рифтани воситаи нақлиёт, агар соҳиби пештараи он барои 
соли мазкури тақвимӣ андозро пардохта бошад, андоз супо-
рида намешавад. 

2. Бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳо дар хусуси супоридани андоз 
барои соли ҷорӣ бақайдгирӣ, азнавбақайдгирӣ ва муоинаи 
техникӣ гузаронида намешавад. Андозсупоранда ҳуқуқ 
надорад бе пардохти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт 
барои соли ҷорӣ воситаи нақлиётро истифода барад. 

3. Дар сурати набудани ҳуҷҷат дар хусуси гузаштани 
муоинаи ҳарсолаи техникӣ мақомоти ваколатдор бояд аз 
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соҳибони воситаҳои нақлиёт ҳуҷҷати супоридани андозро 
талаб намоянд. 

4. Ҳисоби маблағи андозе, ки бояд барои соли ҷорӣ 
пардохт шавад, шахсони ҳуқуқӣ ба мақоми андози маҳалли 
бақайдгирии худ то 1-уми апрели соли ҷорӣ пешниҳод 
менамоянд. Шакли ҳисоб оид ба маблағи ҳисобшудаи андоз 
аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда 
мешавад. 

5. Ҳар сол то 1-уми апрели соле, ки баъд аз соли ҳисо-
ботӣ фаро мерасад, мақомоти ваколатдор аз рўи шакл ва 
мувофиқи тартиби дар мувофиқа бо ин мақомоти ваколат-
дор муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар бо-
раи воситаҳои нақлиёте, ки ба санаи 31-уми декабри соли 
ҳисоботӣ дар ин мақомот ба қайди давлатӣ гузошта шудаанд 
(ба ҳисоб гирифта шудаанд), шумораи воситаҳои нақлиёте, 
ки аз муоинаи ҳарсолаи техникӣ гузаштаанд ва маблағи ан-
дози дар соли ҳисоботӣ супоридашуда ба мақоми ваколат-
дори давлатӣ маълумот пешниҳод менамояд. 

6. Назорати пардохти андозро мақомоти ваколатдор 
амалӣ менамоянд. Назорати умумии пардохти пурра ва са-
ривақтии андоз аз воситаҳои нақлиётро мақомоти андоз 
амалӣ менамоянд. 

7. Дастурамал дар бораи ҳисобкунӣ ва пардохти андоз 
аз воситаҳои нақлиёт, инчунин шаклҳои ҳисобкунии андоз аз 
ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазо-
рати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. 

§ 2. Андоз аз молумулки ѓайриманќул 

Ба ашёи ғайриманқул (молу мулки ғайриманқул) инҳо 
дохил мешаванд: бино (истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ), 
иншоот ва объектҳои сохтмонии нотамом, ниҳолҳои бисёр-
сола ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии му-
стаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки интиқолашон бидуни ра-
сонидани зиёни воқеии беҳисоб ба таъйиноташон имконно-
пазир аст. Ба молу мулки ғайриманқул инчунин киштиҳои 
ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, 
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объектҳои кайҳон, ки мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ ашёи 
дигарро низ ба ҷумлаи молу мулки ғайриманқул нисбат до-
дан мумкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба қайди давлатӣ 
гирифта шаванд. Ашёе, ки ба молу мулки ғайриманқул до-
хил намешавад, аз ҷумла пул ва коғазҳои қиматнок, манқула 
дониста мешавад. Бақайдгирии ҳуқуқ ба ашёи манқул ғайр аз 
ҳолатҳои дар қонун зикргардида зарур нест. 

Дар боби 41 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ан-
дозҳои зерин аз молу мулки ғайриманқули барои истифодаи 
(ихтиёрдории) қитъаҳои замин ва (ё) объектҳои ғайриманқул 
пардохтшаванда муқаррар карда мешаванд: 

- андози замин; 
- андоз барои объектҳои ғайриманқул. 
Боби 41 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз 

молу мулки ғайриманқулро ба ду навъ, яъне андоз аз замин 
ва андоз барои объектҳои ғайриманқул ҷудо намуда мавриди 
танзими ҳуқуқӣ қарор медиҳад. 

Ба сифати супорандагони андози замин инҳо баромад 
менамоянд: 

1. Андози заминро заминистифодабарандагон, ки 
қитъаҳои замин ба онҳо барои истифодаи якумраи меросӣ, 
бемуҳлат, муҳлатнок ё ба иҷора дода шудаанд, ё заминисти-
фодабарандагони воқеан қитъаҳои заминро истифодабаран-
да, ба истиснои заминистифодабарандагоне, ки шартҳои ни-
зоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунанда-
гони маҳсулоти кишоварзиро иҷро мекунанд, пардохт мена-
моянд. 

2.  Истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба 
низоми умумии андозбандӣ гузаштаанд ва (ё) истифодаба-
рандагони заминҳое, ки бо андози ягона андозбандӣ наме-
шаванд; 

3. Шахсони истифодабарандаи низоми махсус ё имтиёз-
ноки андоз, агар дар асоси чунин низомҳо озодкунӣ аз андо-
зи замин пешбинӣ нагардида бошад. 

Дар асоси моддаи 271 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон объекти андозбандии андози мазкур чунин 
муқаррар гардидааст: 
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1. Объекти андозбандии андози замин заминҳои маҳал-
ҳои аҳолинишин, заминҳои берун аз маҳалҳои аҳолинишин 
бо дарназардошти сифат, баҳои кадастрии замин, таъйиноти 
истифодабарӣ ва хусусиятҳои экологии қитъаи замин мебо-
шанд, ки мансубияти онҳоро қонунгузории замини 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 

2. Асос барои муайян намудани андози замин бо 
дарназардошти муқаррароти қисми 1 ҳамин модда ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифодаи замини(ҳуҷҷатҳои ка-
дастри замини) заминистифодабаранда ё истифодабарии 
воқеии замин мебошад.Агар масоҳати замини амалан исти-
фодашаванда назар ба масоҳати замини мутобиқи ҳуҷҷатҳои 
кадастри замини андозсупоранда зиёд бошад, барои 
мақсадҳои андозбандӣ масоҳати замини амалан истифода-
шаванда қабул карда мешавад. 

3. Маблағи андози замин ба натиҷаи фаъолияти хоҷаги-
дории истифодабарандаи замин вобаста набуда, дар шакли 
пардохтҳои устувор барои воҳиди масоҳати замин ба ҳисоби 
як сол муқаррар карда мешавад. 

4. Супорандагони андози замин дигар андозҳоро бо 
тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андоз пардохт мена-
моянд. 

Манбаи андоз барои ҳисоб намудани андози замин ма-
соҳати қитъаи замини дар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи 
истифодаи замини истифодабарандаи замин пешбинигар-
дида ё масоҳати қитъаи замине, ки ў амалан истифода меку-
над (дар ихтиёр дорад), ба истиснои заминҳои аз пардохти 
андоз озодшуда, мебошад.Ба масоҳати андозбандишаванда 
ҳамаи заминҳои вобасташуда, аз ҷумла заминҳои зери би-
ноҳо, иншоот, қитъаҳои замине, ки барои нигоҳдории онҳо 
заруранд, объектҳои минтақаҳои санитарии муҳофизатӣ, 
минтақаҳои техникӣ ва ғайра дохил мешаванд. Барои воҳиди 
алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ манбаи андоз масоҳати қитъаи за-
мине мебошад, киба ин филиал (намояндагӣ) дар шаҳри 
(ноҳияи) дахлдор вобаста шудааст. 

Меъёрҳои андози замин ба тартиби зайл муқаррар гар-
дидааст: 
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1. Меъёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вило-
ятҳо ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) бо дарназардошти минтақаҳои ка-
дастрӣ ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳалҳои 
аҳолинишин, заминҳои зери ҷангалзор ва буттазорҳои 
маҳалҳои аҳолинишин ва заминҳои истифодаи кишоварзӣ 
ҳар 5 сол бо пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 
мешаванд. 

2. Мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар сол меъёрҳои андо-
зи заминро мутобиқи сатҳи таваррум дар соли гузаштаи ан-
доз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян 
карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои индексатси-
яшудаи андози заминро барои соли ҷории тақвимӣ дар со-
монаи расмии электронии худ ҷойгир мекунад. 

3. Заминҳо барои сохтмони манзили истиқоматии шах-
сони воқеӣ дар маҳалҳои аҳолинишин бояд мувофиқи тарти-
би зайл андозбандӣ гарданд: 

1) Масоҳати ҳар як қитъаи замине, ки ба истифодаба-
рандаи замин тибқи ҳуҷҷати алоҳидаи (мустақили) тасдиқку-
нанда вобаста карда шудааст, ба истиснои ҳолате ки ин 
қитъаҳои замин ҳамҳудуд мебошанд, бо мақсади андозбандӣ 
алоҳида баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати 
қитъаҳои замини ҳамҳудуд, ки ба як андозсупоранда дар 
асоси ҳуҷҷатҳои мухталифи (якчанд ҳуҷҷатҳои) муайянку-
нандаи ҳуқуқ вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда, ин 
қитъаҳои ҳамҳудуди замин чун як қитъаи замин баррасӣ ме-
гарданд. 

2) Ҳисоб намудани маблағи андози замин мувофиқи тар-
тиби зайл вобаста ба ҳаҷми қитъаи замин, ки ба истифодаб-
арандаи замин вобаста карда шудааст, анҷом дода мешавад: 

а) то 800 метри мураббаъ – тибқи меъёрҳои муқаррар-
гардида; 

б) зиёда аз 800 метри мураббаъ то 2000 метри мураббаъ 
– маблағи андоз, ки тибқи зербанди а) ҳамин банд ҳисоб 
шудааст, ҷамъи маблағи бо дарназардошти меъёри 2-
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каратаи андоз ҳисобшуда, барои майдоне, ки аз 800 метри 
мураббаъ зиёд аст; 

в) беш аз 2000 метри мураббаъ – маблағи андозе, ки 
тибқи зербанди б) ҳамин банд ҳисоб карда шудааст, ҷамъи 
маблағи бо дарназардошти меъёри 5-каратаи андоз ҳисоб-
шуда барои майдоне, ки аз 2000 метри мураббаъ зиёд аст. 

4. Ҳангоми андозбандии масоҳати ҳар як қитъаи замине, 
ки ба истифодабарандаи замин тибқи ҳуҷҷати алоҳидаи (му-
стақили) тасдиқкунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои 
ҳолатҳое ки ин қитъаҳои замин ҳамҳудуд мебошанд, алоҳида 
баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати қитъаҳои 
замини ҳамҳудуд, ки ба як заминистифодабаранда дар асоси 
ҳуҷҷатҳои мухталифи (якчанд ҳуҷҷатҳои) муайянкунандаи 
ҳуқуқ вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда, ин қитъаҳои 
ҳамҳудуди замин чун як қитъаи замин баррасӣ мегарданд. 

Супорандагони андоз аз объектҳои ғайриманқул 
соҳибони (истифодабарандагони) объектҳои ғайриманқул, 
ки объекти андозбандӣ мебошанд, ба шумор мераванд. 

Объекти андозбандии андози мазкур инҳо мебошанд: 
1. Объектҳои андозбандӣ иморатҳо, хонаҳои исти-

қоматӣ, биноҳо, бўстонсаройҳо, гаражҳо ва дигар биною 
иморатҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъбуда, ин-
чунин объектҳои сохтмонашон нотамом аз лаҳзаи зиндагонӣ 
кардан, истифода бурдан (минбаъд – объектҳои ғайри-
манқул) мебошанд. 

2. Ба объектҳои ғайриманқул инчунин контейнерҳо, си-
стернаҳо, дўконҳо, шипангҳо (навесҳо), вагонҳо дохил ме-
шаванд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода шуда, дар 
давоми на камтар аз 3 моҳ дар ҳар соли тақвимӣ дар маҳалли 
амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ беҳаракат ҷойгир 
карда шудаанд. 

Манбаи андоз масоҳати умумии ишғолнамудаи объекти 
ғайриманқул, аз ҷумла масоҳати ҳар як ошёнаи бинои бисё-
рошёна мебошад. Барои таҳхонаҳо ва болохонаҳои биноҳо, 
ки баландии онҳо ба ҳисоби миёна зиёда аз 2 метр мебошад, 
ҳамчун манбаи андоз 50 фоизи масоҳати ишғолнамудаи онҳо 
гирифта мешавад. Ба манбаи андоз таҳхонаҳо ва болохо-
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наҳои биноҳои истиқоматӣ, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ 
истифода бурда намешаванд, дохил намегарданд. Барои би-
ноҳои ёрирасони шахсони воқеӣ (гаражҳо, саройҳо ва дигар 
биноҳои ёридиҳанда), ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода 
намешаванд, ба сифати манбаи андоз 50 фоизи масоҳати 
ишғолнамудаи онҳо гирифта мешавад. Андозаи (ҳаҷми) объ-
ектҳои ғайриманқул дар асоси ҳуҷҷатҳои техникии дахлдор ё 
дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба чунин объектҳо муайян карда 
мешавад. Андозаи (ҳаҷми) объектҳои ғайриманқул инчунин 
тавассути аз берун чен кардан ё дар ҳолати имконнопазир 
будани ченкунии берунӣ, аз рўи масоҳати умумии муфиди 
манзили дохилии объект, ки ба коэффисиенти 1,25 зиёд кар-
да шудааст, аз ҷониби мақомоти андоз бо иштироки андоз-
супоранда муайян карда мешавад. 

 Бо андоз аз объекти ғайриманқул инҳо андозбандӣ 
намегарданд: 

- муассисаҳои давлатие, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 
маблағгузорӣ мешаванд, нисбат ба объектҳои ғайриманқули 
давлатие, ки бевосита аз ҷониби чунин муассисаҳо барои 
татбиқи вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда меша-
ванд; 

- шахсони ҳуқуқӣ, ки 50 фоизи кормандонашонро 
маъюбон ташкил медиҳанд, нисбат ба объектҳои ғайри-
манқуле, ки бевосита аз ҷониби чунин шахсон барои иҷро 
намудани вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда меша-
ванд; 

- объектҳои ғайриманқул дар шакли як хонаи истиқо-
матӣ ва дигар биноҳои дар як қитъаи замини наздиҳавлигӣ 
ва ё як қитъаи замин барои сохтмони манзил ҷойдошта ва ё 
як ҳуҷрае, ки дар онҳо Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ, 
Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, 
иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, 
шахсони ба онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар 
амалиётҳои ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои 
Шўравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки 
дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати арти-
ши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, собиқ парти-
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занҳо ва ҷанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни 
рафъи оқибатҳои фалокати Неругоҳи барқи атомии Черно-
бил, маъюбони гурўҳҳои I ва II ба қайд гирифта шудаанд; 

- объектҳои ғайриманқули иттиҳодияҳои динӣ, ки дар 
фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешавад; 

- масоҳати объектҳои ғайриманқули давлатӣ, ки бо тар-
тиби муқарраргардида ба иҷора дода шуда, иҷорапулии онҳо 
дар ҳаҷми пурра ба буҷети давлатӣ пардохт карда мешавад. 

 Меъёри андоз аз объектҳои ғайриманқул вобаста ба ма-
соҳати ишғолнамудаи объекти молу мулки ғайриманқул ва 
мақсади истифодабарии он бо фоиз аз рўи нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо бо коэффитсиенти минтақавӣ дар миқёси 
шаҳру ноҳияҳо муайян карда мешавад. 

 Меъёри андоз тибқи андозаҳои зерин мукаррар карда 
мешавад: 

- барои объектҳои ғайриманқули ба сифати биноҳои 
(ҳуҷраҳои) истиқоматӣ истифодашаванда, инчунин биноҳои 
ёрирасони онҳо то 90 метри мураббаъ – ба андозаи 3 фоиз; 

- барои масоҳати боқимондаи объектҳои ғайриманқули 
ба сифати биноҳои (ҳуҷраҳои) истиқоматӣ истифодашаван-
да, инчунин биноҳои ёрирасони онҳо зиёда аз 90 метри му-
раббаъ – ба андозаи 4 фоиз; 

- барои объектҳои ғайриманқул оид ба амалӣ намудани 
фаъолияти савдо, ташкили нуқтаҳои хӯроки умумӣ, дигар 
намуди хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо истифодашаванда то 
250 метри мураббаъ – ба андозаи 12,75 фоиз, барои шаҳрҳои 
Душанбе, Хуҷанд, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб – ба андозаи 2-
каратаи меъёри мазкур; 

- барои объектҳои ғайриманқул оид ба амалӣ намудани 
фаъолияти савдо, ташкили нуқтаҳои хӯроки умумӣ, дигар 
намуди хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо истифодашавандаи 
масоҳати боқїмондаашон зиёда аз 250 метри мураббаъ – ба 
андозаи 15 фоиз, барои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Қӯрғон-
теппа ва Кӯлоб – ба андозаи 2-каратаи меъёри мазкур; 

- барои объектҳои ғайриманқул оид ба амалӣ намудани 
дигар намуди фаъолият истифодашаванда то 200 метри му-
раббаъ – ба андозаи 9 фоиз, барои шаҳрҳои Душанбе, 
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Хуҷанд, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб – ба андозаи 2-каратаи меъё-
ри мазкур; 

- барои объектҳои ғайриманқул оид ба амалӣ намудани 
дигар намуди фаъолият истифодашавандаи масоҳати 
боқїмондаашон зиёда аз 200 метри мураббаъ - ба андозаи 12 
фоиз, барои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Қӯрғонтеппа ва 
Кӯлоб – ба андозаи 2-каратаи меъёри мазкур 

Коэффитсиентҳои зерини минтақавӣ андозаи пардохти 
андоз аз объектҳои ғайриманқулро ба танзим медароранд: 

 

Гурўҳҳо Номгўи шаҳрҳо ва ноҳияҳо Коэффисентҳои 
минтақавӣ 

1. ҳудуди шаҳри Душанбе 1,0 
2. ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд, Қўрғон-

теппа ва Кўлоб 0,8 

3. ҳудуди шаҳрҳои Қайроқум, Чкалов, 
Табошар, Истаравшан, Исфара, 
Конибодом, Панҷакент, Ваҳдат, 
Турсунзода, Роғун, Норак, Сарбанд 
ва Хоруғ 

0,55 

4. ҳудуди дигар шаҳракҳо ва мар-
казҳои маъмурии ноҳияҳое, ки дар 
гурўҳҳои 1, 2 ва 3 нишон дода 
нашудаанд  

0,4 

5. ҳудуди деҳоти мансуб ба ноҳияҳои 
(шаҳрҳои) Истаравшан, Қайроққум, 
Бўстон, Бобоҷон Ғафуров, Исфара, 
Конибодом, Спитамен, Ҷаббор Ра-
сулов, Панҷакент, Ваҳдат, Рўдакӣ, 
Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, 
Ёвон, Восеъ, Данғара, Кўлоб, Фар-
хор, Ҳамадонӣ, Мўъминобод, Но-
рак, Вахш, Қубодиён, Қумсангир, 
Носири Хусрав, Панҷ, Сарбанд, 
Хуросон, Ҷалолиддини Румӣ, 
Ҷиликўл ва Шаҳритус 

0,3 
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6. ҳудуди деҳоти мансуб ба ноҳияҳои 
(шаҳрҳои) Ашт, Зафаробод, Маст-
чоҳ, Темурмалик, Балҷувон, Хова-
линг, Абдураҳмони Ҷомӣ, Бохтар, 
Варзоб, Файзобод, Тавилдара, 
Тоҷикобод, Ҷиргатол ва Шўрообод 

0,15 

7. ҳудуди деҳоти мансуб ба ноҳияҳои 
(шаҳрҳои) Ғончӣ, Айнӣ, Кўҳистони 
Мастчоҳ, Шаҳристон, Нуробод, 
Рашт, Роғун, Ванҷ, Дарвоз, Ишко-
шим, Роштқалъа, Рўшон, Хоруғ ва 
Шуғнон 

0,09 

 
Аз рўи объектҳои ғайриманқуле, ки дар минтақаҳои 

рушди сайёҳӣ ва истироҳат ҷойгир мебошанд, меъёрҳои ан-
доз ба андоза 2-каратаи меъёрҳое, ки дар қисми 2 моддаи 279 
Кодекси андоз пешбинӣ шудаанд, муқаррар карда мешаванд. 

Барои андозбандии таҳхонаҳо ва болохонаҳо, инчунин 
барои биноҳои (ҳуҷраҳои) ёрирасон меъёрҳои дар қисми 2 
моддаи 279 Кодекси андоз муқарраршуда истифода бурда 
мешаванд. 

Муҳлати пардохтҳо дар асоси моддаи 282 Кодекси андо-
зи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таври зайл муқаррар гардидааст: 

1. Маблағи андозҳо аз молу мулки ғайриманқул (андози 
замин ва (ё) андоз аз объектҳои ғайриманқул) барои соли 
ҷории андоз аз ҷониби андозсупорандагон, ба истиснои шах-
сони воқеие, ки чунин молу мулки ғайриманқулро дар 
фаъолияти соҳибкории худ истифода намебаранд, дар 
муҳлатҳои зерин супорида мешавад: 

- барои ба объектҳои ғайриманқули (қитъаҳои заминҳо 
ва (ё) объектҳои ғайриманқули) дар маҳалҳои аҳолинишин 
ҷойгиршуда - на дертар аз 15-уми феврал (бо тартиби пе-
шпардохт), 15-уми май, 15-уми август ва 15-уми ноябри соли 
ҷорӣ бо ҷамъбасти афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутано-
сибан на камтар аз 25 фоиз, 50 фоиз, 75 фоиз ва 100 фоизи 
маблағи солона; 
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- барои ба объектҳои ғайриманқули (қитъаҳои заминҳо 
ва (ё) объектҳои ғайриманқули) берун аз маҳалҳои аҳолини-
шин ҷойгиршуда - на дертар аз 15-уми феврал (бо тартиби 
пешпардохт), 15-уми май, 15-уми август ва 15-уми ноябри 
соли ҷорӣ бо ҷамъбасти афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми му-
таносибан на камтар аз 15 фоиз, 35 фоиз, 60 фоиз ва 100 фо-
изи маблағи солона. 

2. Аз ҷониби шахсони воқеие, ки молу мулки ғайри-
манқули андозбандишавандаро дар фаъолияти соҳибкории 
худ истифода намебаранд маблағи андозҳо аз молу мулки 
ғайриманқул (андози замин ва (ё) андоз аз объектҳои ғайри-
манқул) барои соли ҷории андоз дар муҳлатҳои на дертар аз 
15-уми июн, 15-уми август ва 15-уми ноябри соли ҷорӣ бо 
ҷамъбасти афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутаносибан на 
камтар аз 33 фоиз, 66 фоиз ва 100 фоизи маблағи солона су-
порида мешавад. 

3. Андозсупоранда уҳдадор аст пардохтҳои андоз аз 
молу мулки ғайриманқулро дар муҳлатҳои муқаррар-
намудаи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда иҷро намояд. 
Ҳангоми дар муҳлатҳои муқарраргардида аз ҷониби 
андозсупоранда иҷро нагардидани пардохтҳо аз рўи ҳар 
яке аз андозҳо аз молу мулки ғайриманқул аз ҷониби 
мақоми андоз барои батаъхиргузории пардохт фоизҳо 
ҳисоб карда мешаванд. 

4. Андозсупоранда ҳуқуқ дорад дар ҳар давраи соли 
ҷории андоз қисми боқїмондаи пардохтнашудаи маблағи 
ҳар як андоз аз молу мулки ғайриманқулро бо як пардохт 
пеш аз муҳлат супорад. 

5. Новобаста аз муқаррароти қисмҳои 1-4 ҳамин модда, 
андозсупоранда метавонад мутобиқи аризаи хаттӣ, ки ҳам-
чун ҳисоботи андоз ба ҳисоб меравад, маблағи пурраи ан-
дозҳои молу мулки ғайриманқулро дар муҳлати якуми пар-
дохти муқаррарнамудаи қисмҳои 1 ё 2 ҳамин модда супо-
рад. 

6. Назорати супоридани андозҳо аз молу мулки ғайри-
манқулро мақомоти андоз амалӣ менамоянд. 
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Дастурамал дар бораи ҳисоб ва пардохти андозҳо аз мо-
лу мулки ғайриманқул, инчунин шаклҳои эъломияҳоро 
(ҳисоботҳоро) мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа 
бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Манбаи андоз барои воситаи нақлиёти чи ба њисоб 

меравад? 
2. Кадом намудњои воситањои наќлиёт аз андозбандї 

озодкарда шудаанд? 
3. Тартиби супоридани андоз аз воситањои наќлиёт чи 

тарз сурат мегирад? 
4. Ба сифати супорандагони андози замин киҳо баромад 

менамоянд? 
5. Объекти андозбандии андози ѓайриманќул чињо ба-

ромад менамоянд? 
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8. Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ив-
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БОБИ 12. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ КРЕДИТ 
ВА ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ 

§ 1. Мафњум, моњият ва принсипњои кредити давлатї 
§ 2. Мафњум ва шаклњои ќарзи давлатї 
§ 3. Таснифи ќарзи давлатї 
§ 4. Кафолати давлатї њамчун шакли ќарзи давлатї 

§ 1. Мафњум моњият ва принсипњои кредити давлатї 

Барои пурра ворид гардидан ба низоми иќтисоди 
бозорї ва бунёди њамаи унсурњои он, кредити давлатї наќши 
муассир мебозад, зеро кредити давлатї њамчун сарчашмаи 
муњимми молиякунонии касри буљет ба њисоб меравад. 
Давлат њамчун субъекти муносибатњои иќтисодї ба сифати 
кредитор, ќарздор ва кафил баромад менамояд. 

Дар баробари сарчашмањои дигари ташаккули 
захирањои молиявї ва ташкили буљети давлатї кредити 
давлатї низ ба сифати сарчашмаи мустаќил баромад 
менамояд. Кредити давлатї яке аз сарчашмањои љалби 
иловагии захирањои молиявї ба њисоб рафта, дар сурати 
кифоя набудани захирањои молиявї давлат аз он истифода 
мебарад. Амалан кредит хусусияти маќсаднокї дорад, зеро 
он ба хотири пушонидани касри буљет нигаронида 
шудааст. 

Иқтисодчиёни амрикоӣ К.Р. Макконел ва Л.С. Брю 
масрафҳо вобаста ба давраи ҷангӣ, мунтазам таназзул ёфта-
ни иқтисодиёт ва камшавии ҷамъоварии андозҳоро ҳамчун 
омилҳои асосӣ ҷиҳати гирифтани қарзи давлатӣ маънидод 
мекунанд1. 

Дар низоми молиявии давлат кредит мавқеи намоёнро 
ишғол менамояд. Кредит аз ду намуд, яъне кредити давлатӣ 
ва кредити бонкӣ иборат мебошад. Кредит аз калимаи лоти-
нии creditium гирифта шуда маънои бовар карданро дорад. 
Кредитро инчуни ҳамчун эътимод, боварӣ ба қарз, додан ва 
                                                                        
1 Ниг.: Экономикс. Принципы, проблемы и политика: в 2 т.: учебник / 
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2005 
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қабул намудани маблағ ё мол ба суратҳисоб (ҳисоб) ба 
муҳлати муайян фаҳмидан мумкин аст. 

Кредити давлатӣ яке аз воситаҳои асосиест, ки бо кума-
ки он тавозуни даромад ва хароҷоти буҷет таъмин карда 
мешавад. Чун анъана кредити давлатӣ барои молиякунонии 
масрафҳои давлат дар сурати мавҷуд будани касри буҷет ис-
тифода карда мешавад. Бо рушди иқтисоди бозорӣ кредити 
давлатӣ инчунин ба сифати воситаи танзимнамоии муоми-
лоти пулӣ бо мақсади мунтазам молиякунонии талаботҳои 
умумиҷамъиятии ҷомеа баромад менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки кредит ба мисли дигар катего-
рияњои њуќуќи молиявї љанбаи њуќуќї ва иќтисодї дорад. 
Кредити давлатї чун категорияи њуќуќї институти му-
стаќили њуќуќи молиявї буда, аз маљмуи меъёрњои молиявї-
њуќуќие иборат мебошад, ки муносибатњои љамъиятиро во-
баста ба аз љониби давлат љалб намудани маблаѓњои озоди 
шахсони воќеї ва њуќуќї, институтњои молиявии байналми-
лалї ва давлатњои хориљї, ки дар заминаи принсипњои озо-
дї, музднокї, баргардандагї ва њатмї ба миён меоянд ба 
танзим медарорад. Бояд хотирасон намуд, ки дар ќонунгузо-
рии кишвар мафњуми кредити давлатї љой надошта, танњо 
мафњуми ќарзи давлатї љой дорад. 

Кредити давлатї њамчун категорияи иќтисодї ин ни-
зоми муносибатњои пулие мебошад, ки дар робита ба аз 
љониби давлат дар асосњои ихтиёрї, музднокї ва баргардан-
дагї љалб намудани воситањои пулии шањрвандон ва ташки-
лотњо ба вуљуд меоянд. 

Аз њама шакли пањнгаштаи кредити давлатї ин ќарзи 
давлатї мебошад. Бо ёрии ќарзи давлатї маблаѓњои озоди 
шахсони њуќуќї ва воќеї бо риояи принсипњои кредити 
давлатї ба хотири молиякунонии соњањои дахлдори давлатї 
љалб карда мешаванд. Давлат бо ин маќсад ќоѓазњои ќимат-
нок, аз љумла вомбаргњоро мебарорад ва пањн менамояд. 
Моддаи 836 Кодекси граждании ЉТ муќаррар менамояд, ки 
тибќи шартномаи ќарзи давлатї ба сифати ќарзгиранда 
давлат ва ба сифати ќарздињанда шањрванд ё шахси њуќуќї ё 
шахсони њуќуќии хориљї баромад мекунанд. Ќарзњои 
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давлатї ихтиёрї мебошанд. Шартномаи ќарзи давлатї бо 
усули аз љониби ќарздињанда ба даст овардани вомбаргњо ва 
дигар коѓазњои ќиматноки баровардашудаи давлатї, ки 
њуќуќи ќарздињандаро барои аз ќарзгиранда гирифтани ма-
блаѓњои пулии ќарзи додашуда ё вобаста ба шарти ќарз до-
дани дигар амвол, фоизњои муќарраршуда ё дигар њуќуќи 
амволиро дар муњлатњои пешбининамудаи шартњои ба муо-
милот баровардани вомбаргњо тасдиќ менамояд, баста ме-
шавад. 

Вомбарг коѓази арзишноке эътироф мегардад, ки њуќуќи 
дорандаи онро барои аз шахси вомбаргро бароварда дар 
муњлати пешбининамудаи он гирифтани арзиши собит (но-
миналї)-и вомбарг ё дигар амволи баробарарзишро тасдиќ 
менамояд. Вомбарг ба дорандаи он инчунин њуќуќи ги-
рифтани фоизи дар он муайяншударо медињад (ќ 2 м. 838 
Кодекси граждании ЉТ). 

Шакли дигари пањнгаштаи кредити давлатї ин истифо-
даи ройгон (ссуда) мебошад. Аз рўи шартномаи истифодаи 
ройгон (шартномаи ссуда) як тараф (ссудадењ) уњдадор ме-
шавад, ки ашёву асбобро ба тарафи дигар (ссудагир) ба ис-
тифодаи муваќќатии ройгон дињад ё медињад ва тарафи охи-
рин уњдадор мешавад, ки худи њамон ашёву асбобро дар 
њамон њолате ки онро гирифта буд, бо дарназардошти фар-
соиши мўътадил ё дар њолате, ки дар шартнома зикр шуда-
аст, бармегардонад (м. 699 Кодекси граждании ЉТ). 

Сарчашмаи пардохт намудани кредит ва фоизњо вобаста 
ба он захирањои буљетї баромад менамоянд. Ќонунњои 
њамасола дар бораи буљет њатман маблаѓњои муайянро ба ин 
самт равона менамоянд. 

Кредити давлатї аз принсипњои зерин иборат мебошад: 
1. Ихтиёрї; 
2. Музднокї; 
3. Њатмї; 
4. Баргардандагї; 
5. Маќсаднокї; 
6. Оммавї. 

Принсипи оммавї маънои онро дорад, ки давлат њамчун 
ќарздор баромад намуда, ба таври якљониба шартњои кре-
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дит, аз љумла муњлат ва тартиби пардохти онро муќаррар 
менамояд ва бо роњи императивї муносибатњои бавуљудоян-
даро ба танзим медарорад1. 

Фукнсияњои кредити давлатї аз инњо иборат мебошад: 
1. Таќсимнамої (азнавтаќсимнамої); 
2. Танзимнамої; 
3. Назоратнамої. 

Бо ёрии кредити давлатї ва бо назардошти зарурати 
иќтисодї иловатан воситањои пулии озод аз нав таќсим кар-
да мешаванд. Оид ба функсияи танзимнамоии кредити 
давлатї бояд гуфт, ки људо намудани воситањои пулї ба та-
ври бемузд на њама ваќт имконпазир ва самаранок мебошад, 
бо ёрии кредит бошад њавасманд намудани рушди соњањои 
алоњидаро таъмин намудан мумкин аст. Назорат дар соњаи 
кредити давлатї њамчун фишанги муњимми оќилона ва са-
маранок истифодабарии маблаѓњо мебошад. Функсияи назо-
ратї дар ин бахш бевосита аз табиати њуќуќии худи кредит 
ва функсияњои фаъолияти молиявии давлат ба вуљуд меояд. 

Дар илми њуќуќи молиявї, њуќуќи гражданї ва њуќуќи 
бонкї кредит аз ќарз фарќ карда мешаванд. 

Кредит аз ќарз бо як чанд нишонањои худ аз нигоњи 
соњањои хусусии њуќуќ фарќ менамоянд. Тибќи тартиби 
муќарраршуда ба сифати кредит танњо пул баромад менамо-
яд, ба сифати ќарз бошад пул ва њама гуна ашёњои дигар. Ба 
сифати кредитор бошад субъекте баромад карда метавонад, 
ки дорои иљозатномаи Бонки миллии Тољикистон бошад, ба 
сифати ќарздињанда бошад дилхоњ субъект баромад менамо-
яд. Инчунин вобаста ба уњдадорињо шартномаи кредит дута-
рафа ва шартномаи ќарз яктарафа мебошад. Яъне дар шарт-
номаи кредит баъди ба имзо расидани шартнома њар ду та-
раф соњиби њуќуќу уњдадорињо гашта, дар шарномаи ќарз як 
тараф ќарздињанда њуќуќ дорад ва ќаргиранда бошад танњо 
уњдадорї дорад. 

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник (А.Ю. Ильин ва дигарон.) под ред. 
И.И. Кучерова. – М.: Эксмо, 2011. – 590с. 
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Фарќияти кредити давлатї аз кредити бонкї дар 
мавќеи болої ќарор доштани ќарздор дар ин муносибатњо 
ва дар нобаробарии тарафњо ифода меёбад. Давлат њангоми 
кредит гирифтан ба кредитори худ гарав намегузорад. Дар 
кредити бонкї агар танњо субъекте, ки иљозатномаи махсус 
дорад, ба сифати кредитор баромад карда метавониста 
бошад, пас ин ќоида нисбати кредиторони давлатї пањн 
намегардад. Яъне дар асоси риояи принсипњои кредити 
давлатї дилхоњ субъект метавонад, ки њамчун кредитор 
баромад намояд. 

Дар адабиёти илмї олимон кредити давлатиро аз ќарзи 
давлатї аз њам фарќ мекунонанд. Аммо бо вуљуди ин креди-
ти давлатиро чун ќарзи давлатї маънидод менамоянд. Му-
носибатњо вобаста ба кредити давлатї ё худ ќарзи давлатї 
тибќи талаботи Конститутсияи ЉТ, Кодекси граждании ЉТ 
ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз 
љониби давлат кафолат дода мешавад» ба танзим дароварда 
мешаванд. 

Ҳамин тавр кредити давлатӣ ин муносибатҳо на ба 
давлат пешниҳод намудани воситаҳои пулӣ, балки муноси-
батҳо оид ба ҷалби воситаҳои пулӣ мебошад, давлат дар ин 
ҳолат ба сифати қарздор (заемщик) баромад менамояд. Аз 
лиҳози хусусияти махсус доштани ин муносибатҳо, кредити 
давлатӣ ба як институти мустақили ҳуқуқи молиявӣ табдил 
ёфта, аз муносибатҳои якхелаи алоҳидаи молиявӣ иборат бу-
да, аз ҷониби гурўҳи муайяни меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим да-
роварда мешаванд1. 

Кредити давлатӣ яке аз институтҳои мустақили ҳуқуқи 
молиявӣ буда, дарбаргирандаи маҷмўи меъёрҳои молиявӣ-
ҳуқуќӣ мебошад, ки баҳри танзими муносибатҳо, ки дар ра-
ванди аз ҷониби давлат ҷалб намудани маблағҳои озоди 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд, нигаронида шуда-
анд. Зикр намудан зарур аст, ки ҷалби маблағҳои озоди шах-
сони ҳуқуқӣ аз ҷониби давлат бо риояи шартҳои ихтиёрӣ, 
баргардандагӣ, ҳатмӣ ва музднокӣ амалї мегардад. 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник/ В.А. Мальцев. -13-е изд., перераб. – 
М.: КНОРУС, 2013. – С.133- 134 
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Ҳадафҳои асосии кредити давлатӣ инҳо мебошанд: 
1. Пӯшонидани касри буҷет; 
2. Танзими муомилоти пулӣ. 

Чи тавре дар адабиёти илмӣ қайд мегардад, фарқияти 
кредити давлатӣ аз андоз дар он зоҳир меёбад, ки кредити 
давлатӣ хусусияти ихтиёрӣ, баргардандагӣ ва музднокӣ до-
рад. Андоз бошад ба таври ҳатмӣ ва ғайримузднокӣ ситони-
да мешавад1. 

Тањлили ќонунгузории кишвар дар ин самт нишон 
медињад, ки дар ќонунгузорї мафҳуми кредити давлатї ва 
худи ин истилоҳ пешбинӣ нагардидааст. Танњо мафҳум, 
моҳият ва ҷанбаҳои мухталифи ќарзи давлатї мавриди тан-
зим қарор дода шудааст. 

§ 2. Мафњум ва шаклҳои ќарзи давлатї 

Баъди пош хӯрдани Иттињоди Шўравї Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати мустаќил дар арсаи байналми-
лалї шинохта шуда, дар солњои нахустини истиќлолият узви 
Созмони Милали Муттањид гардид. Мусаллам аст, ки њар як 
давлати мустаќил дорои низоми молиявии худ мебошад ва 
мањз бо такя ба ќудрати молиявии худ функсияњои дохилї ва 
хориљии худро иљро менамояд. Њар як давлати мустаќилу 
соњибихтиёр барои дар сатњи дахлдор иљро намудани вази-
фањои худ дар назди љомеаи дохилї ва байналмилалї љињати 
ташкил намудани низоми молиявии устувор метавонад ба 
субъектони дохилию хориљї ќарз дињад ва аз онњо ќарз ги-
рад. Дар љомеаи муосир на танњо давлатњои рӯ ба рушд, 
балки давлатњои рушдкарда низ аз усули ќарзи беруна исти-
фода менамоянд. Тањлили омори пешнињоднамудаи Фонди 
байналмилалии асъор нишон медињад, ки давлатњои дорои 
иќтисодиёти бузург ва рушдкарда дар назди давлатњои хо-
риљӣ ва институтњои молиявї бештар ќарздоранд ва аз 
лињози ќарздор буданашон мавќеи болоиро ишѓол менамо-
янд. 
                                                                        
1 Ниг.: Орлов М.Ф. О государственном кредите // У истоков финансово 
права. – М.: Статус, 1998. – С.303-304. 
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Бояд таъкид намуд, ки раванди ќарзгирии давлатњои 
рушдкарда ва ќарздории онњо набояд ибрат барои 
давлатњои рӯ ба рушд гардад ва ќарзњо танњо бояд дар дои-
раи тавоноии молиявии давлат љињати баргардонидани 
ќарзњо сурат гирад, инчунин ќарзњо бояд дар мувозинате 
бошанд, ки сарбории зиёдати ба буљети давлатиро ба бор 
наоранд. 

Љумњурии Тољикистон сиёсати дарњои кушодро эълон 
намуда дар ин самт гомњои устувор гузошта истодааст. Дар 
ин замина Тољикистон бо аксари кишварњои дуру наздик ва 
созмонњои молиявї њамкорињои мутаќобилан судмандро ба 
роњ мондааст. Воридшавии Тољикистон ба иќтисодити мин-
таќавию љањонї, љалби зиёди сармояи хориљї ба соњањои 
мухталифи иќтисодиёти миллї ва ќарзгирии маќсаднок аз 
институтњои байналмилалии молиявї ва давлатњои хориљї 
бањри бунёди низоми молиявии устувор замина гузошта, 
љињати рушди муътадили давлат наќши муњим мебозад. Вак-
те ки давлат аз ањолї, давлатњои хориљї ва институтњои мо-
ливии байналхалќї ба хотири пӯшонидани касри буљет, мо-
лиякунонии барномањои давлатї, расидан ба њадафњои стра-
тегї ва тезонидани зиёднамоии истењсолот маблаѓ мегирад 
дар натиља ќарзи давлатї ба вуљуд меояд. 

Қоидаҳои низоми иқтисодӣ ва муҳиммияти дар сатҳи 
муьтадил нигоҳ доштани тавозуни даромад ва хароҷоти 
буҷет аз давлат тақозо менамоянд, ки пайваста бо истифода 
аз роҳу воситаҳои мухталифи қонунӣ дар ҷустуҷӯи манбаҳои 
молиявӣ ҷиҳати иҷрои уҳдадориҳояш бошад. 

Ќарзи давлатиро аз нигоњи њуќуќї, моддї ва иќтисодї 
баррасї кардан мумкин аст. 

Аз нигоњи њуќуќї ќарзи давлатї ин уњдадории пулии 
давлат оид ба баргардонидани маблаѓи ќарзи гирифташуда 
ва уњдадорї љињати дар назди кредиторон оид ба иљрои 
уњдадории шахсони сеюм мебошад. Бояд гуфт, ки давлат аз 
рўи ќарзи гирифтаи шахсони сеюм дар назди кредиторон 
танњо дар он сурат масъулият дорад, ки агар вай њамчун 
кафил баромад карда бошад. Ќарзи давлатї њамчун катего-
рияи њуќуќї институти мустаќили њуќуќи молиявї буда, аз 
маљмӯи меъёрњои молиявї-њуќуќие иборат мебошад, ки му-
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носибатњои љамъиятиро дар раванди аз љониби давлат љалб 
намудани воситањои пулии шахсони њуќуќї ва воќеї, 
давлатњои хориљї ва институтњои молиявии байналмилалї 
бо шартњои ихтиёрї, баргардонандагї, њатмї ва музднокї 
бо маќсади пӯшонидани касри буљет ва танзими муомилоти 
пулї ба вуљуд меоянд танзим менамояд. Мавриди зикр аст, 
ки дилхоњ муносибате, ки аз љониби меъёрњои њуќуќї ба тан-
зим дароварда мешаванд, њамчун муносибати њуќуќї ба 
њисоб мераванд. 

Аз нигоњи моддї ќарзи давлатї ин ќарздории пулии 
давлат дар назди шахсони воќеї, шахсони њуќуќї, давлатњои 
хориљї ва институтњои молиявии байналмилалї мебошад. 

Аз нигоњи иќтисодї ќарзи давлатї ин њамаи маблаѓ аз 
љумла фоизњои ќарз, ки аз љониби давлат ба кредиторон 
пардохт нагардидаанд, ба њисоб меравад1. 

Ќарзи давлатї ин маљмӯи муносибатњои пулї мебошад, 
ки дар заминаи онњо азнавтаќсимнамоии воситањои пулии 
озоди резидентон, ѓайрирезидентон, давлатњои хориљї ва 
институтњои молиявии байналмилалӣ сурат гирифта, дар 
натиља уњдадории ќарзи давлатї ба миён меояд. Тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќарзгирии 
давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода меша-
вад» муќаррар менамояд, ки қарзи давлатӣ – маблағи ги-
рифташуда ва бозпардохт нагардидаи пули қарзи давлатӣ 
дар муҳлати муқарраргардида мебошад. 

Дар натиҷаи ба роҳ мондани муносибатҳо дар бахши 
кредити давлатӣ қарзи давлатӣ ба миён меояд. 

Қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин уҳдадориҳоии 
қарзи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шахсони воқеӣ, шах-
сони ҳуқуқӣ, давлатҳои хориҷӣ, институтҳои молиявӣ ва ди-
гар субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад, ки дар 
натиҷаи қарзгирии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафола-
ти давлатӣ додан оид ба баргардонидани қарзҳои шахсони 
сеюм инчунин дар натиҷаи қабули санади ҳуқуқӣ оид ба қар-
                                                                        
1 Ниг.:  Покачалова Е.В. Публичный долг: теоретические и практические 
аспекты российского финансового права: Дис. ... д-ра юрид. наук. –  Са-
ратов, 2007. 



254 

зи давлатӣ мансуб донистани қарзи шахсони сеюм ба вуҷуд 
меоянд. 

Мутобиқи моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи қарзгирии 
давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода меша-
вад» Пули қарзи давлатӣ –қарзе, ки қарзбардори он Ҳукума-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Қарзи давлатӣ – маблағи 
гирифташуда ва бозпардохт нагардидаи пули қарзи давлатӣ 
дар муҳлати муқарраргардида мебошад. Кафолати давлатӣ – 
уҳдадории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қарз-
диҳанда ҷиҳати пурра ё қисман пардохт намудани қарз дар 
ҳолати аз ҷониби қарзбардор – намояндаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пардохт нагардидани маблағи қарз дар муҳлати 
муайяншуда мебошад. Қарзи аз ҷониби давлат кафолатдо-
дашуда - маблағи дар муҳлати муайян гирифташуда ва 
бозпардохтнагардидаи пули қарзи ғайридавлатӣ, ки кафола-
ти давлатӣ дорад. Пули қарзи аз ҷониби давлат кафолатдо-
дашуда – пули қарзи ғайридавлатие, ки барои он кафолати 
давлатӣ вуҷуд дорад. 

Сохтори қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат 
аз гурӯҳи уҳдадориҳои қарзӣ мебошад. Уҳдадориҳои қарзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба асосҳои зерин ба миён 
меоянд, ки онҳо дар навбати худ шаклҳои қарзи давлатиро 
низ ифода менамоянд: 

1. Оид ба кредитҳои аз ҷониби давлат ҳамчун қарзгири 
давлатӣ (заёмщик) ҷалбгардида. Давлат асосан дар назди 
дигар субъектон маҳз вобаста ба таври мазкур гирифтани 
маблағ ба худ уҳдадории қарзӣ мегирад. Кредитҳои 
ҷалбшуда, ки дар он давлат ҳамчун қарздори давлатӣ (за-
емщик) баромад менамояд, бо мақсади ҷалби воситаҳои 
пулӣ барои бартараф намудани касри буҷет амалӣ карда 
мешаванд. Дар ин ҳолат кредитон асосан бонкҳои тиҷора-
тии дохилӣ ва хориҷӣ инчунин худи давлатҳои хориҷӣ ме-
бошанд. 

Айни ҳол ба сифати кредиторони асосии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Eximbank-и Чин, Бонки умумиҷаҳонӣ, Бонки 
осиёгии рушд ва Бонки исломии рушд баромад менамоянд. 
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Яке аз намудҳои уҳдадориҳои меҳварии қарзи давлатӣ 
ин уҳдадориҳо вобаста ба қоғазҳои қиматноки давлатӣ ме-
бошанд. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозо-
ри коғазҳои қиматнок мақоми идоракунии давлатӣ мебошад, 
ки сиёсати ягонаи давлатиро дар бозори коғазҳои қиматнок 
мегузаронад, танзим ва назорати фаъолияти субъектҳои бо-
зори коғазҳои қиматнокро амалӣ менамояд, ҳифзи ҳуқуқҳои 
сармоягузоронро таъмин менамояд, инчунин дигар вазифа-
ҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикис-
тонро амалӣ менамояд. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
танзими бозори коғазҳои қиматнок аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, тартиби фаъоли-
яти он бо Қонуни мазкур муқаррар карда мешавад (Моддаи 
6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бозори қоғазҳои 
қиматнок»); 

2. Кафолати давлатӣ оид ба баргардонидани уҳдадо-
риҳои шахсони сеюм дар назди кредитони онҳо. Кафолати 
давлатӣ намуди алоҳидаю мустақили уҳдадориҳои қарзӣ бу-
да, дар заминаи он Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор аст ҳан-
гоми ба вуқӯъ омадани шартҳои дар кафолат нишондода-
шуда маблағи қарзро ба тарафе, ки ба ӯ кафолат дода шуда-
аст, пардохт намояд. 

3. Дар асоси санади ҳуқуқии мақоми ваколатдор уҳдадо-
рии қарзии субъекти муайянро ба давлат вогузоштан. Ба хо-
тири устувор нигоҳ доштани низоми иқтисодии кишвар, бо 
мақсади аз даст надодани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкию 
соҳибкорӣ ва соҳаҳои дигар, исботи шарики боэътимод бу-
дани субъетони хоҷагидори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳо-
латҳои дигар давлат метавонад санади муайянро қабул 
намояд ва уҳдадории қарзии субъекти алоҳидаро ба дӯш ги-
рад. Шакли мазкури уҳдадории қарзӣ дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз 
ҷониби давлат кафолат дода мешавад» муқаррар нагардида-
аст. Аммо давлат метавонад ба хотири асосҳои пешниҳод-
шуда ба чунин тартиб низ ба худ уҳдадории қарзӣ қабул 
намояд. 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қарзгирии 
давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода меша-
вад» дар моддаи 9-и худ муқаррар менамояд, ки қарзгирии 
давлатӣ аз чунин шаклҳо иборат аст: 

1) Коғазҳои қимматноки давлатӣ; 
2) Созишномаҳо оид ба пули қарз. 
Мувофиқи талаботи қонуни номбурда ба Вазорати мо-

лия чунин ҳуқуқи истисноӣ дода мешавад: 
- барориши коғазҳои қимматноки давлатӣ мувофиқи 

муқаррароти Қонуни мазкур; 
- қабул намудани қарор оид ба шартҳои сиришта кардан 

ва ба фурӯш баровардани коғазҳои қимматноки давлатӣ дар 
бозор. 

Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқи қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» ва бо 
ризоияти Ҳукумат метавонад дар ташкили хизматрасонии 
коғазҳои қимматноки давлатӣ иштирок дошта бошад. 

Барориши коғазҳои қимматноки давлатӣ дар шакли бе-
санад ва санаддор дар натиҷаи истифода кардани шаҳодат-
номаи пулии умумӣ ё шаҳодатномаи пулии алоҳида амалӣ 
мегардад. Вазорати молия инчунин ваколатдор аст, ки бево-
сита ё тавассути намояндаи ташкилотҳои хазинаи давлатӣ 
сохти компютерикунонидашудаи барориши коғазҳои қим-
матноки давлатии бесанадро ба роҳ монад. 

Барориши коғазҳои қимматноки давлатие, ки дар шакли 
гузаронидан бо сохти бесанад амалӣ мегарданд, баробарар-
зиш ба коғазҳои қимматноки шакли санаддор мебошанд, ба 
истиснои он ки барориш, бурдани ҳисобот амалиёт бо чунин 
коғазҳои қимматнок бо илдоваи бозпардохт, бо роҳи гуза-
ронидан (феълан дар шакли компютеришуда) ба воситаи 
миёнаравҳое, ки вазифаи вакил ё нигоҳдорандаро иҷро ме-
кунанд, сурат мегирад. 

Дар ҳолати истифода бурдани шаҳодатномаи пулии 
умумӣ, барои тасдиқи барориши коғазҳои қимматноки 
давлатӣ, чун шаҳодатномаи пулии ягона маҷмӯи элементҳои 
як пули қарзро ифода мекунад, яъне маблағи умумии баро-
риши як намуди муайяни бо ҳамон таърихи муайян баро-
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риш, муҳлати бозпардохт ва ғайраро дар бар мегирад. 
Шаҳодатномаи пулии умумӣ аз ҷониби Вазорати молия ба-
роварда шуда, рақами ба худ хосро мегирад ва дар амонат 
гузошта шуда, дар Бонки Миллии Тоҷикистон бо таърихи 
барориш, то бозпардохт гардидани шаҳодатнома аз рӯи 
расидани муҳлаташ нигоҳ дошта мешавад. Талаботи сармо-
ягузорон, ки дар ин шаҳодатномаи пулӣ нишон дода шуда-
анд, дар ҳисобҳои бухгалтерӣ ба воситаи миёнравҳо дарҷ 
шуда, ҳамин тавр, ҳамчун коғазҳои қимматноки фақат дар 
шакли ҳисоботи бухгалтерӣ бароварда шуда ба ҳисоб ги-
рифта мешаванд. 

Коғазҳои қимматноки давлатии дар шакли санад нашр 
шуда, аз рӯи номгӯи пули қарз, шумораи умумӣ, арзиши 
пулӣ, таърихи барориш ва бозпардохт мутобиқ карда меша-
ванд ва онҳо метавонанд марбут ба шахси алоҳида ё пеш-
ниҳодкунанда бошанд. 

Коғазҳои қимматноки давлатие, ки дар шакли бесанад 
ва санаддор бароварда мешаванд, аз рӯи шартҳо ва ҳолатҳои 
барориши онҳо, ки бо санадҳои меъёрии Вазорати молия 
танзим мегарданд, муайян карда мешаванд. Аз рӯи шартҳои 
истифодабариашон, коғазҳои қимматноки давлатӣ метаво-
нанд муомилотӣ ва ғайримуомилотӣ (амрӣ ё ғайри амрӣ) 
бошанд. Онҳо метавонанд аз музояда бо дисконт, ё нархи 
муайянкардашуда ва ё аз рӯи қурбнокӣ фурӯхта шаванд. Ва-
зорати молия арзиши пулии коғазҳои қимматнок, таърихи 
барориш ва бозпардохт ва ҳаҷми пешниҳодшавандаи онҳо, 
инчунин муҳлатҳои пардохти баҳрабардориро ҳангоми 
ҳисоб кардани онҳо, муайян мекунад. 

Шакли дуюми қарзи давлатї тибқи қонунгузории соҳаи 
қарзгирии давлатӣ ин созишнома оид ба пули қарз муқаррар 
шудааст, ки дар шакли кафолати давлатӣ сурат мегирад. 

§ 3. Таснифи ќарзи давлатї 

Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ таснифи қарзи давлатӣ ба 
таври гуногун пешниҳод гардидааст, вале онҳо ба 
хусусиятҳои хоси институти қарзи (кредити) молиявии 
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ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда 
наметавонанд. Таснифи қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистонро бо назардошти мазмуни муқаррароти қонун-
гузорӣ ва таҳлили таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соҳаи қарзи давлатӣ шартан чунин пешниҳод намудан 
мумкин аст: 

1. Вобаста ба таъминоти қарзи давлатӣ: 
- бо гарав (таъминот бо роҳи пешниҳод намудани гара-
ви мушаххас сурат мегирад); 
- бе гарав (барои таъминоти қарз ҳамаи моликияти 
давлат хизмат мекунад) 
2. Вобаста ба муҳлати амал: 
- кутоҳмуддат (муҳлати пардохт то як сол); 
-миёнамуҳлат (муҳлати пардохт то панҷ сол); 
-дарозмуддат (муҳлати пардохт аз панҷ то си сол). 
3. Вобаста ба ҳудуд: 
- дохилӣ (қарзе, ки аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии худи 
кишвар гирифта шудааст); 
-берунӣ (қарзе, ки аз давлатҳои хориҷӣ, институтҳои 
молиявии байналмилалӣ ва дигар субъектони хориҷӣ 
гирифта шудааст). 
4. Вобаста ба расидани муҳлати пардохт оид ба уҳда-
дориҳои қарзӣ: 
- асосӣ; 
-ҷорӣ 
 Қарзи асосӣ гуфта он ҳамаи қарзе дар назар дошта 
мешавад, ки аз ҷониби қарздор маблағ гирифта шуда-
аст, вале уҳдадориҳои қарзӣ на нисбати қарз ва фоизҳо 
вобаста ба он иҷро нагардидаанд. Қарзи ҷорӣ бошад, 
қарзеро мегуем, ки муҳлати пардохти он аллакай раси-
дааст, вале қарздор уҳдадориҳои худро вобаста ба қарз, 
фоизҳо ва ҷаримаи аҳдшиканӣ, ки ба маблағи умумии 
қарз зам гардидаанд, иҷро накардааст, ё қисман иҷро 
кардааст. 
5. Вобаста шакли пардохт: 
-пулӣ ё худ асъорӣ; 
-молӣ ё худ ашёӣ. 
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6. Вобаста ба соҳибон ё дорандагони қоғазҳои қиммат-
ноки давлатӣ: 
-шахсони воқеӣ; 
-шахсони ҳуқуқии резидентон ва ғайрирезидентони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
7. Вобаста ба эмитенти қоғазҳои қиматноки давлатӣ: 
- Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
8. Вобаста ба уҳдадории эмитент оид ба риояи муҳлати 
пардохт: 
- бо уҳдадории фавран пардохт намудан; 
- бе уҳдадории фавран пардохт намудан. 

§ 4. Кафолати давлатї њамчун шакли ќарзи давлатї 

Кафолати давлатӣ яке аз намуди уҳдадории пулие ме-
бошад, ки он ба ба шартномаи қарзи давлатӣ шомил нагар-
дида, бо вуҷуди ин боиси қарздор гардидани давлат дар 
назди кредиторони шахсони сеюм мегардад. 

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат до-
да шудааст» кафолати давлатӣ, яке аз уҳдадории шартноки 
Ҳукумат мувофиқи шартҳои созишномаи кафолатнок (уҳда-
дориҳои кафолатнок) мебошад. Уҳдадорӣ фақат дар он сурат 
мувофиқи шартҳои кафолат, мавриди амал қарор мегирад, 
ки агар гирандаи воситаҳои пулии қарз, ки аз рӯи он кафо-
лат дода шудааст, бозпардохти ин қарзро пурра ва ё қисман, 
бо баҳрабардории муқараршуда, мувофиқи муқаррароти со-
зишнома дар хусуси пули қарз ва ҳуҷҷатҳои дахлдори 
меъёрӣ, иҷро накарда бошад. 

Давлат ба хотири рушди соҳаҳои гуногуни хоҷигии 
халқи кишвар дар сурати ба шахсони сеюм зарур будани ка-
фолати давлатӣ дар назди кредиторонашон бо тартиби 
муқарраргардида кафолати давлатӣ медиҳад. Дар баробари 
он ки давлат ба хотири касри буҷет барномаҳо ва ё тартиби 
гирифтани қарзи давлатиро муқаррар менамояд, инчунин 
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бодарназардошти тавоноии буҷет барномаҳо ё тартиби ка-
фолати давлатиро низ бояд таҳрезӣ намояд. Барномаи кафо-
лати давлатӣ кафолати давлатиро дар доираи соли молиявии 
муайян ва марҳилаи нақшавӣ муқаррар намуда, чунин ни-
шондодҳоро дар бар мегирад: 

- ҳаҷми умумии кафолат; 
- самт ва мақсади кафолат бо нишон додани ҳаҷми ка-

фолат аз рӯи ҳар як самт ва мақсад; 
- мавҷуд будан ё набудани ҳуқуқи талаби паст гаштани 

кафолат нисбат ба принсипиал, инчунин дигар шартҳои 
пешниҳод намудан ва иҷрои кафолат; 

-ҳаҷми умумии пулҷудокунии буҷетӣ, ки бояд дар соли 
молиявии минбаъда муқаррар шаванд ва ғайра. 

Кафолатҳои дохилии давлатӣ аз рӯи пули қарз ва кафо-
латҳои берунии давлатӣ аз рӯи пули қарз мувофиқан дар он 
ҳангом ба қарзи дохилӣ ва берунии давлатӣ мубаддал мегар-
данд, ки агар Вазорати молия мувофиқи шартҳои кафолат, 
маблағ ё маблағҳои ҳисобкардашударо аз рӯи пули қарзе, ки 
кафолат дода шудааст, мувофиқи шартҳои қарзгирӣ, адо 
нагардида, муайян намояд. Ин муайянкунӣ аз хулосаи хат-
тии Вазорати молия иборат буда, оид ба зиммаи Ҳукумат гу-
зоштани иҷрои уҳдадории пардохти пули қарзро, мувофиқи 
кафолати давлатии додашуда, тасдиқ мекунад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фақат Вазорати молия ягона 
мақоми ваколатдор аст, ки кафолати давлатӣ бидиҳад. 
Кафолати давлатӣ фақат дар асоси қарори ҳукумат, муво-
фиқи андозаи дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
буҷети давлатӣ» дар соли мувофиқ дода мешавад. Тартиб ва 
шартҳои додани кафолати давлатиро Ҳукумат муқаррар 
мекунад. Барои додани кафолати давлатӣ мувофиқи тартиб 
ва андозаи муқарраркардаи Ҳукумат хироҷ гирифта 
мешавад. 

Ашхоси дархосткунанда барои гирифтани кафолати 
давлатӣ уҳдадоранд: 

а) шахси ҳуқуқӣ ва намояндаи (резиденти) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бошад; 

б) фаъолияти соҳибкорро амалӣ гардонанд; 
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в) соҳиби дороӣ буда, ё кафолати ҷавобии шахси сеюм-
ро, ки талаботи ба кафолати ҷавобӣ марбутро ба сифати 
бозгардонии пули қарз қонеъ гардонад, дошта бошад. 

г) аз рӯйи кафолати давлатии пештар дода шуда уҳдадо-
риҳои бидуни иҷромонда ва дигар уҳдадориҳо дар назди 
буҷет надошта бошад. 

Ҳукумат метавонад дигар талаботҳои иловагии ба 
ашхоси дархосткунанда пешниҳодшавандаро, ки ба 
қонунунгузорӣ мухолиф набошанд, вобаста ба шартҳои 
қарзгирии ғайридавлатӣ ва дараҷаи бехавфии лоиҳаи сармо-
ягузорӣ муқаррар намояд. 

Кафолатҳои давлатӣ мувофиқи рӯйхати ҳарсола тас-
диқкардаи Ҳукумат оид ба бахшҳои бартаидоштаи иқтисо-
диёт, барои фарзан маблағгузорӣ кардан аз ҳисоби ҷалб 
намудани қарзҳои ғайридавлатӣ бо кафолати давлатӣ, дода 
мешаванд. Рӯйхати мазкур дар матбуот бояд ҳатман нашр 
карда шавад. 

Интихоб намудани лоиҳаи сармоягузорӣ аз ҷониби 
мақоме, ки Ҳукумат ваколатдор намудааст, дар асоси озмун 
(конкурс), мувофиқи тартиби муайянкардаи Ҳукумат, бо ху-
лоса ва баҳодиҳии фоиданокии иқтисодии лоиҳа амалӣ ме-
гардад. 

Барои иштирок дар озмун (конкурси) лоиҳаҳои сармоя-
гузорӣ, шахси дархосткунанда ба мақоме, ки Ҳукумат вако-
латдор намудааст, муроҷиат мекунад. 

Дар ҳолате ки шахси дархосткунанда эътибори қарза-
пардохткунии дахлдор ва таъмини зарурии уҳдадории кафо-
латнокро аз рӯи лоиҳаи сармоягузорӣ дошта бошад, ё ин ки 
аз рӯи чунин лоиҳа кафолати ҷавобии мувофиқи шахси 
сеюмро дошта бошад, он гоҳ шахси дархосткунанда ҳуқуқ 
дорад бевосита ба Вазорати молия барои гирифтани кафо-
лати давлатӣ муроҷиат намояд. 

Дараҷаи эътибори қарзпардохткунӣ, рӯйхати намоянда-
гиҳои боэътибор ва талаботҳое, ки кафолатдиҳандагони 
ҷавобӣ пешниҳод карда мешаванд, аз ҷониби Ҳукумат 
муқаррар карда мешаванд. 



262 

Вазорати молия аз рӯи дархостҳои қабулнамудааш, ин-
чунин аз рӯи дархостҳои воридгардидаи аз ҷониби мақоме, 
ки Ҳукумат ваколатдор кардааст, хулосаи мусбат доранд, аз 
рӯи шартҳои маблағгузории лоиҳа, дар чаҳорчӯби андозаи 
кафолатҳои давлатӣ хулоса дода, рӯйхати лоиҳаҳои сармоя-
гузориҳоеро, ки аз ҳисоби ҷалб намудани қарзҳои кафолати 
давлатидошта маблағгузорӣ карда мешаванд, ба комиссияи 
Байниидоравӣ оид ба қарзҳои берунаи давлатӣ пешниҳод 
мекунад. 

Ҳукумат, рӯйхати пешниҳод намудаи комиссияи байни-
идоравии оид ба қарзҳои берунаи давлатиро, дар бораи 
лоиҳае, ки аз ҳисоби ҷалб намудани қарзҳои бо кафолати 
давлатӣ гирифташаванда маблағгузорӣ мешаванд, тасдиқ 
мекунад. 

Мутобиқи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат 
кафолат дода мешавад» кафолати давлатӣ бояд шакли со-
зишномаро дар бораи додани кафолати давлатӣ (созишно-
маи кафолатнок), ки байни Вазорати молия ва қарздиҳанда 
баста мешавад ё ин ки хабарномаи хаттии (уҳдадории кафо-
латнок) Вазорати молияро дошта бошад. 

Созишномаи кафолатдор аз лаҳзаи аз ҷониби тарафайн 
имзо гардиданаш, мавриди амал қарор мегирад, агар дар со-
зишнома чизи дигар пешбинӣ нашуда бошад. 

Уҳдадории кафолатдор аз рӯзи дода шуданаш амалӣ ме-
гардад. 

Созишномаи кафолатдор, уҳдадории кафолатдор аз рӯи 
ҳар як лоиҳаи сармоягузорӣ аз ҷониби вазири молия ё шахси 
вазифаи ӯро иҷрокунанда имзо карда мешавад. 

Ҳамаи кафолатҳои давлатӣ мувофиқи тартиби муқарар-
намудаи Вазорати молия ба қайд гирифта мешаванд. 

Мутобиқи моддаи 16 қонуни мазкур бошад дар созиш-
номаи кафолатдор ва уҳдадории кафолатдор бояд нишон 
дода шаванд: 

1) қарори Ҳукумат, ки мувофиқи он лоиҳаи сармоягу-
зорї дар рӯйхати лоиҳаҳои сармоягузории аз ҳисоби ҷалб 
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намудани қарзҳои дорои кафолати давлатӣ маблағгузориша-
ванда дохил шуда бошад; 

2) шахси мансабдоре, ки кафолати давлатӣ дода меша-
вад; 

3) маблағи умумие, ки барои он кафолати давлатӣ дода 
мешавад; 

4) мазмуни уҳдадории асосии қарзбардор аз рӯи қарзги-
рие, ки кафолати давлатӣ дорад; 

5) муҳлате, ки дар давоми он кафолати давлатӣ дода 
шудааст. 

Дар сурати дар созишномаи кафолатдор ва уҳдадории 
кафолатдор набудани шартҳои банди 1 қисми якуми моддаи 
мазкур ё имзо шудани онҳо аз ҷониби шахси беваколат бо 
риоя нагардидани қисми чаҳоруми моддаи 15-и Қонуни маз-
кур, кафолати давлатӣ беэътибор ҳисоб карда мешавад. 

Фақат ҳамон ҳуҷҷате кафолати давлатӣ ба шумор мера-
вад, ки он ба талаботи моддаҳои 15 ва 16 Қонуни мазкур 
мувофиқ бошад. 

Санадҳо ё дигар ҳуҷҷатҳои мақомотҳои давлатӣ ва 
ашхоси мансабдори онҳо, рухсатномаҳо, амри хаттӣ, супо-
ришҳое, ки созишномаи қарзгирӣ, шартҳои он ва қобилияти 
қарзпардохткунии қарзбардорро ҷонибдорӣ ва тасдиқ меку-
над, вале ба талаботи моддаҳои 15 ва 16 Қонуни мазкур 
мувофиқ нестанд, амали кафолати давлатиро надоранд. 

Баъди ба қарздиҳанда гузаронидани маблағи қарзи ги-
рифтаи дохилӣ ва берунӣ аз рӯи кафолати давлатӣ ба Вазо-
рати молия ҳамаи ҳуқуқ ва воситаҳои ҳифзи ҳуқуқии ташки-
лот-қарзбардори пули қарзи кафолати давлатидошта муво-
фиқи созишномаи қарзӣ мегузаранд. 

Вазорати молия ваколатдор аст, ки ҳама гуна чо-
раҳоеро, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбинӣ шудаанд, мавриди амал қарор диҳад ва маблағи 
кафолатро, аз ҷумла хароҷоти бо он вобаста бударо бебаҳс 
ба таври пурра бирӯёнад. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 сен-
тябри соли 2000 таҳти № 385 «Тартиби интихоби лоињањои 
сармоягузорї барои додани кафолати давлатї, истифода, 
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пардохт, бањисобгирї ва баќайдгирии маблаѓњои ќарзи хо-
риљї (кредитњо), инчунин ќарзњои кафолатноки давлатї, ки 
ќарзи давлатии берунии Љумњурии Тољикистонро ташкил 
медињанд» тасдиқ гардидааст. 

 Тартиби мазкур мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон "Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби 
давлат кафолат дода мешавад" тањия ва ба баландбардории 
самараи корї ба љумњурї љалб намудани кредитњои хориљї, 
ки ќарзи давлатии беруниро ташкил медињанд, равона ме-
шавад. Ба маблаѓњои ќарзњои хориљї, ки ќарзњои берунии 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд, кредитњои 
мансубанд, ки онњоро Њукумати Љумњурии Тољикистон 
мегирад, ё аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 
кафолати давлат аз давлатњои хориљї, бонкњо ва ташки-
лотњои байналхалќии молиявї, иттињодияњои байнидавлатї 
ва ширкатњои алоњида дода шудаанд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарзњои берунии 
Љумњурии Тољикистонро барои эњтиёљоти давлат фаќат бо 
шартњои имтиёзнок аз манбаъњои расмии хориљї ё аз таш-
килотњои байналхалќии молиявию ќарз мегирад ва барои 
иљрои буљет, аз љумла ба тариќи истифодаи ройгон (хисоро-
ти буљетї), ё ки додан ба ќарзгирандагони дохилї бо шарти 
бозгардондан (ќарзгирандагони интињої) истифода мегар-
данд. 

 Њукумати Љумњурии Точикистон барои уњдадорињои 
резидентњо ва субъектњои хољагидории Љумњурии Тољики-
стон дар назди ќарздињандагони хориљї оид ба њар гуна 
ќарзњои хориљие, ки онњо дар асоси созишномањо ва 
ќарордодњои мустаќим бо субъектњои давлатњои хориљї ба-
стаанд, масъул намебошад. 

 Меъёри асосии љалб намудани ќарзњои хориљї ќобили-
яти Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба истифодаи 
ќарзњои берунї бидуни хавфи аз иќтисодиёти љумњурї ба ди-
гар маќсадњо људо намудани захирањо ва воситањои маќсад-
нок мебошад. Созишномањои ќарзї бо ќарздињандагони 
њориљї бояд баъди тањќиќи пешакї ва ташхиси њамаљонибаи 
шартњои додани ќарз ва пешбинии пардохти он, инчунин 
баъди асоснок кардани зарурияти љалби ќарзњои хориљї 
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cињати таъмини болоравии иќтисодиёт ва дигар маќсадњои 
умумидавлатие, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян 
менамояд, баста шаванд. 

Бо ин максад Њукумати Љумњурии Тољикистон ба Ко-
миссияи байниидоравии (КБИ) оид ба ќарзњои берунии 
давлатї, ваколатњои дахлдор додааст, ки он ба њайси ташки-
лоти амалигардонандаи сиёсати давлат љињати гирифтани 
ќарзњои берунї ва ќабул намудани ќарорњо оид ба масъалаи 
љалб намудан, додан ва пардохти ќарзњои хориљї баромад 
менамояд. 

Раиси КБИ Вазири молияи Љумњурии Тољикистон ме-
бошад. 

 Маќомоти идораи давлатї, ашхоси њуќуќї ё воќеъ ба-
рои љалб намудани маблаѓњои ќарзи берунї кредитњо ё до-
дани ќарз ва кафолати давлатї барои ин кредтњо аз номи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, бидуни мувофиќаи ќалбї 
ва ризояти КБИ оид ба ќарзњои берунии давлатї ва тасдиќи 
минбаъдаи Њукумати Љумњурии Тољикистон њуќуќ надо-
ранд. 

 Вазири молияи Љумњурии Тољикистон ва Раиси Бонки 
миллии Тољикистон дар њолатњои муайяннамудаи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон ваколат доранд, аз номи Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон бо созишномањо оид ба љалб ва 
аз нав таќсим кардани воситањои ќарзњои берунї, ки Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон тибќи онњо њамчун ќарздињанда 
баромад мекунад, имзо гузоранд. 

 Ба шартномаи кафолат ё кафолатнома – уњдадории 
љалби њар як ќарз аз љониби Њукумати Љумњурии Тољики-
стон, Вазири молияи Љумњурии Тољикистон, ё шахси иљро-
кунандаи вазифаи ў имзо мегузоранд. Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон тамоми коргузориро ба роњ монда, 
њамаи созишномањоро оид ба љалб ва азнавтаќсимкунии ма-
блаѓњои ќарзи хориљї, дар сурати истифодаи онњо бо шарти 
бозгардондан, инчунин кафолати давлатии пешнињодшуда 
ба ќайд мегирад. 

 Маќоми анљомдињандаи ташхиси пешакии лоињањои 
сармоягузории барои љалби кредитњои хориљї пешнињод-
шаванда ва маќоме, ки дар асоси ин лоињањо хулосањо ва ка-
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фолатњои давлатї медињад, Вазорати иќтисод ва робитањои 
иќтисодии хориљї мебошад. 

 Интихоби лоињањои сармоягузорї дар ассси озмун му-
тобиќи Тартиби тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон анљом дода мешавад. 

 Барои иштирок дар озмун ашхоси дархосткунандае, ки 
ба талаботи Ќонуни ЉумњурииТољикистон "Дар бораи 
ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат 
дода мешавад" љавобгўй мебошанд, роњ дода мешаванд. 

Барои иштирок дар озмуни лоињањои сармоягузорї 
ашхоси дархосткунанда ба Вазорати рушди иќтисод ва 
савдои Љумњурии Тољикистон мурољиат менамояд, хуло-
сањои экспертии асоснокии техникию иќтисодии њар як 
лоињаи мушаххасро тайёр мекунад, ба зарурати иќтисодии 
он бањо медињад ва ба Вазорати молияи Љумњурии Тољики-
стон барои баррасии минбаъда дар КБИ оид ба ќарзњои бе-
рунии давлатљ пешнињод менамояд. 

Вазорати иќтисод ва робитањои иќтисодии хориљии 
Љумњурии Тољикистон барои асоснокии хулосаи эксперти 
масъул мебошад, 

Ќарзњои хориљї ва кафолати давлатї барои ќарзњои хо-
риљие, ки субъектњои хољагидории ѓайридавлатї мегиранд, 
ба онњо танњо бо пешнињоди амволи субъектњои мазкур, ки 
арзиши онњо на кам аз њаљми 1,25 каратаи маблаѓи дар ка-
фолати давлатї нишондодашуда мебошад ва аз љониби Ку-
митаи давлатии идораи амволи Љумњурии Тољикистон дар 
асоси нархи бозории амволи ба гарав гузошташаванда тас-
диќ шудааст, дода мешавад. 

«Тартиби интихоби лоињањои сармоягузорї барои дода-
ни кафолати давлатї, истифода, пардохт, бањисобгирї ва 
баќайдгирии маблаѓњои ќарзи хориљї (кредитњо), инчунин 
ќарзњои кафолатноки давлатї, ки ќарзи давлатии берунии 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд ба Вазорати мо-
лияи Љумњурии Тољикистон илова ба ваколатњое, ки Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ќарзгирии давлатї ва 
ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад" муайян 
намудааст, аз ҷумла Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
љамъбасти натиљаи кори тањлилию коршиносии аъзои КБИ 
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оид ба ќарзњои берунии давлатиро анљом дода, ба шартњои 
ќарзию молиявии лоињањои пешнињодгардидаи карзњои хо-
риљї барои ќабул намудани ќарори КБИ оид ба ќарзњои бе-
рунии давлатї, зарурати љалби ќарзњои хориљї бо дарназа-
рдошти муњлат, меъёри бањра, дараљаи алоќамандї, грант-
элементи њадди андозаи ќарзи берунї ва бозгардонидани 
бањо медињад. 

Дар сурати зарурат ба ташхис ва арзёбии лоињањои 
пешнињодшаванда метавонад оид ба масъалаи мазкур таш-
килотњои байналхалќии молиявии махсусгардонидашуда ва 
машваратчиёнро љалб намояд; 

- љадвали амалиёти ќарзњои ояндаро тањия намуда, дар 
асоси онњо маълумотномаи моњонаи (семоњаи) пардохтњоеро, 
ки аз маблаѓњои буљетї њисобї мешаванд, омода месозад; 

- воридоти њармоњаи маблаѓњо ва пардохтњоро аз рўи 
амалиётњои ќарзњои берунї мавриди арзёбї ќарор медињад; 

- барои Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињодњоро 
оид ба андозаи ќарзњои хориљї ва додани кафолатњо барои 
ин ќарзњо њангоми тањияи лоињаи буљети љумњурї барои со-
ли дахлдор тайёр менамояд. 

Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољики-
стон чунин вазифаҳои иловагиро иҷро менамояд: 

- самтњои асосии истифодаи ќарзњои хориљиро мутобиќи 
Барномаи иќтисодї ва рушди иљтимоии љумњурї, Барномаи 
давлатии сармоягузорї ва Барномаи давлатии ќарзњои беру-
нии Љумњурии Тољикистон барои соли дахлдор муайян ме-
намояд; 

- дар асоси тањлили баланси пардохт пешинњодњоро ба-
рои љалби ќарзњои хориљї тањия менамояд; 

- бо ќарздињандагони хориљї робитањои нахустинро ба 
роњ монда, оид ба онњо иттилооти нахустини заруриро пеш-
каш намуда, пешнињодњояшонро cињати додани ќарзњо ба 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон барои баррасии 
минбаъда дар маљлиси КБИ оид ба ќарзњои берунии давлатї 
ирсол менамояд; 

- ќаблан њамаи пешнињодоти дорои хусусияти ќарзро, ки 
аз ќарздињандагон ва сармоягузорони хориљї ба унвони ва-
зорату идорањо, корхонањо ва дигар субъектњои хољагидо-
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рии љумњурї дохил мешаванд, омўхта тањлил ва ташхис ме-
намояд. 

 Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон тањлил ва ар-
зёбии шартњои љалби ќарзњои хориљиро ба меъёрњои њуќуќи 
байналхалќї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муво-
фиќ намуда, ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ба-
рои баррасї дар КБИ оид ба ќарзњои берунии давлати хуло-
саи њуќуќї пешнињод менамояд, инчунин санљиши хуќуќии 
лоињањоро љињати мувофиќати онњо ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон барои пешнињоди минбаъда ба КБИ 
оид ба ќарзњои берунии давлатї анљом медињад. 

Кафолати давлатї барои гирифтани ќарзњои хориљї ба 
он шахсони њуќуќї-ѓайрирезидентии Љумњурии Тољикистон 
дода мешавад, ки бо субъектњои хољагидории Љумњурии 
Тољикистон, ки дар бораи додани ќарз дархост пешнињод 
кардаанд, шартнома (ќарордод) бастаанд. 

Ќарзгиранда ба Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон (котиботи КБИ оид ба ќарзњои берунии 
давлатї) барои муайян намудани зарурати гирифтани ќарз 
ва кафолати давлатї барои ќарзгири чунин њуљљатњоро пеш-
нињод менамояд: 

а) дархост ба унвони КБИ оид ба ќарзњои берунии 
давлатї бо нишондоди маќсади гирифтани ќарз, маблаѓ ва 
муњлате, ки ќарз пурсида мешавад; 

б) далоли асоснокии техникию иќтисодї (бизнес-план), 
ки экспертизаи идоравї ва ё экспертизаи мустаќил шуда 
бошад ва чунин замима пешнињод мешавад: 

- тавсифи лоиња; 
- тибќи њисоби харољот тибќи ба њар лоињае, ки ќарз до-

да мешавад ва бањисобгирии љуброни хароcоте, ки ќарз дода 
мешавад; 

- номгўи на тавсифи амволе, ки аз хориљ харидори ме-
гардад ва арзишу пардохти асъории онњо; 

- самараи иќтисодї аз истифодаи мошин, таљхизот, ма-
солењ, хатњои технологї, ки ба ивази ќарз оварда мешаванд, 
вазъи нархи рўзмарраи онњо, инчунин тањлил ва санљишии 
техникї ва доираи истифодаи онњо; 
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- маълумотнома – тавсифи њисоби дар назар дошташа-
вандаи воридоти асъорї аз мањсулоте, ки ба содирот баро-
варда мешавад; 

- њисоби муњлати истифода ва пардохти ќарз бо асъори 
хориљї ва додани фоизе, ки ба њисоби ќарз гузаронида ме-
шавад; 

манбаъњои пардохт намудани ќарз бо асъори марбута; 
в) нусхаи созишномаи ќарзи (шартнома, ќарордод); 
г) мизони муњосиби (баланси бухгалтерї) ва хулосаи 

бонки хизматрасон дар бораи натиљаи фаъолияти молиявию 
хољагии субъекти хољагидорї дар соли охирини њисоботї; 

д) маълумотнома оид ба дар назди буљет аз пардохтњои 
андозњо ќарздор будан ё набудан, аз бонкњо љињати ќарзи 
гирифташуда, инчунин маблаѓњои берунии пештар ќарзги-
рифташуда; 

е) мактуби замонатии субъекти хољагидории дархостку-
нандаи Љумњурии Тољикистон, ки моликияти хусусї дорад 
ва аз љониби Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии 
Љумњурии Тољикистон бањо дода шудааст ва тасдиќнома дар 
бораи озод будани ў аз дигар уњдадорињо, бо тасдиќи Вазо-
рати адлияи Љумњурии Тољикистон. 

Комиссияи байниидорави оид ба ќарзњои берунии 
давлатї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ќарзгиранда 
дар бораи натиљаи баррасии њуљљатњо барои гирифтани ќарз 
ва кафолати давлатї ё зарурати гузаронидани санљиши му-
стаќил, ки аз љониби ташкилот ё муассисаи дахлдор Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон љињати мувофиќа анљом дода ме-
шавад, хабар медињад. 

Тамоми харољотеро, ки ба ташкили кори КБИ оид ба 
ќарзњои берунии давлатї ва гузаронидани экспертиза 
алоќаманданд, ќарзгиранда ба уњда дорад. 

Барои додани кафолати давлатї ба андозаи то 0,2 фоизи 
маблаѓи кафолатдодашуда, бо асъори хориљї ё миќдорї ба 
он баробари асъори миллї, мувофиќи ќурби Бонки миллии 
Тољикистон муайян намуда дар лањзаи пардохти онњо бољ 
ситонида мешавад. Маблаѓњои зикршуда барои ташаккули 
захираи буљет, ки cињати хизматрасонии уњдадорињои кафо-
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латњои давлатии додашуда истифода мегардад, равона карда 
мешаванд. 

Ќарорро дар бораи зарурати додани ќарз ё кафолати 
давлатї барои љалб намудани ќарзи хориљї КБИ оид ба 
ќарзњои берунии давлатї ќабул мекунад, ки он баъди тас-
диќи Њукумати Љумњурии Тољикистон эътибор пайдо мена-
мояд. 

Тартиби истифода ва пардохти кредитњои хориљї аз 
љониби субъектњои хољагидории љумњурї чунин амалӣ ме-
шавад: 

Тартиби истифода ва пардохти ќарзњои хориљї ва фо-
изњои онњо, мувофиќи шартњои дар уњдадорињои ќарзи 
дарљшудаи байни ќарзгиранда ва Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад; 

Пардохти ќарз аз љониби ќарзгиранда аз њисоби ма-
блаѓњои худї он бо асъори миллї ё асъори хориљии ќобили 
табдил амалї карда мешавад; 

Дар њолати пардохт намудани ќарз бо асъори хориљї, 
ќарзгиранда вазифадор аст, ки дар бонки ваколатдор љињати 
ќарзи мазкур суратњисоби асъорї дошта бошад ва ба ин су-
ратњисоб то пурра пардохт гардидани ќарз њамаи воридоти 
асъории ќарзгиранда бо асъори хориљї гузаронида метавад; 

Ќарзгиранда барои истифодаи уњдадорињои ќарзї ва со-
зишномаи (шартномаи) ќарзи бо тамоми моликияти худ, до-
рои ва њамаи воситањои пулии дар суратњисобњои дар 
бонкњо ва дигар муассисоти молиявию ќарзї доштааш 
љавобгар буда, дар сурати аз љониби ќарзгиранда пурра ва ё 
ќисман иљро нагардидани уњдадорињои ќарзї ва созишномаи 
(шартномаи) ќарзиаш, онњо мавриди боздошт (забт, њабс) 
ќарор мегиранд ва ё ба таври маљбурї маблаѓи воќеии ќарзи 
шахси ќарздор мувофиќи уњдадорињои ќарзї ва созишномаи 
ќарзї, ситонида шуда, њамаи харољотњои ба иљро намудани 
уњдадорињои ќарзї ва шартномањои ќарзї алоќаманд, бо 
замми харољотњои судї ва њаками (арбитражи), инчунин ан-
дозаи љаримае, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
аз маблаѓи умумии ќарз муайян кардааст, низ ситонида ме-
шаванд; 
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Ќарзгиранда волоияти уњдадорињояшро дар доираи 
уњдадории ќарзии ќонунан барасмиятдаровардашуда ва 
шартномаи ќарзи нисбати дигар уњдадорињои пулие, ки 
ќарзгиранда дар давраи амали уњдадорињои ќарзї ва шарт-
номањои ќарзї ба зимма гирифтааст, бартаринок мењисобад. 
Ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон њуќуќ дода ме-
шавад, ки дар сурати аз љониби ќарзгиранда иљро нагар-
дидани уњдадорињои ќарзї ва шартномаи ќарзї, бидуни 
шарте аз суратњисоби ќарзгиранда, маблаѓи зарурии ќарзро 
ситонад; 

Ќарзгиранда аз хусуси истифодаи ќарзњои људошуда ва 
ќарзњои кафолатноки хориљї, бо талаби нахустини Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон њисобот пешнињод мекунад. 

Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз болои 
шартњои созишномањои ќарзиро иљро кардани ќарзгиранда 
ва истифодаи маќсаднок ва сари ваќти ќарзњои хориљии до-
дашуда назорат мекунад. 

Дар сурати аз љониби ќарзгиранда, иљро нагардидани 
уњдадорињои дар назди кафолатдињанда ва шартномаи ќарзи 
доштааш, ќарзгиранда њуќуќ надорад, ки бе ризоияти кафил 
фоидаи дарёфткардаашро таќсим намуда, дигар ќарзњоро 
пардохт намояд. 

Бањисобгирї ва назорати истифода ва пардохти кре-
дитњои хориљї тибқи муқаррароти Тартиби тасдиқнамудаи 
Ҳукумат чунин роҳандозӣ мешавад: 

Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ќарзњои хо-
риљии ба Љумњурии Тољикистон додашударо ба ќайд ва ма-
блаѓњои онро ба њисоб мегирад; 

Дар мавриди баќайдгирии људогона, чунин ќарзњо ба 
њисоб гирифта мешаванд: 

- ќарзњое, ки ба Њукумати Љумњурии Тољикистон муво-
фиќи созишномањои байнињукуматии давлатњои хориљї, ин-
чунии ташкилотњои байналхалќии молиявї ва бонкњо 
медињад; 

- ќарзњое, ки ба субъектњои хољагидории Љумњурии 
Тољикистон бо кафолати Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
љониби хориљиён, бонкњои байналхалќї, муассисањои моли-
явї ва дигар ашхоси њуќуќии хориљї дода мешаванд; 
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- ќарзњое, ки ба субъектњои хољагидории Љумњурии 
Тољикистон бидуни кафолати давлатї дода мешаванд. 

Ќарзњое, ки ба Њукумати Љумњурии Тољикистон дода 
мешаванд, чунин ба ќайд гирифта мешавад: 

Созишномањои генералие, ки аз номи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон гирифта шудааст; 

Созишномањои генералии (асосии) байнибонкї; 
кафолатномањои Њукумати Љумњурии Тољикистон (дар 

њолати додани он). 
Ќарзњое, ки мувофиќи кафолати Њукумати Љумњурии 

Тољикистон дода мешаванд, њамчун созишномаи ќарзї ва 
мактуби кафолатнок ба ќайд гирифта мешаванд. 

Њуљљатњое, ки бояд ба ќайд гирифта шаванд, дар мудда-
ти 10 рўзи баъди имзо шуданашон ба Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон пешнињод мешаванд. Ин њуљљатњо 
дар муддати се рўзи баъди пешнињод шудани нусхаи аслии 
созишномањои мазкур ва мактуби кафолатї ба ќайд гирифта 
шуда, дар ин бора шањодатномаи баќайдгирї дода мешавад. 

Бонкњо амалиётњои иљрои созишномањои ќарзиро 
ќатъиян њангоми мављуд будани шањодатномаи баќайдгирї, 
ки онро Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон додааст, 
анљом медињанд. Дар мавриди риоя накардани ин Низомно-
ма Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ба Бонки мил-
лии Тољикистон пешнињод мекунад, ки бонкњои ваколатдор 
аз литсензияи анљом додани амалиёт бо асъори хориљї 
мањрум карда шаванд. 

Бонкњои ваколатдор ба Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон љињати додани маблаљњо аз ќарзњо бо асъори 
хориљї ахборот медињанд. Шакли њисоботи бонкї оид ба ин 
масъала аз љониби Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
бо мувофиќаи Бонки миллии Тољикистон тањия карда 
мешавад. 

Бонкњои ваколатдор ба Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон љињати сари ваќт ва пурра пардохт намудани 
ќарзи асосї, додани пули фоизи њисобкардашуда, инчунин 
тамоми вайронкорињои ќарзгиранда аз љињати иљрои уњда-
дорињои худ, ки бо пардохт намудани ќарз алоќаманд мебо-
шанд, ахборот медињанд. 
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Намунаи Мактуби кафолатї (уњдадорї) 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон кафолат 

медињад, ки ____________________________________________ 
 _________________________________________________________  

(номи субъекти хољагии Љумњурии Тољикистон) 

("Ќарзгиранда") иљрои уњдадорињояшро аз рўи шартномаи 
(созишномаи) 
№_____ аз "____"__________соли____ оид ба_______________ 
 _________________________________________________________  

(маќсади истифодаи ќарз) 
Ба маблаѓи _____________________________________, ки 

байни _________________________________________________ 
 _________________________________________________________  
(Ќарздињанда) 
ва ќарзгиранда баста шудааст, таъмин менамояд. 

Дар сурате, агар Ќарзгиранда ин ќарзро пурра ё ќисман 
напардозад, уњдадори оид ба хизматрасонии ќарз мувофиќи 
кафолати додашудаи давлатї ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мегузарад ва аз љониби Ќафолатдињанда таъмин 
карда хоњад шуд. 

Кафолати давлатї, ки мувофиќи ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 
аз "___ " соли_____________________________________ дода 
шудааст, то " " соли эътибор дорад ва фаќат вобаста ба шарт-
номаи (созишномаи) мазкур истифода бурдан мумкин аст. 

 
Вазири молияи 
Љумњурии Тољикистон 
"____"____________________ соли 
 
 

Намунаи Шартномаи доданн кафолати давлатї 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон (Кафил) дар шахси 
Вазири молия 
 _________________________________________________________  

(ному насаб) 
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ќарздињандаи хориљї (ќарздињанда) дар шахси ____________ 
 _________________________________________________________  

(ному насаб) 

ва субъекти хољаги (ќарзгиранда) дар шахси_______________ 
 _________________________________________________________  

(ному насаб) 

дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз "____" 
_______________соли_______ № ____ дар бораи додани ка-
фолати давлатї тибќи шартномаи (созишномаи) № ________ 
аз "______" соли_____________ барои љалб намудани ќарз ба 
маблаѓи _______________________________________________ 
барои _________________________________________________ 
 _________________________________________________________  
(маќсади истифодаи ќарз) ба чунин ќарор омаданд: 

1. Кафил, њангоми аз тарафи ќарзгираида пурра ва ё ќисман 
иљро нашудани уњдадорињояш оид ба пардохти ќарз кафолат 
медињад, ки маблаѓи пардохтнашудаи ќарзро тибќи њамин 
кафолати давлатии ба ќарздињанда додашуда мепардозад. 
2. Ќарзгиранда иљрои уњдадорињояшро аз рўи шартномаи 
(созишномаи) 
№_____ аз "____"__________соли____ барои _______________ 
 _________________________________________________________  

(маќсади истифодаи ќарз) 
 _________________________________________________________  
ќатъиян мувофиќи муњлатњои пардохти ќарз ва маќсаднок 
истифода бурдани он таъмин менамояд. 
3. Њамин шартномаи додани кафолати давлатї то пурра 
иљро гардидани уњдадорињои дар назди ќарздињанда 
гирифтаи кафил ва ќарзгиранда эътибор дорад ва фаќат 
нисбат ба шартномаи (созишномаи) ќарзи номбурда 
истифода мегардад. 
4. Њамин шартномаи додани кафолати давлатї дар се нусха 
тартиб дода "__"__________ соли____________ба имзо раси-
да, якнусхагї ба кафил, ќарздињанда ва ќарзгиранда супори-
да шудааст. Њар кадом нусха эътибори якхела дорад. 
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"Кафил" 
"Ќарздињанда" 
 "Ќарзгиранда" 
Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон 
"__"______ соли_____ "__"______соли____ "___"_____соли___ 
Кайди № 
 Бо ќарори Њукумати 
Љумхурии Тољикистон 
аз 21 сентябри соли 2000 №385 
тасдиќ шудааанд. 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Шаклњои кредитї давлатиро номбар намоед. 
2. Кредити давлатї дорои чигуна функсияњо мебошад? 
3. Фарќияти кредити давлатї аз кредити бонкї дар чи 

ифода меёбад? 
4. Ќарзи давлатиро ба чанд маъно фањмидан мумкин 

аст? 
5. Дар бахши кафолати давлатї кадом маќомот вако-

латдор карда шудааст? 

АДАБИЁТ 
1. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: в 2 т.: 

учебник / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
2. Финансовое право: учебник (А.Ю. Ильин ва дигарон.) 

под ред. И.И. Кучерова. – М.: Эксмо, 2011. 
3. Финансовое право: учебник/ В.А. Мальцев. -13-е изд., 

перераб. – М.: КНОРУС, 2013. 
4. Орлов М.Ф. О государственном кредите // У истоков 

финансово права. – М.: Статус, 1998. 
5. Покачалова Е.В. Публичный долг: теоретические и 

практические аспекты российского финансового права: Дис. 
... д-ра юрид. наук. –  Саратов, 2007. 
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БОБИ 13. ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ 
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАҲО 

ВА МУАССИСАҲОИ ДАВЛАТӢ 

§ l. Реҷаи ҳуқуқии молияи корхонаҳои давлатӣ 
§ 2. Реҷаи ҳуқуқии молияи муассисаи давлатӣ 

§ l. Реҷаи ҳуқуқии молияи корхонаҳои давлатӣ 

Корхонаҳои давлатӣ элементи муҳимми сохтори моли-
явии ҷомеаи муосир ба ҳисоб мераванд. Дар баробари дигар 
воситаҳои танзими иқтисодиёт ва таъмини талаботи ҷомеа 
ба мол, кор ва хизматрасонӣ, корхонаҳои давлатӣ яке аз фи-
шанги муҳимми давлатӣ дар бахши танзими иқтисодиёт ва 
қонеънамоии талаботи гуногуни ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо 
ёрии корхонаҳои давлатӣ давлат як қатор масъалаҳои моли-
явӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро ки ба мушкилотҳои ҷомеа ва 
давлат робита доранд ҳал менамояд. Корхонаҳои давлатӣ 
ҳамчун субъекти мустаъқили муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ 
ва хусуси-ҳуқуқӣ дар муносибатҳои ҳуқуқи молиявӣ ширкат 
меварзад. 

Яке аз институтҳои ҳуқуқи молиявиро бешубҳа молияи 
корхонаю муассиса ташкил медиҳад. Молияи корхона зинаи 
алоҳида дар низоми молиявии кишвар мебошад. Аз нигоҳи 
моддї молияи корхона ва муассисаи давлатӣ воситаҳои пу-
лии давлатӣ мебошад, ки дар ихтиёри субъекти муайяни 
хоҷагидорӣ қарор дорад. 

Молияи корхонаҳои давлатӣ ҳамчун қисмати алоҳидаи 
молияи давлатӣ ва соҳаи хоҷагии халқ дар кишвар хело кам 
мавриди омузиш қарор дода шудааст. Бо пош хўрдани Ит-
тиҳоди шуравӣ низоми давлатдорӣ тағйир ёфт ва шаклҳои 
гуногуни моликият эътироф гардид, ки корхонаҳои давлатӣ 
дар фаъолияти молиявии худ ҷанбаи навини ҳаёти иқтисодӣ 
ва ҳуқуқиии муосирро касб намуданд. Бо вуҷуди он ки Кор-
хонаҳои давлатї дар муносибатҳои соҳибкорӣ ва гражданӣ 
ҳамчун субъекти баробарҳуқуқ иштирок мекунанд, вале ҷан-
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баи оммавии муносибатҳои молиявӣ бинобар он ки дар асо-
си моликияти давлатӣ ташкил ёфтаанд, ҳамоно боқї монда-
аст. 

Ҳолати муосири бахшҳои давлатӣ дар давраи гузариш 
ба иқтисодиёти низоми нав ва ба таври самаранок иҷро 
намудани функсияҳои сохторҳои мухталифи давлатӣ тақозо 
менамоянд, ки механизми молиявии корхонаҳои воҳиди 
давлатӣ мавриди омӯзиш ва мукаммалнамоии ҳамешагӣ 
қарор дода шаванд. 

Механизми молиявии корхонаҳои воҳиди давлатӣ 
маҷмуи усулҳо фишангҳо ва шаклҳои ташкили муноси-
батҳои молиявӣ мебошанд, ки бо мақсади самаранок исти-
фода бурдани захираҳои молиявӣ ва моликияти давлатӣ дар 
асосҳои илмӣ ва қонунгузорӣ коркард шудаанд. 

Низоми функсионалии механизми молиявӣ аз инҳо 
иборат мебошад: 

1. Усулҳои молиявӣ. Усулҳои молиявии корхонаи 
давлатӣ дар навбати худ ба усуслҳои идоракунӣ ва 
усулҳои молиякунонӣ ҷудо мешаванд. Ба усулҳои идо-
ракунӣ шомил мебошанд: 
- муайянамоии мақсад; 
-пешгӯии (прогнозирование) молиявӣ 
- банақшагирии молиявӣ; 
- барномакунонии молиявӣ; 
- ташкилӣ; 
- танзимнамоии молиявӣ; 
- ҳисоботи молиявӣ; 
- таҳлили молиявӣ; 
- назорати (контроли) молиявӣ; 
- масъулияти молиявӣ; 
- мониторинги молиявӣ. 
Ба усулҳои молиякунонӣ бошад инҳо дохил мешавад: 
- худмаблағгузорӣ; 
- маблағгузории буҷетӣ; 
- кредиткунонӣ; 
- суғуртакунӣ. 
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2. Фишангҳои молиявӣ: 
- фонди оиномавӣ; 
- фармоиши давлатӣ; 
- фондҳои мақсаднок; 
- нарх; 
- фоида; 
- даромад; 
- хароҷот; 
- андоз; 
- музди меҳнати ҳайати кормандони қаторӣ ва роҳба-
рикунанда; 
- нишондиҳандаҳои фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ. 
3. Воситаҳои таъминотӣ: 
- моликияти давлатӣ; 
- захираҳои молиявии худӣ; 
- воситаҳои фондҳои мақсадноки соҳавӣ; 
- воситаҳои давлатӣ; 
- заҳираҳои меҳнатӣ; 
- кредити бонкӣ; 
- ҷуброни суғуртавӣ; 
- захираҳои буҷетӣ: субсидия, субвенсия, дотатсия, қар-
зи буҷетӣ, кредити буҷетӣ, кредити андозӣ, сармоягузо-
рии буҷетӣ 

Ҳолати ҳуқуқии корхонаҳои давлатӣ тавассути Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» аз 28 феврали 
соли 2004 муқаррар карда шудааст. Корхонаи воҳиди 
давлатӣ – ташкилоти тиҷоратиест, ки ҳуқуқи ба амволи во-
бастакардаи молик соҳиб шуданро надорад. 

Пешбурди хоҷагидорӣ – ҳуқуқи маҳдуди молии корхо-
нае, ки аз давлат чун молик амволро гирифтааст ва дорои 
ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани ин амвол 
мебошад. 

Идоракунии оперативӣ – ҳуқуқи маҳдуди молии корхо-
наи давлатӣ нисбати амволе, ки аз молик мутобиқи 
мақсадҳои фаъолияти худ, супоришҳои молик ва таъйиноти 
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амвол гирифтааст ва дорои ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва их-
тиёрдории ин амволро дорад. 

Мутобиқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи корхонаҳои давлатӣ» ба корхонаҳои давлатӣ мансуб-
анд: 

а) корхонаҳои воҳиди давлатӣ бо ҳуқуқи пешбурди 
хоҷагидорӣ; 

б) корхонаи давлатӣ бо ҳуқуқи идораи оперативӣ. 
Вобаста ба намудҳои моликияти давлатӣ корхонаҳо 

тақсим мешаванд: 
а) ба корхонаҳое, ки таҳти моликияти ҷумҳуриявӣ қарор 

доранд: 
 - корхонаҳои давлатии ҷумҳуриявӣ; 
б) ба корхонаҳое, ки таҳти моликияти ҳокимияти 

маҳаллӣ қарор доранд: - корхонаҳои давлатии коммуналӣ. 
Ҳалли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки талаботи 

ҷомеа ва давлатро муайян мекунанд, самтҳои асосии 
фаъолияти корхонаҳои давлатӣ мебошанд. 

Вазифаҳои асосии корхонаҳои давлатӣ инҳоянд: 
а) таъмини моддии қудрати мудофиавии давлат ва ҳифзи 

манфиатҳои ҷомеа; 
б) истеҳсоли мол (кор, хизматрасонӣ); 
в) анҷом додани фаъолият дар соҳаҳое, ки ба вазифаҳои 

давлат мансубанд. 
Корхонаи давлатии ҷумҳуриявӣ бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. 
Корхонаи давлатии коммуналӣ бо санади мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ бо тартиби муқарраргардидаи қонунгу-
зории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. 

Муассиси корхонаи давлатӣ метавонад мақоми давла-
тие, ки барои таъсиси корхона қарор қабул кардааст, ё 
мақомоти идоракунии давлатии ваколатдоркардашудаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. 

Муассисе, ки дар бораи таъсиси корхонаи давлатӣ қарор 
қабул кардааст, ҳақ дорад мақомоти давлатии дахлдорро ва-
колатдор намояд, ки қисме аз ҳуқуқҳои ӯро нисбати корхо-
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наҳои давлатӣ татбиқ намояд. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақо-
моти ваколатдоркардашуда нисбат ба корхонаи давлатӣ дар 
асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳокимияти 
маҳаллӣ муайян карда мешавад. 

Феҳристи корхонаҳои давлатии ҷумҳуриявиро Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд. 

Феҳристи корхонаҳои давлатии коммуналӣ аз тарафи 
раисони дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 
вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо тасдиқ карда мешавад. 

Амволи корхонаи давлатиро фондҳои асосӣ ва воси-
таҳои муомилотӣ, инчунин арзишҳое ташкил медиҳанд, ки 
нархи онҳо дар тавозуни корхона инъикос меёбанд. 

Амволи корхонаи давлатӣ тақсимнашаванда аст ва 
наметавонад аз рӯзи саҳмҳо (ҳиссаҳо, пайҳо), аз ҷумла ба 
кормандони корхона дода шавад. 

Амволи корхонаи давлатӣ аз ин ҳисоб ташкил меёбад: 
а) амволи аз тарафи молик додашуда; 
б) амволи (аз ҷумла даромади пулии) дар натиҷаи 

фаъолияти истеҳсолию хоҷагӣ бадастомада; 
в) дигар манбаъҳо, ки қонунгузорӣ манъ накардааст. 
Корхонаи давлатӣ дар маҷмӯъ ҳамчун комплекси амво-

ли ғайриманқул дониста мешавад ва объекти ҳуқуқи молики-
яти давлатӣ ҳисобида мешавад. 

Ба таркиби корхона, чун комплекси амволӣ, ҳамаи 
намудҳои амволи барои фаъолияти он таъйиншуда, аз ҷумла 
бино, иншоот, таҷҳизот, асбобу ускона, ашёи хом, маҳсулот, 
ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, ҳуқуқи талаб кардани қарз, 
ҳуқуқи ифодакунии фардикунонии фаъолияти он (номи он, 
нишони мол), инчунин дигар ҳуқуқҳои мустасно шомиланд. 

Аҳд нисбати корхонаи ҷумҳуриявии давлатӣ (гарав, 
конссесия), ки корхона ба сифати комплекси ягонаи амволӣ 
ҳисоб меёбад, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
нисбати корхонаи коммуналӣ бошад, бо санади мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баста мешавад. 

Даромаде, ки корхонаи давлатӣ аз фаъолияти 
манъшудаи дар оиннома пешбининашуда гирифтааст ва ба-
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рои ин вай аз мақоми ваколатдор иҷозатнома надорад, ин-
чунин даромаде, ки дар натиҷаи баланд кардани нархҳои 
муқарраршудаи фурӯши мол, иҷрои кор ва расонидани хиз-
матҳо ба даст омадааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мусодира карда мешавад. 

Фаъолияти корхонаи воҳиди давлатӣ аз ҳисоби дарома-
ди худӣ ва аз рӯи нақшаи молиявии тасдиқкардаи молик ма-
блағгузорӣ мешавад. 

Корхонаи воҳиди давлатӣ аз ҳисоби даромадҳои худии 
фаъолияташ нигоҳ дошта мешавад. 

Корхонаи воҳиди давлатӣ бо тартиби пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда 
мешавад. 

Фоидае, ки корхонаи воҳиди давлатӣ баъди пардохти 
андозҳо ба даст медарорад, аз ҷониби он бо тартиби пешби-
нинамудаи оинномааш мустақилона тақсим карда мешавад. 

Молики амволе, ки дар ҳолати идораи оперативии кор-
хонаи давлатӣ қарор дорад, мутобиқи Кодекси граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботи қонунгузории зидди-
инҳисорӣ ва Қонуни мазкур масъалаи таъсис, азнавташкил-
диҳӣ ва барҳамдиҳии корхона, муайян кардани соҳа, 
мақсадҳо ва вазифаҳои фаъолияти онро ҳал мекунад. 

Молик истифода ва нигоҳдории амволи ба ихтиёри кор-
хонаи давлатӣ додашударо назорат мекунад. 

Корхонаи давлатӣ метавонад амволи ба вай вобаста 
шуда ва амволи аз ҳисоби маблағҳои дар натиҷаи фаъолияти 
хоҷагидории худ гирифтаашро бо розигии молик бегона ё 
ихтиёрдорӣ намояд. 

Корхонаи давлатӣ маҳсулоташро бо розигии молик ме-
фурӯшад. 

Тартиби тақсими даромади корхонаи давлатиро молик 
муайян менамояд. 

Фаъолияти хоҷагидории корхонаи давлатӣ бо мақсаду 
вазифаҳои он, ки дар оинномааш зикр шудаанд, инчунин та-
вассути супориши давлатӣ, ки аз ҷониби молик ба корхона 
расонида мешавад, муайян мегардад. 
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Фаъолияти хоҷагидорие, ки дар оиннома пешбинӣ 
нашудааст, танҳо бо иҷозати молик бо минбаъд ворид кар-
дани тағйиру иловаҳо ба оиннома, имкон дорад. 

Корхонаҳои давлатӣ ҳуқуқ надоранд бе ризояти молик 
амволи ғайриманқули ба ӯ вогузошташударо ба иҷора ва ё 
ба гарав диҳад, ба сармояи оиномавии ҷамъият ва ё ширкат 
гузорад ва ё бо дигар тартиб онро ихтиёрдорӣ намояд. 

Моликияти боқїмондаро, ки ба корхона тааллуқ дорад, 
корхона онҳоро дар доираи талаботҳои муқаррароти са-
надҳои ҳуқуқӣ мустақилона ихтиёрдорӣ менамояд. 

Ба ҳамин минвол дар корхонаҳои давлатӣ муносибатҳои 
молиявӣ-ҳуқуқии зерин вобаста ба тақсими фоида ба вуҷуд 
меоянд: 

а) байни корхона ва дигар субъектоне, ки уҳдадоранд 
ҷиҳати мустақилона тақсим ва истифода намудани фоидаи 
бадастомадаи корхона дахолат накунанд; 

б) вобаста ба гузаронидани қисми маблағи фоида ба 
буҷети давлатӣ, агар чунин муқаррарот дар оиномаи корхо-
на мавҷуд бошад. 

Молияи корхонаҳои давлатӣ ин муносибатҳоест, ки бо 
ҷамоварӣ, тақсим ва истифодабарии воситаҳои пулии кор-
хонаҳои воҳиди давлатӣ алоқаманд буда, бо меъёрҳои 
ҳуқуки молиявӣ танзим карда мешаванд. 

§ 2. Реҷаи ҳуқуқии молияи муассисаи давлатӣ 

Фаъолияти молиявии муассисаҳои давлатӣ, гарчанде ба 
фаъолияти молиявии корхонаҳои давлатӣ қисман монанд 
бошад ҳам, вале аз ҳам фарқияти зиёд дорад. Муассисаҳои 
давлатӣ аз сабаби он ки аз ҷониби буҷет ҳамасола маблағгу-
зорӣ мешаванд, онҳоро муассисаҳои буҷетӣ низ ном меба-
ранд. Муассисаҳои давлатӣ дар кишвар дар бахшҳои 
маориф, тиб, фарҳанг ва соҳаҳои дигари иҷтимоӣ фаъолият 
менамоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти муас-
сисаҳои давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва маблағҳои 
буҷетӣ маблағгузорї мешавад. Аз сабаби оне ки маблағ-
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гузории буҷетӣ чун унсури ҳатмї дар фаъолияти муас-
сисаҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад, нисбати онҳо маҳдудияти 
қарз гирифтан низ муқаррар гардидааст. 

Реҷаи ҳуқуқии молияи муассисаи давлатӣ тибқи қонун-
гузорӣ муқаррар гардида, асосан бо усули сметавӣ танзим 
мегардад. 

Ба муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ истифодаи ма-
блағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпа-
растӣ) берун аз низоми хазинадорӣ тавассути ташкилотҳои 
қарзӣ манъ аст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур 
маблағҳои ошкоргардида пурра ба даромади буҷети дахлдор 
ситонида мешаванд. Дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар буҷети 
давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани ма-
блағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он ме-
тавонанд ба сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва ба қисми 
даромад ва хароҷоти Буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор во-
рид намоянд. 

Ба хотири дуруст ва самаранок ба роҳ мондани низоми 
буҷетӣ дар баробари маблағгузорӣ намудан аз ҳисоби буҷет 
инчунин тибқи муқаррароти қонунҳои буҷет барои соли 
дахлдор аз ҳисоби даромадҳои муассисаҳо ва ташкилотҳои 
буҷетӣ фоизи муайян мустақиман ба буҷети дахлдор ворид 
мегардад. Масалан тибқи моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои соли 2019» маблағҳои махсуси вазорату идораҳо, 
муассисаю ташкилотҳои аз ҳисоби Буҷети давлатӣ маблағгу-
зоришаванда дар даромаду хароҷоти муассисаю ташки-
лотҳои дахлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳам-
замон, 45 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давла-
тии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 55 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давла-
тии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои 
махсуси муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ 
ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, 15 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти 
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олии касбӣ, дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захи-
раҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва техно-
логияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 10 фоизи дигар муассисаҳои 
соҳаи маориф, илм, фарҳанг, 20 фоизи маблағҳои махсуси 
дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои ма-
блағҳои грантӣ, сарпарастӣ, мақсадноки супоришӣ аз ҳисоби 
Буҷети давлатӣ, маблағҳои аз ҳисоби хироҷ барои додани 
шиносномаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридгар-
дида ва Хазинаи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа ба буҷети дахлдор ворид 
карда мешаванд. 

Дар корхонаҳои давлатӣ бошад аз ҷониби қонунгузории 
бахши буҷетӣ чунин робитаи мутақобила байни буҷети 
давлатӣ ва буҷети корхонаи давлатӣ ҷой надорад. 

Буҷаи муассисаи давлатӣ тибқи смета маблағгузорӣ кар-
да мешавад. Смета ба таври мушаххас ба кадом самт равона 
шудани маблағҳои буҷетиро нишон медиҳад. 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби 
муқарраргардида намудҳо, шаклҳои баҳисобгирӣ ва ҳисобот 
оид ба иҷрои буҷетҳои сатҳҳои гуногуни низоми Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сметаи хароҷоти ташки-
лотҳои буҷетӣ, инчунин тартиби таҳияи онҳоро муайян ме-
намояд. Ташкилотҳои буҷетӣ, аз ҷумла муассисаҳои давлатӣ 
дар доираи маблағҳои барояшон пешбинишуда сметаи ха-
роҷоти худро таҳия ва тасдиқ намуда, дар муҳлати на зиёда 
аз 30 рўзи пас аз тасдиқи буҷети давлатӣ онҳоро ба Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. 

Мутобиқи моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» гиран-
даи маблағҳои буҷетӣ дорои чунин ваколатҳо мебошад: 

- истифодабарии самаранок, таъсирбахш ва мақсадноки 
маблағҳои буҷетии барои ў ҷудошударо таъмин менамояд; 

- сметаи хароҷотро дар доираи маблағҷудокуниҳои со-
лона ва меъёри (лимити) семоҳа таҳия менамояд; 
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- аз рўи хароҷоти маблағҳои буҷетӣ мувофиқи сметаи 
хароҷоти тасдиқшуда амалиёт мегузаронад; 

- мувофиқи қонунгузорӣ дар бораи хариди давлатӣ 
шартнома мебандад; 

- бо тартиби муқаррарнамудаи тақсимкунандаи асосии 
маблағҳои буҷетӣ ё тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ оид ба 
масъалаи банақшагирии буҷет ва иҷрои буҷет пешниҳод 
манзур менамояд; 

- бо тартиби муқаррарнамудаи мақомоти молия оид ба 
хароҷоти маблағҳо ҳисобот пешниҳод менамояд; 

- фаъолияти низоми назорати дохилиро таъмин менамояд. 
Гирандаи маблағҳои буҷетӣ дар баробари ваколтҳои 

номбаргардида инчунин уҳдадор аст: 
- дархости буҷетӣ ё дигар ҳуҷҷатҳоеро, ки ҳуқуқи ги-

рифтани маблағи буҷетиро тасдиқ мекунанд, сари вақт пеш-
ниҳод намояд; 

- маблағҳои буҷетиеро, ки дар асоси бозпас гардонидан 
дода шудаанд, сари вақт ва пурра баргардонад; 

- фоизи истифодабарии маблағҳои буҷетиро сари вақт ва 
пурра пардохт намояд. 

Ташкил, таъмини фаъолият ва рушди муассисаҳои 
маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, 
матбуот ва нашрияҳои даврӣ, дигар муассисаҳое, ки ба мо-
ликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд аз ҳисоби 
буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешавад. 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Молияи Корхонаи давлатї дорои чигуна усулњо ме-

бошад? 
2. Вазифањои асосии Корхонањои давлатї кадомњоянд? 
3. Фарќияти кредити давлатї аз кредити бонкї дар чи 

ифода меёбад? 
4. Ќарзи давлатиро ба чанд маъно фањмидан мумкин аст? 
5. Маблаѓгузории муассисаи давлатї чи тавр сурат 

мегирад? 
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БОБИX 14. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ СУЃУРТА 

§ l. Мафњум ва моҳияти суѓурта 
§ 2 Шаклҳо ва намудҳои суғурта 
§ 3. Субъект ва объекти суғурта 
§ 4. Назорати давлатӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ ва 
тартиби иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти суғуртавӣ 

§ l. Мафњум ва моҳияти суѓурта 

Бояд тазаккур дод, ки дар таърихи давлатдории тоҷикон 
суғурта ба мисли андоз ҳамчун омили муҳимми амнияти 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, ниёгони мо ин ду зуҳу-
ротро аз қадим истифода мебурданд, ки аз ин раванд сар-
чашмаҳои таърихї шаҳодат медиҳанд. Санади таърихӣ-
ҳуқуқие, ки дар соҳаи суғуртаи тоҷик қабул гардидааст ва то 
имрӯз ҳамчун далели раднопазир ҷой дорад ин Қарори Ку-
митаи револютсионии Ҷумҳурии худмухтори совети сотсиа-
листии Тоҷикистон (дар ҳайати Ўзбекистон) аз соли 1924 ме-
бошад, ки дар асоси он комиссиариати халқии молиявӣ 
таъсис дода шуда, дар сохтори он Раёсати суғуртаи давлатӣ 
ташкил карда шуд. 

Аз ин бармеояд, ки суғуртаи давлатӣ дар Тоҷикистон 
ҳанўз соли 1924 ҳамчун Раёсати суғуртаи давлатӣ дар Комис-
сариати халқии молияи ҷумҳурӣ таъсис ёфтааст. Баъди қабу-
лу гардидани Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 24 августи соли 1991 ва ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун соҳаҳои дигари иқтисо-
диёти миллӣ дар соҳаи суғурта низ тағйиротҳои куллӣ сурат 
гирифт. Дар ин давра марҳила ба марҳила бо қабул намуда-
ни як қатор қонунҳо ва санадҳои зериқонунӣ соҳаи суғуртаи 
мамлакат худро бо талаботҳои низоми нави иқтисоди бозор-
гонӣ мувофиқ кунонид. 

Бо Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии Шӯравии Сот-
сиалистии Тоҷикистон аз 2 августи соли 1991, № 421 дар за-
минаи Саридораи суғуртаи давлатии назди Вазорати молияи 
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собиқ Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ Созмо-
ни тиҷоратии суғуртаи давлатӣ (Тоҷикгосстрах) таъсис ёфт. 
Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи со-
ли 1994, № 405 Созмони тиҷоратии суғуртаи давлатӣ ба 
Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон «Тоҷиксуғурта» 
табдил ёфт. 

Дар низоми молиявии замони муосири давлатдорӣ ва 
марҳилаи рушди муносибатҳои мухталифи иқтисодӣ-ҳуқуқӣ 
суғурта ҳамоно чун зуҳуроти муҳимми иҷтимоӣ натанҳо 
мавқеи худро аз даст медиҳад, балки ба худ мазмуну 
муҳтавои хосса мегирад. Ин аст, ки имрӯзҳо дар кишвар са-
надҳои дахлдори ҳуқуқӣ ҷиҳати танзими муносибатҳои 
фаъолияти суғуртавӣ қабул гардида, мақомотҳои махсуси 
давлати ҷиҳати иҷозатномадиҳӣ ва назорати ин соҳа 
фаъолият менамоянд. Агар дар солҳои аввали соҳибихтиёрӣ 
шаҳрвандон ба ин бахши муҳимми ҷамъиятӣ боварии кам 
доштанд, пас баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ бова-
рии шаҳрвандон ба он ба ҳадди баланд расид. 

Меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ маҳакҳои ғоявӣ ва расмиро 
ки бо қонунгузории бахши суғурта асос ёфтаанд муқаррар 
менамояд. Муомилоти пулии ташкилотҳои суғурта аз ду ҷа-
раён иборат аст: гардиши маблағҳое, ки ҳифзи суғуртаро 
таъмин мекунанд ва гардиши маблағҳое, ки ташкили 
фаъолияти тиҷоратии ташкилоти суғуртаро таъмин меку-
нанд1. 

Суғуртанамої дар як маврид агар ҳамчун элементи 
муҳимми низоми молиявии давлат бошад, дар мавриди ди-
гар яке аз институти мубрам ва калони ҳуқуқӣ мебошад. 
Суғуртанамоӣ ҳамчун зинаи низоми молиявӣ танҳо дар ро-
битаи ногусастании қарор доштани ӯ бо дигар институтҳои 
молиявӣ- ҳуқуқӣ фаъолият карда метавонад. Институти 
суғуртанамоӣ институти комплексӣ мебошад, зеро танзими 
ҳуқуқии он аз ҷониби меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ ба 
                                                                        
1 Ниг.: Шавров А.В. Финансовое право российской федерации: Учебно-
методический комплекс. – 7-е изд., доп. и перераб. – М.: ЕАОИ, 2008.  – 
С.149 
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монанди ҳуқуқи молиявӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ 
ва ҳуқуқи гражданӣ ба танзим дароварда мешавад. Ин тарзи 
ба танзимдарории бахши суғурта аз махсусияти ин институ-
ти ҳуқуқи дарак медиҳад. 

Давлат ба хотири иҷро намудани функсияҳои иҷтимоии 
худ дар муносибатҳои муайяни суғуртавӣ ширкат меварзад. 
Иштироки давлат омили муҳимми кафолат ва фаъолияти 
муътадил дар соҳаҳои суғуртаҳои нафақавӣ, тиббӣ ва ғайра 
мегардад. 

Ҳуқуқи молиявӣ танҳо он қисматҳои бахши суғуртаро 
мавриди омўзиш ва танзим қарор медиҳад, ки дар онҳо 
давлат ҳамчун мақоми ҳокимиятӣ ширкат меварзад. Дар 
қисматҳои дигар, ки фаъолияти суғуртавӣ дар заминаи 
усулҳои баробарии тарафҳо ба вуқўъ меоянд, аз ҷониби 
ҳуқуқи молиявӣ танзим нагардида, ба предмети омӯзиши он 
дохил намешавад. Зарурати иштироки давлат дар баъзе аз 
қисматҳои фаъолияти суғуртавӣ ба монанди иҷозатнома-
диҳӣ, назорати давлатӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ ҳам-
чун мақоми танзимкунанда зарур бошад, аз лиҳози дигар 
давлат ба хотири иҷрои функсияҳои иҷтимоии худ дар муно-
сибатҳои суғуртаи нафақавӣ, суғуртаи тиббӣ ва ғайра шир-
кат меварзад. 

Суғуртанамоӣ ҳамчун як унсури низоми молиявии давлат 
фаҳмида мешавад. Моҳияти суғуртанамоӣ ҳамчун звенаи ни-
зоми молиявӣ дар мустақилият ва ҳамзамон дар ғайриимкон 
будани фаъолияти вай бе ҳамоҳангӣ ва бе робита бо дигар ин-
ститутҳои молиявӣ ифода меёбад. Махсусан, ҷамъоварии воси-
таҳои фондҳои суғуртавӣ ба воситаи ҳаракати воситаҳои пулӣ 
аз корхонаҳои молиявӣ ё низоми буҷетӣ сурат мегирад, пар-
дохтҳои суғутавӣ бошад, маънои ҳаракати бозгашти воситаҳои 
пулиро аз низоми буҷетӣ ё фондҳои суғуртавии махсусро до-
рад. Суғуртанамоӣ алоқаи зич ва хусусиятҳои умумӣ бо кредит 
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дорад, зеро суғуртанамоӣ низ ҷалби мувақатии воситаҳои шах-
сони воқеӣ ва ҳуқуқиро ба роҳ мемонад1 

Суғуртанамоиро аз нигоҳи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ 
намудан мумкин аст. 

Аз нигоҳи иқтисодӣ суғуртанамоӣ ин муносибастҳо во-
баста ба таъсиси фондҳои пулии махсус аз ҳисоби пар-
дохтҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва минбаъд истифодаи ин 
фондҳо барои ҷуброни зиёни (зарари) ин субъектон ва ё ди-
гар шахсон ҳангоми ба вуқўъ омадани ҳодисаҳои нохуш дар 
ҳаёт ва фаъолияти онҳо, инчунин барои пардохт намудан аз 
ҳисоби ин фондҳо дар ҳолатҳои дигар тибқи муқаррароти 
шартнома ва қонун мебошад2. 

Аз нигоҳи ҳуқуқӣ бошад суғуртанамоӣ ин муносибатҳо 
вобаста ба ҳимояи манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
ҳангоми ба миён омадани ҳодисаҳои муайяни суғуртавӣ ва аз 
ҳисоби фондҳои суғуртавӣ пардохт намудани маблағҳо бо 
тартиби дахлдор дар назар дошта мешавад. 

Мақсади асосии фаъолияти суғуртанамоии давлатӣ ин 
пеш аз ҳама ҳимояи манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 
шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. 

Ба сифати вазифаҳои асосии бахши суғурта баромад ме-
намоянд: 

1. Ташкил ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлати 
дар бахши суғурта; 

2. Муқаррар намудани принсипҳои суғуртанамоӣ, 
ташкил намудани механизми суғуртанамоӣ, ки 
таъминкунандаи бехатарии иқтисодии шаҳрвандон 
ва субъектони хоҷагидор дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошанд. 

Суғуртанамоӣ чун звенаи низоми молиявӣ функсияҳои 
зеринро иҷро менамояд: 

                                                                        
1 Ниг: Крохина Ю. А.  Финансовое право России: учебник / 3е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С.635-636. 
2 Ниг.: Финансово-кредитный энциклопедический словарь. – М.: Финан-
сы и статистика, 2002. – С. 919. 
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1. Функсияи огоҳнамоӣ 
2. Барқарорнамоӣ (ҳимоявӣ) 
3. Амонатӣ 
4. Назоратӣ. 

Дар замони муосири зиндагии инсониятро ҳодисаҳо 
ва тавакалҳои зиёде иҳота намудаанд, ки онҳо 
таҳдидкунандаи ҷомеа ва инчунин инсонҳои 
алоҳида мебошанд ва маҳз онҳо тақозо менамоянд, 
ки фондҳои суғуртавӣ дар шаклҳои мухталифи таш-
кили ҳуқуқӣ таъсис дода шаванд ва бо мақсадҳои 
муайян ба манфиати шаҳрвандон хизмат намоянд. 

§ 2 Шаклҳо ва намудҳои суғурта 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикитон се шакли суғуртанамоӣ, яъне 
суғуртаи ҳатмӣ, суғуртаи ҳатмии давлатӣ ва суғуртаи ихти-
ёрӣ мавҷуд мебошад. 

Суғуртаи ихтиёрӣ дар замина ва асосҳои шартномаҳои 
суғурта ва қоидаҳои суғуртанамоӣ, ки замири онҳоро усули 
диспозитивӣ ташкил медиҳад, амалӣ мегардад. Шартномаи 
суғуртаи ихтиёрӣ бо иродаи озоди ҷонибҳои он баста шуда, 
шартҳои умумӣ ва тартиби амалӣ шудани раванди фаъоли-
яти суғуртавиро муқаррар менамояд. 

Суғуртаи ҳатмӣ бошад дар фарқият аз суғуртаи ихтиёрӣ 
дар асоси талаботи қонун ва санадҳои зериқонунӣ амалӣ ме-
гардад. Дар шароити суғуртаи ҳатмии давлатӣ ҷуброни зиён 
ҳам аз ҳисоби суғуртакунанда ва ҳам аз ҳисоби саҳми буҷети 
давлатӣ ба роҳ монда мешавад. 

Моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фаъолияти суғуртавӣ аз 23 июли соли 2016 муқаррар мена-
мояд, ки бо мақсади ташкил ва амалӣ намудани танзими 
давлатӣ ва иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти суғуртавӣ суғурта 
ба шаклҳо, соҳаҳо, гурўҳҳо ва намудҳо ҷудо карда мешавад. 

Суғурта дар шаклҳои ихтиёрӣ, ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ 
амалӣ мегардад. Суғуртаи ихтиёрӣ дар асоси шартномаи 
суғурта ва қоидаҳои суғуртакунӣ, ки шартҳои умумӣ ва тар-
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тиби амалигардонии онро муайян менамоянд, амалӣ мегар-
дад. Қоидаҳои суғурта дорои муқаррарот оид ба субъектҳо 
ва объектҳои суғурта, ҳодисаҳои суғуртавӣ, хавфҳои суғур-
тавӣ, тартиби муайян намудани маблағи суғуртавӣ, тарифи 
суғуртавӣ, ҳаққи суғуртавӣ, тартиби бастан, иҷро ва қатъ 
намудани шартномаҳои суғурта, ҳуқуқу уҳдадориҳои та-
рафҳо, муайян намудани ҳаҷми зиён ё зарар, тартиби муа-
йянкунии маблағи пардохти суғуртавӣ (пардохти ҷуброни 
суғуртавӣ), ҳолатҳои рад кардани пардохти суғуртавӣ (ҷуб-
рони суғуртавӣ) ва муқаррароти дигар мебошанд. Қоидаҳои 
суғурта аз тарафи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғурта-
кунӣ) ё иттиҳодияҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғурта-
кунӣ) мустақилона дар асоси Кодекси граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Қонуни мазкур (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ») таҳия гардида, бо 
мақоми назорати суғуртавӣ мувофиқа карда мешаванд. 

Суғуртаи ҳатмӣ ба объектҳои афзалиятноки суғурта, 
ҳимояи манфиатҳои молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ гардида, 
аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ, новобаста ба шакли мо-
ликияташон, ки ҷавобгўи талаботи муқаррарнамудаи қонун-
гузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, амалӣ мегардад. 

Суғуртаи ҳатмии давлатии ҳаёт, саломатӣ ва молу мулки 
шаҳрвандон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
танҳо аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ амалӣ 
карда мешавад. Ҳаққи суғуртавӣ дар чунин ҳолат аз ҳисоби 
буҷети давлатӣ пардохт карда мешавад. 

Суғурта аз рўи соҳаҳо ба суғуртаи ҳаёт ва суғуртаи 
умумӣ (яъне гурўҳҳои дигари суғурта, ки ба суғуртаи ҳаёт 
мансуб нестанд) ҷудо мешавад. 

Соҳаи «суғуртаи ҳаёт» гурўҳҳои зерини шаклҳои ихтиё-
рии суғуртаро дар бар мегирад: 

- суғуртаи ҳаёт; 
- суғурта ҳангоми фарорасии ҳодисаи муайян дар ҳаёт; 
- суғуртаи аннуитетӣ (суғуртаи аннуитетӣ – намуди 

суғуртаи шахсӣ, ки бастани шартномаҳои суғуртаро аз рўи 
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пардохтҳои дарозмуҳлат ва амалӣ намудани пардохтҳои 
суғуртавии давриро дар шакли нафақа ё аннуитет (рента) 
ҳангоми ба синну соли муайян расидани шахси суғурташуда, 
гум кардани қобилияти меҳнатӣ (вобаста ба синну сол, бо 
сабаби маъюбӣ ё беморӣ), фавти саробон, бекорӣ ё дар ҳо-
латҳои дигаре, ки ба камшавӣ ё аз даст додани даромадҳои 
шахсии суғурташуда оварда мерасонанд, пешбинӣ менамо-
яд). 

Соҳаи «суғуртаи умумӣ» гурўҳҳои зерини шаклҳои их-
тиёрии суғуртаро дар бар мегирад: 

- суғурта аз ҳодисаҳои нохуш; 
- суғурта дар ҳолати ба беморӣ гирифтор шудан; 
- суғуртаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ; 
- суғуртаи нақлиёти роҳи оҳан; 
- суғуртаи нақлиёти ҳавоӣ; 
- суғуртаи нақлиёти обӣ; 
- суғуртаи борҳо; 
- суғуртаи молу мулк аз зарар, ба истиснои суғуртаи во-

ситаҳои нақлиёти автомобил ва суғуртаи борҳо; 
- суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони во-

ситаҳои нақлиёти автомобилӣ; 
- суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони 

нақлиёти ҳавоӣ; 
- суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони 

нақлиёти обӣ; 
- суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқӣ, ба истиснои 

суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воси-
таҳои нақлиёти автомобилӣ ва суғуртаи ҷавобгарии гражда-
нию ҳуқуқии соҳибони нақлиёти обӣ; 

- суғуртаи қарзҳо; 
- суғуртаи ипотекавӣ; 
- суғуртаи кафолатҳо; 
- суғурта аз дигар талафоти молиявӣ; 
- суғуртаи хароҷоти судӣ; 
- гурўҳҳои дигари суғурта, ки тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. 
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Ҳангоми бастани шартномаи суғурта ташкилоти суғур-
тавӣ намуди суғуртаро дар шакли ҳуҷҷати дахлдор таҳия 
намуда, ба суғурташаванда дар доираи як ё якчанд гурўҳҳои 
суғурта пешниҳод менамояд. Ташкилоти суғуртавӣ ҳуқуқ до-
рад танҳо баъди бо мақоми назорати суғуртавӣ мувофиқа 
намудани қоидаҳои суғурта ва гирифтани иҷозатнома бо 
тартиби муқарраргардида, фаъолият оид ба бастани шарт-
номаи суғуртаро дар шакли шартномаи ҳамроҳшавӣ бо до-
дани полиси суғуртавӣ ба суғурташаванда амалӣ намояд. 

Намуди суғурта маҳсули суғуртавиест, ки ташкилоти 
суғуртавӣ онро дар шакли санади меъёрӣ таҳия намуда, ба 
суғурташаванда дар доираи як ё якчанд гурўҳи суғурта та-
вассути бастани шартномаи суғурта пешниҳод менамояд. 
Ташкилоти суғуртавӣ ҳуқуқ дорад танҳо баъди бо мақоми 
назорати суғуртавӣ мувофиқа намудани қоидаҳои суғурта ва 
гирифтани иҷозатнома оид ба бастани шартномаи суғурта 
дар шакли шартномаи ҳамроҳшавӣ бо додани полиси суғур-
тавӣ ба суғурташаванда фаъолият намояд. 

Ҳар як намуди суғуртаи ҳатмӣ гурўҳи алоҳидаи суғурта 
ба ҳисоб меравад. Муҳтавои ҳар як гурўҳ дар шакли суғур-
таи ҳатмӣ ва талаботи иловагӣ аз рўи шартҳои гузаронидани 
он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи суғур-
таи ҳатмӣ муқаррар карда мешавад. 

Якҷоякунии соҳаҳо ва гурўҳҳои суғурта аз ҷониби 
мақоми назорати суғуртавӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Аз рўи шартномаҳои 
суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқӣ хавфи худи суғурта-
шаванда ва танҳо ба манфиати ў суғурта шуда метавонад. 

Бояд тазаккур дод, ки вобаста ба намудҳои зерини 
суғурта қонунҳои алоҳида қабул гардидаан, ки танзим-
намоии ҳамаҷонибаи онҳоро фаро мегиранд: 

1. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ. Суғуртаи давлатии 
иҷтимоӣ низоми навъҳои аз ҷониби давлат кафолатдода-
шудаи таъмини ашхоси суғурташуда ҳангоми маҳрум гар-
дидан аз музди меҳнат ё даромад дар натиҷаи беморӣ, осеби 
меҳнатӣ ё бемории касбӣ, маъюбӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, 
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пирӣ, бекорӣ, аз даст додани саробон, фавтидан ва дигар ҳо-
латҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби саҳмҳои ҳатмии суғуртаи корфармоён ва шаҳрвандон 
иборат мебошад; 

2. Суғуртаи ҳатмии нафақавӣ. суғуртаи ҳатмии нафақавӣ 
- шакли танзими давлатии муносибатҳои нафақавӣ, ки ба 
ташкили баҳисобгирии пардохти саҳмҳои нафақавӣ асос ёф-
тааст; 

3. Суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ. суғуртаи ҳатмии 
нафақавии касбӣ – низоми аз ҷониби давлат муқарраргар-
дидаи муносибатҳоеро дар бар мегирад, ки аз ҷамъоварии 
маблағи аз ҳисоби саҳмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии 
касбӣ пардохтаи корфармо ба кормандони шароити 
меҳнаташон махсус ва бо намудҳои алоҳидаи фаъолияти 
касбӣ (минбаъд – корҳои шароиташон махсус) машғул ва аз 
истифодабарии ин маблағҳо барои пардохти нафақа бо са-
баби шароити махсуси меҳнат иборат мебошад; 

4. Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ. Ин навъи 
суғурта ин муносибат оид ба ҳимояи манфиатҳои паса-
ндоздорон аз хавфи муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ мебо-
шад. Ин навъи суғурта бояд на танҳо ҳимояи манфиатҳои 
пасандозгузорон аз хавфи муфлисшавиро дар бар гирад, 
тибқи шароити замони навин бояд ба қонуни дахлдори тан-
зимкунандаи ин навъи суғурта тағйирот ворид гардида ва он 
ҳимояи манфиатҳои пасандозгузоронро аз ҷиноятҳои кибер-
нетикӣ низ фаро гирад. 

5. Суғуртаи мутақобила. суғуртаи мутақобила – як 
намуди суғуртест, ки дар он ҳар як иштирокчии ин суғурта 
дар як маврид ҳам суғурташаванда ва ҳам суғуртакунанда 
аст; 

6. Суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии 
соҳибони воситаҳои нақлиёт. Суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии 
гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт – намуди 
суғуртаи ҳатмиест, ки ба андозаи қисман ё пурра пардохт 
намудани ҷуброни суғуртавиро (пардохти суғуртавиро) ба-
рои зараре, ки ба манфиатҳои молумулкии шахс вобаста ба 
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ухдадориҳои ӯ оид ба ҷуброни зарари ба шахсони сеюм, би-
нобар аз ҷониби ӯ истифода бурдани воситаи нақлиёт, аз 
ҷумла ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии интиқолдиҳанда ра-
сонда шудааст, пешбинӣ менамояд 

7. Суғуртаи тиббӣ. Суғуртаи тиббӣ – маҷмўи чораби-
ниҳои ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон буда, ба онҳо хизмати сифатноки тиббию санитарӣ ва 
дигар хел хизмат расонида, бо маводи доруворӣ таъмин ме-
намояд 

Таҳлили қонунгузорӣ ва амалияи фаъолияти фондҳои 
суғуртавӣ нишон медиҳанд, ки айни замон дар кишвар чунин 
навъҳои фаъолияти суғуртавӣ ҷой доранд: 

1. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ; 
2. Суғуртаи ғайридавлатӣ ё худ тиҷоратӣ; 
3. Суғуртаи мутақобила. 
Принсипҳои асосии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ аз инҳо 

иборатанд: 
- хусусияти умумӣ ва ҳатмӣ доштани суғуртаи давлатии 
иҷтимоӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурта-
шуда; 
- кафолати давлатии нигоҳ доштани сатҳи бадастомадаи 
ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурташуда; 
- табақабандии сатҳи ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурта-
шуда бо назардошти саҳми меҳнатии онҳо, сабабҳои 
ҳодисаҳои суғурта ва дигар омилҳо; 
- масъулияти суғуртакунанда ва муассисаи суғурта 
ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳои ашхоси суғурташуда; 
- масъулияти ашхоси суғурташуда, ки иштироки бевоси-
таашонро барои ба расмият даровардан ва маблағгу-
зории суғуртакунии иҷтимоии худ пешбинӣ менамоянд; 
- баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии субъектҳои суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ; 
- иштироки намояндагони ҳамаи субъектҳои суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ дар идораи суғуртаи давлатии иҷти-
моӣ (намояндагони давлат, суғуртакунанда, ит-
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тиҳодияҳои корфармоён ва кормандон дар симои шахси 
намоянда); 
- дастрасӣ ба таъмин ва татбиқи ҳуқуқи ашхоси суғур-
ташуда ва ташкили назорати низоми суғуртаи давлатии 
иҷтимоӣ; 
- махсус будани маблағҳои молиявии суғуртаи давлатии 
иҷтимоӣ ва анҷом додани пардохтҳо ба ашхоси суғур-
ташуда вобаста ба иҷрои уҳдадориҳо оид ба суғуртаи 
иҷтимоӣ; 
 - масъулияти давлат барои истифода, ҷойгиронӣ ва ҳи-
фзи воситаҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ (моддаи 4 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.1997 сол «Дар 
бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ») 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зайли таъминот оид 

ба суғуртаи давлатии иҷтимоӣ муқаррар карда шудааст: 
- таъминоти нафақа; 
- кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ; 
- кӯмакпулии ҳомиладорӣ ва таваллуд; 
- кӯмакпулиҳои оилавӣ; 
- кӯмакпулӣ ба сабаби бекорӣ; 
- кӯмакпулӣ барои дафн ба аъзои оилаи камбизоат; 
- хароҷоти маблағҳо барои тандурустии кормандон ва 
аъзои оилаи онҳо, инчунин барои татбиқи дигар 
тадбирҳо, ки ба вазифа ва функсияҳои оид ба ҳифзи 
меҳнат ва тандурустии кормандон ва аъзои оилаи онҳо 
мувофиқ аст; 
- иловапулиҳо ба нафақа аз ҳисоби маблағи андўхти 
нафақаи ҳисобномаҳои андўхти инфиродӣ; 
- дигар навъи пардохтҳо, ки мутобиқи қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин гардидаанд, инчунин 
таъминотҳои таъминкунандаи иҷрои вазифаҳои муас-
сисаи суғуртакунанда. 
Дар низоми суғуртаи иҷтимоӣ барои ҳар як шахси суғур-

ташуда рақами инфиродии суғурта гузошта мешавад, ки он 
ҳамзамон рақами ҳисобномаи андўхти инфиродӣ мебошад. 
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Зикри рақамҳои инфиродии суғуртаи иҷтимоӣ дар муно-
сибатҳои байниҳамдигарии суғуртакунанда, муассисаи 
суғурта ва шахси суғурташуда ҳатмӣ мебошад. 

Дар баробари суғуртаи давлатӣ суғуртаи тиҷоратӣ ва 
мутақобила низ нақши муҳим дар ҷуброни зиёни шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ доранд, аз ин рӯ онҳо бо баробари ташакули 
иқтисодиёти бозоргонӣ инкишоф меёбанд. 

§ 3. Субъект ва объекти суғурта 

Дар раванди амалинамоии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ 
муносибатҳои муайян оид ба тақсими воситаҳои буҷетӣ пай-
до мегарданд ва дар ин замина муносибатҳои ҳуқуқи моли-
явӣ ба вуҷуд меоянд. 

Чи тавре маълум аст, ҳама муносибатҳои ҳуқуқӣ, аз ҷум-
ла муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи суғурта аз се унсури 
асосӣ, яъне субъект, объект ва мазмун иборат мебошад 

Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ субъектони муно-
сибатҳои мазкур мебошад. Субъектони муносибатҳои суғур-
тавӣ новобаста аз навъи суғурта давлат, муассиаҳои суғурта, 
яъне шахси ҳуқуқие, ки тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ва 
иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон фаъолияти суғурта-
виро анҷом медиҳанд, шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ ме-
бошанд. 

Яке аз намудҳои асосии суғурта, ки дар он давлат бевоси-
та ширкат меварзад ва он зери танзими молиявӣ-ҳуқуқӣ қарор 
дорад, ин суғуртаи давлатии иҷтимоӣ мебошад. Суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ низоми навъҳои аз ҷониби давлат кафо-
латдодашудаи таъмини ашхоси суғурташуда ҳангоми маҳрум 
гардидан аз музди меҳнат ё даромад дар натиҷаи беморӣ, 
осеби меҳнатӣ ё бемории касбӣ, маъюбӣ, ҳомиладорӣ ва та-
валлуд, пирӣ, бекорӣ, аз даст додани саробон, фавтидан ва 
дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳисоби саҳмҳои ҳатмии суғуртаи корфармоён 
ва шаҳрвандон иборат мебошад. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ 
ҳатмӣ мебошад. Дар шароити суғуртаи давлатии иҷтимоии 
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иродаи субъектон ба инобат гирифта намешавад ва субъекто-
ни муайян тибқи талаботи қонунгузорї бояд ба сифати суғур-
такунанда баромад намоянд. 

Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ бидуни истисно, тамоми 
ашхоси воқеиро, ки тибқи шартномаи (қарордод) меҳнатӣ 
кор мекунанд, (минбаъд-кормандон) ки дар корхонаҳо, муа-
ссисаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи намуди моликият ва фаъоли-
яти хоҷагидорӣ, шаҳрвандони алоҳида, инчунин ашхосе, ки 
аъзои ё иштирокчии корхонаҳо мебошанд, дар бар мегирад. 
Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти худро 
тибқи шартномаи дорои хусусияти гражданию ҳуқуқӣ анҷом 
медиҳанд, аз ҷумла дар намояндагиҳои давлатҳои хориҷӣ, 
ташкилотҳои байналмилалӣ ва дипломатӣ дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрванд, ки фаъолияти меҳнатӣ, хоҷагидорӣ ва 
соҳибкориро (бе ташкили шахси ҳуқуқӣ) дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебароранд, мутобиқи Қону-
ни мазкур бояд таҳти суғуртаи ҳатмии давлатии иҷтимоӣ 
қарор гиранд. Тартиби суғуртаи ҳатмии давлатии иҷтимоиро 
нисбати шахсони зикргардида Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муайян мекунад. (моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон аз 13.12.1997 «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ» 

Дар суғуртаи давлатии иҷтимоӣ се субъекти асосии зе-
рин ширкат меварзад: 

1. Суғуртакунанда; 
2. Муассисаи суғурта; 
3. Шахси суғурташуда. 

Ба сифати суғуртакунанда шаҳрвандон, ашхоси ҳуқуқӣ 
(корхона, муассиса, ташкилот ва дигар субъекти хоҷагидорӣ, 
сарфи назар аз шакли моликият ва навъи фаъолият) ва 
ашхоси воқеӣ, ки шаҳрвандонро тибқи шартнома (қарордод) 
ба кироякорӣ ҷалб мекунанд, аз ҷумла ашхоси ҳуқуқӣ ва 
воқеии хориҷӣ, инчунин ташкилотҳои байналхалқӣ, ки дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро анҷом 
медиҳанд, ба ҳисоб мераванд, ки уҳдадоранд мутобиқи 
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қонунҳои ҷорӣ ба суғуртаи давлатии иҷтимоӣ саҳм ворид ку-
нанд. 

Ба сифати муассисаи суғурта шахси ҳуқуқе, ки фаъоли-
яти суғуртаро мутобиқи қонунҳои ҷорӣ дар соҳаи суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ анҷом медиҳад, баромад менамояд. Ба 
ҳайси муассисаи суғурта дар низоми суғуртаи ҳатмии 
нафақавӣ ва суғуртаи ҳатмии нафақавии касбї мақомоти ва-
колатдори давлатӣ баромад менамояд. Ба сифати шахси 
суғурташуда бошад шахси воқеие баромад мекунад, ки ба 
манфиати ӯ суғуртаи давлатии иҷтимоӣ анҷом дода мешавад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016 «Дар бораи 
фаъолияти суғуртавӣ» муқаррар мунамояд, ки иштирокчиё-
ни касбии бозори суғурта ин ташкилотҳои суғуртавӣ (азна-
всуғуртакунӣ), брокери суғуртавӣ, ташкилотҳои актуарӣ, 
адҷастерӣ, сюрвейери суғуртавӣ, ки дар асоси иҷозатномаи 
мақоми назорати суғуртавӣ фаъолият мекунанд, ба ҳисоб 
мераванд. 

Зимнан бояд гуфт, ки субъектони зерин иштирокчиёни 
фаъоли бозори суғурта мебошанд: 

агенти суғуртавӣ – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки фаъолиятро 
оид ба ташкили бастани шартномаҳои суғурта аз ном ва бо 
супориши ташкилоти суғуртавӣ анҷом медиҳад; 

- брокери суғуртавӣ – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки фаъоли-
ятро оид ба хизматрасонии брокери суғуртавӣ барои анҷом 
додани амалиёти ҳуқуқӣ ва дигар амалҳо нисбати бастан, 
тағйир додан, қатъ намудан ва иҷрои шартномаҳои суғуртаро 
бо супориши шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (суғурташавандагон) аз 
номи худ, вале аз ҳисоби шахсони мазкур ё иҷрои амалиёти 
ҳуқуқӣ, ё дигар амалҳоро нисбати бастан, тағйир додан, қатъ 
намудан ва иҷрои шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) аз 
номи суғурташавандагон (азнавсуғурташавандагон) ё ташки-
лоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ва аз ҳисоби онҳо иҷро ме-
намояд, инчунин фаъолияти машваратиро оид ба масъалаҳои 
суғуртавӣ анҷом медиҳад; 
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- актуарий – шахси воқеие, ки фаъолиятро оид ба 
ҳисобҳои иқтисодию риёзӣ ба таври касбӣ тибқи шартномаи 
меҳнатӣ ё гражданию ҳуқуқӣ амалӣ менамояд; 

- ташкилоти актуарӣ – шахси ҳуқуқие, ки дорои мутахас-
сисони соҳиби ҳуҷҷати иҷозатдиҳандаи аз тарафи мақоми 
назорати суғуртавӣ додашуда мебошад ва фаъолият оид ба 
анҷомдиҳии ҳисобҳои иқтисодию риёзии ҳаҷми уҳдадориҳо, 
меъёри мукофотҳои (ҳаққи) суғуртавиро аз рўи шартномаҳои 
суғурта ва азнавсуғуртакунӣ, инчунин арзёбии фоидаоварӣ 
ва даромаднокии намудҳои суғурта, ки аз ҷониби ташкилоти 
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) гузаронида мешаванд ё ба 
нақша гирифта мешаванд, бо мақсади таъмин намудани 
сатҳи зарурии пардохтпазирӣ ва устувории молиявии таш-
килоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) анҷом медиҳад; 

- адҷастер – шахси воқеие, ки бо арзёбӣ ва танзими за-
рарҳо машғул буда, намояндаи ваколатдори ташкилоти 
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) мебошад; 

- ташкилоти адҷастерӣ – шахси ҳуқуқие, ки манфиатҳои 
ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба танзими 
эродҳои аз ҷониби суғурташаванда пешниҳодшударо воба-
ста ба ҳодисаи суғуртавӣ намояндагӣ менамояд, инчунин 
хавфро баъди ҳодисаи суғуртавӣ арзёбӣ намуда, уҳдадо-
риҳои ташкилоти суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) ба асос 
гирифта, маблағи ҷуброни суғуртавиро муайян менамояд ва 
хулосаи экспертӣ тартиб медиҳад; 

- ассистанс – аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод наму-
дани кумак дар шакли пулӣ ва (ё) аслию моддӣ тавассути му-
соидати техникӣ ё тиббӣ ба суғурташавандае (шахси суғур-
ташудае, фоидагирандае), ки дар натиҷаи рух додани ҳоди-
саи суғуртавӣ ҳангоми саёҳат ё дур будан аз ҷойи истиқомат 
ба ҳолати душвор дучор омадааст; 

- ташкилоти ассистансӣ – шахси ҳуқуқие, ки ба суғурта-
шавандагон (шахсони суғурташуда, фоидагирандагон) дар 
натиҷаи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ҳангоми саёҳат ё дур 
будан аз ҷойи истиқомат ба душворӣ дучор омадаанд, хиз-
матрасониро пешниҳод менамояд; 
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- сюрвейери суғуртавӣ – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки оид ба 
азназаргузаронӣ ва ташхиси объекти суғуртавӣ то бастани 
шартномаи суғурта, гузаронидани таҳлили далелҳо ва ҳо-
латҳои хавфнок, муайян намудани дараҷаи хавф, тар-
тибдиҳии хулосаи экспертӣ нисбати объекти суғуртавии 
таҳқиқшаванда хизмат мерасонад; 

Дар баробари ин субъектони дигар аз қабили Бонки 
миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, мақомоти андоз, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо дар 
ҳолатҳои дахлдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгу-
зорӣ дар муносибатҳои суғуртавӣ иштирок намуда, ҳамчун 
субъект баромад менамоянд. 

 Тибқи шарҳи Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 30 сентябри соли 2020 хиз-
матрасоницои суғуртавӣ аз ҷониби 18 иштирокчии касбии 
бозори суғурта амалӣ карда мешаванд, ки онҳо аз 2 адад 
ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ (КВД), 15 адад ташки-
лотҳои суғуртавии ғайридавлатӣ ва 1 адад Маркази дастги-
рии суғуртаи мутақобила иборат мебошанд. Дар ин давра, 
шумораи филиалҳои ташкилотҳои суғуртавӣ ба 77 адад ба-
робар шуданд. Дороиҳои умумии ташкилотҳои суғуртавии 
кишвар дар маҷмӯъ дар нуҳ моҳи соли 2020 ба 417,3 млн. со-
монӣ баробар гардида, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 
гузашта ба маблағи 14,6 млн. сомонӣ (3,4 фоиз) кам гардида-
аст1. 

Маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатии иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта 

Номгуи ташкилотҳои суғуртавӣ: 
 

1. КВД «Тоҷиксуғурта» 
2. КВДС «Тоҷиксармоягузор» 
3. ҶДММ «ТС «Муин» 
4. ҶДММ «ТС «Меҳнат» 
5. ҶДММ «ТС Эсхата Суғурта» 

                                                                        
1 Манбаи дастрасӣ сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон https://www.nbt.tj/ 
tj/sugurta/market_of_the_city.php 

https://www.nbt.tj/tj/sugurta/kvd-tojiksugurta.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/kvds-tojiksarmoyaguzor.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-muin.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-muin.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-muin.php
https://nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-mehnat.php
https://nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-mehnat.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-mehnat.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-eskhata-sugurta.php
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6. ҶСП «ТС Кафил» 
7. ҶСДММ «Спитамен Суғурта» 
8. ҶДММ «ТС Итминон» 
9. ҶДММ «ТС Бима» 
10. ҶДММ «ТС Боварӣ» 
11. ҶДММ «Суғуртаи Шарқ» 
12. ҶДММ «Суғуртаи Тоҷик ва Чин» 
13. ҶСП «ТС «Суғуртаи аввалини миллӣ» 
14. ҶДММ «Маркази дастгирии суғуртаи мутақобила» 
15. ҶДММ «Суғуртаи асри ХХ1» 
16. ҶДММ«ТС Сипаҳр» 
17. ҶДММ«ТС Меҳрубон» 
18. ҶДММ « ТС Такаффул» 

 
Номгӯи ташкилотҳои суғуртавие, 

ки амали иҷозатномаашон қатъ гардидааст: 
 

1. ҶДММ «ТС Дариён Бима» 
2. ҶДММ «ТС Cуғуртаи наҷот» 
3. ҶДММ «Суғуртаи миллӣ» 
4. ҶДММ «Брокери суғуртавии Ариё» 
5. ҶСП «ТС М – Полис» 
6. ҶСП «ТС Лондон – Душанбе» 
7. ҶДММ «ТС Лидер Иншуранс» 
Объекти суғурта бошад дар маҷмўъ манфиатҳои молу-

мулкӣ ё шахсии ғайримолумулкии суғурташаванда, ки ба 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надоранд ва 
дар шартномаи суғурта пешбинӣ шудаанд, ба ҳисоб мервад. 

Ҳар як намуди суғурта навъи объекти мушаххаси худро 
дорад. Масалан объекти суғуртаи тиббӣ ин таваккали суғур-
тавӣ (ҳодисаҳои пешбининамудаи шартҳои суғуртавӣ), ки бо 
хароҷоти хизматрасонии тиббию санитарӣ ва таъминот бо 
доруворӣ ҳангоми ба миён омадани ҳодисаи суғуртавӣ воба-
ста мебошад. 

Мутобиқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи фаъолияти суғуртавӣ” аз 23.07.2016 манфиатҳои мо-

https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jsp-ts-kafil.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jsp-ts-kafil.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jsp-ts-kafil.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/sdmm-spitamen-sugurta.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-itminon.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-itminon.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-itminon.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bima.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bima.php
https://intranet.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bima.php
https://nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bovari.php
https://nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bovari.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-bovari.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-sugurtai-sharq.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-sugurtai-tojik-va-chin.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-sugurtai-avvalini-milli.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-sugurtai-avvalini-milli.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-sugurtai-avvalini-milli.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-markazi-dastgirii-sugurtai-mutakobila.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-sugurtai-asri-21.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/llc-ic-sipahr.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/llc-ic-mehrubon.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-takafful.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-takafful.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-takafful.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-ts-takafful.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/dmm-bima.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jdmm-tc-cugurtai-najot.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jdmm-sugurtai-milli.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jdmm-brokeri-sugurtavii-ariye.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jsp-polis.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jsp-ts-london-dushanbe.php
https://www.nbt.tj/tj/sugurta/jdmm-ts-lider-inshurans.php
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лумулкӣ ё шахсии ғайримолумулкӣ объекти суғурта шуда 
метавонанд, аз ҷумла суғуртаи вобаста ба: 

- ҳаёт, саломатӣ, қобилияти меҳнат, таъминоти нафақавӣ 
ва дигар манфиатҳои шахси суғурташуда; 

- соҳибӣ, идоракунӣ ва истифодаи молу мулк; 
- расонидани зарар ба шахси сеюм (воқеӣ ё ҳуқуқӣ) ё худ 

ба молу мулки ў. 
2. Объектҳои суғуртаи ҳаёт манфиатҳои молумулкие ме-

бошанд, ки бо расидани шаҳрвандон ба синну соли муайян ё 
то ба охир расидани шартномаи суғурта ва ё то рух додани 
ягон ҳодиса дар ҳаёти шахс, инчунин бо фавти онҳо (суғур-
таи ҳаёт) алоқаманданд. 

3. Объектҳои суғуртаи умумӣ: 
- манфиатҳои молумулкии вобаста ба расонидани зарар 

ба саломатии шаҳрвандон, инчунин бо фавти онҳо дар 
натиҷаи ҳодисаи нохуш ё беморӣ (суғурта аз ҳодисаҳои 
нохуш ва бемориҳо); 

- манфиатҳои молумулкии вобаста ба пардохти маблағ 
ҷиҳати ташкил ва расонидани ёрии тиббию доруворӣ (хиз-
матрасонии тиббӣ) ва хизматрасонии дигари дар натиҷаи 
бад шудани саломатӣ ё ҳолати ҷисмонии шахси суғурташуда, 
ки ташкил ва расонидани чунин хизматрасонӣ, инчунин гу-
заронидани чорабиниҳои пешгирикунанда, ки дараҷаи хата-
ри ба ҳаёт ва саломатии шахси воқеӣ таҳдидкунандаро 
коҳиш медиҳанд ё онҳоро (суғуртаи тиббиро) бартараф ме-
кунанд; 

 - манфиатҳои молумулкии вобаста ба хавфи нобудшавӣ 
(нестшавӣ), норасоӣ ё зарар дидани молу мулк (суғуртаи мо-
лу мулк); 

- манфиатҳои молумулкии суғурташаванда (шахси 
суғурташуда) вобаста ба хавфи нагирифтани даромад, пай-
доиши хароҷоти пешбининагардидаи шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ (суғуртаи хавфҳои молиявӣ); 

- манфиатҳои молумулкии вобаста ба хавфи пайдоша-
вии зарар аз фаъолияти соҳибкорӣ бинобар риоя накардани 
уҳдадориҳо аз ҷониби контрагентҳои соҳибкор ё худ 
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тағйирёбии шартҳои ин фаъолият, ки бо ҳолатҳои ба соҳиб-
кор новобаста, аз ҷумла бо хавфи ба даст наовардани даро-
мадҳои пешбинишуда (суғуртаи хавфи соҳибкорӣ); 

- манфиатҳои молумулкии вобаста ба хавфи фарорасии 
ҷавобгарӣ барои расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ва ба 
молу мулки шаҳрвандон, молу мулки шахсони ҳуқуқӣ, мақо-
моти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои дигар, инчунин 
хавфҳои фарорасии ҷавобгарӣ барои риоя накардани шарт-
нома. 

Мазмуни муносибатҳои бахши суғуртаро ҳуқуқу уҳда-
дориҳои иштирокчиёни он ташкил медиҳанд. 

Дар асоси қонунгузории амалкунанда ҳуқуқу уҳдадо-
риҳои субъектони суғуртаи давлатии иҷтимоӣ чунин муқар-
рар гардидаанд: 

1. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои суғуртакунанда 
Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад: 

- шахсан аз тариқи намояндаи худ дар идораи суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ иштирок намояд; 

- аз муассисаи суғуртакунанда бидуни мамоният оид ба 
истифодаи маблағҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ 
маълумот ба даст орад; 

- ба ҳифзи судии ҳуқуқу манфиатҳои худ. 
Суғуртакунанда вазифадор аст: 

- мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонун нафақа, 
ёрдампулӣ ва дигар пардохтҳои дорои хусусияти 
мақсаднокро оид ба суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ба 
ашхоси суғурташуда пардозад; 

- дар муҳлатҳои муайяншуда аз ҷониби тамоми ашхоси 
суғурташуда саҳмияҳои суғуртаро пардозад; 

- ҷиҳати рафъи омилҳои номатлубе, ки ба тандурустии 
кормандон таъсир мерасонад, барои беҳбуди шарои-
ти фаъолияти иқтисодӣ ва рафъи ҳодисаҳои травма-
тизми истеҳсолӣ ва бемориҳои касбӣ тадбирҳои за-
рурӣ андешад; 

- ба муассисаи суғурта оид ба маблағҳои суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ, таъмини ҳуқуқи ашхоси суғурта-
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шуда ва иҷрои уҳдадориҳои суғуртакунанда аснод ва 
маълумотҳоро пешниҳод кунад; 

- қарорҳои мақомоти суғуртаи иҷтимоиро оид ба 
масъалаҳое, ки таҳти салоҳияти онҳо қарор доранд, 
иҷро кунад; 

- баҳисобгирии суғуртаи давлатии иҷтимоиро анҷом 
дода ба муассисаи суғурта оид ба хароҷот ҳисобот 
диҳад. 

2. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муассисаи суғурта 
Муассисаи суғурта ҳуқуқ дорад: 

- дар вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва таш-
килотҳо сарфи назар аз шакли моликияташон 
тафтиши асноди пулӣ, китобҳои муҳосибавӣ (бухгал-
терӣ), журналӣ, сабт, ҳисобот, нақша, смета, декла-
ратсияҳо ва дигар асноди вобаста ба ҳисоб ва пар-
дохти ҳиссаҳои суғурта, таъмин ва пардохти нафақа 
ва кӯмакпулиҳоро анҷом дода оид ба масъалаҳое, ки 
дар натиҷаи тафтиш ба миён меоянд, тавзеҳот, 
маълумотнома ва маълумотҳои зарурӣ ба даст орад; 

- баҳисобгирии инфиродии саҳмияҳои пардохташудаи 
суғуртаро дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун 
анҷом диҳад; 

- аз шахсони воқеӣ ва шахсони мансабдори шахси 
ҳуқуқӣ рафъи вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро аз рўи пардохти саҳмҳои суғурта ва 
хароҷоти ин маблағҳо ҷиҳати пардохти нафақа, ку-
макпулӣ ва ташкили солимгардонӣ талаб намояд; 

- бо тартиби муқарраршуда бақияпулиҳоро аз рўи 
саҳми ҳисобкардашудаи муҷозотҳои молиявӣ, пеня 
ва гирифтани ҷарима аз шахсони мансабдоре, ки 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба суғур-
таи иҷтимоӣ вайрон кардаанд, тибқи қодекси 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронку-
ниҳои маъмурӣ рўёнад; 

- фонди захиравӣ ва фонди рушд созмон диҳад; 
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- маблағи муваққатан озодро ба қоғазҳои қиматнок ва 
депозитҳои бонкҳо гузорад; 

- захираҳои нафақавии шахсони суғурташударо дар 
асоси шартномаҳои бо ширкатҳои идоракунанда ба-
сташуда тибқи шартҳои диверсификатсия нигоҳ до-
рад; 

- даъво пешниҳод намояд ва ё дигар амалҳои ҳуқуқии 
барои ҳимояи манфиатҳои мақомоти ваколатдор за-
руриро пешбинӣ намояд; 

- дар ҳамкории байналмилалӣ мутобиқи тартиби 
муқарраргардида ширкат варзад, таҷрибаи давлат-
ҳои хориҷиро дар соҳаи таъмини нафақа ва суғуртаи 
иҷтимоии аҳолӣ омўзад ва истифода намояд; 

- коршиносон, мутахассисон ва машваратчиён, аз ҷум-
ла хориҷиёнро ба кор ҷалб намояд; 

- дар таъсис додани муассисаҳои махсуси молиявие, ки 
ба аҳолӣ хизмати иҷтимоии суғуртавӣ мерасонанд, 
иштирок кунад; 

- тибқи бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба 
судҳо дар бораи ҷуброни зиёни (дар шакли пулӣ ва 
ғайрипулӣ) буҷети мақомоти ваколатдор ба тарзи 
маҷбуран ситонидани маблағи пардохтнашудаи 
саҳмҳои суғурта ва муҷозотҳои молиявӣ даъвои ам-
волӣ пешниҳод кунад; 

- аз мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ ва муас-
сисаҳо (васоят ва парасторӣ, сабти асноди ҳолатҳои 
шаҳрвандӣ, ҳифзи иҷтимоӣ) ҳуҷҷат ва маълумоти 
дахлдорро (маълумотнома, нусха ва дигар маълумот) 
талаб намояд, ки дар асоси онҳо таъйин ё пардохти 
ин ё он намуди нафақа ё кумакпулӣ тибқи суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ анҷом дода шудааст (анҷом дода 
мешавад). 

Муассисаи суғурта вазифадор аст: 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ҳуқуқи ашхоси 

суғурташударо дар қисми таъминот бо нафақа, кумакпулӣ ва 
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ҷубронпулӣ оид ба суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ҳифз менамо-
яд, иҷро кунад; 

- тадбирҳои таъминкунандаи пойдории молиявии ни-
зоми суғуртаи давлатии иҷтимоиро амалӣ намояд; 

- назорати баҳисобгирии дуруст, пардохти саривақтӣ 
ва гузаронидани саҳмияҳои суғуртаро оид ба суғур-
таи давлатии иҷтимоӣ анҷом диҳад; 

- саҳеҳии ҳисоб ва сари вақт баҳисобгирӣ ва пардохти 
нафақа ва кӯмакпулиҳоро ба ашхоси суғурташуда 
таъмин намояд; 

- ба мақомоти болоӣ ҷиҳати тасдиқи ҳисобу китоб ва 
воридоти пардохтҳои оид ба суғуртаи давлатии 
иҷтимоӣ сари вақт ҳисобот пешниҳод кунад. 

Бояд хотирнишон сохт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
суғуртаи давлатии иҷтимоӣ аз тарафи мақомоти ваколатдо-
ре, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд 
амалӣ карда мешавад. 

3.  Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ашхоси суғурташуда 
Ашхоси суғурташуда ҳуқуқ доранд: 
- аз суғуртакунанда бидуни мамоният оид ба ташакку-

ли маблағҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ маълумот 
ба даст оварда, хароҷоти онро назорат кунанд; 

- аз суғуртакунанда пардохти нафақа ва кӯмакпу-
лиҳоро тибқи ҳаҷм ва муҳлатҳои муайяншуда талаб 
намоянд; 

- сари вақт ва дар ҳаҷми муайяншуда оид ба суғуртаи 
давлатии иҷтимоӣ кӯмакпулиҳо гиранд; 

- ҳуқуқи худро шахсан ё аз тариқи намояндагии худ, аз 
ҷумла тибқи тартиби судӣ ҳимоя кунанд; 

- шахси бовариноки худро ҷиҳати иштирок дар 
тафтиши ҳодисаҳои суғурта сафарбар намоянд; 

- дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ба сифати суғур-
такунанда баромад кунад. 

Ашхоси суғурташуда уҳдадоранд: 
- саҳмияҳои суғуртаи муқаррарнамудаи қонунҳоро ба 

суғуртаи давлатии иҷтимоӣ пардозанд; 
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- сари вақт ба суғуртакунанда асноди саҳеҳро, ки ба-
рои таъйин намудани пардохтҳои нафақа, кӯмакпулӣ 
ва ҷубронпулиҳо заруранд, пешниҳод намоянд; 

- шартҳои муайяншударо барои пардохти нафақа ва 
кӯмакпулиҳо риоя кунанд. 

§ 4. Назорати давлатӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ 
ва тартиби иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти суғуртавӣ 

Дар замони Шӯравӣ ҳамаи бахшҳои иқтисодиёт дар 
бахши тиҷорат ва соҳибкорӣ аз ҷониби давлат ба таври мо-
нополӣ амалӣ мегардид. Пеша кардани низоми нави иқти-
содӣ аз ҷониби давлат боиси он гардид, ки усулҳои нақша-
вии фармонфармоии иктисодї аз байн раванд ва бахшҳои 
мухталифи иқтисодиёт бо риояи меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ низ 
амалӣ гарданд. Ҳамин аст, ки имрўзҳо давлат низ кӯшиш 
менамояд дар баробари суғуртае, ки қисми он аз буҷети 
мамлакат маблағгузорї мешавад, инчунин бо ташкили кор-
хонаҳои воҳиди давлати шаклњои гуногуни фаъолияти 
суғуртавиро амалӣ намояд ва ба субъектони дигари хочаги-
дори имконияти дар ин бахш иштирок намуданро таъмин 
созад. 

Фаъолияти суғуртавӣ чун қисми таркибии низоми моли-
явии давлат бе танзим ва назорати самараноки давлатӣ на 
танҳо рушд карда наметавонад, балки вуҷуд доштанаш ғай-
риимкон мебошад. Бинобар ҳамин фаъолияти суғуртавӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти танзим ва назорати давлатӣ 
мебошад. Фаъолияти суғуртавӣ бо роҳи қабули қонунҳои 
соҳавӣ, ки муқарраркунанда ва танзимкунандаи бахшҳои 
алоҳидаи фаъолияти мазкур мебошанд мавриди танзими 
давлатӣ қарор мегиранд. Ба хотири рушди фаъолияти суғур-
тавӣ давлат сиёсати суғуртавии худро бо талаботи бозори 
суғуртаи кишвар роҳандозӣ намуда, онро ба воситаи мақо-
мотҳои ваколатдори соҳавӣ амалӣ месозад. Аз ҷониби дигар 
худи фаъолияти суғуртавӣ тақозо менамояд, ки ӯ бо танзими 
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давлатӣ фаро гирифта шавад. Давлат танзим ва назорати 
суғуртавиро ба роҳ монда ба ин васила ҳимояи ҳуқуқҳои мо-
лумлкии шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳангоми ба миён омада-
ни ҳолатҳои суғуртавӣ таъмин менамояд. Инчунин раванди 
ташкил, бақайдгирӣ ва барҳамдиҳии шасхони ҳуқуқиро, ки 
бахши суғурта мақсади фаъолият намуданро доранд муқар-
рар ва танзим менамоянд. 

Грачева Е.Ю. қайд менамояд, ки барои расидан ба 
мақсади ҳимояи ҳуқуқҳои молмулкии шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ дар соҳаи суғурта давлатро зарур аст вазифаҳои зе-
ринро ба иҷро расонад: 

1. Гузаронидани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳи 
суғурта; 

2. Муқаррар намудани принсипҳои суғуртанамоӣ ва 
амалӣ намудани механизмҳои суғуртанамоӣ дар 
шакле, ки таъминкунандаи бехатарии иқтисодии 
шаҳрвандон ва субъектони хоҷагидорӣ бошанд1. 

Ба андешаи Малцев В.А. бошад вазифаҳои асосии тан-
зими давлатии фаъолияти суғуртанамоӣ аз инҳо иборат ме-
бошанд: 

1. Гузаронидани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи 
суғурта; 

2. Мукаммалгардонии базаи меъёрии соҳаи суғурта; 
3. Муқаррар намудани принсипҳои суғуртанамоӣ ва 

амалӣ намудани механизмҳои суғуртанамоӣ дар 
шакле, ки таъминкунандаи бехатарии иқтисодии 
шаҳрвандон ва субъектони хоҷагидорӣ бошанд; 

4. Таъмини устувории молиявии низоми суғуртанамоӣ; 
5. Ташаккул додани ҳамкориҳо бо бозори байналми-

лалии суғурта; 

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник 1 отв. ред. и авт. предисл. проф. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 
2011. – С. 548. 
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6. Баланд бардоштани самаранокии назорати давлатӣ 
дар соҳаи суғурта ва ғайра1. 

Танзими давлатии суғуртанамоӣ ба воситаҳои зерин су-
рат мегирад: 

1. Иштироки бевоситаи давлат дар фаъолияти суғуртавӣ; 
2. Таъмини қонунҳои махсус оид ба танзими фаъоли-

яти суғуртавӣ; 
3. Назорати давлатӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ. 

Назорати давлатӣ аз болои фаъолияти субъектони 
фаъолияти суғуртавӣ бо ҳадафи риоя гардидани қонунгузо-
рии соҳаи суғурта аз ҷониби субъектони он, таъмини ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии субъектони фаъолияти суғуртавӣ ва 
рушду инкишофи муътадили фаъолияти суғуртавӣ амалӣ 
карда мешавад. 

Назорат ва танзими давлатӣ дар соҳаи суғурта аз инҳо 
иборат мебошанд: 

1. Қабул намудани қонунгузории соҳа ва муқаррар 
намудани мақомоти ваколатдори соҳавӣ; 

2. Бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ, ки ба фаъолияти 
суғуртавӣ машғул шудан мехоҳанд ва барҳам дода-
ни онҳо; 

3. Иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти субъектони суғур-
тавӣ ва пешбурди феҳристи ягонаи давлатии субъ-
ектони фаъолияти суғуртавӣ; 

4. Назорат оид ба риояи қонунгузорӣ аз ҷониби субъ-
ектони фаъолияти суғуртавӣ ва ғайра. 

Ба хотири рушди устувори соҳаи суғурта, афзудани бо-
варии аҳолӣ ба соҳаи суғурта ва ҳимояи ҳуқуқҳои ҷонибҳои 
суғурта давлат дар доираи талаботи қонунгузорӣ ба таври 
муттасил назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти суғур-
тавӣ амалӣ менамояд. Зимнан ба хотири беҳтару хубтар ба 
роҳ мондани назорати давлатӣ дар ин самт ќонунгузор 
ниҳодҳои дахлдори давлатиро ваколатдор менамояд. То со-

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник/ В.А. Мальцев. -13-е изд., перераб. – 
М.: КНОРУС, 2013. – С.176 
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ли 2017 назорати давлатӣ дар бахши суғурта асосан аз ҷони-
би Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, 
иҷозатномадиҳӣ низ аз ҷониби вазорати номбурда 
роҳандозӣ мешуд. 

Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 
октябри соли 2016, №408 “Дар бораи масъалаҳои Хадамоти 
давлатии назорати суғуртавӣ” ва Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 марти соли 2017, №851 “Дар бо-
раи ба БМТ вогузор кардани ваколати назорати суғуртавӣ”, 
Идораи назорати суғуртавӣ ҳамчун воҳиди таркибии Бонки 
миллии Тоҷикистон, таъсис дода шуд. 

Идора барои амалигардонии мақсад ва вазифаҳои 
Бонки миллии Тоҷикистон дар бахши назорати суғуртавӣ 
вазифадор аст. Идора фаъолияти соҳаи суғуртавиро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат, танзим ва рушди самара-
ноки хизматрасонии суғуртавӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои қонунии суғурташавандагон ва давлатро таъмин 
менамояд. Ҳамзамон, Идора танзим ва назорати ягонаи 
суғуртаро оид ба масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ (литсензи-
якунонӣ), пешбурди феҳристи ягонаи давлатии ташки-
лотҳои суғуртавӣ, баҳисобгирию ҳисоботдиҳӣ, усулҳои 
суғуртакунӣ ва ҳамоҳангсозии суғуртакунӣ амалӣ менамо-
яд. 

Бо тартиби муқаррар намудани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳї ба баъзе намудҳои 
фаъолият» аз 17.05.2004 ва Низомнома «Дар бораи хусуси-
ятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.10.2007 сол та-
сдиқ гардидааст, иҷозатномадиҳӣ дар бахши суғурта аз 
ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколат-
дори соҳавӣ сурат мегирад. Муҳлати амали иҷозатномаи дар 
соҳаи фаъолияти суғуртавӣ панҷ сол мебошад. 

Довталаби иҷозатнома барои гирифтани иҷозатнома ба 
мақомоти иҷозатномадиҳанда ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод 
менамояд: 
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- ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди 
фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки дар он маълумотҳои 
зерин нишон дода мешаванд: 

- барои шахси ҳуқуқӣ – ном ва шакли ташкилию ҳуқуқии 
корхона, суроғаи ҳуқуқӣ, рақами суратҳисоб ва шуъбаи бонк; 

- барои соҳибкори инфиродӣ – ному насаб, ҷойи ис-
тиқомат шиноснома, рақам ва таърихи гирифтани он; 

- намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки соҳиб-
кори 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 давлатии довталаби иҷозатнома 
ба сифати шахси ҳуқуқӣ; 

- нусхаи ҳуҷҷате, ки бақайдгирии давлатии довталаби 
иҷозатномаро тасдиқ мекунад; 

- ҳуҷҷате, ки пардохти ҳаққи иҷозатномаро барои бар-
расӣ шудани аризаи довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунанд; 

- нусхаи хуҷчат дар бораи аз тарафи мақомоти андоз ба 
довталаби иҷозатнома додани рақами мушаххаси андозсу-
поранда. 

2. Ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои мазкур дар низомнома дар бораи 
хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият 
пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳои дигаре, ки ба шарту талабо-
ти иҷозатномадиҳӣ мувофиқ будани довталаби иҷозатнома-
ро тасдиқ мекунанд, пешбинӣ шуда метавонанд. Ҳуҷҷатҳои 
иҷозатдиҳие, ки барои гирифтани иҷозатнома талаб карда 
мешаванд, мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон "Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ" дода мешаванд. 

3. Аз довталаби иҷозатнома пешниҳоди ҳуҷҷатҳоеро, ки 
дар Қонуни мазкур, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бо-
раи низоми иҷозатдиҳӣ" ва Низомнома дар бораи хусуси-
ятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият пешбинӣ 
нашудаанд, талаб кардан мумкин нест. 

4. Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки ба мақомоти дахлдори иҷозатно-
мадиҳанда барои гирифтани иҷозатнома пешниҳод мегар-
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данд, тибқи рўйхат қабул карда мешаванд ва нусхаи онҳо бо 
қайди рўзи қабули ҳуҷҷатҳо аз ҷониби мақомоти мазкур ба 
довталаби иҷозатнома фиристода (дода) мешавад. 

Дар асоси Низомнома «Дар бораи хусусиятҳои иҷозат-
номадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ҳуљљатњои иловагї 
барои додани иљозатнома инҳо мебошанд: 

- асосноккунии техникљ-иќтисодии фаъолияти ташкило-
ти суғуртављ, ки дар он роњњои расидан ба маќсади дар 
њуљљатњои таъсисї пешбинишуда, муайян карда шудаанд; 

- шарт ва ќоидањои суѓурта; 
- маълумот дар бораи тарифњои суѓуртавї; 
- маълумот дар бораи иштирокчиёни ташкилоти суѓур-

тавї, ки 10 ё зиёда фоизи њиссаи ташкилоти суљуртаро доро 
мебошанд; 

- рўйхати аъзои маќомоти идоракунї, аз он љумла насаб, 
ном, номи падар, суроѓа, инчунин, маълумот дар бораи 
мувофиќати онњо ба талаботхри квалификатсионии муќар-
рарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон. 

 Ташкилоти суѓуртавї, ки ба инвеститсияњои хориљї 
асос ёфтааст, барои гирифтани иљозатнома њуљљатњои ило-
вагии зеринро пешнињод менамояд: 

1) ташкилоти суѓуртавии хориљї: 
- ќарори маќомоти дахлдори ташкилоти суѓуртаи хо-

риљї дар бораи иштироки он дар таъсиси ташкилоти суѓур-
тавї дар њудуди Љумњурии Тољикистон; 

- тасдиќи хаттии маќомоти ваколатдори давлати хо-
риљї дар бораи он ки ташкилоти суѓуртавии хориљї доран-
даи иљозатнома барои амалигардонии фаъолияти суѓуртавї 
мебошад, бо нишон додани намудњои фаъолияти суѓуртавї; 
Њуљљати мазкур њатман бо тартиби муќарраргардида тас-
диќ (легализатсия) карда мешавад ва ё апостил гузошта 
мешавад. 

- расман интишор намудани баланси се соли охир. 
2) шањрвандони хориљї: 
- маълумотномаи бонкї ё дигар њуљљати расмие, ки 

вазъи мусоиди молиявии соњибкори инфиродиро тасдиќ ме-
намояд. 
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6. Талабот ва шартњои иловагии иљозатномадињї: 
- анљомдињии намудњои фаъолияти суѓуртавї, ки дар 

иљозатнома пешбинї шудаанд; 
- риояи ќоидањое, ки бо ташкилёбї ва истифодаи захи-

рањои суѓуртавї ва фонди оинномавї алоќаманд мебошанд; 
- бемувофиќа паст накардан ё баланд набардоштани та-

рифњои суѓуртавї; 
- иљрои уњдадорињои суѓуртакунанда дар назди суѓур-

ташаванда; 
- дар муњлати муайян, пешнињод намудани маълумот дар 

бораи таѓйироте, ки ба њуљљатњои таъсисї ворид шудаанд. 
Қабули қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатнома 

дар асоси моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 
17.05.2014 сол чунин муқаррар гардидааст: 

1. Мақоми иҷозатномадиҳанда қарор дар бораи додан ё 
надодани иҷозатномаро дар муҳлати на зиёда аз сӣ рўзи 
расидани аризаи довталаби иҷозатнома бо тамоми 
ҳуҷҷатҳои лозима қабул мекунанд. Қарори мазкур бо санади 
дахлдори мақоми иҷозатномадиҳанда ба расмият дароварда 
мешавад. 

2. Муҳлати нисбатан кўтоҳтари қабули қарор дар бораи 
додан ё надодани иҷозатнома бо низомнома дар бораи ху-
сусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият 
муқаррар карда мешавад. 

3. Мақоми иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ки довтала-
би иҷозатномаро аз қабули қарор дар бораи додан ё надода-
ни иҷозатнома дар муҳлати мазкур огоҳ намояд. 

4. Хабарнома дар бораи додани иҷозатнома дар шакли 
хаттӣ ба довталаби иҷозатнома бо қайди реквизити су-
ратҳисоби бонкӣ ва муҳлати пардохти ҳаққи иҷозатномагирӣ 
фиристонида (супорида) мешавад. 

5. Хабарнома дар бораи надодани иҷозатнома ба довта-
лаби иҷозатнома бо нишон додани сабабҳои радкунӣ (супо-
рида) фиристонида мешавад. 

6. Мақоми иҷозатномадиҳанда баъди се рўзи ҳуҷҷати та-
сдиқкунандаи пардохти ҳаққи иҷозатномадиҳиро пешниҳод 
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кардани довталаби иҷозатнома ба иҷозатномадор ҳуҷҷатеро, 
ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, бепул 
медиҳад. 

7. Иҷозатномадор ба гирифтани дубликати ҳуҷҷати маз-
кур бо пардохти маблағ ҳуқуқ доранд, ки он бо маблағи пар-
дохт барои аз нав ба расмиятдарории ҳуҷҷате, ки мавҷуди-
яти иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, баробар аст. 

8. Асосҳои надодани иҷозатнома инҳо мебошанд: 
- агар ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи довталаби иҷозатнома 

дорои маълумоти нодуруст ё ғалат бошад; 
- агар довталаби иҷозатнома, объектҳои ба ў таал-

луқдошта ё аз тарафи ў истифодашаванда ба шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ номувофиқ бошанд; 

- агар вобаста ба намуди пешбинишудаи фаъолият аз 
тарафи мақомоти дахлдор ҷиҳати мутобиқати шароити 
фаъолият ва талаботи ба онҳо пешбинишаванда хулосаи 
манфӣ дода шуда бошад. 

9. Ҳаҷми маҳсулоте (кору хизматрасоние), ки довталаби 
иҷозатнома истеҳсол мекунанд (баҷо меоварад) ё истеҳсо-
лашро (ба ҷо оварданашро) ба нақша гирифтааст, барои 
надодани иҷозатнома асос шуда наметавонад. 

10. Довталаби иҷозатнома ҳуқуқ доранд нисбати надо-
дани иҷозатнома аз тарафи мақоми иҷозатномадиҳанда ё ба-
рои бефаъолиятии вай ба суд муроҷиат намояд. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Мафҳуми суғурта аз нигоҳи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ чист? 
2. Кадом навъи муносибатҳои суғуртавӣ аз ҷониби 

меъёрҳои молиявӣ танзим мешаванд? 
3. Функсияҳои асосии фаъолияти суғуртавиро номбар 

намоед. 
4. Намудҳои суғуртаро номбар кунед. 
5. Принсипҳои суғуртаи давлатии иҷтимоиро шарҳ 

диҳед. 
6. Мазмуни муносибатҳои суғуртавӣ аз чӣ иборат мебо-

шад? 
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7. Вазифаҳои назорати давлатиро дар бахши суғурта ба-
ён созед. 

8. Барои гирифтани иҷозатнома дар бахши фаъолияти 
суѓуртавї кадом ҳуҷҷатҳо пешниҳод карда мешаванд? 

АДАБИЁТ 
1. Шавров А.В. Финансовое право Российской Федера-

ции: Учебно-методический комплекс. – 7-е изд., доп. и пере-
раб. – М.: ЕАОИ, 2008. 

2. Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник / 
3е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

3. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. – 
М.: Финансы и статистика, 2002. 

4. Финансовое право: учебник 1 отв. ред. и авт. предисл. 
проф. С.В. Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юриди-
ческая фирма «Контракт»: Болтере Клувер, 2011. 

5. Финансовое право: учебник/ В.А. Мальцев. -13-е изд., 
перераб. – М.: КНОРУС, 2013. 



318 

БОБИ 15. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ 
ХАРОЉОТЊОИ ДАВЛАТӢ 

§ 1.Мафњум ва намудњои харољотњои давлатї 
§ 2. Шаклњои харољотњои буљетї 
§ 3. Мафњум, намуд ва принсипњои молиякунонии буљетї 
§ 4. Молиякунонии сметавї-буљетї 

§ 1.Мафњум ва намудњои харољотњои давлатї 

Хароҷотҳои давлатӣ яке аз институтҳои марказии 
ҳуқуқи молиявӣ ба ҳисоб рафта, ба рушди бахшҳои иқтисо-
диёт ва иҷтимоиёти кишвар таъсири калон мерасонад. Дар 
байни олимон оид ба мафҳум ва моҳияти хароҷотҳои 
давлатӣ фикри ягона мавҷуд намебошад. М.М. Прошунин 
хароҷотҳои давлатиро чун масрафҳои давлат маънидод ме-
намояд, ки бо роҳи тақсимнамоӣ ва истифодабарии воси-
таҳои пулии фондҳои марказонидашуда ва ғайримарказони-
дашуда сурат мегирад ва ба иҷрои вазифа ва функсияҳои 
давлатӣ нигаронида шудаанд1. О.Н. Горбунова қайд мена-
мояд, ки хароҷотҳои давлатӣ ин масрафҳои давлат оид ба 
иҷрои вазифаҳои дар назди ӯ истода мебошад2. Хароҷотҳои 
давлатӣ – ин аз ҷониби давлат бетанаффус истифода бурдани 
воситаҳои пулии буҷетӣ, фондҳои ғайрибуҷетӣ ва воситаҳои 
худии корхонаҳои давлатӣ, иттиҳодияҳо ва ташкилотҳо 
тибқи мақсадҳо ва объектҳои муқаррарнамудаи қонунҳо дар 
бораи буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ, қарорҳои Ҳукумат ва 
вазорату идораҳо ва оиномаҳои ташкилотҳо мебошад3. 

Хароҷотҳои давлатӣ – ин мафҳуми ниҳоят васеъ буда, 
дарбаргирандаи ҳамаи масрафҳои давлат ҷиҳати ичрои вази-
фаҳои дар назди ӯ истода мебошад. Бо вуҷуди он ки маблағҳо 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: учебник / А. Р. Батяева [и др.]; отв. ред. С. В. 
Запольский. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2011. – 792 с 
2Ниг.:  Финансовое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, Г. П. Тол-
стопятенко. – М., 2003. – С. 315. 
3Ниг.:  Финансовое право: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. М.М. 
Рассолова. — М.; ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 135. 
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барои иҷрои вазифаҳо ва функсияҳои давлатӣ бо тарзҳои гу-
ногун масраф карда мешаванд, вале аксаран тарзҳои масраф-
намоӣ аз тарзҳои ҷамънамоии маблағҳо вобастагї дорад1. 
Хароҷотҳои давлатӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ ба шаклҳои гуногун 
пешниҳод шудааст, аммо новобаста аз ин ҳамаи онҳоро 
мақсади хароҷотнамоӣ, ки чун иҷрои вазифа ва функсияҳои 
давлатӣ арзёбӣ мешаванд муттаҳид месозад. 

Харољотњои давлатро чун масрафњои давлат дар 
самтњои идоракунии давлатї, њимояи давлат, истењсолот, 
иљтимої-иќтисодї ва фарњангї арзёбї намудан мумкин аст. 
Мазмун ва сохтори харољотњои давлатї аз сатњи вазифањои 
дар назди давлат дар асоси Конститутсия, ќонунњо, барно-
мањои миёнамуњлат ва дарозмуњлат, паёмњои Президент ба 
Маљлиси Олї ва дастуру супоришњои роњбари давлат гузо-
шташуда вобаста мебошад. Њадафу вазифањо дар назди 
давлат метавонанд барои соли молиявї ва барои давраи му-
айян гузошта шаванд. 

Харољотњои давлатї аз њисоби буљети љумњуриявї, 
мањаллї ва буљетњои корхонаю муассисањои давлатї амалї 
мегардад. Харољотњои давлатї дар асоси муќаррароти 
ќонунњои буљет барои солњои дахлдор ва санади наќшавї-
молиявї, ки аз љониби маќомоти салоњиятдор тасдиќ меша-
вад, бо тарзу воситањои хос сурат мегирад. 

Бояд гуфт, ки гарчанде харољотњои давлатї аз ха-
рољотњои буљетї дида васеътар бошанд њам, аммо бевосита 
ин масъала аз љониби њуќуќи молиявї мавриди баррасї ва 
танзим ќарор дода мешавад. Зеро харољотњои давлатї њам-
чун институти њуќуќи молиявї ва ќисмати таркибии он ба 
њисоб меравад. Харољотњои давлатї ба он хотир аз ха-
рољотњои буљетї васеътар дониста мешавад, ки ба ѓайр аз 
маблаѓњои буљетњои умумиљумњуриявї ва мањаллї ха-
рољотњои давлатї аз њисоби маблаѓњои муассисањои давлатї 
ва корхонањои давлатї низ амалї мегардад. Њама гуна 
масрафњое, ки дар робита ба иљрои функсияњои маќомотњои 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: Учебник / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева Ф и 
др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2004. – С.316 
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њокимияти давлатї ва маќомотњои худидоракунии мањаллї 
ба вуљуд меоянд, дар маљмўъ харољотњои давлатиро ташкил 
медињанд. Ин масрафњо муносибатњои муайяни њуќуќї ва 
иќтисодиро дар бар мегиранд, яъне кулли масрафњо даќиќан 
бо меъёрњои њуќуќ танзим шуда, мањз дар бахши иќтисодию 
буљетї ба миён меоянд. 

Хароҷотҳои давлатӣ ҷабҳаҳои ташкилию ҳуқуқӣ дошта, 
қисмати таркибии фаъолияти молиявии давлатро ташкил 
медиҳад. Хароҷотҳои давлатӣ бо дигар самтҳои фаъолияти 
молиявии давлат махсусан ташкил ва ҷамъоварии воситаҳои 
пулии буҷетӣ робитаи зич дорад. Назорати молиявӣ бояд 
чун ҷузъи муҳимми хароҷотҳои давлатӣ баромад намояд, зе-
ро маҳз дар натиҷаи назорат маблағҳои давлатї метавонанд 
ба таври мусбат истифода гарданд. 

Дар раванди фаъолияти молиявӣ оид ба хароҷотҳои 
давлатӣ доираи васеи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд, ки онҳо 
дар баробари аз ҷониби ҳуқуқи молиявӣ танзим шуданашон 
робитаи ногусастанї бо ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи маъмурӣ ва 
соҳаҳои дигари ҳуқуқ доранд. Дар муносибатҳои мазкури 
молиявӣ корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ташкилотҳо, муас-
сисаҳо, мақомотҳои болоии онҳо ҳамчунин бонкҳо, ки ба во-
ситаи онҳо маблағҳо дода мешаванд. Дар чунин муноси-
батҳои ҳуқуқӣ ҳамзамон метавонанд ташкилотҳои ғайри-
давлатӣ низ ширкат варзанд, агар мақомотҳои ҳокимияти 
давлатӣ ё мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ қарори мах-
сус дар бораи ба онҳо ҷудо намудани маблағи дахлдор қабул 
карда бошанд1. 

Сарчашмаҳои даромади буҷет гуногун мебошад, новоба-
ста аз ин хароҷотҳои давлат бо ҳадафу ғояҳои муайян сурат 
мегирад. Хароҷотҳои давлатӣ дар заминаи барномаҳои ҳуку-
матӣ бо риояи қонунҳои соҳавӣ баҳри қонеъ намудани тала-
ботҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа амалӣ карда мешавад. 

                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: Химчаева Н.И., Покачалова Е.В. / отв. Ред. 
д.ю.н, проф. Н.И. Химчаева. – М.: Норма,2005. (серия учебно методиче-
ских комплексов). – С.360-361. 
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Раванди иҷроиши дилхоҳ вазифа ва ё функсияи давлати-
ро масрафҳои муайяни моддӣ ҳамроҳӣ менамояд. Иҷрои ва-
зифа ва функсияҳои давлатӣ бидуни сафарбар намудани ма-
блағи муайян бо ин мақсад ғайриимкон мебошад. 

Хароҷотҳои давлатӣ – ин фаъолияти давлат оид ба 
масраф намудани воситаҳои пулии фондҳои буҷетӣ, фондҳои 
ғайрибуҷетӣ ва воситаҳои корхонаҳои давлатӣ ва муас-
сисаҳои давлатӣ ҷиҳати иҷрои вазифа ва функсияҳои давлат 
мебошад, ки бо меъёрҳои ҳуқуқӣ молиявӣ мавриди танзим 
қарор дода шудааст. 

Хароҷотҳои давлатиро метавон аз рӯи асосҳои зерин 
тасниф намуд: 

2. Вобаста ба сарчашмаҳое, ки аз ҳисоби онҳо ха-
роҷотҳо амалӣ мешаванд ба хароҷотҳои марказонидашуда, 
яъне хароҷотҳое, ки аз ҳисоби буҷетҳои сатҳҳои гуногун ва 
фондҳои ғайрибуҷетӣ сурат мегиранд ва ба хароҷотҳои ғай-
римарказонидашуда, ки аз ҷониби корхонаю муассисаҳои 
давлатӣ аз ҳисоби воситаҳои пулии худашон ки дар рафти 
фаъолияташон мустақилона ба даст овардаанд ва дар ихти-
ёрашон мебошанд, амалӣ мегардад; 

3. Вобаста ба низоми буҷетӣ хароҷотҳои давлатӣ ба ха-
роҷотҳои умумиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудо мешаванд; 

Аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ танҳо хароҷоти намудҳои 
зерини фаъолият маблағгузорӣ карда мешаванд: 

- таъмини фаъолияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи марказии интихо-
бот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идоракунии 
давлатӣ, хароҷоти дигари дорои аҳаммияти умумидавлатӣ аз 
рўи феҳристе, ки ҳангоми қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли молиявии навбатӣ муайян карда мешавад; 

- фаъолияти низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- амалӣ намудани фаъолияти байналмилалӣ, таъмини мо-

лиявии иҷрои шартномаҳои байналмилалӣ ва шартномаҳо бо 
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ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, ҳамкориҳои байнал-
милалии фарҳангӣ, илмию иттилоотии мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, ки ҳангоми қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон барои соли молиявии навбатӣ муайян карда мешаванд; 

- мудофиа ва таъмини амнияти давлат, ба ғайр аз ха-
роҷоте, ки бо қарори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатӣ барои ҳамин мақсадҳо амалӣ карда мешавад; 

- таҳқиқоти бунёдӣ ва дастгирии пешрафти илмию тех-
никӣ; 

- дастгирии давлатии инфрасохторҳои нақлиётӣ ва 
сўзишворию энергетикии дорои аҳамияти умумидавлатӣ; 

- барномаҳои умумидавлатӣ оид ба рушди кишоварзӣ ва 
таъмини амнияти озуқаворӣ; 

- хароҷоти дорои аҳамияти умумидавлатӣ оид ба ҳифзи 
табиат ва муҳити зист; 

- бартараф намудани оқибатҳои вазъияти фавқулодда ва 
офатҳои табиӣ; 

- ташаккули моликияти ҷумҳуриявӣ ва маблағгузории 
ташкилотҳое, ки дар ихтиёри мақомоти ҳокимият ва идора-
кунии давлатӣ буда, ба моликияти давлатӣ мансубанд; 

- хизматрасонӣ ва пардохти қарзи давлатӣ; 
- ҷуброни хароҷоти фондҳои мақсадноки давлатӣ оид ба 

пардохти нафақа ва кумакпулӣ, дигар пардохтҳои иҷтимоӣ, 
ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби 
буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд; 

- пурра кардани захираҳои давлатии металҳои қимат-
баҳо ва сангҳои қиматбаҳо, захираи моддии давлатӣ; 

- гузаронидани интихоботу раъйпурсиҳо; 
- барномаҳои умумиҷумҳуриявии сармоягузорӣ; 
- таъмини иҷрои қарорҳои мақомоти ҳокимият ва идо-

ракунии давлатӣ, ки ба афзоиши хароҷоти буҷет ё камшавии 
даромади буҷет оварда мерасонанд; 

- таъмини иҷрои ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки амалӣ 
гардонидани онҳо ба сатҳи дигари мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ вогузор шудааст; 
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- дастгирии молиявии мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ; 

- ҳисоботи расмии омор; 
- дигар хароҷоти дорои аҳамияти умумидавлатӣ (моддаи 

16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон»). 

Маблағи фондҳои мақсадноки давлатӣ бошанд, танҳо 
барои иҷрои амалҳое истифода мешаванд, ки бо қонунгузо-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи буҷети фондҳои мазкур 
муайян гардида, бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли моли-
явии дахлдор тасдиқ карда шудаанд. 

Мутобиқи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 
ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ танҳо хароҷоти намудҳои зерини 
фаъолият маблағгузорӣ карда мешавад: 

- таъмини фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ; 

- таъмини фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак 
ва деҳот; 

- ташаккули моликияти коммуналӣ дар маҳалҳо ва идо-
ракунии он; 

- ташкил, таъмини фаъолият ва рушди муассисаҳои 
маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, 
матбуот ва нашрияҳои даврӣ, дигар муассисаҳое, ки ба мо-
ликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд; 

- рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ; 
- сохтмони роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ ва нигоҳдо-

рии онҳо; 
- ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар маҳалҳо; 
- ташкили истифода ва коркарди партовҳои рўзгор; 
- ташкили хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳолӣ ва муас-

сисаҳое, ки ба моликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиё-
ри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебо-
шанд; 
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- ҳифзи табиат дар маҳалҳо; 
- амалигардонии барномаҳои мақсадноки мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 
— хизматрасонии қарзи мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва пардохти он; 
- кумакҳои молиявии беподош (трансфертҳо) ба аҳолӣ; 
- гузаронидани интихоботи мақомоти намояндагии 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 
- маблағгузории қарорҳои дигари мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва хароҷоти дигар, ки муто-
биқи гурўҳбандии буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ мансуб дониста шуда-
анд. 

Моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар менамо-
яд, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ха-
роҷоти якҷояи намудҳои зерини фаъолият маблағгузорӣ 
карда мешавад: 

- дастгирии давлатии соҳаҳои саноат, сохтмон, кишо-
варзӣ, энергетика, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ; 

- таъмини фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ; 
- таъмини бехатарии зидди сўхтор; 
- таъмини фаъолияти илмию таҳқиқотӣ, таҷрибавию 

конструкторӣ, лоиҳакашию таҳқиқотӣ, ки пешрафти илму 
техникаро таъмин менамоянд; 

- таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маориф, тандурустӣ, 
фарҳанг ва варзиш; 

- таъмини ҳифзи табиат, ҳифз ва таҷдиди сарватҳои та-
биӣ, фаъолияти обуҳавошиносӣ; 

- таъмини пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои 
вазъияти фавқулодда ва офатҳои табиӣ; 

- рушди инфрасохтори бозор; 
- таъмини фаъолияти воситаҳои ахбори омма; 
- кумаки молиявӣ ба дигар буҷетҳо; 
- хароҷоти дигар, ки дар ихтиёри якҷояи мақомоти 

ҳокимият, идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии 
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ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 
деҳот мебошад. 

Тақсим ва вобаста кардани хароҷоти дар моддаи мазкур 
ифодаёфта байни буҷетҳои сатҳҳои мухталифи низоми 
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои идораи якҷояро тан-
зим менамояд, инчунин бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои со-
ли молиявии навбатӣ тасдиқ карда мешавад. 

Тартиби мувофиқаи тақсимот ва вобаста кардани ха-
роҷот дар идоракунии муштараки мақомоти ҳокимият, идо-
ракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда ме-
шавад. 

4. Вобаста аз мақсадҳои маблағгузорӣ хароҷотҳои 
давлатӣ аз маблағгузории масрафҳои ҷорӣ ва асосӣ ва ма-
блағгузории фондҳои захиравӣ иборат мебошанд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар моддаи 14 худ муқар-
рар менамояд, ки Хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста ба аҳамияти иқтисодӣ ба хароҷоти ҷорӣ 
ва хароҷоти асосӣ тақсим мешавад. Ба гурўҳ ҷудокунии ха-
роҷоти ҷорӣ ва асосии буҷет тибқи гурўҳбандии иқтисодии 
хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
карда мешавад. Хароҷоти ҷорӣ — қисми хароҷоти буҷет, ки 
барои таъмини фаъолияти ҷории мақомоти ҳокимият ва 
идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими-
яти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
ташкилотҳои буҷетӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ муқар-
рар гардида, барои дастгирии сатҳҳои дигари низоми буҷети 
давлатӣ, соҳаҳои алоҳидаи истеҳсолот бо тариқи расонидани 
кумаки молиявии беподош (дотатсия), мусоидати молиявӣ 
(субвенсия) ва кумаки молиявӣ (субсидия) истифода меша-
вад. Ба хароҷоти ҷорӣ инчунин хароҷоте мансуб мебошанд, 
ки тибқи гурўҳбандии буҷетӣ ба хароҷоти асосӣ дохил 
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нашудааст. Хароҷоти асосӣ — хароҷоти буҷет, ки барои ма-
блағгузории рушди фаъолияти сармоягузорӣ таъйин гар-
дидааст. 

Ба хароҷоти асосӣ инҳо дохил мешаванд: 
- хароҷоте, ки тибқи барномаҳои сармоягузории тас-

диқшуда барои маблағгузории шахсони ҳуқуқии амалкунан-
да ё аз нав таъсисёфта таъйин шудааст; 

- маблағҳое, ки ба шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун қарз барои 
маблағгузории рушд дода мешаванд; 

- хароҷоти вобаста ба таъмири асосӣ ва хариди воси-
таҳои асосӣ; 

- хароҷоте, ки ҳангоми иҷрои он молу мулки мутаноси-
бан ба моликияти ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ мансуббуда 
афзоиш меёбад; 

- хароҷоти дигаре, ки тибқи гурўҳбандии иқтисодии 
буҷетӣ ба хароҷоти асосӣ дохил карда шудааст. 

 Дар таркиби хароҷоти асосӣ мумкин аст фондҳои рушд 
таъсис дода шаванд. 

§ 2. Шаклњои харољотњои буљетї 

Хароҷотҳои буҷетї дар намуди маблағҷудокунии буҷетӣ 
сурат мегирад ва он таҷассумгари ҳаҷм ва андозаи воситаҳои 
пулӣ, ки бо қонунҳои буҷет барои соли дахлдор муайян 
шудаанд, мебошанд. Хароҷоти буҷет – маҷмўи хароҷоти 
буҷетҳои ҳама сатҳҳои низоми буҷетӣ, ки тибқи қонунгузо-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти соҳаҳо ва зи-
наҳои идоракунӣ муқаррар карда шудааст. Ба сифати наму-
дҳои асосии хароҷоти буҷет дотатсия ва субсидия баромад 
менамоянд. 

Маблағҷудокунии буҷетӣ ба як қатор мақсадҳо ва 
соҳаҳо ҷудо мешаванд ба монанди: 

1. Ба хизматрасонии давлатӣ, аз ҷумла ба пардохти 
қарордодҳои давлатӣ оид ба таъмини мол, иҷрои кор, ва ра-
сонидани хизмат барои эҳтиёҷоти давлатӣ. Масъалаи хариди 
давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ яке аз масъалаҳои 
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мубрам буда ҳам аз ҷониби намояндагони илмҳои оммавӣ ва 
ҳам намояндагони илмҳои хусусӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ 
қарор дода шуда истодааст. 

Эњтиёљоти давлат ба молњо њамчун зарурияти объективї 
нисбат ба њар як давлат ба вуљуд меояд. Дар марњилаи му-
осири инкишофи љомеа пешрафти давлат њамчун субъекти 
њокимияти сиёсї, ки маќсади асосии вай таъмини талаботу 
манфиатњои халќ мебошад аз чї гуна фаъолият кардани ин-
ститути хариди давлатї дар он, вобастагии калон дорад. Ва 
дар ин љо як ќатор масъалањои хусусияти њуќуќидошта ба 
вуљуд меоянд, чунки фаъолияти самарабахши ин институт 
бевосита аз иштироки субъектони њуќуќи хусусї дар вай, аз 
амалигардонии функсияњои давлат, аз иљрои барномањои 
маќсадноки давлатї ва дигар њадафњои иљтимоию иќтисодї, 
вобастагї дорад. Њар сол њаљми маблаѓњои пулї аз буљаи 
давлат барои амалигардонии хариди давлатї бо маќсади 
иљро гардидани њадафњои нави давлатї, аз љумла барои мун-
тазам амалигардонї ва расидан ба њадафњои стратегии 
давлат, зиёд гардида истодааст. Харољотњо барои хариди 
давлатї таќрибан 10 фоиз аз њаљми умумии харољотњои 
буљаи давлатии Тољикистонро ташкил медињанд1. Њисо-
ботњои оморї гувоҳї медињанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон маблаѓњои давлатї, ки барои хариди мол, кор ва хизма-
трасонї барои эњтиёљоти давлатї сарф гардидааст, њаљми 
онњо дар соли 2015 ба 786 825 273 сомонї, дар соли 2016 ба 
855 626 391 сомонї ва дар соли 2017 бошад андозаи вай ба 1 
739 566 927 сомониро ташкил медињанд2. Њамчунин, баъзе аз 
масъалањои мукаммалгардонии низоми хариди давлатї дар 
паёми њамасолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат зикр гардидааст барои сарфакорона, маќсаднок ис-

                                                                        
1 Ниг.: Бобохонов Ҳ.З. Автореферати диссертатсия барои дарёфти да-
раљаи илмии номзади илмњои њуќуќ дар мавзуи Масъалаҳои ҳуқуқи граж-
дании хариди давлатии мол тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 
Душанбе 2019. –  С. 3-4. 
2 Њисобот оид ба фаъолияти Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизма-
трасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 // 
http://zakupki.gov.tj/about/activity/ (санаи мурољиат: 28.12.2020) 
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тифода бурдани маблаѓњои буљетї њангоми хариди давлатї 
ва пешгирии омилњои коррупсионї дар ин самт зарур аст, ки 
низоми хариди электронии молу мањсулот бо истифода аз 
технологияњои муосири иттилоотї љорї карда шавад1. 

Барои иҷрои функсияҳои муассисаҳои давлатӣ ма-
блағҷудокунӣ барои пардохти музди меҳнати кормандон му-
тобиқи шартномаҳои меҳнатӣ ва масрафҳои дигар тибқи 
қонунгузории меҳнатӣ амалӣ мешавад. Инчунин барои ҷуб-
рони зараре, ки дар натиҷаи фаъолияти муассисаҳои давлатї 
ба шахсони сеюяи расидааст маблағҳои ҷудошуда равона 
карда мешаванд. 

2. Таъминоти иҷтимоии аҳолӣ. Ба маблағҷудокунии 
буҷетӣ дар соҳаи таъминоти иҷтимоии аҳолӣ маблағҷудоку-
ниҳо барои пардохтҳои иҷтимоии шаҳрвандон, ки дар дои-
раи талаботи конститутсия ва қонунҳои соҳаи иҷтимоӣ ҳуқуқ 
ба навъҳои гуногуни таъминоти иҷтимоиро доранд мансуб 
мебошад. Маблағҷудокуниҳои буҷетӣ бо мақсади иҷрои са-
надҳои номбурда, ки уҳдадориҳои муайянро дар самти 
нафақа, кумакпулӣ, ҷубронпулӣ ва дигар пардохтҳои иҷти-
моӣ, инчунин амалигардонии чораҳо оид ба ёрии иҷтимоии 
аҳолӣ нигаронида мешаванд. 

3. Пешниҳод намудани сармоягузории буҷетӣ. Сармоягу-
зории буљетї – маблағҳое, ки барои сохтмони асосӣ, хариди 
воситаҳои асосӣ ва коғазҳои қиматнок, пурра кардани захи-
ра ва манбаъҳои моддии давлатӣ равона карда мешаванд. 
Сармоягузории буҷетӣ ин воситаҳои пулии буҷетӣ мебо-
шанд, ки барои ташкил ва зиёд намудани моликияти давлатӣ 
равона шудаанд. Пешниҳод намудани сармоягузории буҷетӣ 
ба шахсони ҳуқуқӣ боиси ба бор овардани ҳуқуқи моликия-
тии давлат ба қисми эквивалентии сармояи оиномавии шах-
сони ҳуқуқӣ мебошад. Сармоягузории буҷетӣ ба шахсони 
ҳуқуқӣ дар доираи шартномаҳои гражданӣ, ки тибқи 
меъёрҳои ҳуқуқи гражданї омода мешаванд танзим меша-
                                                                        
1 Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба Маљлиси 
Олии Љумҳурии Тољикистон аз 20.04.2012. // http://www.prezident.tj/ 
node/1084 (санаи мурољиат: 28.12.2020). 
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вад. Сармоягузории буҷетӣ дар доираи барномаҳои давлатӣ 
ҷиҳати иҷрои ҳадафҳои давлат низ сурат гирифта метавонад. 
Ҳаҷм ва тартиби сармоягузорӣ ба шахси ҳуқуқии муайян дар 
асоси қонунҳои буҷет ба нақша гирифта мешавад. 

4. Пешниҳод намудани субсидия. Субсидия (кўмаки мо-
лиявӣ) – маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари ни-
зоми буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо шарти маблағгузории ҳиссавии хароҷоти 
мақсаднок дода мешаванд. Субсидия аз ҳисоби буҷети 
ҷумҳуриявӣ ба буҷети сатҳи дигар ва аз ҳисоби буҷетҳои 
ҷумҳуриявию маҳаллӣ ба шахсони воқеию ҳуқуқӣ роҳандозӣ 
мешавад. Субсидия ба таври бемузд ва беподош бо мақсади 
ҷуброни масрафҳо ё нагирифтани даромад вобаста ба ис-
теҳсоли мол, кор ва хизматрасонӣ амалӣ мешавад. Санадҳои 
ҳуқуқӣ бояд ба таври возеҳу равшан субъектон ва сабабу 
шароитҳоеро, ки боиси ба онҳо додани субсидия мегарданд, 
муқаррар намоянд. Дар сурати ба таври ғайри мақсаднок ис-
тифодагардидани маблағҳои субсидиявӣ бояд маблағҳо бар-
гардонида шаванд. 

5. Пешниҳод намудани дотатсия. Дотатсия (кумаки мо-
лиявии беподош) – маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи 
дигари низоми буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пўшо-
нидани хароҷоти ҷорӣ беподошу бебозгашт ҷудо карда ме-
шаванд. Дотатсияро ҳамчун интиқоли байни буҷетӣ низ ном 
бурдан мумкин аст. Фарқияти асосии дотатсия аз субсидия 
дар он аст, ки субъектони гирандагони субсидия васеъ ме-
бошанд ва субсидия бо шарти маблағгузории ҳиссавии ха-
роҷоти мақсаднок амалӣ мешавад. 

6. Супоридани пардохтҳо ва аъзоҳақиҳо. Амалї намуда-
ни чунин пардохтҳо ва аъзоҳақиҳо дар асоси шартномаҳои 
байналхалқӣ, ки ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар онҳо им-
зо гузоштааст, инчунин вобаста ба пардохти аъзоҳақӣ воба-
ста ба иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти таш-
килотҳои байналхалқӣ, конференсияҳои байналхалқӣ ё оид 
ба дигар уҳдадориҳои байналхалқӣ сурат мегирад. Масалан, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ихтиёран ба кишварҳое, ки 
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офатҳои табиӣ ба монанди обхезӣ, сўхтор, заминҷунбї ва 
ғайра зарар дидаанд, кўмаки молиявӣ расонад. 

7. Пардохтҳо оид ба қарзи давлатӣ ва кафолатҳо вобаста 
ба қарзҳои дигар субъектон. Ҳама сола хароҷотҳои муайяни 
буҷет баҳри баргардонидани қарзҳои давлатӣ ва инчунин 
маблағҳои муайян дар робита ба кафолати субъектони дигар 
масраф карда мешавад. Ин гуна хароҷотҳо дар қонунҳои 
буҷет ба таври мушаххас нишон дода мешаванд. Маблағҳо 
дар назди кредиторони шахсони сеюм, ки кафолати давлатӣ 
вобаста ба онҳо ҷой дорад танҳо дар сурате, ҷой дошта ме-
тавонад, ки субъекти қарзгир дар муҳлати муайянамудаи 
шартнома мустақилона маблағи қарз ва фоизҳоро вобаста ба 
он пардохт карда натавонад. Ҳамзамон маблағҳои муайян 
барои додани қарз ба давлатҳои дигар, ба шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ низ ҷой дошта метавонад, ки ҳамчун хароҷоти буҷетӣ 
ба ҳисоб мераванд. 

8. Пардохтҳо вобаста ба иҷроиши санадҳои судӣ. Барои 
ҷуброни зараре, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар натиҷаи 
фаъолияти ғайриқонунии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, 
мақомотҳои худидоракунии давлатӣ ё шахсони мансабдори 
мақомотҳои мазкур расидааст ва оид ба ин ҳолат санади 
дахлдори судї ҷой дорад, маблағҳои муайяни буҷетӣ равона 
карда мешавад. 

Номгӯи дақиқи шаклҳои хароҷотҳои буҷетӣ дар моддаи 
15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон” муқаррар шудааст, ки тибқи он 
хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ша-
клҳои зайл амалӣ карда мешавад: 

- маблағҷудокунӣ барои таъмини ташкилотҳои буҷетӣ; 
- маблағҳо барои пардохти мол (кор ва хизматрасони)-

ҳое, ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси шартномаҳои 
давлатӣ ва маҳаллӣ иҷро мекунанд; 

- интиқоли маблағ (трансферт)-ҳо ба аҳолӣ; 
- маблағҷудокунӣ барои ҷуброни хароҷоти иловагӣ, ки 

вобаста ба қабули қарор аз ҷониби мақомоти ҳокимияти 
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давлатӣ пеш меояд ва дар натиҷа боиси афзоиши хароҷот ё 
кам шудани даромад мегардад; 

- қарзи буҷетӣ ба шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла қарзи андоз, 
батаъхирандозӣ ва тамдиди муҳлат барои супоридани андо-
зу пардохтҳо ва дигар уҳдадориҳо; 

- мусоидати молиявӣ (субвенсия) ба шахсони ҳуқуқӣ; 
- кумаки молиявӣ (субсидия) ва қарз ба шахсони воқеӣ; 
- маблағгузории сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқии 

амалкунанда ва аз нав таъсисёбанда; 
- қарзи буҷетӣ, кумаки молиявии беподош (дотатсия), 

мусоидати молиявӣ (субвенсия), кумаки молиявӣ (субсидия) 
ба сатҳҳои дигари низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва фондҳои мақсадноки давлатӣ; 

- қарздиҳӣ ба давлатҳои дигар; 
- маблағҳо барои хизматрасонӣ ва пардохти уҳдадо-

риҳои қарзӣ, пардохти фоизи онҳо, аз ҷумла барои иҷрои 
кафолати мақомоти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ. 

Тартиби татбиқи гурўҳбандии буҷетӣ ва низомномаи 
гурўҳбандии буҷетии даромаду хароҷоти давлатиро Вазора-
ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ мекунад. 

§ 3. Мафњум, намуд ва принсипњои молиякунонии буљетї 

Таъминоти хароҷотҳои давлатии воситаҳои пулӣ бо 
роҳи молиякунонӣ амалӣ карда мешавад. Молиякунонии 
буҷетӣ – ин маҷмўи муносибатҳо оид ба ҷудо намудани во-
ситаҳои пулии давлатӣ чун қоида бо асосҳои бемузд ва бе-
бозгашт мебошад (ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи 
қонун, ки ба таври музднок ва бозгашт амалӣ мешавад), ки 
барои фаъолияти корхонаҳо ва муассисаҳо вобаста ба иҷрои 
вазифаю функсияҳои онҳо равона гардида, бо меъёрҳои 
ҳуқуқи молиявӣ танзим карда шудаанд. 

Муносибатҳои молиявӣ дар бахши хароҷотҳои буҷетӣ 
танҳо дар шакли муносибатҳои ҳуқуқӣ арзи ҳастӣ карда ме-
тавонанд. Мақомотҳои давлатӣ дар самти ҷудо намудани во-
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ситаҳои пулӣ нисбат ба сохторҳое, ки маблағҳои муайян ба 
онҳо равона менамоянд, аз усусли таъсиррасонии ҳокимиятӣ 
истифода мебаранд. Зимнан бояд қайд намуд, ки мақомотҳои 
ваколатдор дар соҳаи молиявӣ мисли дигар иштирокчиёни 
муносибатҳои молиявӣ аз ҳуқуқи мустақилияти фаврӣ 
маҳруманд. Онҳо наметавонанд масоили мақсаднокӣ, ҳаҷм 
ва муҳлати хароҷотҳои воситаҳои пулиро ба таври фаврӣ ва 
мустақилиятнокӣ ҳал намоянд. Ин равандҳо қаблан тавассу-
ти қонунҳо дар бораи буҷет ва қонунҳои соҳавӣ муқаррар 
гардидаанд. Субъектоне, ки муқаррароти қонунҳоро дар ин 
самт риоя наменамоянд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

Хароҷотҳои давлатӣ бо тарзҳои гуногун ба монанди мо-
лиякунонии сметавї-буљетї, молиякунуонӣ бо роҳи пеш-
ниҳод намудани қарзи бебозгашт ва кредитдиҳии буҷетӣ су-
рат гирифта метавонад. Дар низоми буљетии Љумњурии 
Тољикистон шакли аз њама пањнгаштаи харољотнамоии 
буљетї ин молиякунонии сметавї-буљетї мебошад. 

Молиякунонӣ – ин пешниҳод намудани воситаҳои пулӣ 
ба таври бемузд ва бебозгашт мебошад, ки барои амалӣ шу-
дани фаъолияти муайян нигаронида мешавад. Хароҷотҳои 
давлатӣ аслан аз ҳисоби даромадҳои ҷомеа, ки дар шакли 
буҷет ҷамъоварӣ мешаванд, маблағгузорӣ мегарданд1. 

Молиякунонӣ ба як қатор принсипҳои муайян асос ме-
ёбад. Ошкор намудани онҳо ҷиҳати ҳадафнок ва самаранок 
истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ инчунин ба манфиат ва 
сарфакорона хароҷот намудани онҳо нақши муҳим дорад. 

Химчаева Н.И. қайд менамояд, ки ҳоло дар қонунгузорї 
принсипҳои молиякунонии буҷетӣ пурра инъикоси худро 
наёфтаанд. Баъзе аз он принсипҳо пештар ва баъзе дигара-
шон баъди тағйир ёфтани низоми иқтисодӣ ба вуҷуд ома-
данд2. 

                                                                        
1 Ниг: Финансовое право учебное пособие / С.П. Сазонов, В.А. Кабанов, 
Г.В. Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Полянская; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2017. – С. 90. 
2 Ниг.: Финансовое право: учебник. 5-е изд., перераб и доп. / отв. ред. 
Н.И. Химчаева. – М.: Норма-Инфра – М, 2012. – С.638. 
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Новобаста аз сарчашмаҳои молиякунонӣ принсипҳои 
умумии зеринро дар бахши молиякунонии буҷетӣ номбар 
намудан мумкин аст: 

 Принсипи нақшавӣ – дар асоси ин принсип хароҷотҳо 
бояд дар асоси нақшаҳо, лоиҳаҳо ва барномаҳои ҷумҳуриявӣ 
ва маҳаллӣ ба нақша гирифта шаванд. Зарур аст дар нақшаи 
молиявӣ талабот ба воситаҳои пулӣ ва сарчашмаи 
қонеънамоии он нишон дода шавад. 

 Принсипи мувофиқати хароҷотҳои банақшагирифта-
шаванда ба ҳаҷми даромад. Принсипи мазкур маънои онро 
дорад, ки ҳангоми таҳия намудани нақшаи хароҷот бояд ба 
ҳаҷми даромадҳои буҷетҳо диққати ҷиддї дода шавад. Ха-
роҷот бояд аз андозаи даромади буҷетҳо зиёд ба нақша ги-
рифта нашавад. Номувофиқатии нақшаи хароҷот ва ба да-
ромадҳои буҷетҳо боиси ғайриимкон гардидани иҷроиши 
чунин нақшаҳо мебошад. 

 Суроғавӣ ва мақсаднокӣ будани воситаҳои пулӣ. 
Моҳияти ин принсип дар он зоҳир мегардад, ки маблағҷу-
докунии буҷетӣ бо нишон додани мақсади истифодабарии 
онҳо то гирандагони маблағҳои буҷетӣ расонида мешавад. 

 Манъ будани таъсири манфӣ ба ҳуқуқу манфиатҳои 
шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат дар ҳолати баҳра-
бардории молиякунонии хароҷотҳо. Молиякунонии ха-
роҷотҳо бояд тарзе сурат гирад, ки на танҳо боиси поймол 
гардидани ҳуқуқу манфиатҳои шахсони алоҳида гардад, бал-
ки дар иҷрои ҳадафу вазифаҳои конститутсионии кишвар 
мусоидат намояд. Мақомотҳои соҳавӣ уҳдадоранд, ки сама-
ранокии маблағҳои буҷетиро ки баҳри хароҷотнамоӣ ҷудо 
гардидаанд, таъмин намоянд. Шахсони мутасаддї риояи ин 
принсипро бояд ҳангоми таҳияи нақшаи хароҷот ба таври 
ҷиддӣ ба назар гиранд. 

 Мувофиқати хароҷотҳои маблағгузоришаванда ба та-
лаботҳои экологӣ, санитарӣ-гигиенӣ ва дигар талаботҳои 
муқаррар намудаи қонунгузорӣ. Тоза нигоҳ доштан ва ҳифзи 
экология инчунин вазъи санитарию гигиенӣ яке аз вази-
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фаҳои асосии давлат ва шаҳрвандон мебошад. Давлат 
ҷиҳати риояи ин талаботҳо ҳамасола як қатор корҳои суд-
мандро ба сомон мерасонад. Маблағгузории буҷетӣ низ бояд 
бо риояи ин принсип таҳия ва татбиқ карда шавад. 

 Бемузд ва бебозгашт будани молиякунонии буҷетӣ. 
Маблағгузории буҷетӣ ки ба самтҳои мухталиф сурат меги-
рад, ба тавре бемузду беподош ва бебозгашт сурат мегирад. 
Ҳангоми маблағгузории хароҷотҳо, ки баҳри иҷрои функсия 
ва вазифаҳои давлатӣ нигаронида шудаанд, гирандаи ин 
ҷиҳати баргардонидани ин маблағҳо ё додани фоиз вобаста 
ба онҳо маблағҳо ҳеҷгуна уҳдадорӣ ба дўш намегирад. Ило-
ва бар ин дар ҳолатҳои муайяннамудаи қонунгузорӣ ма-
блағгузории буҷетӣ аз қабили қарзи давлатӣ, додани кафола-
ти давлатӣ, кредитдиҳии буҷетӣ ва дигар ҳолатҳои муқар-
рарнамудаи қонунҳо хусусияти музднокӣ ва бозгаштиро до-
ро мебошанд. 

 Ба таври шафоф харҷ намудани воситаҳои пулӣ. 
Ҳамаи воситаҳои пулӣ бояд ба таври шафоф вобаста ба 
ҳадафҳои муайяншуда истифода гарданд. Ғайримақсаднок 
истифода бурдани воситаҳои буҷетӣ манъ аст. 

 Назорат аз болои истифодабарии маблағҳои буҷетӣ 
ва ҷавобгарӣ вобаста ба ҳуқуқвайронкунӣ дар ин самт. Ба 
хотири риояи ин принсип мақомотҳои дахлдори назоратӣ 
таъсис дода шудаанд, ки онҳо истифодабарии мақсадноки 
маблағҳои давлатиро тибқи қонунҳо назорат менамоянд. 
Ҳамчунин ҷиҳати ғайримақсаднок истифода бурдани ма-
блағҳои буҷетӣ ё дар дигар шакл вайрон намудани талаботҳо 
нисбат ба истифодаи маблағҳои буҷетӣ қонунгузор ҷавобга-
риҳои мушаххасро муқаррар намудааст. Аз ин рў бояд назо-
рат дар ин самт пайваста ба роҳ монда шавад то баҳри 
пешгирии қоидавайронкуни аз ҷониби шахсони дахлдор му-
соидат карда шавад ва ҳуқуқвайронкуниҳо ошкор гардида, 
шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. 
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§ 4. Молиякунонии сметавї-буљетї 

Молиякунонии сметавӣ-буљетї ин пешниҳод намудани 
воситаҳои пулӣ аз буҷети давлатӣ барои пӯшонидани ха-
роҷотҳо мувофиқи сметаи манзурнамуда мебошад1. Химиче-
ва Н. И., Покачалова Е. В. ќайд менамоянд, ки молиякуно-
нии сметавї-буљетї – ин тартиби људо намудани воситањои 
буљетї ба муассисањо дар асоси смета аз низоми буљетї ба-
рои амалї намудани харољотњо вобаста ба фаъолияти асосии 
онњо ва рушдашон мебошад. Ба молиякунонии сметавї-
буљетї принсипњои умумии моликунонї ба монанди бебоз-
гаштї, бемуздї маќсаднок ва самаранок истифода бурдани 
воситањои пулї, риояи интизоми молиявї, амалї намудани 
молиякунонї ба њадди иљрои корњо ва хизматрасонињо бо 
дарназардошти истифода бурдани маблаѓгузории буљетии 
ќаблї пањн мегардад2. 

Молиякунонии сметавї-буљетї љиддан дар доираи сме-
та, ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ шудааст 
сурат мегирад. Муассисањои давлатии буљетї метавонанд 
воситањои пулии иловагиро ба монанди њадя ё кумаки ихти-
ёрї, пардохтњои маќсадноки шахсони воќеї ва њуќуќї ва ди-
гар навъи маблаѓњоро, ки ба талаботи ќонунгузорї мухолиф 
нестанд љалб намуда, истифода баранд. Маблаѓњои иловагии 
љалбшуда андозаи маблаѓгузории буљетиро вобаста ба сме-
таи тасдиќгардида коњиш дода наметавонад. 

Ташкилотҳои буҷетӣ дар доираи маблағҳои барояшон 
пешбинишуда сметаи хароҷоти худро таҳия ва тасдиқ наму-
да, дар муҳлати на зиёда аз 30 рўзи пас аз тасдиқи буҷети 
давлатӣ онҳоро ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод менамоянд. Тартиби таҳия ва тасдиқи сметаи ха-
роҷоти ташкилотҳои буҷетиро Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар менамояд. Тартиб ва тасдиқи сметаи 
                                                                        
1 Ниг.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь // СПС «Консултант Плюс». – М.: ИНФРА – 
М, 2011 
2 Ниг.: Финансовое право: Химчаева Н.И., Покачалова Е.В. / отв. Ред. 
д.ю.н, проф. Н.И. Химчаева. – М.: Норма, 2005. (серия учебно методиче-
ских комплексов) – С. 371. 



336 

хароҷоти муассисаҳои буҷетиро Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар мекунад. 

Вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ ха-
роҷоти худро мувофиқи сметаҳои тасдиқшуда амалӣ мена-
моянд. Ташкилотҳои дахлдор ба воситаи хазинадории мар-
казии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаҳои 
маҳаллии он маблағгузорӣ карда мешаванд. Роҳбарони 
тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони 
маблағҳои буҷетӣ барои истифодабарии мақсаднок ва сама-
рабахши маблағҳои буҷетӣ масъул мебошанд. Ташкилотҳои 
буҷетӣ ҳуқуқ надоранд зиёдтар аз маблағҳои тасдиқкардаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор аз 
ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва 
буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ уҳдадорӣ қабул 
намоянд. 

Хароҷоти тасдиқшудаи буҷетии вазорату идораҳо ва ди-
гар ташкилотҳои буҷетӣ метавонад дар ҳолатҳои пешбини-
намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдори моли-
явӣ тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир 
ёбад ва аз нав тақсим карда шавад. Дар доираи сметаи ха-
роҷоти вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ азна-
втақсимкунии маблағҳо байни моддаҳои хароҷот бо иҷозати 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

Буҷети ҷумҳуриявӣ аз рўи хароҷот тавассути низоми ав-
томатикунонидашудаи хазинадории давлатӣ дар доираи ма-
блағҳои буҷетии дар суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ воқеан 
мавҷудбуда бо риояи ҳатмии марҳилаҳои асосии зерин иҷро 
карда мешавад: муқаррар намудани таъиноти буҷетии 
тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ дар асоси рўйхати та-
сдиқшудаи буҷетӣ; расонидани маблағҳои буҷетӣ ба тақсим-
кунандагони маблағҳои буҷетӣ, инчунин тасдиқи сметаҳои 
буҷетӣ аз ҷониби гирандагони маблағҳои буҷетӣ; қабули 
уҳдадориҳои пулӣ аз ҷониби гирандагони маблағҳои буҷетӣ; 
тасдиқ ва санҷиши иҷрои уҳдадориҳои пулӣ; иҷрои пар-
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дохтҳо (хароҷоти маблағҳои буҷетӣ); истифодабарии мол 
(кор, хизматрасонӣ) бо мақсади амалӣ намудани вазифаи 
тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ ва татбиқи барно-
маҳои давлатӣ. 

Фаъолияти муассисањои иљтимої, фарњангї, илмї, 
фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ ва суд, фаъолият оид 
њифз ва бехатарии кишвар, фаъолияти Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, фаъолияти маќомотњои њокимияти 
иљроия ва маќомотњои худидоракунии мањаллї инчунин 
фаъолияти Президенти Љумњурии Тољикистон, Дастгоњи 
иљроияи Президент ва сохторњи дигари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон объекти молиякунонии сметавї-
буљетї мебошанд. 

Моҳияти молиякунонии буҷетӣ-сметавӣ аз он иборат 
аст, ки мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, ва сохторҳои дигари 
давлатӣ, ки даромади худи надоранд, ҳамаи хароҷотҳои худ-
ро дар доираи маблағҳои сметаи тасдиқшуда мепӯшонанд. 

САВОЛЊОИ БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Харољотњои давлатї аз кадом њисобњо амалї мегар-

дад? 
2. Соњањо ва ма маќсадњои маблаѓљудокунии буљетї ка-

домњоянд? 
3. Харољотњои давлатї дар кадом шаклњо амалї карда 

мешавад? 
4. Сметаи харољотњои ташкилотњои буљетї чи тавр 

тањия ва тасдиќ карда мешавад? 
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БОБИ 16. АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ МУОМИЛОТИ 
ПУЛЇ ВА ЊИСОБЊО 

§ 1. Танзими њуќуќии муомилоти пулї дар Љумњурии 
Тољикистон 
§ 2. Низоми пулии Љумњурии Тољикистон 
§ 3. Танзими њуќуќии њисоббаробаркунии наќдї 
ва амалиётњои кассавї 
§ 4. Асосњои њуќуќии њисобаробаркунии ѓайринаќдї 

§ 1. Танзими њуќуќии муомилоти пулї 
дар Љумњурии Тољикистон 

Таърих гувоњи он аст, ки муомилоти пулї дар Тољики-
стон аз даврањои ќадим оѓоз гардидааст. Тангањои ќадимта-
рине, ки дар ќаламрави Тољикистон пайдо гардидаанд ба 
замони давлатдории њахоманишинњо нисбат дода мешаванд. 
Дар њама марњилањои давлатдории тољикон рушду инки-
шофи муносибатњои пулї ба назар мерасад. 

Муносибатњои љамъиятие, ки дар робита ба муноси-
батњои пулї ба вуљуд меоянд, объекти бевоситаи танзими 
молиявї-њуќуќї мебошанд. Зери мафњуми муносибатњои 
пулї њаракати мустаќили пул, ки дар шакли наќдї ва ѓайри 
наќдї сурат мегиранд, фањмида мешавад. 

Танзими њуќуќии муомилоти пулї дар Љумњурии 
Тољикистон ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор”, фармонњои Президент, 
ќарорњои Њукумат ва санадњои њуќуќии Бонки миллии 
Тољикистон асос меёбад. 

Муносибатҳои пулӣ он қисми муносибатҳои молиявӣ 
мебошанд, ки ҳангоми ташкил, тақсимнамоӣ ва истифодаб-
арии мақсадноки маблағҳои пулии давлат ба вуҷуд меоянд. 
Аз ин pӯ, иҷроиши уҳдадории пулии байни тарафҳои ба-
робар маънои муносибатњои пулии оммавиро надорад. 
Ҳамаи муносибатҳои амволӣ аз рӯи характери худ пулӣ ме-
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бошанд, вале на ҳамаи муносибатҳои пулиро муносибатҳои 
молиявӣ номидан мумкин аст. Пул воситаи муҳимми омма-
вии таъмини функсияҳои тақсимкунӣ ва назорати молиявии 
давлатӣ мебошад. Дар муносибатҳои молиявӣ моҳияти 
ҳуқуқии пул бо ин фаҳмиш, албатта маҳдуд намегардад. Дар 
таъмини функсияњои молиявии давлатӣ пул мавќеъ ва ни-
зоми хосаи худро дошта, яке аз воситаҳои муҳимми ҳисоби 
дороии молиявӣ, иҷроиши ухдадориҳои оммавии молиявӣ ва 
таъмини амнияти иқтисодии кишвар мебошад. 

Пул ҳамчун мафҳуми муҳимми иктисодӣ, ҳамчун моли 
махсус аз қаъри асрҳо то замони мо воситаи тавоноии муо-
милот, хариду фурӯши мол, пардохти андоз, боҷу хироҷ ва 
хизматрасонӣ нақши калон мебозад. Вай як чизи муќаррарӣ 
ва айни замон сермуаммову пурасрор аст. 

Бозёфтҳои бостоншиносӣ собит менамоянд, ки дуруст 
фаҳмидани пайдоиш, тараққиёт ва таназзули давлатҳо дар 
пулҳои ин давру замон нақши равшани худро акс менамо-
янд. Пул ҳамчун олоти муҳимми иќтисодӣ ва фишанги таво-
ноӣ, хочагидорӣ дар пешравии истеҳсолот ва баланд бардо-
штани самаранокии он нақши худро ба воситаи вазифаҳои 
зерин ифода мекунад: ченаки арзиш, воситаи муомилот, во-
ситаи маблағҷудокунӣ, воситаи андӯхт ва пули љаҳонӣ. 

Дар якҷоягӣ ва бо ҳам алоқамандии вазифаҳои номбур-
да, пул ҳамчун воситаи ченкунии арзиши мол, ҳисобу китоби 
мубодилоти мол, маблағљудокунӣ, пардохт ва воситаҳои ро-
битаҳои муфиди иқтисоди хориҷӣ баромад мекунад. 

Пул ҳамчун ченаки арзишӣ барои ҳисоб кардани андо-
заи масраф, муайян кардани арзиши аслии мол ва нархи он 
хизмат мекунад, зеро бе ченкунии андозаи хароҷотҳои ис-
теҳсолӣ ва муомилот арзиши мол ва даромаднокии он дар 
бозор арзёбӣ карда намешавад ва соҳиби он муфлис мешава-
ду бас. 

Дар вазифаи воситаи муомилот бошад, танҳо пас аз 
фурӯхтани мол ба пул барои ҷамъият аз ҷиҳати миқдор ва 
сифат зарур будани он муайян гардида, қобилияти харидо-
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рии ахолӣ санҷида мешавад, ки барои иштирокчиёни бозор 
муњим аст1. 

Пул дорои фунсияњои зерин мебошад: 
1. Воситаи муайян намудани ченаки арзиш; 
5. Воситаи мубодила; 
6. Воситаи пардохт; 
7. Воситаи захира кардан. 
Бештари муносибатњои пулї дар заминаи муќаррароти 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон” аз 26.06.2011 ба танзим дароварда мешавад. 
Моддаи 66 ќонуни мазкур муќаррар менамояд: 

1. Бонки миллии Тољикистон чопи пулњои коѓазї ва 
сикказании тангањоро ташкил мекунад ва барои таъмини 
амнияти нигоњдории нишонањои пулї, ки ба муомилот ба-
роварда нашудаанд, инчунин дар хусуси аз муомилот ги-
рифтан ва нобуд кардани пулњои коѓазї ва тангањои аз муо-
милот гирифташуда тадбирњо меандешад. 

2. Бонки миллии Тољикистон тартиби муайян намудани 
коршоямии нишонањои пулї ва иваз намудани пулњои 
коѓазї ва тангањои фарсударо муќаррар мекунад. Тартиби 
муайянсозии коршоямии нишонањои пулї ва иваз намудани 
онњо дар матбуот чоп карда мешавад. 

3. Иваз намудани пули миллии дар муомилотбуда аз та-
рафи Бонки миллии Тољикистон сурат мегирад. 

4. Бонки миллии Тољикистон пулњои коѓазї ва тангањои 
фарсударо аз муомилот гирифта, нобуд мекунад ва ба ивази 
онњо ба муомилот пулњои коѓазї ва танга мебарорад. 

5. Агар ороиши пулњои ивазшаванда ба меъёрњои 
муќарраршуда мутобиќ набошад, Бонки миллии Тољикистон 
метавонад онњоро иваз накунад. 

Мутобиќи моддаи 68 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» Бонки миллии 
Тољикистон бо ќарори Раёсат метавонад њар гуна пули 
                                                                        
1 Ниг.: Сангинов Д.Ш., Кабутов Э.Д., Ризоева С.К., Хољаева Р.М., Мав-
лоназаров О.А., Сангов С.И. Њуќуќи интернетї ва њуќуќи асъори 
Љумњурии Тољикистон: Васоити таълимї. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – 
С. 137. 
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коѓазї ва тангањои дар муомилотбударо аз муомилот ги-
рифта, ба ивазашон пулњои њамарзиши дигари коѓазї ва 
тангањо барорад. Баъди ба охир расидани давраи ивазкунї, 
ки ба гирифтани пулњои коѓазї ва танга аз муомилот ва ба 
дигар пулњои коѓазї ва тангањо иваз намудани онњо воба-
ста аст, пулњои коѓазї ва тангањои њамин тавр аз муомилот 
баровардашуда дигар воситањои пардохтї буда наметаво-
нанд. 

Ба таври самаранок рушд намудани иќтисодиёти давлат 
асосан аз вазъи муомилоти пулї ва устувории функсионалии 
низоми пулї муайян карда мешавад. Муносибатњои пулї ба 
кулли низоми молиявї пањн мегардад1. 

Барои мустањкамии низоми молиявию иќтисодї амалї 
намудани танзими молиявї-њуќуќии устувори низоми пулї 
ва ба роњ мондани назорати давлатї дар ин самт зарур аст. 

§ 2. Низоми пулии Љумњурии Тољикистон 

Дар солњои аввали истиќлолият бинобар сабаби мављуд 
набудани танзими самараноки муомилоти пулї ва низоми 
пулї Тољикистон ба мушкилотњои азими иќтисодї, сиёсї ва 
иљтимої мувољењ шуд. Дар њудуди Љумњурии Тољикистон аз 
соли 1991 то моњи январи соли 1994 пули замони Иттињоди 
Шўравї амал мекард. Ин раванд ба иќтисодиёти давлати 
навтаъсис зарари њангуфт расонд. Аз моњи январи соли 1994 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон асъори миллии Федерат-
сияи Россия мавриди гардиш ва муомилот ќарор гирифт ва 
ин раванд то соли 1995 идома кард. Санаи 10 майи соли 1995 
пули миллии тољикї бо номи рубли тољикї, ки эмитенти он 
Бонки миллии Тољикистон буд ба мумоилот бароварда шуд. 
Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 октяб-
ри соли 2000 № 415 дар бораи аз таърихи 30 октябри соли 
2000 ба муомилот баровардани воњиди нави пули миллии 
кишвар – “Сомонї” эълон гардид. 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право: Учебник / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева Ф и 
др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2004. – С.358. 
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Дар асоси моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон низоми пулиро Президент муайян менамояд ва маълу-
мотро ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пеш-
ниҳод менамояд. Моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи Бонки миллии Тољикистон” низ дар робита ба 
ин меъёри конститутсионї муќаррар менамояд, ки низоми 
пулии Љумњурии Тољикистонро Президенти Љумњурии 
Тољикистон муайян менамояд. 

Зери мафњуми низоми пулї тартиби ба ќонунњо асосё-
фтаи ташаккул ва танзими муомилоти пулї фањмида меша-
вад, ки дар шакли наќдї ва ѓайринаќдї дар дохили кишвар 
ќарор дорад. 

Низоми пулии Тољикистон воҳиди расмии пулӣ, эмис-
сияи пул ва ташкил ва танзими муомилоти пулро дарбар 
мегирад. Нишондињандањои мазкурро њамчун унсурњои ни-
зоми пулї ном бурдан мумкин аст. 

Воҳиди расмии пули миллї сомонӣ мебошад. Як сомонӣ 
аз 100 дирам иборат аст. Сомонӣ дар қаламрави ҶТ ягона 
воситаи пардохтест, ки њељ гуна мањдудияти муомилотї нис-
бати он муќаррар нашудааст. 

Эмиссияи пул маънои барориши пулро дорад. Дар 
Љумњурии Тољикистон ин њуќуќ дар доираи муќаррароти 
ќонунгузорї ба Бонки миллии Тољикистон дода шудааст. 
Бонки миллии Тољикистон эмиссияи пулро ба таври моно-
полї амалї менамояд. Ба таври монополї амалї намудани 
эмиссияи пул аз љониби нињоди номбурда талаботи худи ни-
зоми молиявї, бонкї ва асъории мамлакат мебошад. Мањз 
ин гуна муносибат ба эмиссияи пул устувории низоми моли-
явии давлатро таъмин намуда, омили эътирофи низоми мо-
лиявию бонкї дар сатњи љањонї мегардад. 

Боби 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бон-
ки миллии Тољикистон» низоми пулї ва ташкили муомилоти 
пулї номгузорї шуда ин масоилро ба таври бояду шояд тан-
зим намудааст. 

Пули миллии аз љониби Бонки миллии Тољикистон ба-
ровардашуда ва дар гардиш ќарордошта воситаи ягона ва 
истисноии пардохти њар гуна уњдадорињои пулї ва њисобба-
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робаркунињо буда, ќабули он бо арзиши номиналиаш дар 
Љумњурии Тољикистон аз рўи тамоми пардохтњои пулї 
њатмї мебошад. Бонки миллии Тољикистон дорои њуќуќи ис-
тисноии эмиссияи (барориши) пули коѓазї (банкнота) ва 
танга њамчун воситаи ќонунии пардохт дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Бонки миллии Тољикистон бо меъёрњои худ арзиши но-
миналї, андоза, вазн, ороиш ва дигар хусусиятњои пули 
коѓазї ва тангањоеро, ки дар Љумњурии Тољикистон воситаи 
пардохт мебошанд, муќаррар мекунад. 

Бонки миллии Тољикистон чопи пулњои коѓазї ва сикка-
зании тангањоро ташкил мекунад ва барои таъмини амнияти 
нигоњдории нишонањои пулї, ки ба муомилот бароварда 
нашудаанд, инчунин дар хусуси аз муомилот гирифтан ва 
нобуд кардани пулњои коѓазї ва тангањои аз муомилот ги-
рифташуда тадбирњо меандешад. Бонки миллии Тољикистон 
тартиби муайян намудани коршоямии нишонањои пулї ва 
иваз намудани пулњои коѓазї ва тангањои фарсударо муќар-
рар мекунад. Тартиби муайянсозии коршоямии нишонањои 
пулї ва иваз намудани онњо дар матбуот чоп карда мешавад. 
Иваз намудани пули миллии дар муомилотбуда аз тарафи 
Бонки миллии Тољикистон сурат мегирад. Бонки миллии 
Тољикистон пулњои коѓазї ва тангањои фарсударо аз муоми-
лот гирифта, нобуд мекунад ва ба ивази онњо ба муомилот 
пулњои коѓазї ва танга мебарорад. Агар ороиши пулњои 
ивазшаванда ба меъёрњои муќарраршуда мутобиќ набошад, 
Бонки миллии Тољикистон метавонад онњоро иваз накунад. 

Бонки миллии Тољикистон бояд њангоми пайдо шудани 
талаботи иќтисодиёт ба пул онро бо нишонањои пулї дар 
њаљми муќарраркардаи худ таъмин намояд. 

 Бонки миллии Тољикистон бо ќарори Раёсат метавонад 
њар гуна пули коѓазї ва тангањои дар муомилотбударо аз 
муомилот гирифта, ба ивазашон пулњои њамарзиши дигари 
коѓазї ва тангањо барорад. Баъди ба охир расидани давраи 
ивазкунї, ки ба гирифтани пулњои коѓазї ва танга аз муоми-
лот ва ба дигар пулњои коѓазї ва тангањо иваз намудани 
онњо вобаста аст, пулњои коѓазї ва тангањои њамин тавр аз 
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муомилот баровардашуда дигар воситањои пардохтї буда 
наметавонанд. 

Ташкил ва танзими муомилоти пул чун унсури муњимми 
низоми пулї ба шумор рафта маънои ба таври дахлдор таш-
кил ва мавриди танзими њуќуќи ќарор додани тамоми љан-
бањои муомилоти пулиро дар кишвар дорад. Бо маќсади ду-
руст ва њамаљониба ташкил ва амалї намудани низоми пулї 
ва муомилоти пулї ба Бонки миллии Тољикистон чунин ва-
зифањо дода шудааст: 

тањия ва амалї намудани сиёсати пулию ќарзии 
Љумњурии Тољикистон; 

- тањлили иќтисодї ва пулї ва дар асоси он ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани таклифњо, инчу-
нин ба маълумоти љомеа расонидани натиљањои тањлил; 

- ташкили низоми пардохт, клиринг, њисоббаробаркунї 
ва низоми хизмат расонињои пулї, танзим ва назорати 
фаъолияти онњо; 

- ба таври монополї амалї намудани эмиссияи пули 
наќд, ба муомилот баровардан ва аз муомилот гирифтани 
пул; 

 - нигањдорї ва идораи захирањои байналмилалї; 
- иљрои амалиётњои бонкї; 
- аз номи Љумњурии Тољикистон ба худ гирифтани уњда-

дорињо ва иљрои амалиётњое, ки аз иштироки Љумњурии 
Тољикистон дар фаъолияти ташкилотњои байналмилалии 
молиявї бармеоянд; 

- тањияи тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон. 
Мутобиќи талаботи моддаи 14 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии Тољикистон” Бонки 
миллии Тољикистон масъули тањия ва татбиќи сиёсати пулии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Бонки миллии Тољикистон 
бо маќсади мусоидат ба њамкории байниидоравї, аз љумла 
мубодилаи иттилоот ва бањодињии вазъи иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи сиёсати пулї таъсис 
медињад. Кумитаи сиёсати пулї маќоми машваратии байни-
идоравї буда, ба Раёсат тавсияњо пешнињод мекунад. Њайат, 
вазифањо ва тартиби фаъолияти Кумитаи сиёсати пулї бо 



346 

низомномаи он, ки аз љониби Раёсат тасдиќ карда мешавад, 
муайян мегардад. Бо маќсади истифодаи босамари фи-
шангњои сиёсати пулию ќарзї ва рушди муътадили нишон-
дињандањои пулї Бонки миллии Тољикистон дурнамои сиё-
сати пулию ќарзии Љумњурии Тољикистонро барои соли 
оянда тањия намуда, њар сол то 1 ноябр ба баррасии Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
пешнињод менамояд. Бонки миллии Тољикистон њар се моњ 
оид ба вазъи макроиќтисодї ва масъалањои татбиќи сиёсати 
пулї дар воситањои ахбори омма маълумот нашр менамояд. 

Танзими њуќуќии ташкили низоми пулї ва муомилоти 
пулї дар Љумњурии Тољикистон бо меъёрњои њуќуќи моли-
явї сурат мегирад, зеро мањз ин меъёрњо вазъ, моњият ва 
љанбањои дигари онро муќаррар ва танзим менамоянд. 

§ 3. Танзими њуќуќии њисоббаробаркунии наќдї 
ва амалиётњои кассавї 

Асоси ибтидоии њуќуќии њисоббаробаркунї ин ба муо-
милот баровардани пулњои ќоѓазї ва тангањо тибќи тартиби 
муќарраршуда мебошад. Њар як давлати соњибистиќлол до-
рои пули миллии худ мебошад. Дар асл мављуд будани пул 
гувоњидињандаи мављудияти њисоббаробаркунињои наќдї 
мебошад. Њисоббаробаркунї байни шањрвандон ва њисоб-
баробаркунї бо иштироки шањрвандон, ки бо иљрои 
фаъолияти соњибкории онњо вобаста намебошад, бо пули 
наќд бидуни мањдудияти маблаѓ анљом дода мешавад. 

Њисоббаробаркунї дар Љумњурии Тољикистон бо роњи 
њисоббаробаркунии наќди ва ѓайринаќдї амалї карда ме-
шавад. Ба сифати воситаи ќонунии њисоббаробаркунї дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон пули сомонї эътироф 
шудааст, ки ќабули он аз рўи арзиши эътибориаш њатмист. 
Истифодаи асъори хориљї ба сифати воситаи пардохт танњо 
дар њолатњои тартиб ва шартњои пешбининамудаи ќонун 
мумкин мебошад. 

Пардохтњои наќдї шакли ибтидої, аз њама оддї ва 
баъзан ивазнашавандаи пардохт мебошад. Батанзимдарории 
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муомилоти пули наќд аз рўи якчанд самтњо амалї карда ме-
шавад: 

- сарфкунї ва муомилоти маблаѓњои пулї; 
- амалиётњои кассавї бо маблаѓњои пулї; 
 - нигоњдории маблаѓњои пулї1. 
Муносибатњои њисоббаробаркунї аз љониби меъёрњои 

соњањои гуногуни њуќуќї ба монанди њуќуќи молиявї, 
њуќуќи бонкї, њуќуќ соњибкорї ва њуќуќи гражданї ба тан-
зим дароварда шуда, дар маљмўъ як институти комплексии 
њуќуќро ташкил медињад. 

Њама муносибатњои њисоббаробаркунї дар хољагии 
халќ бо принсипи умумї барпо карда шудааст, онњо бо ќо-
идаи ягона ба амал бароварда мешаванд, ки бо ќонунгузорї 
ё дигар санади БМТ муќаррар карда мешавад. Барои иљро 
намудани уњдадорињо ба шахсони њуќуќї њисоббаробарку-
нии дуруст ва сариваќтї лозим аст. Дар шароити муноси-
батњои бозоргонї амалисозии бисёр уњдадорињо бо муоми-
лоти воситањои пулї алоќаманд аст, масалан, барои мањсу-
лоти расондашуда, барои пардохти њаќќи мењнат ва ѓ2. 

Манбаъњои асосии танзимкунандаи муносибатњои 
њисоббаробакунї Кодекси граждании Љумњурии Тољики-
стон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки мил-
лии Тољикистон”. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи фаъолияти бонкї” санадњои Њукумат ва санадњои Бонки 
миллии Тољикистон мебошанд. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти бонкї” амалиёти кассавї аз ќабул намудан, аз 
нав њисоб кардан, иваз намудан, бастан ва нигоњ доштани 
пулњои коѓазї ва тангањо иборат мебошад. 

Умуман бояд ќайд намуд, ки зери мафњуми амалиётњои 
кассавї маљмўи равандњои моддї-техникиро фањмидан мум-
кин аст, ки ба ќабул, нигоњдорї ва додани пули наќд 
алоќаманд мебошанд. Амалиётњои кассавї амалиёти оддї 

                                                                        
1 Ниг.: Абдуллоев Ф.Р., Холхуљаев З.И. Њуќуќи молиявї. (маљмўаи 
таълимї-методї).  – Душанбе; Озар, 2014. – С. 345. 
2 Ниг.: Сангинов Д.Ш.Мирзоев П.З. Њуќуќи соњибкории Љумњурии 
Тољикистон: воситаи таълимї. – Душанбе, 2015. – С. 450 
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набуда, ба сифати як тарафи он њатман шахсони њуќуќї ба-
ромад менамоянд. Амалиётњои кассавї яке аз намуди амали-
ётњои бонкї ба њисоб меравад. Амалиётњои кассавї бевосита 
аз љониби меъёрњои њуќуќи молиявї ва бонкї ба танзим да-
роварда мешаванд. 

Тартиби амалї намудани амалиётњои кассавиро Бонки 
миллии Тољикистон дар асоси санади дахлдор муќаррар ме-
намояд. 

§ 4. Асосњои њуќуќии њисобаробаркунии ѓайринаќдї 

Ќонун номгўи пурраи њисоббаробаркунии ѓайранаќ-
диро барои иштирокчиёни муомилоти гражданї пешбинї 
наменамояд. Он танњо њисоббаробаркунї оид ба супориши 
пардохт, тибќи аккредитив, чекњо, њисобу китоб тибќи 
инкасро муќаррар менамояд. Вале ќонунгузор истифодаи 
дигар шаклњои њисоббаробаркуниро, ки ќонунхо, ќоидањои 
бонкии мутобиќи онњо тањиягардида ва анъанањои 
муомилоти кории амалияи бонкї пешбинї намудааст, 
инкор наменамояд. Њамзамон тарафњои шартнома њуќуќ 
доранд бо ихтиёри худ њама гуна шаклњои њисоббаро-
баркунии дар боло зикршударо интихоб ва истифода 
намоянд (м.887 КГ). 

Хусусияти хосси њисоббаробаркунии ѓайринаќдї дар 
шароити муосир дар он зоњир мегардад, ки пешнињод наму-
дани пул барои гирифтани мол,иљрои кор ва хизматрасонї 
аз рўи шартнома ба воситаи миёнаравии бонк сурат мегирад, 
ки ин махсусияти муњимми иќтисодити бозоргонї мебошад1 

Дар уњдадорињои њисоббаробаркунї субъектњои зерин 
иштирок менамоянд: а) пулдињанда; б) бонки пулдињанда; 
в) пулќабулкунанда; г) бонки пулќабулкунанда. Њар як 
иштирокчии уњдадорињои њисоббаробаркунї ањдњоеро содир 
менамоянд, ки барои гузаронидан ё гирифтани маблаѓњои 
пулї равона карда шудааст. Пулдињанда ба бонки худ супо-
                                                                        
1 Ниг.: Гафуров А.Д. Правовое регулирование дисциплины расчетов в 
учловиях рыночной экономики//Автореерат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук –Душанбе, 2004. – С 4. 
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риш медињад, ки пулдињиро ба шакле, ки дар шартнома 
пешбинї карда шудааст, анљом дињад. Њамзамон бонки пул-
дињанда гузаронидани маблаѓњои пулиро анљом дода ё ак-
кредитив мегузорад. Бонки пулќабулкунанда маблаѓњои пу-
лиро гузаронида ё шартњои аккредитивиро иљро менамояд. 
Пулќабулкунанда бошад, њуљљатњоро оиди ба гузаронидани 
маблаѓњои пулї аз аккредитив ба бонк худ месупорад ва 
ѓайрањо. Њамзамон шакли њисоббаробаркуниро аз 
њуљљатњои њисоббаробаркунї бояд фарќ намуд. Њуљљатњои 
њисоббаробаркунї мумкин аст дорои номе бошанд, ки ша-
клњои дахлдори њисоббаробаркунї низ ба онњо дохил ша-
ванд. Ба монанди супоришномаи пардохт, аккредитив ва 
чек. Ин њуљљатњои њисоббаробаркунї функсияњои њисобу 
муњосибавї ва иттилоотиро иљро менамоянд. Њисоббаро-
баркунї аз тайёр намудани њуљљатњои њисоббаробаркунї 
оѓоз ёфта бо додани онњо ба бонк анљом меёбад. Њама гуна 
њуљљати њисоббаробаркунї бояд ба стандартњои ќабулшуда 
љавобгў ва дорои реквизитњои зерин бошад, ба монанди но-
ми раќам ва коди бонкї пулдињанда, ки одатан нишонаи 
фирмавии он, номи пулдињанда, раќами њаммонанди (иден-
тификатсиони)-и он ва раќами суратњисоби он дар бонк, но-
ми пулќабулкунанда ва раќами њаммонанди он ва раќами 
суратњисоби он дар бонк номи бонки пулќабулкунанда, 
раќам, коди бонки пулќабулкунанда, ташкилот ва пардохт, 
раќам ва ќайди он. Дар нусхаи аввали њуљљати њисоб-
баробаркунї, имзои роњбари шахси њуќуќи (шањрвандї сои-
бкор) ва муњри шахси њуќуќї гузошта мешавад. 

Дар маљмўъ, чунин шаклњои њисоббаробаробаркунии 
ѓайринаќдї љой дорад: 

1.  Њисоббаробаркунї оид ба супоришномаи пардохт 
Дар сурати њисоббаробаркунї оид ба супоришномаи 

пардохт (пулдињї) бонк уњдадор мегардад, ки бо супориши 
муштарї аз њисоби маблаѓњое, ки дар суратњисоби ў мављу-
данд, маблаѓи муайяни пулиро ба суратњисоби шахси 
зикркардаи муштарї на дертар аз як рўзи баъд аз рўзи ба он 
ворид гардидани њуљљатњои дахлдори пардохт ба (м. 873 КГ) 
њамин ё дигар бонк гузаронад (б.8.м.888 КГ). 
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Аз мафњуми овардашуда аломатњои зерини њисобба-
робаркунї оид ба супоришномаи пардохтро људо намудан 
мумкин аст: 

1. Пул аз њисоби маблаѓњои муштарї гузаронида меша-
вад. 

2. Пул ба суратњисоби шахси зикркардае гузаронида 
мешавад, ки муштарї дар њамин ё дигар бонк нишон дода-
аст. 

3. Пул на дертар аз як рўз баъд аз рўзи ба бонк ворид 
гардидани њуљљатњои дахлдори пардохт гузаронида меша-
вад, агар дар шартнома муњлати дигаре пешбинї нашуда 
бошад (м.873 КГ). 

Мазмуни супоришномаи пардохт ва њуљљатњои њисобба-
робаркунии якљоя ба он пешнињодшаванда ва шакли онњо 
бояд ба талаботи муќарраркардаи ќонун ва ќоидањои бонкї 
мутобиќат намоянд. Барои гузаронидани маблаѓњои пулии 
пулдињанда ба бонк супоришро дар бланкаи шакли муќар-
рарнамуда пешнињод менамояд. Супориш аз рўзи навишта 
шуданаш дар давоми дањ рўз њаќонї њисобида мешавад. Су-
пориш ба муњлатнок, пеш аз муњлат ва аз муњлаташ дароз-
кардашуда људо мешавад. Пулгузаронии муњлатнок бо 
маќсади аванскунонї (пеш аз мол фиристонидан), инчунин 
баъди молро фиристонидан ва ба сифати пардохти ќисман 
њангоми ањдњои калон содир карда мешавад. Пардохти пеш 
аз муњлат ва муњлаташ дарозкардашуда бо розигии тарафњо 
анљомдодашуда ва шакли кредитикунонии тиљоратї мебо-
шад. Ѓайр аз ин, супориши пулдињї њангоми мунтазам ва 
баробар фиристонидани молњо татбиќ карда мешавад. Дар 
чунин сурат супориши пулдињї намуди пардохтњои наќша-
виро мегирад, ки тарафњо махсус дар шартнома пешбинї 
менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки дар сурати номутобиќатии 
супориши пулдињї ба талаботи ќонун ва ќоидањои бонкї, 
бонк метавонад мазмуни супоришро аниќ намояд. Чунин 
дархост баъди гирифтани супориш ба пулдињанда бояд 
фавран пешнињод карда шавад. Дар сурати нагирифтани 
љавоб дар муњлати пешбиникардаи ќонун ё ќоидањои муто-
биќи он муќарраркардаи бонк ва њангоми вуљуд надоштани 
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онњо, агар дар ќонун ва ќоидаи бонкии дар асоси он муќар-
раргардида ё шартномаи байни бонк ва пулдиханда тартиби 
дигаре пешбинї нашуда бошад, дар муњлати ќобили ќабул 
бонк метавонад супоришномаро бидуни иљро монад ва онро 
ба пулдињанда баргардонад (6.2 мод.889 КГ). Муњлати ќоби-
ли ќабул дар њолати мазкур њамон муњлатро бояд њисоб 
намуд, ки ахбори почтавию телеграфї ё дигар барандањои 
иттилоотии зарурї аз бонк ба муштарї ва баръакс њаракат 
мекунанд. Бонке, ки супориши пулдињии муштариро ќабул 
мекунад, вазифадор аст, маблаѓи пулии дахлдорро љињати 
ворид намудани он ба суратњисоби шахси дар супориш зикр-
гардида ба бонкї маблаѓгиранда дар муњлати дар шартно-
маи суратњисобњои бонкї муќарраршуда ва агар дар шарт-
нома муњлат муќаррар нагардида бошад, дар муњлати 
муќаррарнамудаи ќоидањои бонкї ё анъанањои муомилоти 
кории дар амалияи бонкї истифодашаванда гузаронад. Ода-
тан дар супориши пулдињї бонки пулгузаронанда ва бонки 
пулќабулкунанда иштирок менамояд. Вале бонки пулдињан-
да њуќуќ дорад, бонкоро барои иљрои амалиёти гузаронида-
ни маблаѓи пулї ба суратњисоби дар супориши муштарї 
зикргардида љалб намояд. Чунин зарурат ба он асос меёбад, 
ки дар байни бонки пулгузаронанда муносибатњои иттило-
отї вуљуд надорад. Њамзамон бонк уњдадор аст, ки ба мушт-
арї дар хусуси иљрои супориш фавран хабар дињад. Дар ин 
њолат бонк оид ба иљрои супориши муштарї огоњномаро 
бояд ба расмият дарорад. Лањзаи иљрои супориши пул-
дињанда рўзи гузаронидани маблаѓњои пулї ба суратњисоби 
корреспонденти бонк пулќабулкунанда мебошад. Њамзамон 
бонки пулќабулкунанда уњдадор аст, ки мувофиќи моддаи 
873 КГ маблаѓњои пулии ба муштарї воридшавандаро ба су-
ратњисоби он на дертар аз як рўзи ба бонк воридгардидани 
њуљљатњои дахлдори пардохт гузаронад. Барои иљро накар-
дан ва ба таври дахлдор иљро накардани супориши муштарї 
оид ба гузаронидани маблаѓњои пулї бонк ба љавобгарии 
пурраи молумулкї аз рўи ќоидањои умумие, ки барои таш-
килотњои тиљоратї муќаррар карда шудааст, кашида меша-
вад. Ѓайр аз ин, агар вайрон кардани ќоидањои њисобба-
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робаркунї боиси ѓайриќонунї нигоњ доштани маблаѓњои 
пулї гарданд, бонк бо тартиб ва андозае, ки барои уњдадо-
рињои пулї дар м. 426 КГ муќаррар карда шудааст, фоиз ме-
супорад. Хусусияти љавобгарї дар уњдадорињои њисобба-
робаркунї аз љумла њисоббаробаркунї оид ба супориши 
пулдињї аз он иборат аст, ки дар њолатњое ки агар иљро 
накардан ё ба таври дахлдор иљро накардани супориши пул-
дињї бинобар вайронкунии ќоидањои анљом додани амалиё-
ти њисоббаробаркунї аз љониби бонки барои иљрои супори-
ши пулдињанда љалбгардида рух дода бошад, суд метавонад 
масъулиятро ба зиммаи њамин бонк гузорад (б. 2 м. 891 КГ). 
Чи тавре ки мебинем, љавобгарии молумулкї ба бонке 
татбиќ карда мешавад, ки дар муносибатњои шартномавї ба 
пулгузаронанда гузошта мешавад. Ин чора барои содда кар-
дани мурофиаи суди гражданї равона карда шудааст ва им-
коният медињад, ки масъалаи љавобгариро суд дар доираи як 
мурофиа бе пешнињод намудани даъвои регресї њал намояд. 
Бояд ќайд намоем, ки мањз суд на пулдињанда (муштарї), 
балки масъалаи ба љавобгарї кашидани бонки супо-
ришдињандаро њал менамояд. 

2.  Њисоббаробаркунї тибќи аккредитив 
Њангоми њисоббаробаркунии аккредитив бонке, ки бо 

супориши пулдињанда оид ба кушодани аккредитив ва муто-
биќи нишондоди ў (бонк – эмитент) амал мекунад, уњдадор 
мешавад маблаѓњоро ба маблаѓгиранда гузаронад ё пардохт 
намояд, аксепт кунад ё вексели интиќолиро ба инобат гирад, 
ё ин ки ваколатеро ба бонки дигар (бонки иљрокунанда) оид 
ба гузаронидани маблаѓ аксепт кардан ё ба инобат гирифта-
ни вексели интиќолиро дињад (м. 891 КГ). 

Аккредитив дорои чунин аломатњо мебошад: 
1) Аккредитив уњдадории пулї буда, танњо њангоми 

пешнињод кардани њуљљатњои зарурї иљро карда мешавад. 
2) Бонк пулдињиро аз рўи аккредитив аз њисоби ма-

блаѓњои худ ё маблаѓњои муштарї анљом медињад. 
3) Бонк пардохтро аз рўи аккредитив аз номи худ, вале 

бо супориши муштарї анљом медињад. 
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4) Аккредитив ањдест, ки аз шартномаи њисоббаробар-
кунии аккредитивиро пешбиникунанда људо буда, бонк дар 
иљро намудани шартнома иштирок наменамояд. 

Дар уњдадорињои аккредитивї њамчун ќоида пулдињанда 
(харидор), бонкї пулдињанда (бонкї эмитент), бонки 
пулќабулкунанда (бонки иљрокунанда) ва маблаѓ гиранда 
(фурўшанда) иштирок менамояд. Дар њолатњои муайян 
њисоббаробаркунї дар байни (фурўшанда) ва харидор дар як 
бонк гузаронида мешавад. Ин дар он њолат мумкин аст, ки 
агар дар бонки мазкур суратњисобњои њарду тарафи шарт-
нома љой дошта бошад. Дар чунин сурат нисбат ба бонки 
эмитент, ки пардохтњоро ба маблаѓгиранда мегузаронад ё 
худ пардохт мекунад, аксепт менамояд ё вексели интиќолиро 
ба инобат мегирад, ќоидањо оид ба бонки иљрокунанда ис-
тифода бурда мешавад. Маблаѓгузаронї тибќи аккредитив 
бо тарзи пулдињї ва вексел анљом дода мешавад. Тарзи век-
селии маблаѓгузаронї аз тарафи бонк пардохтани вексели 
интиќолиро, ки бенефитсиар пешнињод намудааст ва аз та-
рафи бонк аксепт кардани чунин векселро бо пардохти мин-
баъда ё ба њисоб гирифтани вексел ба манфиати бенефитсиа-
риро дар бар мегирад. Ќонун истифодаи якчанд намуди ак-
кредитивиро, ки дар амалияи бонкї татбиќ карда мешавад, 
пешбинї менамояд. 

1. Аккредитиви пўшонидашуда (ба депозит гузошта-
шуда) ва пўшониданашуда (кафолатнок). 

2. Аккредитиви бозхостшаванда ва бозхостнашаванда. 
3. Аккредитиви тасдиќшуда. 
Кушодани аккредитиви пўшонидашуда (ба депозит гу-

зошташуда) чунин маънї дорад: бонки эмитент уњдадор аст, 
ки маблаѓи аккредитив (пушонидани он)-ро аз њисоби пар-
дохткунанда ё кредити ба ў пешнињодшуда барои тамоми 
муњлати амалї уњдадории бонкї эмитент ба ихтиёри бонки 
иљрокунанда гузаронад. Дар ин њолат њамаи њисоббаро-
баркунї бо бенифитсиар аз тарафи бонки иљрокунанда ва аз 
њисоби маблаѓњое, ки бонки эмитент гузаронидааст, анљом 
дода мешавад. Дар њолати кушодани аккредитиви пушони-
данашуда (кафолатнок) ба бонки иљрокунанда њуќуќ дода 
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мешавад, ки аз суратњисоби бонки эмитент, ки пешбурди он-
ро анљом медињад, њамаи маблаѓи аккредитивиро аз эътибор 
соќит гардонад (6.2 м.892 КГ). 

Аккредитиве бозхосташаванда эътироф мешавад, ки 
агар онро бонки эмитент бидуни огоњонидани пешакии ма-
блаѓгиранда метавонад таѓйир дињад, ё бекор кунад. Бозхо-
сти аккредитив њељ кадом уњдадории бонки эмитентро дар 
назди маблаѓгиранда ба вуљуд намеорад. 

Бонки иљрокунанда вазифадор аст, ки пардохтњо ва ди-
гар амалиётро оид ба аккредитиви бозхостшаванда анљом 
дињад, агар дар лањзаи анљом додани онњо дар хусуси таѓйир 
додани шартњо ё бекор кардани аккредитив огоњнома наги-
рифта бошад. 

Аккредитиве бозхостнашаванда дониста мешавад, ки 
бидуни ризоияти маблаѓгиранда онро бекор кардан мумкин 
нест. Аккредитиви бозхостнашавандаро бидуни розигии 
бонки иљрокунанда таѓйир додан ё бекор кардан мумкин 
нест. 

Вале тибќи хоњиши бонки эмитент бонки иљрокунанда, 
ки дар гузаронидани амалиёти аккредитивї иштирок дорад, 
метавонад аккредитиви бозхостнашаванда (кафолатнок)-ро 
тасдиќ намояд. Дар чунин сурат аккредитиви бозхостнаша-
ванда характери аккредитивї тасдиќшавандаро мегирад. 
Њамзамон кафолати мазкур чунин маъно дорад, ки бонки 
иљрокунанда иловатан ба уњдадории бонки эмитент оид ба 
анљом додани пардохт тибќи шартњои аккредитив уњдадорї 
ќабул кардааст. 

Шакли аккредитиви њисоббаробаркунї бояд дар шарт-
номаи байни пулдињанда (харидор) ва пулќабулкунанда 
(фурўшанда) пешбинї карда шавад. Дар шартнома номи 
бонки эмитент, навъи аккредитив ва наќшаи њисоббаробар-
кунї, номгўи пурра ва характеристикаи аниќи њуљљатњо, 
муњлати пешнињод намудан баъди фиристодани молњо ва 
дигар шартњое, ки оид ба онњо дар байни тарафњо розигї ба 
миён омадааст, нишон дода мешавад. Барои кушодани ак-
кредитив пулдињанда ба бонки эмитент аризаи шакли 
муќаррарнамударо бо нишондоди раќами шартномае, ки ак-
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кредитив пешкаш мешавад, муњлати аккредитив, номи бене-
фитсиар ва бонкї иљрокунанда, љои иљрои аккредитив, 
намуди аккредитив, маблаѓи он ва ѓайpaњo пешнињод карда 
мешавад. Њамзамон пулќабулкунанда љињати иљрои аккре-
дитив ба бонки иљрокунанда њуљљатњои тасдиќкунандаи 
иљрои њамаи шартњои аккредитивиро пешнињод менамояд. 
Дар сурати вайрон аќаллан њатто яке аз ин шартњо пардохт 
аз њисоби аккредитив анљом дода мешавад. Њангоми бонк 
иљрокунанда мутобиќи шартњои аккредитив пардохтро ба љо 
овардан ё дигар амалиётњоро анљом додан, бонки эмитент 
уњдадор аст, ки ба ў товони харољоти масрафгардидаро 
тибќи ќоидањои муќарраршудаи бонки дињад. Ин харољот, 
инчунин њамаи дигар харољоти бонки эмитент, ки бо иљрои 
аккредитив вобаста аст аз љониби пардохткунанда пўшонида 
мешавад (м.895 КГ). Агар бонки иљрокунанда ќабули 
њуљљатњоеро, ки он бо аломатњои зоњирї ба шартњои аккре-
дитив мутобиќат намекунад, рад намояд, ў уњдадор аст, ки 
дар ин хусус фавран, бо зикри сабабњои рад ба маблаѓгиран-
да ва бонки эмитент хабар дињад. Њамзамон, агар бонки 
эмитент, њуљљатњои ќабулнамудаи бонки иљрокунандаро ги-
рифта чунин њисоб кунад, ки он мувофиќи аломатњои зоњирї 
бо шартњои аккредитив мутобиќат намекунад, њуќуќ дорад 
ќабули онњоро рад намояд ва аз бонки иљрокунанда маблаѓи 
ба маблаѓгиранда бо вайрон кардани шартњои аккредитив 
пардохтшударо талаб намояд ва вобаста ба аккредитиви 
пўшониданашуда бошад, метавонад љуброни маблаѓи пар-
дохтшударо рад кунад. 

Дар њолатњои муайян дар бонки иљрокунанда аккреди-
тив мумкин аст, ки пўшида (баста) шавад. Онњо чунинанд: 

а) гузаштани муњлати аккредитив; 
б) тибќи аризаи маблаѓгиранда дар хусуси рад шудани 

истифодаи аккредитив то гузаштани муњлати амали он, агар 
имконияти чунин рад бо шартњои аккредитивї пешбинї 
шуда бошад; 

в) тибќи талаби пардохткунанда дар бораи пурра ё 
ќисман бозхости аккредитив, агар чунин бозхост тибќи 
шартњои аккредитив мумкин бошад. Оид ба пушидани ак-
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кредитив бонки иљрокунанда бояд бонки эмитентиро огоњ 
намояд. Баъди пўшидани аккредитиви депозитгардида дар 
бонки иљрокунанда маблаѓ фавран ба бонки эмитент бар-
гардонида шуда ва охирон онро ба суратњисоби маблаѓги-
ранда мегузаронад. 

Љавобгарии бонк барои вайрон кардани шартњои ак-
кредитив аз моњияти уњдадории акредитивї љавобгарии мо-
лумулкиро бонки эмитент ба зимма дошта ва дар назди бон-
ки эмитент бошад, бонки иљрокунанда ба зимма дорад. Ин 
аз талаботи моддаи 897 КГ ба миён меояд. Мувофиќи он 
њангоми пардохти нодуруст ё радди беасоси пардохти ма-
блаѓ тибќи аккредитив, ки дар натиљаи уњдадорињои пешби-
нинамудаи ќоидањои бонкиро вайрон кардани бонки иљро-
кунанда дар назди бонки эмитент ва дар њолатњое, ки иљрои 
аккредитивиро бонки эмитент амалї мегардонад, дар назди 
пардохткунанда љавобгар мебошад. 

3. Њисоббаробаркунї тибќи инкассо 
Њангоми њисоббаробаркунї тибќи инкассо муштарї ба 

бонки худ (бонкї эмитент) супоришномаро оиди аз њисоби 
муштарї гирифтани пардохт аз маблаѓдињанда мефиристо-
над (6.1 м. 899 КГ). Њамин тавр инкассо дорои нишонањои 
зерин мебошад. 

1. Супориши муштарї оид ба пулро аз маблаѓдињанда 
гирифтан. 

2. Супориш аз њисоби муштарї иљро карда мешавад 
3. Иљрои супориш аз тарафи бонки эмитент мустаќило-

на ё бо ёрии бонкї иљрокунанда амалї карда мешавад. Зеро 
бонки эмитент Мувофиќи талаботи б.2 м.899 КГ барои 
иљрои супориш бонки иљрокунандаро бояд љалб намояд. Аз 
ин љо бонки эмитент њуљљатњоро аз муштарї гирифта, љара-
ёни инкассокунониро худ оѓоз менамояд ё ба бонкї иљроку-
нанда мефиристонад. Њангоми вуљуд надоштани ягон њуљљат 
ё аз рўи аломатњои зоњирї номутобиќатии њуљљатњо ба супо-
ришномаи инкассавї бонки иљрокунанада уњдадор аст, ки аз 
ин хусус шахсеро, ки аз номи ў супоришнома гирифтааст, 
фавран огоњ созад. Дар њолати бартараф нагардидани кам-
будињои зикршуда бонк њуќуќ дорад хуљљатњоро бидуни 



357 

иљро баргардонад. Њуљљатњо ба маблаѓпардозанда дар 
њамон шакле, ки гирифта шудааст, баргардонида мешавад. 
Агар иљро накардан ё бо таври дахлдор иљро накардани су-
пориши муштарї бинобар вайронкунии ќоидањои анљом до-
дани амалиёти њисоббаробаркунї аз љониби бонки иљроку-
нанда ба миён омада бошад, љавобгарї дар назди муштарї 
ба зиммаи бонки мазкур мумкин аст гузошта шавад. 
 Мувофиќи талаботи б.3 м.900 КГ муњлати пардохти 
њуљљатњо ду хел мешаванд: 

1. Манзуршаванда. 
2. Муќарраркардашуда. 
Агар њуљљатњо бо манзур намудани онњо мавриди пар-

дохт ќарор гирифта бошад, бонки иљрокунанда бо гирифта-
ни супоришномаи инкассавї бояд фавран онро барои пар-
дохт пешнињод намояд. Агар њуљљатњо дар муњлати муќар-
раркардашуда пардохта шуданаш лозим бошад, бонки 
иљрокунанда бояд љињати гирифтани аксепти маблаѓпардо-
занда фавран бо гирифтани супоришномаи инкассавї ба ак-
септ њуљљатњо пешнињод намояд ва талаботи пардохт на дер-
тар аз рўзи фаро расидани муњлати пардохти дар њуљљатњо 
зикргардида бояд ќонеъ гардонида шавад. Пардохтњои 
ќисман бошад дар њолатњои муќаррарнамудаи ќоидањои 
бонкї ё њангоми мављудияти иљозати махсус дар супориш-
номањои инкассавї ќабул карда шуданаш мумкин аст. Бонки 
иљрокунанда маблаѓи гирифта (инкассатсияшуда)-ро бояд 
фавран ба ихтиёри бонкї эмитент, ки уњдадор аст, ки ин ма-
блаѓро ба суратњисоби муштарї интиќол дињад. Бонки 
иљрокунанда њаќ дорад аз маблаѓњои инкассатсияшуда њаќќи 
ба ў тааллуќдошта ва харољотњои худро гирад. 

Бо сабабе ки иљрои супориши инкассавї одатан аз иро-
даи маблаѓдињанда вобаста мебошад, дар њолати радди пар-
дохт ќонунан ќоидаи дахлдор муќаррар карда шудааст. Пеш 
аз њама, сабаби радди пардохт аз тарафи маблаѓдињанда бо-
яд асоснок карда шавад. Њамзамон бонкї иљрокунанда 
уњдадор аст бонкї эмитентиро дар хусуси радди пардохт 
фавран огоњ созад. Дар навбати худ бонкї эмитент уњдадор 
аст фавран ба муштарї хабар дињад ва вобаста ба амалиёти 
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минбаъда дастур талаб намояд. Маблаѓгиранда дар хусуси 
бо кадом тарз ба иљро ноил шудан бояд ќарор ќабул намояд. 
Вай метавонад ба маблаѓдињанда њуљљатњои иловагї пешкаш 
намояд, агар рад кардан бо камбудињо ё набудани њуљљатњо 
вобастагї дошта бошад. Њамзамон маблаѓгиранда метаво-
над талаби пулдињиро баргардонад ва барои њалли масъала 
ба маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат намояд. Вале њангоми 
дар муњлати муќаррарнамудаи ќоидањои бонки нагирифтани 
дастур оид ба амалиёти минбаъда ва дар сурати зикр нашу-
дани чунин муњлат - дар муњлати ќобили ќабул бонкї иљро-
кунанда њаќ дорад њуљљатњоро ба бонке, ки аз он супориш-
номаи инкассавї гирифта шуда буд, баргардонад (6.2 м.901 
КГ). 

4. Њисоббаробаркунї бо чек 
Чек ќоѓази ќимматнокест, ки супориши бе ягон шарти 

чекдињандаро ба бонк дар хусуси ба дорандаи чек додани 
маблаѓи дар он зикргардидаро дар бар мегирад (6.1.м. 902 
КГ). Хусусияти фарќкунандаи муносибатњо оиди њисобба-
робаркунї бо чек њайати субъектњои махсуси он мебошад. 
Ба сифати иштирокчиёни асосии он муносибатњо чекдињан-
да, чекдоранда ва пулдињанда баромад менамоянд. Чек-
дињанда шахсе њисоб карда мешавад, ки чекро навиштааст. 
Чекдоранда шахсест, ки дорандаи чеки навишташуда мебо-
шад. Пулдињанда бонке мебошад, ки ба чеки пешнињодшуда 
маблаѓ медињад. Ба њайси маблаѓпардозандаи чек танњо 
бонке метавонад зикр гардад, ки дар он чекдињанда маблаѓ 
дошта ва метавонад онро бо роњи пешнињоди чек ихтиёрдо-
рї намояд (6.2 м.902 КГ). 

Бояд ќайд кард, ки додани чек уњдадории пулиеро, ки 
љињати иљрои он дода шудааст, намепўшонад. Зеро чек уњда-
дории пешинаи ќарзии чекдињандаро бартараф накарда, 
балки танњо иваз менамояд. Уњдадории ќарзии пешинаи чек-
дињанда то лањзаи пардохти чек аз тарафи пулдињанда бокї 
мемонад. Танњо аз њамин лањза дорандаи чек њуќуќи талаб-
куниро ба чекдињанда аз даст медињад. Бозхости чек то гу-
заштани муњлати манзур кардани он мумкин нест. Барои чек 
ба монанди њама гуна ќоѓазњои ќимматнок риояи шакл ва 
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дуруст пур кардани њамаи реквизитњои боќимондаи он нињо-
ят зарур мебошад. 

Чек њатман бояд дорои маълумотњои зерин бошад: 
1) Номи «чек», ки дар матни њуљљат ворид гардидааст. 
2) Супоришнома ба пардозанда оид ба пардохти 

маблаѓи муайяни пулї; 
3) Номи пардохткунанда ва зикри суратњисобе, ки аз он 

бояд пардохт анљом дода шавад; 
4) Зикри асъори пардохт; 
5) Зикри сана ва мањалли мураттаб сохтани чек; 
6) Имзои шахсе, ки чекро навишта додааст; 
Дар њуљљат мављуд набудани яке аз реквизитњои зикр-

шуда чекро беэътибор мегардонад. Шакли чек ва тартиби 
пур кардани он тибќи ќонунњо ва ќоидањои бонкии муто-
биќи онњо ќабулгардида муайян карда мешавад (моддаи 903 
КГ). 

Чек аз њисоби маблаѓњои чекдињанда пардохта мешавад. 
Дар њолати ба депозит гузоштани маблаѓ тартиб ва шарти ба 
депозитгузаронии маблаѓ барои пўшонидани чек тибќи ќо-
идањои бонкї муќаррар карда мешаванд. Чекро бояд пар-
дохткунанда бо шарти дар муњлати муќарраркардаи ќонун 
барои пардохт пешнињод кардани он пардозад. Пардозандаи 
чек вазифадор аст, ки бо њама гуна усули ба ў дастрас бо 
њаќќонї будани чек инчунин ба он ки пешнињодкунанда нис-
бат ба он шахси ваколатдор мебошад, боварї њосил намояд. 

Њангоми пардохти чеки иносатсияшуда пардохткунанда 
бояд на имзои иносиантњо, балки дурустии иносаментњоро 
тафтиш кунад. Шахси пардохткунандаи чек њуќуќ дорад ба ў 
додани чекро бо забонхат оид ба гирифтани пардохт талаб 
намояд. 

Чек номї, манзуршаванда ва ордерї мешавад. Моддаи 905 
КГ ибораи чеки интиќолиро истифода мебарад, ки мафњумњои 
чеки манзуршаванда ва ордериро дар бар мегирад. 

Вобаста ба намудњои чек додани њуќуќ ба чек амалї 
карда мешавад. Вай ба ќоидањои умумие, ки дар моддаи 160 
КГ пешбинї карда шудааст, бояд мутобиќ бошад. Додани 
њуќуќ аз рўи чек (ё иносамент) мутобиќи чеки интиќолї ба 
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манфиати њама гуна шахс, аз љумла худи чекдињанда роњ до-
да мешавад. Додани њуќуќ ба пулдињанда ќувваи навишта-
љоти интиќоли муќаррариро гум карда ва танњо њамчун за-
бонхат барои гирифтани пардохт баромад менамояд. 

Аз ин љо бо сабаби беэътибор њисоб карда нашуданаш 
додани њуќуќе (иносамент), ки пулдињанда анљом додааст, 
мумкин намебошад. 

Ќисман додани њуќуќ оид ба чек низ мумкин намебо-
шад. 

Шахси соњиби чеки интиќолї, ки онро тибќи иносамент 
гирифтааст, агар ў њуќуќи худро дар ќатори иносаментњои 
бефосила (мусалсал) асоснок кунад, соњиби ќонунии чек ба 
њисоб меравад. Навиштаљоти интиќолї дар худи чек ё ин ки 
вараќае, ки ба ин њамроњ карда мешавад, (алланч) ќайд кар-
да мешавад. Њамаи њуќуќњое, ки аз чек ба миён меояд, 

дар баробари додани њуќуќ ба чек гузашташуда њисоб 
мешавад. 

Бо маќсади баланд бардоштани боварї ба чек институти 
кафолати чекї (аввал) истифода бурда мешавад. Кафолати 
пардохт ба воситаи аввал пурра ё ќисман шуда метавонад. 

Аввал дар тарафи рости чек ё дар вараќаи иловагї бо 
роњи сабти «аввал њисобида шавад» ва зикри он ки ва барои 
кї дода шудааст, сабт мешавад. Агар барои кї додани он 
зикр нашуда бошад, дар он њолат аввал ба номи чекдињанда 
додашуда ба њисоб меравад. 

Аввалро соњиби аввал бо зикри суроѓаи худ (мањалли 
љойгиршавї) ва санаи ба љо овардани навиштаљот имзо ме-
кунад. 

Соњиби аввал ба мисли шахсе, ки бар ивази он аввалро 
додааст, дорои масъулият мебошад. Уњдадории ў њатто агар 
уњдадории кафолат додани он нисбат ба њама гуна асосњои 
дигар, ба чуз нуќсони вобаста ба шакл беэътибор бошад њам, 
дорои эътибор аст. Соњиби аввали чекро пардохта муќобили 
оне, ки ў ба вай кафолат додааст ва зидди онњое, ки дар 
назди шахси охирин уњдадор мебошад, њуќуќеро, ки аз чек 
бармеояд, пайдо мекунад. 
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Пешнињоди чек барои пардохт аз тарафи дорандаи чек 
бо роњи пешнињод ба бонке, ки ба чекдоранда дар инкассо 
(инкассакунонии чек) амалї карда мешавад. Дар ин њолат 
пардохти чек бо тартиби умумие, ки барои иљрои супориши 
инкассавї пешбинї карда шудааст, иљро карда мешавад. Во-
рид кардани маблаѓ тибќи чеки инкассашуда ба суратњисоби 
соњиби чек агар дар шартномаи байни соњиби чек ва бонк бо 
тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, баъди гирифтани 
пардохт аз пулдињанда анљом дода мешавад. 

Њангоми рад карданаи пулдињанда пардохти чекеро, ки 
барои пулдињї пешнињод карда шудааст, њолати мазкур бояд 
бо яке аз усулњои зиёде тасдиќ карда шавад: 

1. Аз љониби нотариус тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонун пешнињод кардани эътироз; 

2. Бо усули дар чек дар хусуси ради пардохт ва санаи 
пешнињоди чек ба пардохт сабт гузоштани пулдињанда; 

3. Ќайди бонки инкассакунанда бо зикри саннае, ки чек 
сари ваќт пешнињод гардида, вале пардохт нашудааст. 

Эътироз ё њуљљати ба он баробар бояд то гузаштани 
муњлати пешнињоди чек барои пардохт анљом дода шавад. 
Њамзамон, агар пешнињоди чек дар рўзи охирини муњлат су-
рат гирифта бошад, эътироз ё њуљљати ба он баробарро дар 
рўзи дигари корї анљом додан мумкин аст (м. 909 КГ). 

Дорандаи чек уњдадор аст, ки иноссанти худ ва чек-
дињандаро дар бораи анљом дода нашудани пардохт дар ду 
рўзи кори баъди рўзи эътироф ё санади ба он баробар фа-
рорасанда огоњ намояд. Њар як иноссант дар тўли ду рўзи 
корї баъди рўзи гирифтани огоњинома фарорасанда бояд 
ба иноссанти ќаблї (худ) дар бораи огоњинома гирифтан 
хабар дињад. Дар њамон муњлат огоњинома ба шахсе фири-
стода мешавад, ки бо љои ин шахс аввал додааст. Шахсе, ки 
дар муњлати зикргардида огоњиномаро нагирифааст, 
њуќуќи худро ба чек гум намекунад, вале уњдадор аст, ки 
зарареро, ки вобаста ба огоњ накардан аз напардохтани чек 
расонида шудааст, дар доираи маблаѓи чек љуброн намояд. 

Њангоми пулдињанда аз пардохти чек даст кашидан до-
рандаи чек њуќуќи регресс дорад. Вай њаќ дорад бо интихоби 
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худ аз як якчанд ё ба њамаи шахсони оид ба чек уњдадор, аз 
он љумла чекдињанда, соњиби аввал, иноссантњо, ки дар 
назди вай масъулияти иштирок доранд, пардохтро аз рўи чек 
талаб намояд (б.1 м. 911 КГ). Чи тавре ки мебинем, пул-
дињанда ба сифати шахсе, ки аз рўи чек дар назди дорандаи 
чек уњдадор мебошад, номбар карда нашудааст. Вале дар су-
рати беасос аз пардохти чек даст кашидан пулдињанда дар 
назди чекдињанда масъулият дорад, на дар назди дорандаи 
чек. 

Барои даъвои дорандаи чек ба шахсони аз рўи чек уњда-
дор муњлати кўтоњи даъво муќаррар карда шудааст. Ин 
муњлат ба шаш моњ баробар буда ва аз рўзи ба анљом раси-
дани муњлати барои пардохт пешнињод намудани чек манзур 
шуданаш мумкин аст. Љавобгарии чекдињанда ва пулдињанда 
њангоми пардохти чеки ќалбакї, дуздидашуда ё гумшуда аз 
руёнидани зарари расонидашуда иборат мебошад. Вай воба-
ста ба он ки зарар бо гуноњи кї расонида шудааст, ба зим-
маи пулдињанда ё чекдињанда гузошта мешавад (6.4 м. 904 
КГ). 

САВОЛЊО БАРОИ ХУДСАНЉЇ 
1. Танзими њуќуќии муомилоти пулї дар Љумњурии 

Тољикистон бо кадом санадњои њуќуќї асос ёфтааст? 
2. Функсияњои пулро номбар намоед. 
3. Дар даврони истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон чанд маротиба асъори миллї ќабул гардид? 
4. Низоми пулї чист? 
5. Њисоббаробаркунии наќдї ва ѓайринаќдиро шарњ 

дињед. 
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БОБИ 17. ЊУЌУЌИ БОНКЇ 

§ 1. Мафњум, предмет ва методњои њуќуќи бонкї 
§ 2. Принсипњои њуќуќии бонкї 
§ 3. Низоми њуќуќи бонкї ва низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон 
§ 4. Манбањои њуќуќи бонкї 
§ 5. Мафҳум ва мазмуни муносибатҳои ҳуқуқи бонки 
§ 6. Њолати њуќуќии Бонки миллии Тољикистон 

§ 1. Мафњум, предмет ва методњои њуќуќи бонкї 

Дар аксари адабиётњои њуќуќї оид ба њуќуќи молиявї 
мавзўи алоњида оид ба бонкњо бахшида шудааст. Ин раванд 
аз робитаи зич ва ногусастани доштани бахши бонкдории 
давлат ба соњаи молиявї шањодат медињад. Бояд ёдовар шуд, 
ки дар баробари он ки бахши бонкї унсурњои зиёди хусуси 
њуќуќї дар худ дорад, аммо њамоно чун соњаи комплекси 
боќї мемонад, зеро муносибатњои бахши мазкур аз љониби 
меъёрњои соњањои гуногуни њуќуќї танзим карда мешаванд. 

Бонк аз калимаи итолиёвии banko гирифта шуда, 
маънояш миз, мизи пул ивазкунї мебошад. 

Мафҳуми «ҳуқуқи бонкї» дар солҳои охири асри ХХ 
пайдо шуда, атрофи он баҳсу мунозираҳои зиёд байни оли-
мон ҷой дорад. То ҳол фикри ягона вобаста ба мафҳум, 
моҳият ва мавқеи ҳуқуқи бонкї мавҷуд нест. Як гӯруҳи оли-
мон ҳуқуқи бонкиро ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи молия1, гурўҳи 
дигар ҳамаи муносибатҳои ҳуқуқии дар соҳаи бонкї 
бавуҷудояндаро ба муносибатҳои ҳуқуқи хоҷагӣ (соҳибкорӣ) 
алоқаманд мешуморанд2 ва гӯруҳи дигар ҳуқуқи бонкиро 
ҳамчун соҳаи ҳуқуқ эътироф намекарданд3. 
                                                                        
1 Ниг.: Гуревич И. С. Очерки советского банковского права. – Л., 1952. – 
С. 16; Ровинский ЕЛ. Основные вопросы теории советского финансового 
права. – М., 1960. – С. 161. 
2 Ниг.: Коган МЛ. Правоотношения между Госбанком и объединениями // 
Сов. государство  и право. 1974. – № 1. –  С. 60. 
3 Ниг.: Коган МЛ. Проект нуждается в доработке // Государство и право. 
1996. – № 2. –  С. 98. 
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Ақидадаҳое низ ҷой доранд, ки ҳуқуқи бонкї на соҳаи 
мустақил на коплексӣ ва на зерсоҳаи ҳуқуқ мебошад, чунки 
муносибатҳои ҷамъиятие, ки аз ҷониби ҳуқуқи бонкї ба тан-
зим дароварда мешавад бояд куллан фарқкунанда эътироф 
нашаванд то натавонанд предмети соҳаи алоҳидаи ҳуқуқро 
ташкил намоянд1, ё ҷудо кардани ҳуқуқи бонкї ба соҳаи 
алоҳида ҳоло барвақт буда, он бояд ҳамчун иниститут ё 
зерсоҳаи ҳуқуқи молия шуморида шавад, зеро дар сурати 
муқобил хатар пеш меояд ва танҳо манфиатҳои бонкҳоро 
таъмин менамояд на манфиатҳои давлат, шаҳрвандон ва дар 
маҷмўъ ҷомеаро таъмин ва ҳифз менамояд2. 

Имрўзҳо зарурати танзими ин муносибатҳо моро водор 
менамояд, ки чи аз лиҳози қонунгузорї ва чи назариявӣ ин 
соҳаи ҳуқуқро мукаммал намоем. Дар замони муосир ҳанго-
ми набудани соҳаи бонки чун соҳаи танзимкунандаи ҷузъи 
муҳимми ҳаёти ҷомеа ва танзими нодурусти низоми бонкї ба 
пешрафти ҷомеа ва фаъолияти сохторҳои гуногуни хусусиву 
давлати монеъа хоҳад шуд. 

Истиллоҳи «ҳуқуқи бонкї» ба маъноҳои зерин фаҳмида 
мешавад: 

1. Ҳамчун соҳаи ҳуқуқ. 
2. Ҳамчу илм. 
3. Ҳамчун фанни таълимӣ 
Ҳуқуқи бонкї ҳамчун соҳаи ҳуқуқ аз маљмўи меъёрњои 

њуќуќї иборат аст, ки муносибатњои љамъиятиро, ки байни 
субъектони муносибатњои њуќуќии бонкї дар доираи 
фаъолият ва амалиётњои бонкї ба вуљуд меоянд ба танзим 
медарорад. 

Як қатор нишонаҳое вуҷуд доранд, ки соҳаи мустақили 
ҳуқуқро аз соҳаи коплексї фарқ кардан мумкин аст. Якум 
соҳаи мустақили ҳуқуқ предмети ягонаи худро дорад, соҳаи 
коплексӣ бошад на. Дувум ба меъёрҳои соҳаҳои мустаъқил 
                                                                        
1 Ниг.: Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие.  
– М.,1994. – С. 4. 
2 Ниг.: Горбунова О.Н. Выделять банковское право в отдельную отрасль 
права пока рано // Юрид. мир. 1998.  – № 8. – С. 15. 
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меъёрҳои соҳаҳои дигар дохил намешавад. Соҳаҳои 
коплексӣ бошад баръакс барои танзими муносибатҳо аз 
меъёрҳои соҳаҳои дигари ҳуқуқ истифода мебарад. Севум 
соҳаҳои мустақили ҳуқуқ методҳои хосаи худро доранд. Дар 
соҳаҳои коплексї чунин методҳои хоса вуҷуд надорад ва аз 
методҳои соҳаҳои дигар истифода менамоянд. 

Меъёрҳои ҳуқуқи бонкї бо меъёрҳои соҳаҳои дигари 
ҳуқуқӣ алоқаманд мебошанд ва ё аз онҳо бармеоянд. Ба мо-
нанди меъёрҳои конститутсионӣ, њуќуќи молиявї, ҳуқуқи 
маъмурӣ, ҳуқуқи гражданӣ (амонат, гарав, суратҳисоб ва ғ). 

Ҳуқуқи бонкї ҳамчун илм аз донишҳое иборат аст, ки ба 
таври хосаи илмӣ таҳрезї шуда, шакли танзими ҳуқуқиро 
дар соҳаи фаъолияти бонкї ошкор менамояд ва барои тайёр 
намудани тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории бонкї ва 
амалияи татбиқи он хизмат мекунад. Вале ин функсияи илми 
ҳуқуқи бонкї на он қадар самарабахш аст, чунки соҳаи 
ҳуқуқи бонкї ҳоло ҷавон буда, аз солҳои 2000-ум инҷониб 
мукаммалшавии ин соҳаи ҳуқуқ ба назар мерасад. Инки-
шофи умумии ин соҳаи ҳуқуқ дар заминаи методологияи 
ҳуқуқи гражданӣ, соњибкорї ва доираи илмии гражданӣ ва 
соњибкорї асос меёбад. 

Ҳуқуқи бонкї ҳамчун фанни таълимӣ дар донишкада ва 
донишгоњњои олӣ дар факултаҳои ҳуқуқ ва иқтисодӣ омӯзо-
нида мешавад. Бо ёрии ин фанни таълимӣ донишҷӯёни фа-
култаҳои иктисодӣ ва ҳуқуқшиносӣ аз донишҳои зарурї оид 
ба низоми бонкї ва ҳуқуқи бонкї бархурдор мешаванд. 

Ба сифати омилҳое, ки барои ташаккули ҳуқуқи бонкї 
мусоидат мекунанд, инҳо баромад мекунанд: 

1. Ташкили низоми бонкии дузинагӣ ва ташаккули он; 
2. Пайдоиши бонкҳои нав; 
3.  Таҳаввули бозори асъор ва бозори хизматрасониҳои 

молиявӣ1. 
Бояд хотирнишон сохт, ки рушди босуръати низоми 

бонкї падидаи хос натанҳо барои давлати мо мебошад. Ин 

                                                                        
1 Ниг: Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. – М.: 
Юристъ, 1997. – С. 15 
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тамоюли умумиҷаҳонӣ аст, ки алоқаманд ба болоравии нақши 
воситаҳои молиявӣ ба иқтисодиёт мебошад. Низоми бонкии 
аксари давлатҳо ба таври васеъ ва босуръат рушд ёфта, 
мазмуни фаъолияти бонкї боз ҳам паҳн шуда истодааст. 

Ҳар як соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои ҷамъиятиеро танзим 
менамояд, ки аз дигар муносибатҳо фарқ карда мешавад. 
Ҳуқуқи бонкї муносибатҳоеро танзим менамояд, ки дар 
натиҷаи фаъолияти бонкҳо ба вуҷуд меоянд. Гуногунии му-
носибатҳои ҳуқуқи бонкї дар он аст, ки дар соҳаи муноси-
батҳои бонки ҳам муносибатҳои ҳуқуқи умуми ва хусуси 
мавҷуд мебошад. 

 Яке аз аломатои хоси ҳар як соњаи њуќуќ ин предмети 
батанзимдарории он мебошад. Аз њамин лињоз ба таври му-
шаххасан гуфтан мумкин аст, предмети њуќуќи бонкиро – 
муносибатњои љамъиятие, ташкил медињанд, ки байни субъ-
ектони њуќуќи бонкї ба вуљуд омада аз тарафи меъёрњои 
њуќуќи бонкї батанзим дароварда мешавад. 

Ба таври васеъ предмети ҳуқуқи бонкиро муносибатҳои 
ҷамъиятие, ки дар ҷараёни таъсис, фаъолият, ва рушди 
бонкҳо ва низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷара-
ёни амалинамоии фаъолияти бонки аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон ва ташкилотҳои кредитӣ инчунин муносибатҳои 
ҷамъиятие, ки дар ҷараёни танзими низоми бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ба 
манфиати шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат ба вуҷуд 
меоянд ташкил медиҳад. 

 Методњои њуќуќи бонкї – гуфта тарз, усул ва воситањои 
таъсиррасонии меъёрњои њуќуќии бонкиро ба муносибатњои 
љамъиятї меноманд. 

Њуќуќи бонкї аз методҳои муайяни ҳуқуқї истифода 
мебарад, яъне методи њуќуќї гуфта, маљмўи воситањо ва 
усулњои батанзимдарории муносибатњои љамъиятї мебошад, 
ки ба рафтори одамон таъсир мерасонад. Ин хусусияти 
«классикї» ва муњимми соњаи њуќуќ мебошад. 

Методи њуќуќи бонкї дар навббати худ ба ду гурўњ 
таќсим мешаванд. Якум, методе, ки хусусияти императивии 
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њуќуќи бонкиро дарбар мегиранд. Яъне дар баамалбарории 
муносибатњои њуќуќи бонкї истифода мешавад. 

Ба монанди талаботњои оид ба гирифтани иљозатнома 
дар бораи фаъолияти бонкї ва амалиётњои бонкї ва ѓ. 

Дуюм, методи диспозитивии њуќуќи бонкї, яъне баъзе 
муносибатњои њуќуќии бонкї бо розигии тарафњо ба амал 
бароварда мешавад, ки талаботњои методи мазкурро пурра 
менамоянд. Ба монанди шартномаи амонатнигоњдорї, инти-
хоби озодонаи бонк аз ҷониби муштарӣ, гирифтани кредит 
бо пули миллї, ё асъори хориҷӣ ва ғ. 

Моњияти њуќуќи бонкї дар он зоњир мегардад, ки муно-
сибатњои бонкиро ба танзим медарорад. Ин муносибатњо 
дар љараёни амалинамоии фаъолияти бонкї ба вуљуд мео-
янд, таѓйир меёбанд ва ќатъ мегарданд. 

§ 2. Принсипҳои ҳуқуқи бонкї 

Принсипњои њуќуќи бонкї – гуфта ѓояњо ва идеяњои 
роњбарикунандаеро меноманд, ки тавассути он меъёрњои 
њуќуќи бонкї ба муносибатњои њуќуќии бонкї таъсир мера-
сонад. Принсипҳои ҳуқуқи бонкї мазмуни меъёрї дошта аз 
онҳо бармеоянд. 

 Фаъолияти бонкї яке аз намудҳои фаъолияти соҳиб-
корӣ мебошад. Фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақило-
наест, ки аз рӯи таваккал амалишавандаи шахсони бо тарти-
би муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бақайдгирифташуда, ки барои ба даст овардани фоида аз ис-
тифодаи молу мулк, истеҳсол, фурӯши мол (иҷрои кор ё хиз-
матрасонӣ) равона шудааст. Бинобар ҳамин ҳуқуқи бонкї аз 
ду навъи принсипҳо иборат мебошад: аввал принсипҳое, ки 
умумӣ барои фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд; дувум прин-
сипҳое, ки хоси фаъолияти бонкї мебошанд. 

Принсипҳои гурўҳи аввал вазъи конститутсионии субъ-
ектони фаъолияти соҳибкориро (бонкиро) муайян менамояд. 
Принсипҳои гурўҳи дуюм бошад, тартиби таъсис ва амалина-
моии фаъолияти бонкї ва низоми бонкиро муайян менамояд. 
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Принсипҳое, ки вазъи конститутсионии субъектони 
фаъолияти соҳибкориро (бонкиро) муайян менамоянд, бево-
сита дар меъёрҳои конститутсия ифодаи худро ёфтаанд, ё 
баъзе дигарашон бевосита дар меъёрҳои конститутсия дарҷ 
нашудаанд, вале аз рўи мазмун ва моҳияти меъёрҳои он муа-
йян мешаванд. Ин принсипҳо асосҳои фаъолияти иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамоянд. Ба доираи ин 
принсипҳо дохил мешаванд: 

Принсипи дахлнопазирии моликият. Ин принсип аз мод-
даи 32-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки 
чунин меъёрҳоро муқаррар кардааст “Ҳар кас ҳақ дорад 
соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳақ надорад 
ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад, молу 
мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси 
қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш 
давлат гирифта метавонад”. 

Ин меъёри ҳуқуқи моликияти шаҳрвандон ва шахсони 
ҳуқуқиро аз ҷумла моликияти ташкилотҳои кредитиро аз 
ҳама гуна сўиқасди субъектҳои гуногун ҳимоя мекунад. 

Принсипи озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ 
(бонкї). Принсипи мазкур дар моддаи 12 Конститутсия 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам гардидааст, ки тибқи он 
“Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моли-
кият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, 
соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои 
моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медињад”. 

Принсипи рақобат ва ҳимоя аз монополия. Ин принсип 
аз мазмун ва моҳияти Конститутсия бармеояд ва дар қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии 
фаъолияти инҳисорї дар бозори мол” ифодаи худро ёфтааст. 
Дар шароити бозор бартарият дар тараќқиёти иқтисодии 
онҳое насиб мегарданд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ ба 
беҳтарин натиҷаҳо ноил гардидааст, молҳои (кор ва хизма-
ти) рақобатпазирро бо хароҷоти кам истеҳсол намудааст. 

Дар ҳуқуқи бонкї ба мисли соҳаҳои дигар принсипҳои 
умумисоҳавӣ, аз қабили қонуният, баробарӣ ва ғайра исти-
фода мешаванд. 
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Принсипҳои гурўҳи дуюмро мумкин аст ба ду навъ ҷудо 
намоем: якум иниститутсионалӣ, ки ба таъсиси низоми 
бонкї алоқаманд аст ва дувум функсионалӣ, ки ба ташкили 
кору фаъолияти бонкҳо ва ташкилотҳои кредитӣ алоқаманд 
мебошад. 

Ба принсипҳои иниститутсионалӣ инҳо дохил мешаванд: 
Принсипи ягонагии низоми бонкї. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як низоми бонкї амал мекунад. Ҳама гуна 
бонкҳо ва ташкилотҳои кредитӣ дар доираи низоми ягонае, 
ки сохти онро қонунгузории дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар кардааст амал мекунад. Ҳар як филиал ё намо-
яндагии бонкҳои хориҷӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷики-
стон фаъолияти бонкиро ба роҳ мемонанд ба ташкил карда-
ни низоми алоҳида ҳуқуқ надоранд ва бо низоми ягонаи 
бонкии Тоҷикистон амал мекунанд. 

Принсипи дузинагии низоми бонкї. Тибқи қонунгузории 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон – Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои 
дигари ќарзии дар Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда 
мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми бонкї низоми 
дузинагӣ мебошад, ки аз зинаи болої ва поёнї иборат аст. 
Дар зинаи болої Бонки миллии Тоҷикистон меистад ва дар 
зинаи поёнї бошад дигар ташкилотҳои қарзӣ ҷой доранд. 

Принсипи ба ягон мақомоти ҳокимияти давлатӣ тобеъ 
набудани Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми фаъолият. Му-
тобиқи моддаи 8-уми қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи Бонки миллии Тоҷикистон” Бонки миллии Тољики-
стон фаъолияти худро мустаќилона ташкил ва амалї мена-
мояд. Дахолати маќомоти давлатї дар ташкили фаъолияти 
он манъ аст. Давлат њимояи њуќуќи молу мулки ќонунии 
Бонки миллии Тољикистонро кафолат медињад ва наметаво-
над молу мулк, фондњо, маблаѓи онро мусодира намояд ё 
сармояи оинномавиашро кам кунад. Бонки миллии Тоҷики-
стон танҳо ҳисоботдиҳанда дар назди Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Ба принсипҳои функсионалӣ инҳо дохил мешаванд: 
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Принсипи ба таври монополӣ амалї намудани эмисияи 
пул аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон. Ин принсип дар 
моддаи 6-уми қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “ Дар бораи 
Бонки миллии Тоҷикистон” мустаҳкам гардидааст. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи нашр намудани пули миллӣ 
танҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон дода шудааст. Ягон 
мақомоти давлатї ва шахсони воқеӣ ҳуқуқи иҷро кардани ин 
амалро надоранд. Эмиссияи пули дигар дар қаламрави 
љумҳурӣ ва дар муомилот қарор додани он иҷозат дода 
намешавад. 

Дар асоси иҷозатнома амалї намудани фаъолияти бонкї. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиётҳои бонкї дар асоси 
иҷозатномае, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикитон дода 
мешавад амалї карда мешавад. Мақоми иҷозатдиҳанда оид 
ба ин намуди фаъолият танҳо Бонки миллии Тоҷикистон чун 
бонки марказӣ ва бонки зинаи аввал мебошад. 

Принсипи ҳифзи сирри бонкї. Принсипи мазкур яке аз 
принсипҳои асосии ҳуқуқи бонкї мебошад. Ифшои сирри 
бонкї бе риояи шартњои дар қонун муќарраршуда манъ аст. 
Барои ғайриқонунї ифшо намудани сирри бонкї, бо роҳои 
махсуси техникӣ, таҳдид ва ё бо истифодаи дигар усулҳо ба 
даст овардани маълумоте, ки сирри бонкиро ташкил 
медиҳад ҷавобгарї муқаррар карда шудааст. 

§ 3. Низоми ҳуқуқи бонкї ва низоми бонкии 
Љумњурии Тољикистон 

Аз нигоҳи илми назарияи умумии њуќуќ дар зери ма-
фњуми низоми соњаи њуќуќ таќсимоти дохилии он ба зерсоња, 
институтњо ва зериниститутњо фањмида мешавад13. 

Низоми њуќуќи бонкї маљмўи институт ва меъёрњои 
њуќуќии ба њам алоќамандро меноманд, ки мувофиќи ху-
сусияти хоси муносибатњои танзимшавандаи соҳаи бонки 
дар пайдарњамии муайян љойгир шудаанд. 
                                                                        
13 . Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. Китоби 
дарсї барои донишљўёни факултаи њуќуќшиносї. – Душанбе, 2008. – С. 324. 
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Низоми ҳуқуқи бонкї аз ду қисм яъне қисми умумӣ ва 
махсус иборат мебошад. Дар қисми умумии ҳуқуқи бонкї 
мафҳум, сарчашмаҳо, муносибатҳои ҳуқуқи бонки, ҳолати 
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратӣ ва 
ғайра ҷойгир шудаанд. Қисми махсуси ҳуқуқи бонкї бошад 
аз институтҳои иттилооти бонкї ва сирри бонкї, муноси-
батҳои кредитӣ, муносибатҳои ҳисобаробаркунӣ, тарзҳои 
таъмин намудани ӯҳдадориҳои кредитӣ, шартномаи амонати 
бонки, шартномаи ҳисоби бонкї, шартномаи қарзи бонкї, 
амалиётҳои асъории бонкҳои тиҷоратӣ, амалиётҳо бо 
қоғазҳои қиматнок инчунин дигар амалиётҳои фаъоле, ки 
бонкҳо иҷро мекунанд иборат мебошад. 

Дар ҷомеаи муосир бонкҳо ба иҷрои намудҳои гуногуни 
амалиётҳо машғул мешаванд. Фаъолияти бонкҳо танҳо ба 
таъмини гардиши муомилоти пулӣ ва додани кредит маҳдуд 
нашуда, ба воситаи бонкҳо маблағгузории соҳаи саноат, 
соҳаи кишоварзӣ, хариду фурўши қоғазҳои қиматнок инчу-
нин дигар амалиётҳо роҳандозї мешавад. Бонкҳо дар баъзан 
ҳолатҳо ҳамчун миёнарав фаъолит менамоянд. Барои 
фаъолияти босамари соҳаҳои иқтисодиёт бояд низоми усту-
вор ва бо замона ҷавобгӯ таъсис дода шавад. 

Дар шароити иќтисоди бозорї наќши ташкилотњои ќар-
зи (кредитї) хеле назаррас мебошад. Њамчун миёнарав дар 
азнавтаќсимкунии воситањои пулї иштирок намуда, тавак-
кали оќибати ногувори онро ба зимма мегиранд ва дар 
амалї намудани сисати самараноки пулию ќарзии давалат 
таъсири муњим мерасонанд1. 

Барои рушди низоми бонкї нақши муассирро таҷрибаи 
бонкдории давлат мебозад. 

Низоми бонкии давлат гуфта маҷмўи бонкҳо ва ташки-
лотҳои қарзии дар давлати мазкур мавҷуд буда фаҳмида ме-
шавад, ки дар давраи муайяни таърихӣ дар низоми ягонаи 
пулию кредитӣ амал мекунанд. 
                                                                        
1Ниг: Рањимзода М.З. Проблемањои мубрами њуќуќи соњибкории 
Љумњурии Тољикистон: монография. Душанбе, МН «Дониш» -2019. –
С.239. 
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Мақсади асосии низоми бонкї мусоидат намудан ба муо-
милоти пулӣ дар ҷараёни истеҳсол ва фуруши мол мебошад. 

Низоми бонкї звенои асосии низоми молиявї-кредитии 
давлат мебошад. 

Вазифаҳои асосии низоми бонкии ҳамаи давлатҳо аз 
инҳо иборат мебошанд: 

- таъмини самарабахши амалинамоии низоми ҳисоба-
робаркуниҳо дар ҳаёти хоҷагии халқ; 

- ҷамъшавии захираҳои озод дар давлат; 
- кредитикунонии истеҳсолот, фуруши мол ва додани 

кредит ба шахсони воқеие, ки талабот доранд. 
Ду шакли низоми бонкї вуҷуд дорад: 
-якзинагӣ; 
-дузинагӣ. 
Дар низоми бонкии якзинагӣ ҳамаи иниститутҳои мо-

лиявӣ-кредитӣ аз он ҷумла бонкҳои марказӣ аз руи иерар-
хияи худ дар як зина ҷой дошта, функсияҳои шабеҳро воба-
ста ба химатрасониҳои кредитӣ ва ҳисобаробаркуниҳоро ба 
манфиати худ ва мизоҷон иҷро мекунанд. Чунин низоми 
якзинагӣ хоси давлатҳое мебошанд, ки аз лиҳози иқтисоди 
суст инкишоф ёфта мебошад ва ҳамчунин дар давлатҳои 
низоми тоталитари низоми якзинагии бонкї амал мекунад. 

Низоми бонкии дузинагӣ ба ҷойгир намудани бонкҳо ба 
зинаи болої ва поёнї асос меёбад1. 

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми дузинагӣ 
буда аз Бонки миллии Тоҷикистон, бонкҳои тиҷоратӣ, таш-
килотҳои кредитӣ (қарзӣ) инчунин филиал ва намояндагиҳои 
бонкҳои хориҷӣ иборат мебошад. 

Ба зинаи аввали бонкї бонкҳои марказӣ дохил гардида, 
ба зинаи дувум ҳамаи дигар бонкҳо, бонкҳои исломї, таш-
килотҳои кредитӣ, филиал ва намояндагиҳои бонкҳои хо-
риҷӣ дохил карда мешавад. 

                                                                        
1 Ниг: Семенюта О.Г. Основы банковского дела. Учебное пособие для 
студентов вузов. – М.: Феникс. 2001.  – С.217 
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Зинаи аввал зинаи асосї ва болої ба ҳисоб рафта ба 
фаъолияти субъектҳои зинаи дувум иҷозатнома медиҳад ва 
фаъолияти онҳоро назорат менамояд. 

Ба зинаи аввали бонкї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки 
милли Тоҷикистон чун бонки марказї қарор дорад. 

Дар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки 
миллии Тоҷикистон», «Дар бораи фаъолияти бонкї» ва 
қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолити бонки 
исломӣ» вобаста ба низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чунин муқаррарот ҷой дорад: низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон – Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои 
дигари ќарзии дар Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда 
иборат мебошад. Дар қонунгузорї вобаста ба сохти низоми 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан намеравад. Аммо дар 
такя бо илми ҳуқуқи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мо низоми дузинагї гуфта 
метавонем. Бо ҳам алоқаманд будани бонкҳо дар бозори 
байнибонкї ифодаи бараълои худро меёбад. 

Моҳияти асосии низоми бонкї дар маҷмўъ инҳо мебо-
шанд: 

- таъсиси иеарархия; (тартиби тобеияти зинаи поенї ба 
болої.) 

- мавҷудияти муносибат ва алоқа, ки фаъолияти густур-
даро таъмин менамояд; 

- мавҷудияти равандҳои идоракунӣ. 
Вобаста ба субъектҳое, ки дар низоми бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фаъолияти мекунанд ва ба низоми бонкї дохил 
мешаванд дар мавзўъҳои минбаъда маълумоти пурра ва 
ҳамаҷониба ҷойгир карда шудааст. 

§ 4. Манбаҳои ҳуқуқи бонкї 

Дар илми ҳуқуқшиносии муосир дар зери мафҳуми ман-
баҳои ҳуқуқ шакли зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқро 
меноманд, ки дар санадҳои ҳуқуқї мустаҳкам гардидаанд. 

Манбаъњои њуќуќи бонки гуфта, санадњои меъёрии 
њуќуќиеро меноманд, ки дар љараёни фаъолияти меъёрэљод-



375 

кунии маќомоти давлатї ва њуќуќэљодкунии дохилї (локалї) 
ба тасвиб расида, меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои 
бонкиро дар худ таљассум менамоянд. 

Манбањои њуќуќи бонкї бо асосњои гуногун тасниф 
карда мешавад. 

1. Вобаста ба ќувваи њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї 
(Конститутсия, ќонун ва санадњои зерќонунї) 

2. Вобаста ба маќомоти ќабулкунанда (маќомоти намо-
яндагї ва иљроия): 

- ќарори Њукумати ЉТ; 
- фармони Президенти ЉТ; 
- санадњои Бонки миллии Тоҷикистон, Маҷлиси намо-

яндагон ва ғ; 
3. Вобаста ба доираи амали санадњои меъёрии њуќуќї; 
4. Вобаста ба ваќти амалашон (доимї ва муваќќатї); 
5. Вобаста ба тартиби ќабул (санадњои њуќуќи байнал-

миллалї ва санадњои њуќуќии миллї). 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосї 

барои тамоми соҳаҳои ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон эътибори олии њуќуќї дорад ва 
меъёрњои он мустаќиман амал мекунанд. Дар Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои мушаххасе ҷой доранд, ки 
ба соҳаи бонкї тааллуқ доранд. Дар Конститутсия масъалаи 
ба кор таъйин ва озод намудани раиси Бонки миллии 
Тоҷикстон бевосита муқаррар карда шудааст. Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фармони ба кор таъйин ва озод наму-
дани раиси Бонки миллї ва муовинони ӯро ба Маҷлиси 
намояндагон пешинҳод мекунад, Маҷлиси намояндагон 
бошад фармони Президентро оид ба таъйин ва озод намуда-
ни раиси Бонки миллӣ ва муовинони ў тасдиқ менамояд. Ин 
муқаррарот дар моддаҳои 57 ва 69-и Конститутсия ҷой до-
ранд. 

Инчунин моддаи дигаре, ки сарчашмаи бевосита дар 
соҳаи бонкї баромад мекунад, ин моддаи 12 Конститутсия 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки тибқи он асоси иқтисо-
диёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил 
медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, 
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баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, 
аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медихад. 

Дар баробари ин як қатор қонунҳо ҳамчун манбаи 
ҳуқуқи бонкї баромад мекунанд. 

Дар ҳуқуқи бонкї зарур аст, ки қонунҳоро ба қонунҳои 
умумӣ ва махсус ҷудо намоем, чунки дар баъзан ҳолатҳо дар 
татбиқи онҳо мушкилотҳо пеш меояд1. 

Ба сифати қонунҳои умумӣ вобаста ба бонкҳо пеш аз 
ҳама Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 
дигари ҳуқуқӣ ба монанди ќонун «Дар бораи ҷамъиятҳои 
саҳомӣ», ќонун «Дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок», 
ќонун «Дар бораи танзим ва назорати асъор» ва ғайра. 
Қонунҳои номбаршуда ва як қатор дигар қонунҳо бояд нис-
бат ба бонкҳо ва дар соҳаи бонки татбиқ карда шаванд агар 
қонунҳои махсус ягон тартиби дигарро муқаррар накарда 
бошанд. 

Қонунҳои умумӣ пеш аз ҳама муайян мекунанд: 
1. Талаботи умумӣ оид ба шакли ташкили ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорӣ. Дар асоси ин қонунҳо бонкҳо ба ис-
тиснои бонкҳои давлатї танҳо дар шакли ҷамъиятҳои 
саҳомї таъсис дода мешаванд. 

2. Ќоидаи умумї оид ба шакл, шартҳо ва тартиби ба-
стани аҳдҳо ва шартномаҳо. 

3. Асосҳои умумӣ барои масъулияти бонкҳо ҳамчун 
соҳибкор. 

 Ба сифати қонунҳои махсус Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» аз 28.06.2011, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» аз 19.05.2009, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи фаъолияти бонкии исломӣ» аз 26.07.2014, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузо-
рии хурд» аз 16.04.2012 ва ғайраро номбар намудан мумкин 
аст. 
                                                                        
1 Ниг.: Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. – М.: 
Юристъ, 1997. –  С. 54 
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Дар қонунҳои махсус номгўи амалиётҳои бонкї, ма-
фҳуми бонкҳо, ҳолати ҳуқуқии бонкҳо ва ҷанбаҳои асосии 
фаъолияти бонкҳо танзим мешавад. 

Дар баробари ин санадњои зерини зерќонунї ба сифати 
сарчашмаи њуќуќи бонкї баромад карда метавонанд: 

- Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон. 
- Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон. 
- Санадњои Бонки миллии Тољикистон. 
 Қисми 3-и моддаи 10 Конститутсия муқаррар менамояд, 

ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 
эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳу-
риро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, 
меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд. 

Дар низоми манбаъњои ҳуқуқи бонкї ҷои намоёнро са-
надҳои байналмилалӣ ишғол менамоянд. Имрўзҳо бонкҳо ба 
фаъолияти беруна низ машғул мебошанд, дар бозори дохи-
лии асъор ва бозори байналмилалӣ иштирок мекунанд, 
ҳисобаробаркуниҳо ва интиқолро ба давлатҳои гуногун 
амалї мекунанд, маблағҳоро аз давлатҳои дигар қабул 
намуда ба мизоҷонашон мерасонанд. Ҳамаи ин ва дигар 
омилҳо гувоҳи онанд, ки дар соҳаи бонкї санадҳои байнал-
милалӣ яке аз санадҳои асосии танзимкунандаи муносибатҳо 
ба шумор мераванд. 

Санадҳои байналмилалии танзимкунандаи фаъолияти 
бонкї чунин хусусиятҳо доранд: 

а) онҳо одатҳои муайяннамудаи муомилоти корї ё 
шартномаҳо мебошанд; 

б) механизми таъминамоии амалишавии онҳо муайян 
шудааст. 

в) қисми зиёди онҳо дар қонунгузории миллӣ ифодаи 
худро ёфтаанд. 

Дар баробари ин, аз сабаби он ки соњаи бонкдорї ба 
муттањидшавї ва стандартизатсияи ягонаи љањонї роњ пеша 
кардааст, дар ин раванд наќши санадњои байналмилалї ба 
маротиб меафзояд. 
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Комилан равшан аст, ки барои ҷараёни ҳаракати сама-
раноки пул истилоҳот, ба монанди «Акредитив» аз тарафи 
ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои пардохт як хел фаҳмида 
шавад, новобаста аз он ки дар кадом минтаќа ҳастанд, аз рўи 
ќонунгузории миллии кадом давлат таъсис ёфтаанд ва 
фаъолият доранд. Агар бонкҳои кишварҳо гуногун ба таф-
сир ва татбиқи воситаҳои пардохтӣ ва амалиёт гузаранд, ин 
на танњо ба самаранокии амалиёти пардохтї, балки имкони-
яти љорї намудани онњо зери суол ќарор хоњад гирифт. 

Санадњои байналхалќї дар соњаи бонкї дар айни замон 
аз се гурўњ иборат мебошанд. 

Гурўњи якуми санадњои байналхалќї муайянкунандаи 
ќоидањои амалї кардани амалиётњои алоњидаи бонкї мебо-
шанд. Масалан оид ба муайян кардани тартибии интиќоли 
маблаѓ, њисобаробаркунї тавассути инкассо, акредитив ва 
ѓайра. 

Гурўњи дуюми санадњо иборат аз созишномањои дута-
рафа ва бисёртарафа аст, ки дар њудуди давлатњои созишно-
мањоро имзо карда амал мекунанд. Дар байни чунин са-
надњои байналмиллалї конвесияи Женеваро оид ба век-
селњои интиќолї ва оддї ва конвенсия дар бораи чекњоро 
номбар намудан мумкин аст. 

 Гурўњи сеюмро санадњои байналмилалие ташкил меку-
нанд, ки дар онњо одатњо ва ќоидањои соњаи бонкдорї ифода 
ёфтанд ва дар њалли бањсњо истифода мегарданд. 

Истилоҳи «санадҳои ҳуқуқии локалӣ» барои илмњои 
њуќуќшиносии тољик ва шӯравӣ муддати дароз маълум аст. 
Он ба таври васеъ дар њуќуќи мењнатї истифода мешуд. 
Ваќтњои охир аз ин истилоњ дар њуќуќи кишоварзї низ 
мавриди истифодабарї шурўъ шуд. Дар соњаи соњибкорї низ 
ин мафњум мудати тўлонї аст, ки истифода мешавад. Са-
надњои локалї дар соњаи соњибкорї ин санадњоеро ме-
фањманд, ки муносибатњои њуќуќиро дар дохили худи таш-
килот ва зерсохторњои он танзим мекунад. 

Дар соњаи бонкдорї зери мафњуми санадњои локалї са-
надњои хуќуќиеро фањмидан мумкин аст, ки аз љониби худи 
ташкилотњои кредитї коркард ва ќабул гардида, муноси-
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батњоро байни ташкилоти кредитї, филиал ва намояндагии 
онро ба танзим медарорад. 

Ба санадњои локалї санадњои зиёд дохил мешаванд. 
Баъзе аз санадњои локалии бонкњои тиљоратї ин ќайди давла-
тиро таќозо мекунанд ба зумраи онњо оиномаи бонк дохил 
карда мешавад. Гарчанде ки ойинома аз љониби худи бонк ё 
ташкилоти тиљоратї коркард ва тањия карда мешавад, вале аз 
ќайди давлатї мегузарад. Дар баробари ин санадњои локалие 
њастанд, ки онњоро худи бонк бе мамоният ќабул мекунанд. 
Санадњои локалии мазкур муносибатњои гуногунро танзим 
мекунанд. Аз љумла, муносибатњои байни бонк ва муштариро 
дар хусуси тартиби додани кредит ба муштарї, тартиби 
пешбурди суратњисобњо ва ѓайра. Ба доираи санадњои лока-
лии бонкњо метавон низомномањоро, ки фаъолияти филиал ва 
намояндагиро муайян мекунанд, дохил намуд. 

Санадњои локалї бояд ба ќонунгузорї мутобиќ бошанд. 
Дар њаќиќат санадњои локалї давомдињандаи меъёрњои 
ќонунгузорї мебошанд ва онњо ба таври муфассал ќоидањои 
мушаххасро дар фаъолияти бонкї муайян намуда, барои 
фаъолияти самараноки бонкњо ва дигар ташкилотњои кре-
дитї сањми нињоят арзишманд доранд. 

Санадњои локалии бонкњои тиљоратї дар Љумњурии 
Тољикистон чун сарчашмаи дохилї ба њисоб мераванд ва дар 
танзими муносибатњо наќши воло доранд. 

§ 5. Мафҳум ва мазмуни муносибатҳои ҳуқуқи бонкї. 

Муносибатњои њуќуќи бонкї гуфта, муносибатњоеро ме-
номанд, ки байни субъектони њуќуќи бонкї ба вуљуд меоянд 
ва аз љониби меъёрњои њуќуќи бонкї ба танзим дароварда 
мешаванд. Муносибатњои њуќуќи бонкиро метавон чунин низ 
тавсиф намуд: Муносибањои хуќуќи бонкї – ин муносибатњои 
юридикї байни субъектони њуќуќи бонкї буда, мазмуни асо-
сии онро њуќуќу уњдадорињое ташкил медињанд, ки дар 
натиљаи риоя, иљро, истифода ва татбиќи меъёрњои ќонун ва 
санадњои Бонки миллї ки тартиби амалї гардонидани амали-
ётњои бонкиро муќаррар мекунанд, пайдо мегарданд. 
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Бонки миллї иштирокчии муносибатњои зиёди бонкї 
буда, барои ба вуљуд омадани ќисми зиёди онњо ташаббус-
кор мебошад ва барои танзими пурра ва њамаљонибаи онњо 
санадњои меъёри њуќуќї ќабул мекунад. 

Муносибатњои њуќуќи бонкї ин алоќаи субъектони он 
буда, яке аз онњо доимо Бонки миллии Тољикистон мебошад. 
Муносибатњо байни ташкилотњои кредитї ва Бонки миллї 
аз лањзаи баќайдгирии давлатї ба вуљуд омада, мувофиќан 
њангоми ќайди дахлдор дар Китоби ќайди давлатии ташки-
лотњои кредитї ќатъ мегарданд. 

Муносибатњои њуќуќи бонкї хусусиятњои ба худ хос до-
ранд, ки дар асоси онњо ин муносибатњоро аз муносибатњои 
дигари њуќуќї фарќ кардан мумкин аст. 

- муносибатњои њуќуќи бонкї аз љониби меъёрњои 
њуќуќи бонкї танзим мешавад; 

- муносибатњои њуќуќи бонкї муносибатњое мебошанд, 
ки оид ба амалигардонии фаъолияти бонкї ба вуљуд меоянд; 

- муносибатњои њуќуќи бонкї одатан байни иштирокчи-
ёни низоми бонкї ва муштариёни онњо ба вуљуд меоянд. 

- объекти махсус доранд. 
- дар муносибатњои мазкур иродаи тарафњо баробар 

нест. 
- дар муносибатњои њуќуќи бонкї давлат бевосита ва ё 

бавосита иштирок менамояд. 
Дар љараёни амалигардонии амалиётњои бонкї ва ба-

стани ањдњо байни ташкилотњои кредитї, амонатгузорон, 
кредиторон ва шахсони дигаре, ки аз хизматрасонињои 
бонкї истифода мебаранд, муносибатњои гражданї-њуќуќї 
ба вуљуд меоянд. Муносибатњои њуќуќи гражданї танњо он 
ќисмати муносибатњои бонкиро ба танзим медароранд, ки 
объекти њуќуќи гражданиро ташкил медињанд. Соњањои 
њуќуќи дигар предмети ба танзимдарории худро дар муноси-
батњои бонкї доранд. 

Тартиби гузаронидани амалиётњои бонкиро ќоидањои 
муќаррарнамудаи ќонунгузории бонкї ва Бонки миллии 
Тољикистон танзим менамоянд. Ин тартиб объекти њуќуќи 
бонкї ба њисоб меравад. Ташкилотњои кредитї уњдадоранд 
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ќоидањоеро, ки барои гузаронидани амалиётњои бонкї 
муќаррар шудаанд, ба таври њатмї риоя намоянд. Иҷрои та-
лаботи муқаррарнамудаи ин қоидаҳо, амалиётњои муноси-
батҳои бонкиро байни ташкилотњои кредитї ва Бонки мил-
лї бештар мегардонад. Муносибатњои бонкї байни ташки-
лоти кредитї ва Бонки миллї сохти амудї доранд. Ҳар як 
муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ байни ташкилоти қарзӣ ва 
мизоҷони он, аз ҷумла амонатгузорон муносибатњои сохти 
уфуќидошта мебошанд. 

Дар адабиётњои њуќуќї мафњуми муносибатњои њуќуќи 
бонкї ба таври васеъ муайян шудааст. Баъзе аз муаллифон 
ќайд менамоянд, ки муносибатњои њуќуќи бонкї хусусияти 
коплексї дошта, аз љониби меъёрњои соњањои умумї ва ху-
сусї танзим карда мешаванд1. 

Дар муносибатњои њуќуќи бонкї дар фарќият аз њуќуќи 
гражданї танњо методи њокимиятиву тобеиятї истифода 
мешавад. Яъне, меъёрњои њуќуќи бонкї императивї мебо-
шанд. Онњо баробарии тарафњоро муќаррар намекунанд. 

Намудњои муносибати њуќуќи бонкї вобаста ба таркиби 
субъективї чунин мешаванд: 

а) байни бонкњо ва муштариён; 
б) байни ду бонкї тиљоратї оид ба амалигардонии ама-

лиётњои бонкї; 
в) байни бонки марказї ва бонкњо; 
г) байни бонкњо оид ба масъалаи таъсиси иттифоќњо, ас-

сотсиатсияњо, палатањои клирингї ва дигар шакли њам-
корињо; 

 д) байни Бонки миллї ва Њукумат; 
 е) байни Бонки миллї ва Маљлиси намояндагони 

Маљлиси Олї оид ба таъйин ба вазифа ва њисобот. 
Ба ѓайр аз ин муносибатњои њуќуќи бонкиро вобаста ба 

хусусияти амалиётњои бонкї метавон чунин људо намуд: 
а) амалиёти бонки ғайрифаъол (пасив), ки дар он бонк 

ҳамчун қарздор баромад менамояд – Институти амонати 
бонкї, суратҳисоби бонкї, барориши коғазҳои қиматнок; 
                                                                        
1 Ниг.: Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. – М.: 
Юристъ, 1997. – С.39. 
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б) амалиёти бонки фаъол (актив), ки дар он бонк ҳамчун 
кредитор баромад менамояд – шартномањои қарзӣ-кредитї 
ва шартномаҳои гузашт кардани талаботи пулї; 

в) амалиётњои миёнаравии бонкї – муносибатҳои 
ҳуқуқии ҳисоббаробаркунӣ 

г) амалиёти бонкии ёрирасон – оид ба таъмини иттилоо-
ти њуќуќї ва дигар хизматрасониҳо. 

Вобаста ба мазмуни муносибатњо метавон онњоро чунин 
тасниф намуд: 

а) молумулкї – алоқаманд бо маблағҳои пулӣ ҳамчун 
шакли моликият; 

б) ѓайримолумулкї – вобаста ба таъмини низоми сирри 
бонкї, бо истифода аз шаклњои гуногун, ҳифзи эътибори ко-
рии бонк ва ғ. 

в) ташкилї – марбут ба таъсиси сохтори дохилии бонк 
ва низоми бонкї. 

Асосњои бавуљудої, таѓйирёбї ва ќатъшавии муноси-
батњои њуќуќи бонкиро фактњои њуќуќї ташкил медињанд. 
Факти њуќуќї гуфта, он њолатњои воќеиеро (њодиса ва њара-
кат) меноманд, ки бавуљудої, таѓийрёбї ва ё ќатъшавии му-
носибатњои њуќуќи бонкї ба онњо вобаста мебошад. 

Асосњои бавуљудоии муносибатњои њуќуќи бонкї инњо 
мебошанд: 

а) меъёри ќонун, масалан њангоми амалї гардонидани 
сиёсати пулию ќарзии давлат ва ташкили захирањои њатмї; 

б) санади маъмурї, масалан додани иљозатнома (литсен-
зия) ва ё бозхонди он; 

в) шартнома ва ё ањди яктарафа; 
г) расонидани зарар. 
Бонки миллї ва ташкилотњои кредитї иштирокчиёни 

асосии муносибатњои њуќуќи бонкї мебошанд. Дар баъзан 
њолатњо субъекти муносибатњои њуќуќї иштирокчиёни таш-
килотњои кредитї мебошанд, яъне иштирокчиёне, ки дар ља-
раёни таъсис, азнавташкилдињї, солимгардонии молиявї, 
ќатънамои фаъолияти ташкилотњои кредитї ва барњамдињии 
онњо ширкат меварзанд. 
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Муштариён, сањомон ва амонатгузорони ташкилотњои 
кредитї чун ќоида субъекти муносибатњои њуќуќї бонкї ме-
бошанд. 

Дар такя бо гуфтањои дарболозикргардида, субъектони 
муносибатњои њуќуќи бонкиро метавонем ба тартиби зерин 
пешкаш намоем: 

а) муштариёни бонк яъне шањрвандон, шахсони њуќуќї 
ва зерсохторњои онњо ва ташкилотњои дигар; 

б) ташкилотњои кредитї пеш аз њама бонкњо ва ташки-
лотњои маблаѓгузории хурд; 

в) Бонки миллии Тољикистон чун бонк ва чун маќомоти 
њокимияти давлатї ва бонки марказии низоми бонкї; 

г) филиал, намояндагї ва ассотсиатсияи ташкилотњои 
кредитї; 

д) маќомотњои њокимияти давлатї, ки функсияи танзими 
давлатии фаъолияти бонкї ва њамкорињоро бо низоми бонкї 
амалї менамоянд. 

Аз таркиби муносибатњои њуќуќи људо намудани њуќуќи 
субъективи зарур мебошад1. Њуќуќи субъективї – ин њуќуќи 
мутааллиќи субъект њамчун иштирокчии муносибатњои 
њуќуќї мебошад. 

 Њуќуќи субъективї се салоњиятро дар бар мегирад: 
а) њуќуќ ба амалњои худ; 
б) њуќуќи аз тарафи дигари муносибатњои њуќуќї талаб 

намудани иљрои уњдадорињояшон. 
Дар њуќуќи бонкї тарафњои муносибатњои њуќуќї дорои 

њуќуќу уњдадорињо мебошанд. 
Бонки миллї њуќуќ дорад аз ташкилотњои кредитї талаб 

намояд, ки онњо амалиёти мушаххаси бонкиро дар асоси 
риояи ќонунгузории бонкї ва ќоидањои муќаррарнамудаи 
Бонки миллї ба роњ монанд. Ташкилотњои кредитї бошанд 
уњдадор мешаванд, ки талаботњои Бонки миллиро иљро наму-
да, амалиётњои бонкиро дар сатњи дахлдор пиёда намоянд. 

Аз тарафи дигар ташкилоти кредитї њуќуќ дорад аз 
Бонки миллї талаб намояд, то ки иттилооти зарурии бонки-
                                                                        
1 Ниг.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть 2. Теория права. 
Т. 2. – М.: Юристь, 1997. – С. 20. 



384 

ро пешнињод намояд, талаб намояд то Бонки миллї он тала-
ботњоеро аз ташкилотњои кредитї дархост кунанд, ки дар 
ќонунгузорї пешбинї шудааст. Агар Бонки миллї њуќуќњои 
ташкилотњои кредитиро вайрон намоянд дар ин маврид 
ташкилоти кредитї њуќуќ дорад ба маќомоти дахлдор оид ба 
ин масъала мурољиат намояд. 

Объекти муносибатњои њуќуќи бонкї – фаъолияти бонкї 
ва муносибатњое, ки дар алоќамандї ба он ба вуљуд меоянд 
ва мазмуни онњоро амалиётњои бонкї ташкил менамояд. 

Ташкилотњои кредитї амалиётњои бонкиро бо маќсади 
расонидани хизматњои бонкї ва гирифтани фоида мегузаро-
нанд. 

§ 6. Њолати њуќуќии Бонки миллии Тољикистон 

Њолати њуќуќии Бонки миллии Тољикистон дар њуќуќи 
бонкї яке аз масъалањои диќќатљалбкунанда, мураккаб ва 
проблеманок мебошад. Аз нуктаи назари њуќуќї њолати 
њуќуќии БМТ дар якчанд сатњ амалї мешавад: конститутси-
онї, ќонунгузорї ва санадњои зерќонунї. 

Дар сатњи конститутсионї моддаи 57 Конститутсия тас-
диқи фармонҳои Президент дар бораи таъйин ва озод наму-
дани раиси Бонки миллї ва муовинони ӯ ба салоњияти 
Маљлиси намояндагон гузоштааст. Моддаи 69 Конститут-
сияи Тољикистон муќаррар кардааст, ки яке аз салоњиятњои 
Президент ин раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъйин 
ва озод мекунад ва фармонро ба тасдиқи Маҷлиси намо-
яндагон пешниҳод менамояд. 

Дар сатњи ќонунгузорї бошад, њолати њуќуќии БМТ дар 
аввал тавассути Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 14 декабри 
соли 1996 «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» танзим 
карда мешуд ва аз 28 июни соли 2011 ќонуни нав «Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон» ќабул гардид, ки њолати БМТ-
ро муайян мекунад. Њамчунин як ќатор меъёрњо оид ба БМТ 
дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» таљассуми худро ёфтааст, ки ба њолати њуќуќии БМТ 
тааллуќ доранд. 
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Дар сатњи зериќонунї бошад санадњои худи Бонки мил-
лї баромад менамоянд. 

Аксари кишварњое, ки низоми дузинагии бонкї доранд, 
вобаста ба њолати њуќуќии бонкњои марказии онњо бањсу 
мунозирањо љой доранд. Аз љумла, вобаста ба њолати 
њуќуќии бонки марказии Федератсияи Россия, Белоруссия ва 
ѓайра. Шакли ташкили њуќуќии Бонки марказии Љумњурии 
Тољикистон ё худ Бонки миллии Тољикистон мавќеи ша-
бењро дар ростои бонкњои марказии давлатњои дар боло 
номбаршуда ишѓол менамояд. 

Барои муайян намудани њолати њуќуќии Бонки миллии 
Тољикистон баъзе њолатњои ѓайрианъанавие, ки дар таъсиси 
шакли њуќуќии он истифода шудааст, дида мебароем. 

Нахуст мебояд дар мавриди он ки мувофиќи моддаи 1 
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон» Бонки миллї шахси њуќуќї мебошад, равшанї 
андохт. 

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 48-уми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста ме-
шавад, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 
оперативї молу мулкро дошта, аз рӯи уҳдадориҳои худ бо ин 
молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои 
молу мулкӣ ва шахсии ғайримолу мулкиро ба даст оварда, 
татбиқ намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавоб-
гар бошад. Дар баробари ин моддаи 50 Кодекси мазкур 
муќаррар менамояд, ки ташкилотҳое шахси ҳуқуқӣ буда ме-
тавонанд, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии 
фаъолияти худ қарор додаанд (ташкилотҳои тиҷоратӣ) ё чу-
нин мақсади ба даст овардани фоидаро надошта, фоидаро 
байни иштирокчиён тақсим намекунанд (ташкилотҳои ғай-
ритиҷоратӣ). 

Шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ мебошанд, 
метавонанд дар шакли ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, ко-
оперативҳои тиљоратї, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва ком-
муналӣ таъсис дода шаванд. 

Шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошанд, 
метавонанд дар шакли кооперативҳои ѓайритиљоратї, ко-
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оператсия матлубот, ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ 
ё динӣ, муассисаҳои аз ҷониби молик маблағгузоришаванда, 
фондҳои хайрия ва фондҳои дигар, инчунин дар дигар ша-
клҳои пешбининамудаи қонун таъсис дода шаванд. 

Дар такя бо муќаррароти кодекси гражданї дар њол са-
воле пайдо мешавад, ки Бонки миллии Тољикистон чї гуна 
шахси њуќуќї аст, сухан сари он меравад, ки мафњуми «шах-
си њуќуќї» дар илми њуќуќшиносї доимо чун категорияи 
гражданї хусуси њуќуќї баррасї мешавад. Агар бо ин роњ 
равем зарур аст, муайян карда шавад, ки Бонки миллї шахси 
њуќуќии тиљоратї, ё ѓайритиљоратї мебошад, оё он тала-
ботњое, ки нисбат ба шакли ташкили њуќуќии бонкњо муќар-
рар шудааст, мувофиќат мекунад. Бо ин равиш њолати 
њуќуќии Бонки миллиро ифода кардан номумкин аст, зеро он 
дар худ унсурњои умумињуќуќиро дорад. Барои њамин мута-
хассисони њуќуќи молия оид ба њолати бонки марказї бо 
шакли мањдуд хотима мегузоранд1 ва ё танњо меъёрњои 
ќонунро пешкаш намуда онњоро тањлил наменамоянд2. 

Бинобар ин лозим ба таъкид аст, ки айни замон дар ил-
ми њуќуќшиносии тољик иниститути махсусе нест, ки тавонад 
хусусиятњои хоси њолати њуќуќии Бонки миллиро инъикос 
намояд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки 
миллии Тољикистон» низ ягон сохтори навро муќаррар 
накардааст. 

Бояд ќайд намуд, ки Бонки миллии Тољикистон ба ягон 
шохаи њокимият дохил намешавад. 

Бонки миллии Тољикистон бонки марказии эмиссионї 
ва захиравии Љумњурии Тољикистон буда, дар моликияти 
Љумњурии Тољикистон ќарор дорад ва дар назди Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њисо-
ботдињанда аст. 

Бонки миллии Тољикистон шахси њуќуќї буда, дорои 
муњр бо тасвири Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
номи худ мебошад. 
                                                                        
1 Ниг: Финансовое право / Под ред. Химичевой Н.И. – М., 1996. – С. 430. 
2 Ниг.: Грачева Е.Ю., Куфакова НА., Пепеляев С.Г. Финансовое право 
России. С. 180-181; Жданов А.А. Финансовое право РФ. – М., 1995. – С. 
26-28; Финансовое право / Под ред. Горбуновой О.Н. – М., 1996. – С. 303. 
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 Мањалли воќеъ гардидани Бонки миллии Тољикистон 
шањри Душанбе мебошад. 

 Бонки миллии Тољикистон метавонад бо салоњдиди худ 
дар мамлакат ва хориљ аз он шуъбањо ва намояндагињояшро 
кушояд. 

 Љумњурии Тољикистон аз рўи уњдадорињои Бонки мил-
лии Тољикистон ба истиснои уњдадорињое, ки бо розигии 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон ё Президенти Љумњурии Тољикистон ќабул шудаанд, 
масъулият надорад, Бонки миллии Тољикистон низ аз рўи 
уњдадорињои Љумњурии Тољикистон, ки бе розигии Бонки 
миллии Тољикистон ќабул шудаанд, масъулият надорад 
(моддаи 1 ќонун «Дар бораи бонки миллии Тољикистон»). 

Бонки миллї маќоми махсусест, ки барои иљрои вази-
фањо барои тамоми љомеа зарурї таъсис дода шудааст. Ин 
вазифањо дар моддаи 6 ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Бонки миллии Тољикистон» муќаррар гардидааст, ки 
мувофиќи он Вазифањои Бонки миллии Тољикистон инњо 
мебошанд: 

- тањия ва амалї намудани сиёсати пулию ќарзии 
Љумњурии Тољикистон; 

- тањлили иќтисодї ва пулї ва дар асоси он ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани таклифњо, инчу-
нин ба маълумоти љомеа расонидани натиљањои тањлил; 

- додани иљозатнома ба ташкилотњои ќарзї барои иљрои 
амалиёти бонкї ва танзиму назорати фаъолияти онњо; 

- додани иљозатнома барои фаъолияти Бюроњои таъри-
хи ќарз ва танзиму назорати фаъолияти онњо; 

- ташкили низоми пардохт, клиринг, њисоббаробаркунї 
ва низоми хизматрасонињои пулї, танзим ва назорати 
фаъолияти онњо; 

- ба таври монополї амалї намудани эмиссияи пули наќд, 
ба муомилот баровардан ва аз муомилот гирифтани пул; 

- нигањдорї ва идораи захирањои байналмилалї; 
- иљрои амалиётњои бонкї; 
- аз номи Љумњурии Тољикистон ба худ гирифтани уњда-

дорињо ва иљрои амалиётњое, ки аз иштироки Љумњурии 



388 

Тољикистон дар фаъолияти ташкилотњои байналмилалии 
молиявї бармеоянд; 

- тањияи тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон. 
Бонки миллии Тољикистон вазифањои дигари ба зим-

мааш гузоштаро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон иљро менамояд. 

Бонки миллии Тољикистон метавонад бо маќсади мубо-
риза бар зидди ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм 
мутобиќи ќонун чорањои зарурї андешад ва вобаста ба он 
фаъолияти ташкилотњои ќарзиро танзим ва назорат намояд. 

Маќсади асосии Бонки миллии Тољикистон ноил шудан, 
нигоњ доштани сатњи мўътадили нархњои дохилї дар давраи 
дарозмуњлат мебошад. 

Маќсадњои иловагии Бонки миллии Тољикистон инњо 
мебошанд: 

- таъмини устувории низоми бонкии давлат; 
- мусоидат ба фаъолияти самаранок ва мунтазами ни-

зоми пардохт. 
Гирифтани фоида маќсади асосии Бонки миллии 

Тољикистон намебошад. 
Тибќи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи Бонки миллии Тољиикстон” вазифањои Бонки миллии 
Тољикистон инњо мебошанд: 

- тањия ва амалї намудани сиёсати пулию ќарзии 
Љумњурии Тољикистон; 

- тањлили иќтисодї ва пулї ва дар асоси он ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани таклифњо, инчу-
нин ба маълумоти љомеа расонидани натиљањои тањлил; 

- додани иљозатнома ба ташкилотњои ќарзї барои иљрои 
амалиёти бонкї ва танзиму назорати фаъолияти онњо; 

- додани иљозатнома барои фаъолияти Бюроњои таъри-
хи ќарз ва танзиму назорати фаъолияти онњо; 

- ташкили низоми пардохт, клиринг, њисоббаробаркунї 
ва низоми хизматрасонињои пулї, танзим ва назорати 
фаъолияти онњо; 

- ба таври монополї амалї намудани эмиссияи пули наќд, 
ба муомилот баровардан ва аз муомилот гирифтани пул; 



389 

- нигањдорї ва идораи захирањои байналмилалї; 
- иљрои амалиётњои бонкї; 
- аз номи Љумњурии Тољикистон ба худ гирифтани уњда-

дорињо ва иљрои амалиётњое, ки аз иштироки Љумњурии 
Тољикистон дар фаъолияти ташкилотњои байналмилалии 
молиявї бармеоянд; 

- тањияи тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистон. 
Бонки миллии Тољикистон вазифањои дигари ба зим-

мааш гузоштаро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон иљро менамояд. 

Бонки миллии Тољикистон метавонад бо маќсади мубо-
риза бар зидди ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм 
мутобиќи ќонун чорањои зарурї андешад ва вобаста ба он 
фаъолияти ташкилотњои ќарзиро танзим ва назорат намояд. 

Моддаи 74 Ќонунни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон” муќаррар менамояд, ки Бонки 
миллии Тољикистон аз Дастгоњи марказї ва шуъбањои мин-
таќавї иборат аст. 

Идоракунии Бонки миллии Тољикистон тавассути Раё-
сат ва раиси Бонки миллии Тољикистон сурат мегирад. Раё-
сат маќоми олии коллегиалї буда, самтњои асосии фаъолият, 
роњбарї ва идоракунии Бонки миллии Тољикистонро муайян 
ва амалї шудани онњоро назорат мекунад. 

Раёсат аз раиси Бонки миллии Тољикистон, се нафар 
муовинони ў ва се нафар аъзои мустаќил, ки бо пешнињоди 
раиси Бонки миллии Тољикистон аз тарафи Президенти 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешаванд, иборат ме-
бошад. 

Раиси Бонки миллии Тољикистон ва муовинони ў бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон ба вазифа 
таъйин ва аз вазифа озод карда шуда, фармонњо барои тас-
диќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон пешнињод карда мешаванд. Раиси Бонки миллии 
Тољикистон аз рўи вазифа ба њайати Раёсат дохил мешавад. 

Раиси Бонки миллии Тољикистон, муовинони ў ва аъзои 
Раёсат бояд шањрвандони Љумњурии Тољикистон буда, дорои 
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тањсилоти олии иќтисодї ва таљриба дар соњаи бонкдорї 
бошанд, доѓи судї надошта, ба ташкилотњои муфлисшуда 
роњбарї накарда бошанд. 

Маоши вазифавии раиси Бонки миллии Тољикистон ва 
муовинони ў аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 
муќаррар карда мешавад. 

Аъзои Раёсат ба муњлатњои зерин таъйин карда меша-
ванд: 

- раиси Бонки миллии Тољикистон – ба муњлати њафт сол; 
- муовинони раиси Бонки миллии Тољикистон – ба 

муњлати панљ сол; 
- аъзои мустаќили Раёсат – ба муњлати чор сол. 
Раиси Бонки миллии Тољикистон, муовинони ў ва аъзои 

дигари Раёсат метавонанд аз нав ба вазифањои худ таъин 
карда шаванд. 

Аъзои мустаќили Раёсат аз њисоби омўзгорони муас-
сисањои тањсилоти олии касбии соњаи иќтисодї, муассисањои 
илмии иќтисодї ва собиќадороне, ки аз соњањои иќтисод, 
молия ва бонкдорї ба нафаќа баромадаанд, таъин карда 
мешаванд. Ба шахсони мазкур аз љониби раиси Бонки мил-
лии Тољикистон подошпулї муќаррар карда мешавад. 

Дар сурати аз вазифа озод шудани раиси Бонки миллии 
Тољикистон ё муовинони ў, онњо иљрои вазифањои худро то 
тасдиќ шудани Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар ин бора аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон давом медињанд. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Њуќуќи бонки њамчун илм ва њамчун фани таълимї 

чиро ифода менамояд? 
2. Кадом омилҳо барои ташакули ҳуқуқи бонкӣ мусои-

дат мекунанд? 
3. Принсипњои њуќуќи бонкї ба чанд гурўњ људо меша-

ванд? 
4. Вазифаҳои асосии низоми бонкиро баён созед. 
5. Муносибатњои њуќуќи бонкї дорои кадом хусусиятњо 

мебошанд? 
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6. Њадафу вазифањои Бонки миллии Тољикистон аз чи 
иборат аст? 
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БОБИ 18. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ 
АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРЇ 

§ 1. Мафњуми муносибатњои асъорї 
§ 2. Мафњуми асъор ва амалиётњои асъорї 
§ 3. Назорати асъор 

§ 1. Мафњуми муносибатњои асъорї 

Муносибатњои љамъиятие, ки бо меъёрњои ќонунгузории 
асъор танзим карда мешаванд муносибатњои асъорї номида 
мешаванд. Муносибатњои асъорї дар шароити муосир яке аз 
навъњои мустаъќили муносибати њуќуќї ба њисоб рафта до-
рои субъект, объект ва мазмун мебошанд. 

Муносибатњои асъорї дар робита ба асъор, сарватњои 
асъорї танзим ва назорати асъора ба вуљуд меоянд, таѓйир 
меёбанд ва ќатъ мегарданд. Дар илми ҳуқуқӣ тамоми муноси-
батҳои ҳуқуқӣ ҳамчун муносибатҳои ҷамъиятӣ фаҳмида ме-
шаванд, ки аз сохтор ва таркиби муайян иборат мебошанд. 
Таркиби муносибатҳои мушаххаси асъорӣ аз маҷмӯи ишти-
рокчиён, яъне субъектони муносибатҳои асъорӣ иборат ме-
бошад. Сохтори муносибатҳои асъорӣ ин сохти дохилӣ ва 
алоқаи тарафайни унсурҳои чунин муносибатҳо мебошад. 
Дар раванди танзими муносибатҳои асъорӣ сохтори муноси-
батҳо аз як тараф бо ҳуқуқу уҳдадориҳои субъектҳо муайян 
карда мешавад ва аз тарафи дигар бо кирдори субъектҳо дар 
ҷараёни ҳуқуқ ва уҳдадориҳо зоҳир мешавад. 

Яке аз унсури асосии муносибатњои асъорї ин субъето-
ни он мебошад. Ба сифати субъектони муносибатњои асъори 
резидентон ва ѓайрирезидентон баромад менамоянд. 

Резидентҳо инњо мебошанд: 
- шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои 

шаҳрвандоне, ки дар мамлакати хориҷӣ мутобиқи қонунгу-
зории он мамлакат ҷойи истиқомати доимӣ доранд; 

- шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки барои 
истиқомати доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷат доранд; 
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- шахсони ҳуқуқии мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсисшуда, филиалҳо, намояндагиҳо ва 
воҳидҳои дигари онҳо дар хориҷи кишвар; 

- намояндагиҳои дипломатӣ, консулӣ, тиҷоратӣ ва дигар 
намояндагиҳои расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи 
кишвар; 

- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ҳангоми иштирок дар муносибатҳои бо 
Қонуни мазкур танзимшаванда. 

Ғайрирезидентҳо бошанд шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки 
резидент намебошанд. 

Таркиби муносибатҳои асъорӣ – ҳуқуқӣ ва моддӣ меша-
вад. Таркиби ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ ҳуқуқу уҳдадо-
риҳои субъективии иштирокчиёнро дар бар мегирад. Тарки-
би моддии муносибатҳои асъорӣ бошад, рафтори тарафҳо 
(амал ё беамалӣ)-еро ки бо таъсиси ҳуқуқу уҳдадориҳои ба 
онҳо тааллуқдоштаро ифода мекунад. 

Ҳуқуқи субъективии иштирокчиёни муносибатҳои 
асъорӣ чунин салоҳиятҳоро дар бар мегирад: 

- Шахсан иҷро кардани амалҳои муайян; 
- Талаб кардани иҷроиши амалҳои муайян аз тарафи ди-

гар; 
- Муроҷиат барои ҳимоя ба мақомотҳои давлатӣ. 
Объектҳои муносибатҳои асъорӣ – оид ба онҳо субъ-

ектҳои муносибатҳои асъорӣ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид 
мешаванд. Ба сифати объектҳои муносибатҳои асъорӣ 
неъматҳои гуногуни моддӣ ва ғайримоддӣ баромад мекунанд. 
Мавриди тазаккур аст, ки оид ба объектҳои муносибатҳои 
ҳуқуқӣ дар адабиётҳо ақидаҳои гуногун ҷой доранд. 

Танзими ҳуқуқи муносибатҳои асъорӣ яке аз самтҳои 
муҳимтарини фаъолияти давлат ба ҳисоб меравад. Дар за-
мони шуравӣ монополияи мутлақи давлатӣ амал мекард. 
Моҳияти он аз он иборат буд, ки ҳуқуқи моликият ба ар-
зишҳои асъорӣ ва амалӣ намудани амалиёти асъорӣ танҳо 
ба давлат тааллуқ дошт. Сарчашмаи асосии ҷамъоварии ар-
зишҳои асъорӣ даромадҳо аз воридот, маблағи ҷалби қарз 
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ва захираҳои дохилии ҷамъшаванда ба монанди сангҳои 
қиматбаҳои табиӣ ва дигар навъҳои арзишҳои қимматбаҳо 
мебошанд. Муомилоти асъорӣ ва арзишҳои асъорӣ дар до-
хили кишвар таҳти ҷавобгарии ҷиноятӣ қарор дода шуда 
буд. Яъне муомилоти асъорӣ ҳамчун як самти мустақими 
фаъолият танзим намегардид. Гузариши Тоҷикистон ба 
иқтисоди бозоргонӣ ва воридшавии марҳила ба марҳилаи 
он ва хоҷагидории байналмилалӣ зарурати танзими ҳуқуқи 
муносибатҳои асъориро ба вуҷуд меорад. Ин механизм до-
рои табиати иқтисодӣ аст ва дар ҳар як давлат ба шакли 
ҳуқуқӣ табдил дода мешавад. Яъне берун аз чорчӯбаи ни-
зоми санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ гуфтан дар бораи механизми 
танзими муносибатҳои асъорӣ ғайриимкон аст. Дар адабиё-
ти илмӣ низоми мазкур ибораи қонунгузории асъориро ги-
рифтааст. Қонунгузории асъорӣ ин маҷмӯи санадҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқие мебошанд, ки муносибатҳои асъорӣ тавас-
сути онҳо танзим карда мешаванд. Танзими асъорӣ бошад 
чораи сиёсати иқтисодӣ буда, барои таъмини амалишавии 
сиёсати асъори ягонаи давлатӣ равона гардидааст1. 

Мазмуни муносибатњои асъорї – ин њуќуќу уњдадорињои 
субъектон вобаста ба амалиётњои асъорї мебошад2. 

Њамин тавр муносибатњои асъорї муносибатњое мебо-
шанд, ки дуруст танзим намудани он боиси устувории ни-
зоми молиявии давлат ва устувор нигоњ доштани сатњи 
нархњо мегардад. 

§ 2. Мафњуми асъор ва амалиётњои асъорї 

Асъор пули миллї, пули хориљї ва пули байналмилалї, 
ки дар шакли наќдї ва ѓайри наќдї тибќи тартиби муќар-

                                                                        
1 Ниг.: Сангинов Д.Ш., Кабутов Э.Д., Ризоева С.К., Хољаева Р.М., Мав-
лоназаров О.А., Сангов С.И. Њуќуќи интернетї ва њуќуќи асъори 
Љумњурии Тољикистон: Васоити таълимї. – Душанбе.: ЭР-граф, 2015. – 
С. 138-139. 
2 Ниг.: Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Финансовое право: Учебное посо-
бие. – СПб. Питер, 2011. – 272 с.: ил.  (Серия «Учебное пособие»). –  С. 234. 
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раршуда мављудбуда мебошад, ки воситаи ќонунии пардохт 
мебошанд. 

Истиллоњи асъор инњоро дар бар мегирад: 
1. Пули миллӣ – сомонӣ, ки як воҳиди он ба 100 дирам 

баробар аст; 
2. Пули миллии мамлакатҳои хориҷӣ; 
3. Асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пар-

дохтии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта; 
4. Пули миллӣ, коғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардох-

тии бо пули миллӣ ифодаёфта танҳо ҳангоми бо онҳо анҷом 
додани амалиёт байни резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ва ё 
байни ғайрирезидентҳо. 

Амалиётњои асъорї – ин маљмўи амалњои резидентон ва 
ѓайрирезидентон дар робита бо асъор ва сарватњои асъорї 
мебошад, ки бо ќонунгузории бахши асъор муќаррар ва тан-
зим карда мешаванд. Чун ќоида ин амалиётњо дар шакли ањд 
сурат гирифта, нишонаи хоси онњо њаракати асъор ва 
сарватњои асъорї дар намуди гузариши њуќуќи моликияти 
нисбати онњо мебошад1. 

Амалиёти асъорӣ ин амалиёт бо гузоштани ҳуқуқи мо-
ликият ва дигар ҳуқуқҳо ба сарватҳои асъорӣ, инчунин бо 
истифодаи онҳо ҳамчун воситаи муомилот ва пардохт 
алоқаманд мебошад: 

Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, ворид ё ирсол наму-
дани сарватҳои асъори. 

Аз ҶТ интиқол, ворид ё ирсол намудани сарватҳои 
асъорӣ. Кушодани суратҳисоб бо асъори хориҷӣ. 

Резидентҳо - шаҳрвандони ҶТ ба истиснои шаҳрвандоне, 
ки дар мамлакатҳои хориҷӣ мутобиқи қонунгузории он 
мамлакат ҷои истиқомати доимӣ доранд. 

Амалиёти асъорӣ байни резидентҳо ва ғайрирезидентҳо 
бе маҳдудият анҷом дода мешавад. 

Моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор» муќаррар менамояд, ки 
                                                                        
1 Ниг.: Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 3е изд., 
перераб. и доп. –  М.: Норма, 2008. – С.700 
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амалиёти асъорӣ байни резидентҳо ба истиснои ҳолатҳои зе-
рин манъ аст: 

1) Амалиёте, ки дар он яке аз тарафҳо Бонки миллии 
Тоҷикистон ва ё Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ме-
бошад. 

2) Амалиёте (аҳде), ки бонкҳои ваколатдор ва шахсони 
ваколатдор бо асъори хориҷӣ мутобиқи иҷозатномаи ги-
рифтаашон ва ё санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзими асъор бо 
сарватҳои асъорӣ анҷом медиҳанд. 

3) Пардохти ҳаққи хизмати бонкҳо барои амалиёти 
бонкї, инчунин пардохти маблағи ҷаримаҳо аз рӯи шартно-
маҳои хизматрасонии бонкї бо асъори хориҷӣ. 

 4) Гузоштани пасандозу амонат бо асъори хориҷӣ аз 
ҷониби шахсони воқеӣ ба номи худ ва ё шахсони воқеии дигар. 

5) Харид, фурӯш, додани даромад ва ё пардохти 
коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи рези-
дентҳо ва ғайрирезидентҳо. 

6) Пардохт ва интиқоли маблағ аз рӯи шартномаҳои со-
диротӣ (воридотӣ) ҳангоми истифодаи эътиборномаҳои ин-
тиқолӣ (аккредитивҳо). 

7) Ҳисоббаробаркунӣ бо резидентҳое, ки фаъолияти дар 
қисми 1 моддаи 5 Қонуни мазкур пешбинишударо анҷом 
медиҳанд. 

8) Пардохти хароҷоти сафарҳои хизматӣ ба кишварҳои 
хориҷӣ. 

9) Бо мақсадҳои хайрия интиқол ё додани сарватҳои 
асъорӣ байни шахсони воқеӣ. 

10) Интиқол ва ё додани (гирифтани) сарватҳои асъорӣ 
ба (аз) ташкилотҳои хайриявӣ. 

11) Амалиёт аз рӯи шартномаҳои экспедитсияҳои нақли-
ётӣ, боркашонӣ ва кироя (фрахт, чартер) ҳангоми аз ҷониби 
ирсолкунанда ва ё экспедитор, боркашон, кироякунанда 
анҷом додани хизматрасонӣ вобаста ба содир ё ворид наму-
дани мол ва ё транзити мол ба воситаи ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин аз рӯи шартномаҳои суғуртаи молҳои 
мазкур. 
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12) Пардохти андоз ва пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба 
буҷети ҷумҳуриявӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбинӣ намудааст. 

13) Амалиёти зерини шахсони воқеӣ: 
- ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатӣ ва мақо-

моти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чун туҳфа додани 
сарватҳои асъорӣ; 

- ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ чун туҳфа додани 
сарватҳои асъорӣ; 

- ба мерос гузоштан ё ҳамчун мерос гирифтани 
сарватҳои асъорӣ; 

- ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бе кушодани суратҳисоби бонки интиқол додани асъори хо-
риҷӣ; 

- аз бонки ваколатдор ва ё шахси ваколатдор харидан ва 
ё ба онҳо фурӯхтан, инчунин майда кардан ва иваз намудани 
асъори нақди хориҷӣ. 

Бояд иброз намуд, ки тибќи тартиби муќарраршуда 
Бонкҳои ваколатдор амалиёти мубодилавӣ бо асъори хо-
риҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он бе маҳду-
дият анҷом медиҳанд. Резидентҳо ва ғайрирезидентҳо амали-
ёти мубодилавӣ бо асъори хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон танҳо тавассути бонкҳои ваколатдор ва шахсони вако-
латдор бо тартиби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷики-
стон анҷом дода метавонанд. 

Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани асъори хо-
риҷии нақд ва коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ дар ша-
кли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта аз ҷониби резидентҳо ва ғайрире-
зидентҳо бе маҳдудият бо риояи талаботи қонунгузории 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 

Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додан ва ё ирсол 
намудани асъори хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори 
хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфта аз ҷониби шахсони 
воқеӣ – резидентҳо ва ғайрирезидентҳо бе маҳдудият бо 
риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом 
дода мешавад. 
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Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани пули нақди 
миллӣ ва коғазҳои қиматноки бо пули миллӣ ифодаёфта бе 
маҳдудият анҷом дода мешавад. 

Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардани асъори хориҷӣ ва 
коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ 
ифодаёфта аз ҷониби шахсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайри-
резидентҳо тибқи талаботи муқаррарнамудаи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва мақомоти 
гумрук анҷом дода мешавад. 

Шахсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ҳуқуқ 
доранд асъори хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори хо-
риҷӣ дар шакли ҳуҷҷатӣ ифодаёфтаро, ки қаблан ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид, интиқол ё ирсол шудаанд, бо 
риояи талаботи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, ба маблағи дар декларатсияи гумрукӣ ё ҳуҷҷати дигари 
тасдиқкунандаи ворид, интиқол ё ирсоли онҳо нишондода-
шуда аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бароранд. 

Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон пули нақди миллӣ ва коғазҳои 
қиматноки бо пули миллӣ ифодаёфта тибқи талаботи муқар-
рарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии 
Тоҷикистон ва мақомоти гумрук бароварда мешаванд. 

§ 3. Танзими асъор ва назорати асъор 

Танзими асъор – маҷмӯи чораҳои ҳуқуқэҷодкунӣ ва 
ташкилии мақомоти давлатӣ, ки асосҳои меъёрии ҳуқуқиро 
оид ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории сарватҳои асъорӣ 
муқаррар менамоянд. 

Мувофиқи моддаи 3-и Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор» принсипҳои танзими ҳуқуқии 
асъори ҶТ инҳоянд: 

- таъмини волоияти қонун; 
- истифодаи ҳадди ақали чораҳои маъмурӣ; 
- роҳ надодани дахолати беасоси мақомоти танзими 

асъор ва назорати асъор ба анҷомдиҳии амалиёти асъорӣ. 
Мақсади танзими асъор ҳимояи манфиати иқтисодии 

давлат, амалӣ кардани сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба асъор 
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ва таъмини устувории низоми асъори кишвар мебошад. 
Мақсади танзими ҳуқуқии асъор аз инҳо иборат аст: 

- ташкил ва таъмини назорати мақомот ва агентҳои асъорӣ; 
- муқаррар ва тартиби ташкили амалиётҳои муайян дар 

бозори асъор, тартиби интиқол додани сарватҳои асъорӣ бе-
рун аз сарҳад ва дар дохили ҶТ; 

- таъмини ҳифзи ҳуқуқи моликият оид ба сарватҳои 
асъорӣ; 

- батартибандозии ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ; 
- мустаҳкам нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ ва 

мувозинати пардохтҳои миллӣ; 
- таъмини реҷаи ҳамкории давлат бо бозори асъори ҷаҳонӣ. 
Вазифаҳои танзими асъор инҳоянд: 
- муайян кардани соҳаи истифода ва тартиби муомилоти 

сарватҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- муайян кардани тартиби анҷомдиҳии амалиёти асъорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- таъмини фаъолияти самаранок ва ҳамгироии иқтисоди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди ҷаҳонӣ. 
Танзими ҳуқуқии асъор мумкин аст ҳам бевосита ва ҳам 

бавосита бошад, яъне ҳам тавассути методҳои ҳуқуқӣ ва ҳам 
иқтисодӣ ба роҳ монда мешавад. 

Иқтисодӣ: 
- сиёсати дисконтӣ; 
- сиёсати девизӣ; 
- девалватсия (ревалватия)-и асъори миллӣ. 
Ҳуқуқӣ: 
- муқаррар кардани реҷаи амалигардонии ҳуқуқи моли-

киятӣ оид ба арзишҳои асъорӣ; 
- муқаррар кардани маҳдудиятҳо дар амалигардонии 

муносибатҳои асъорӣ ё шартномаҳои асъорӣ; 
- муайяннамоии тартиби таъсии мақомотҳои танзими 

асъорӣ, мақомотҳо ва агентҳои назорати асъорӣ1. 
                                                                        
1 Ниг.: Сангинов Д.Ш., Кабутов Э.Д., Ризоева С.К., Хољаева Р.М., Мавло-
назаров О.А., Сангов С.И. Њуќуќи интернетї ва њуќуќи асъори Љумњурии 
Тољикистон: Васоити таълимї. – Душанбе.: ЭР-граф, 2015. – С. 146. 
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Тибқи моддаи 4-уми Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор» танзими ҳуқуқии асъор дар ҶТ аз 
тарафи мақомотҳои зерин ба роҳ монда мешавад: 

1) Бонки милли Тоҷикистон; 
2) Мақомоти дигари давлатӣ тибқи қонун ваколатдор-

шуда. 
 Бонки миллии Тоҷикистон ва мақомоти дигари танзими 

асъор мутобиқи Қонуни мазкур дар доираи ваколатҳои худ 
санадҳои меъёрии ҳуқуқие қабул мекунанд, ки иҷрои талабо-
ти онҳо барои тамоми резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ҳатмӣ 
мебошад. 

Санадҳои аз ҷониби мақомоти дигари танзими асъор 
қабулшаванда бо Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқа карда 
мешаванд. 

 Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақоми давлатии 
танзими асъор дорои вазифаҳои зерин мебошад: 

- тартиби ба резидентҳо додани иҷозатномаро барои 
фаъолияте, ки бо анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ во-
баста мебошад, муайян менамояд; 

- соҳа ва тартиби истифода, муомилоти асъори хориҷӣ 
ва коғазҳои қиматнокро бо асъори хориҷӣ муайян мекунад; 

- тартиби анҷомдиҳии амалиёти асъориро барои рези-
дентҳо ва ғайрирезидентҳо, аз ҷумла барои бонкҳои вако-
латдор муайян менамояд; 

- шаклҳои ягонаи баҳисобгирӣ ва ҳисоботи амалиёти 
асъорӣ, тартиб ва муҳлати пешниҳоди онҳоро барои рези-
дентҳо ва ғайрирезидентҳо, аз ҷумла барои бонкҳои вако-
латдор муқаррар менамояд; 

- омори амалиёти асъориро таҳия ва нашр менамояд; 
- қурби расмии пули миллиро нисбат ба асъори хориҷӣ 

бо мақсади баҳисобгирӣ ва пардохтҳои ҳатмӣ муайян ва 
эълон менамояд; 

- вазифаҳои дигареро, ки Қонуни мазкур ва санадҳои 
қонунгузорӣ пешбинӣ намудаанд, амалӣ менамояд. 

Назорати асъор ин аз љониби маќомотњои ваколатдори 
давлатї амалї намудани назоратро аз болои амалиётњои 
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асъорї фањмидан мумкин аст. Назорати асъор – маҷмӯи чо-
раҳои меъёрӣ, маъмурӣ ва ташкилие, ки аз ҷониби мақомоти 
давлатӣ ва ё мақомоти дигари бо қонун ваколатдоршуда бо 
мақсади таъмини риояи тартиби иҷрои амалиёти асъорӣ ва 
санҷиши онҳо анҷом дода мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати асъорро мақомоти 
назорати асъор - Бонки миллии Тоҷикистон, мақомоти дига-
ри давлатӣ дар доираи ваколатҳои бо қонунгузорӣ барои 
онҳо муқарраргашта ва агентҳои назорати асъор анҷом 
медиҳанд. Агентҳои назорати асъор бонкҳои ваколатдор ва 
шахсони ваколатдоре мебошанд, ки мувофиқи талаботи 
Қонуни мазкур ва иҷозатномаҳои гирифтаашон вазифаи 
назорати риояи талаботи қонунгузорӣ оид ба танзими асъор 
ва назорати асъор ва тартиби муқарраргардидаи анҷоми 
амалиёти асъориро ба уҳда доранд. Агентҳои назорати 
асъор ба Бонки миллии Тоҷикистон тибқи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод мена-
моянд. Мақомоти назорати асъор санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
назорати асъорро танҳо дар ҳолатҳо ва доираи муайянкар-
даи қонунгузорӣ оид ба танзими асъор ва назорати асъор ва 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти танзими асъор қабул 
карда метавонанд. Санадҳои мазкур масъалаҳои танзими 
асъорро дар бар гирифта наметавонанд (моддаи 18 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъор ва назора-
ти асъор»). 

Маќомоти асосии назорати асъор дар Љумњурии 
Тољикистон Бонки миллии Тољикистон, Вазорати молияи 
ЉТ , Вазорати рушди иќтисод ва савдои ЉТ, Кумитаи андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Хадамоти гумруки 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

Дар асоси ќонунгузории бахши асъор мақсади назорати 
асъор таъмин ва назорати риояи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва тартиби муқарраргардидаи анҷоми амалиёти 
асъорӣ аз ҷониби резидентҳо ва ғайрирезидентҳо мебошад. 

Вазифаҳои назорати асъор аз инњо иборат мебошанд: - 
муайян кардани мувофиқати амалиёти асъорӣ ба қонунгу-
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зории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби муқарраргардидаи 
анҷомдиҳии онҳо; 

- санҷиши асоснокии пардохтҳо ва интиқолҳои марбут 
ба амалиёти асъорӣ ва мавҷудияти ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои 
анҷомдиҳии онҳо; 

- санҷиши пуррагӣ ва воқеӣ будани баҳисобгирӣ ва 
ҳисоботдиҳии амалиёти асъорӣ. 

Назорати асъори яке аз намудњои назорати молиявї ба 
њисоб меравад, аз ин рў њама хусусиятњои назорати молиявї 
дар назорати асъорї ба назар мерасад. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Ба сифати субъектони муносибатњои асъори кињо ба-

ромад менамоянд? 
2. Мазмуни муносибатњои асъориро чи ташкил медињад? 
3. Истиллоњи асъорро чи тавр мефањмед? 
4. Вазифаҳои танзими асъорро баён созед. 
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БОБИ 19. ТАНЗИМИ МОЛИЯВЇ-ЊУЌУЌИИ 
БОЗОРИ ЌОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК 

§ 1. Бозори ќоѓазњои ќиматнок 
§ 2. Мафњум ва намудњои ќоѓазњои ќиматнок 
§ 3. Иштирокчиёни бозори ќоѓазњои ќиматнок 

§ 1. Бозори ќоѓазњои ќиматнок 

Бозори молиявї намудњои гуногун дорад. Аз ќабили бо-
зори асъор, бозори ќоѓазњои ќиматнок, тилло, кредит, амо-
нат, пасандоз ва ѓ. Бозори ќоѓазњои ќиматнок ќисмати тар-
кибии бозори молиявии давлат мебошад. Бозори ќоѓазњои 
ќиматнок њамчун унсури муњим дар фаъолияти муътадили 
низоми молиявии давлат буда, чун занљираест, ки бидуни он 
фаъолияти молиявии давлатро тасаввур кардан ѓайриимкон 
мебошад. Дар замони муосир дар дохили дилхоњ давлате, ки 
низоми молиявии мустаќил дорад бозори ќоѓазњои ќиматно-
ки дохили арзи њастї дорад. 

Бозори ќоѓазњои ќиматнок ќисми бозори молиявї буда, 
дар он эмиссия ва хариду фуруши ќоѓазњои ќиматнок сурат 
мегирад. 

Таснифи бозори коѓазњои ќиматнок ба таснифи 
коѓазњои ќиматнок монандињои зиёд дорад. Инак, ин бо-
зор чунин намудњо дорад: 1) бозорњои коѓази ќиматноки 
байналхалќї ва миллї; 2) бозорњои миллї ва минтаќавї; 
3) бозори коѓазњои ќиматноки мушаххас; 4) бозори 
коѓазњои ќиматноки давлатї ва корпоративї; 5) бозори 
коѓазњои ќиматноки аввала ва навбатї. Бозори аввалияи 
коѓазњои ќиматнок муносибатњоеро ба роњ мемонад, ки 
дар раванди аз љониби эмитент бегонакунии коѓазњои 
ќиматнок ба соњибони аввал тавассути бастани ањди граж-
дании њуќуќї ба вуљуд меоянд. Бозори такрории коѓазњои 
ќиматнок муносибатњое мебошанд, ки дар раванди муоми-
лоти коѓазњои ќиматноки пештар баровардашуда байни 
субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок сурат мегиранд, ба 
истиснои муносибатњо дар бозори аввалияи коѓазњои 
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ќиматнок. Бозори муташаккили коѓазњои ќиматнок дои-
раи гардиши коѓазњои ќиматнок аст, ки дар он ањдњо бо 
коѓазњои ќиматнок бо расмият ва шартњое танзим меша-
ванд, ки ташкилкунандаи савдо барои иштирокчиёни ин 
ањдњо мутобиќи ќонунгузорї муќаррар кардааст. Бозори 
номуташаккили коѓазњои ќиматнок доираи гардиши 
коѓазњои ќиматнок аст, ки дар он ањд бо коѓазњои ќимат-
нок бе риояи талаботи бозори муташаккил амалї карда 
мешавад. 

Бозори ќоѓазњои ќиматнок маљмўи муносибатњои иќти-
содї вобаста ба баровардан ва муомилоти ќоѓазњои ќимат-
нок байни иштирокчиёни он мебошад. Объекти бозори 
ќоѓазњои ќиматнок ќоѓази ќиматнок мебошад, ки ба миќдо-
ри номањдуд фурўхта ва харида мешавад. Њамин тавр, барои 
фурўши чунин моли махсус ба монанди ќоѓази ќиматнок 
ташкили махсуси гардиши мол зарур аст1. 

Дар бозори коѓазњои ќиматнок намудњои зерини 
фаъолияти касбї муќаррар карда мешаванд: фаъолияти бро-
керї дар бозори коѓазњои ќиматнок ин фаъолият оид ба ба-
стани ањдњои гражданию њуќуќї бо коѓазњои ќиматнок бо 
супориши мизољ аз ном ва аз њисоби мизољ ё аз номи худ ва 
аз њисоби мизољ дар асоси шартномаи дахлдор бо мизољ 
эътироф мегардад; фаъолияти дилерї дар бозори коѓазњои 
ќиматнок ин бастани ањдњои хариду фурўши коѓазњои 
ќиматнок аз номи худ ва аз њисоби худ бо роњи эълони 
оммавии нархњои харид ва ё фурўши коѓазњои ќиматноки 
муайян бо уњдадории харид ва ё фурўши ин коѓазњои ќимат-
нок аз рўйи нархи эълоннамудаи шахсе, ки чунин фаъоли-
ятро амалї менамояд, эътироф мегардад; оид ба идораи 
портфели коѓазњои ќиматнок ин фаъолият оид ба идораку-
нии бовариноки коѓазњои ќиматнок эътироф мегардад, ки ба 
шахси њуќуќї аз љониби соњиби ин коѓазњо мутобиќи шарт-
номаи басташуда пешкаш гардидаанд; оид ба муайян карда-
ни уњдадорињои тарафњо (клиринг) аз рўйи амалиёт бо 
коѓазњои ќиматнок (љамъоварї, муќоиса, тањрири иттилоот 
                                                                        
1 Ниг.: Абдуллоев Ф.Р., Холхуљаев З.И. Њуќуќи молиявї. (маљмўаи 
таълимї-методї).  – Душанбе; Озар, 2014. – С.284 
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оид ба ањдњо бо коѓазњои ќиматнок ва тайёр кардани 
њуљљатњои муњосибї аз рўйи онњо) ва њисобї аз рўйи таъми-
ни коѓазњои ќиматнок ва њисоббаробаркунињо бо онњо 
фаъолияти клирингї эътироф мегардад; оид ба пешбурди 
фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок ин фаъолият оид 
ба љамъкунї, ќайдкунї, коркард, нигоњдорї ва пешнињод 
кардани маълумоте эътироф мегардад, ки низоми пешбурди 
фењристи соњибони коѓазњои ќиматнокро ташкил медињад; 
фаъолияти мањфуздорї ин хизматрасонї оид ба нигоњдории 
сертификатњои коѓазњои ќиматнок ва ё бањисобгирї ва гу-
заштани њуќуќ ба коѓазњои ќиматнок эътироф карда меша-
вад; фаъолияти ташкили савдо дар бозори коѓазњои ќимат-
нок ин фаъолияти биржаи фондї ва ташкилкунандагони 
савдои ѓайрибиржавї оид ба хизматрасоние эътироф карда 
мешавад, ки ба бастани ањдњо бо коѓазњои ќиматнок байни 
иштирокчиёни савдо мусоидат мекунад1. 

Мувофиќи моддаи 6 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бозори 
коѓазњои ќиматнок» аз 28 июни соли 2011, №745 Маќоми ва-
колатдори давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои ќимат-
нок маќоми идоракунии давлатї мебошад, ки сиёсати ягонаи 
давлатиро дар бозори коѓазњои ќиматнок мегузаронад, тан-
зим ва назорати фаъолияти субъектњои бозори коѓазњои 
ќиматнокро амалї менамояд, њифзи њуќуќњои сармоягузоро-
нро таъмин менамояд, инчунин дигар вазифањои муќаррар-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро амалї ме-
намояд. 

§ 2. Мафњум ва намудњои ќоѓазњои ќиматнок 

Мафњуми ќоѓази ќиматнок дар моддаи 157 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон пешнињод шудааст, ки 
тибќи он ќоѓази ќиматнок њуљљате мебошад, ки бо риояи 
шакли муќарраргардида ва реквизитњои њатми њуќуќи амво-
лиеро тасдиќ менамояд, ки татбиќ ё гузашт кардани онњо 
танњо дар сурати нишон додани он имконпазир аст. 
                                                                        
1 Ниг.: Сангинов Д.Ш.Мирзоев П.З. Њуќуќи соњибкории Љумњурии 
Тољикистон: воситаи таълимї. – Душанбе, 2015. – С.454-455. 
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Ќонуни ЉТ «Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок» ма-
фњуми ќоѓази ќиматноки эмиссионї ва ќоѓази ќиматноки 
эмиссионии номиро дар алоњидаги ба тарзи зайл пешнињод 
намудааст: 

Ќоғази 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 мӯҳлати бароба-
ри иҷрои ҳуқуқҳоро дар дохили як барориш, новобаста ба 
вақти ба даст овардани коғази қиматнок, дорад. 

Ќоғазҳои қиматноки эмиссионии номӣ – коғазҳои қимат-
ноке, ки маълумот дар бораи соҳибони он ба эмитент дар 
шакли феҳристи соҳибони коғазҳои қиматнок бояд дастрас 
бошад, гузариши ҳуқуқҳо ба он ва амалӣ намудани ҳуқуқҳои 
бо он алоқамандбуда ҳаммонандкунии ҳатмии соҳиби онро 
талаб менамоянд. 

Ќоѓазњои ќиматнок аз намудњои зерин иборат аст: 
Вомбарг; 
Вексел; 
Чек; 
Сертификати бонки; 
Коносамент (Борнома); 
Сањмия; 
Њуљљатњои дигаре, ки мутобиќи асноди ќонунгузори дар 

бораи коѓазњои ќиматнок ё мувофиќи тартиби муќаррар-
намудаи онњо ба љумлаи коѓазњои ќиматнок мансуб дониста 
шудаанд. 

Ќоѓазњои ќиматнокро вобаста ба муайян намудани 
њуќуќи соњибиятии субъект нисбати ќоѓази ќиматнок ба 
намудњои зерин људо намудан мумкин аст: 

Манзурї; 
Ордерї; 
Номї. 
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§ 3. Иштирокчиёни бозори ќоѓазњои ќиматнок 

Мавриди зикри хос аст, ки бозорои ќоѓазњои ќиматнок 
бозори оддї набуда, дар намудњои фаъолияти касбї амалї 
гардида, иштирокчиёни махсус дорад. Барои он ки шахс ба 
сифати иштирокчии бозори ќоѓазњои ќиматнок баромад 
намояд ў бояд ба як ќатор талаботњои муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї мувофиќ бошад. Шахси воќеї иштирокчии бо-
зори ќоѓазњои ќиматнок шуда наметавонад. 

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

- фаъолияти брокерӣ дар бозори коғазҳои қиматнок; 
- фаъолияти дилерӣ дар бозори коғазҳои қиматнок; 
- оид ба идораи портфели коғазҳои қиматнок; 
- оид ба муайян кардани ӯҳдадориҳои тарафҳо (клиринг) 

аз рӯи амалиёт бо коғазҳои қиматнок; 
- оид ба пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои 

қиматнок; 
- фаъолияти маҳфуздорӣ; 
- фаъолияти ташкили савдо дар бозори коғазҳои қимат-

нок. 
 Иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок шах-

сони ҳуқуқие буда метавонанд, ки танҳо бо фаъолияти касбӣ 
дар бозори коғазҳои қиматнок машғул мебошанд. 

Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок бояд ба 
талаботи зерин мутобиқат намояд: 

- доштани воситаҳои барномавию техникӣ ва таҷҳизоти 
дигар, ки барои амалӣ намудани фаъолият дар бозори 
коғазҳои қиматнок заруранд; 

- ҳуҷҷатҳои дохилии иштирокчии касбии бозори 
коғазҳои қиматнок, ташкилотҳои худтанзимкунанда, ки 
шарт ва тартиби амалӣ намудани фаъолиятро дар бозори 
коғазҳои қиматнок муқаррар менамоянд, бояд ба талаботи 
мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 
коғазҳои қиматнок мувофиқат намоянд; 

- риояи дигар талаботи пешбининамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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 Кормандони иштирокчии касбии бозори коғазҳои 
қиматнок, ки дар амалӣ намудани фаъолияти касбӣ бевосита 
иштирок менамоянд, вазифадоранд ба талаботи тахассусии 
муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба тан-
зими бозори коғазҳои қиматнок мувофиқ бошанд. 

 Тартиби гузаронидани аттестатсияи кормандони ишти-
рокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок ва додани шаҳо-
датномаи тахассусиро мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
танзими бозори коғазҳои қиматнок муқаррар менамояд. 

Шаҳодатномаи тахассусӣ ба мӯҳлати амали иҷозатно-
маи иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок дода 
мешавад. 

Дар бозори коѓазњои ќиматнок намудњои зерини 
фаъолияти касбї муќаррар карда мешаванд: фаъолияти бро-
керї дар бозори коѓазњои ќиматнок; фаъолияти дилерї дар 
бозори коѓазњои ќиматнок; оид ба идораи портфе-
ли(молиявии) коѓазњои ќиматнок; оид ба муайян кардани 
уњдадорињои тарафњо (клиринг) аз рўйи амалиёт бо коѓазњои 
ќиматнок; оид ба пешбурди фењристи дорандагони коѓазњои 
ќиматнок; фаъолияти мањфуздорї; фаъолияти ташкили савдо 
дар бозори коѓазњои ќиматнок. 

Фаъолияти брокерї ин фаъолият оид ба бастани ањдњои 
гражданию њуќуќї бо коѓазњои ќиматнок бо супориши ми-
зољ аз ном ва аз њисоби мизољ ё аз номи худ ва аз њисоби ми-
зољ дар асоси шартномаи дахлдор бо мизољ эътироф мегар-
дад. Иштирокчии касбии бозори коѓазњои ќиматнок, ки 
фаъолияти брокериро амалї менамояд, брокер ном бурда 
мешавад. Брокер вазифадор аст коѓазњои ќиматнок, ма-
блаѓњои мизољон ва амалиётро бо онњо мувофиќи санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирад. Пул 
ва коѓазњои ќиматноки мизољ алоњида аз дороињои шахсии 
брокер ба њисоб гирифта мешаванд ва дар њолати му-
флисшавї ё барњамдињии ихтиёрии брокер ба тавозуни 
барњамдињї дохил карда намешаванд. Брокер бањисобгирии 
њуќуќ ба коѓазњои ќиматноки мизољони худро дар мањфуз-
доранда, нигоњдории пулњои мизољро дар њисоби (њисобњои) 
алоњида дар бонкњои тиљоратї, ки брокер ё мањфуздорандаи 
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брокер мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ку-
шодааст, таъмин менамояд. Дороињои мизољони брокер, ки 
дар мањфуздоранда ё дар бонкњои тиљоратї љойгир мебо-
шанд, наметавонанд аз рўйи уњдадорињои брокер ситонида 
шаванд. Аз љониби брокер бе супориши хаттии мизољ аз но-
ми мизољ харидан ё фурўхтани коѓазњои ќиматнок ё ба шах-
си дигар додани коѓазњои ќиматноке, ки ба мизољ мансуб-
анд, манъ аст. Брокер вазифадор аст, супоришњоеро, ки ў ё 
шахси ваколатдори вай аз мизољон мегирад, бо нишон дода-
ни номи њар як мизољи супоришдода, тафсилоти супориш ва 
ваќти воридшавии он њар рўз ба њисоб гирад. Брокер вази-
фадор аст, ба мизољон иттилоотро дар бораи коѓазњои 
ќиматноке, ки мавзўи ањдњо мебошанд, мутобиќи талаботи 
Ќонун ошкор созад. Брокер вазифадор аст, супоришњои ми-
зољонро барои харид, фурўш ва ивази коѓазњои ќиматнок бо 
тартибе, ки супориш ворид мешавад, иљро намояд ва вази-
фадор аст, ба супориши мизољ нисбат ба супоришњои шах-
сии брокер ё шахси бонуфуз, ё шахси ба брокер алоќаманд 
доир ба амалиёт бо коѓазњои ќиматнок афзалият дињад. Бро-
кер вазифадор аст, супориши мизољро бечунучаро иљро 
намояд, агар иљрои супориш бар хилофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон набошад. Дар ин њолат брокер вази-
фадор аст, ба мизољ хабар расонад, ки вай њуќуќ надорад, 
супориши ўро иљро намояд. Брокер њуќуќ надорад, бо 
коѓазњои ќиматноке, ки эмитенти он худи ў мебошад, ањдњо 
бандад. 

Фаъолияти дилерї ин бастани ањдњои хариду фурўши 
коѓазњои ќиматнок аз номи худ ва аз њисоби худ бо роњи 
эълони оммавии нархњои харид ва ё фурўши коѓазњои 
ќиматноки муайян бо уњдадории харид ва ё фурўши ин 
коѓазњои ќиматнок аз рўйи нархи эълоннамудаи шахсе, ки 
чунин фаъолиятро амалї менамояд, эътироф мегардад. 
Иштирокчии касбии бозори коѓазњои ќиматноке, ки 
фаъолияти дилериро амалї менамояд, дилер ном бурда ме-
шавад. Ба ѓайр аз нарх дилер њуќуќ дорад, дигар шартњои 
муњимми шартномаи хариду фурўши коѓазњои ќиматнокро 
эълон намояд: миќдори камтарин ва зиёдтарини коѓазњои 
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ќиматноки харидашаванда ва ё фурўхташаванда; инчунин 
муњлате, ки дар давоми он нархњои эълоншуда амал меку-
нанд. Њангоми дар эълон набудани ишора ба дигар шартњои 
муњим дилер вазифадор аст, тибќи шартњои муњимми аз 
љониби мизољ пешнињодшуда шартнома бандад. Дар њолати 
саркашї кардани дилер аз бастани шартнома нисбат ба он 
мумкин аст, дар бораи бастани маљбурии чунин шартнома ва 
ё дар бораи љуброни зарари ба мизољ расонидашуда даъво 
карда шавад. Дилер њуќуќ надорад, бо коѓазњои ќиматноке, 
ки эмитенти он худи ў мебошад, ањдњо бандад. 

Фаъолият оид ба идоракунии молиявии коѓазњои 
ќиматнок ин фаъолият оид ба идоракунии бовариноки 
коѓазњои ќиматнок эътироф мегардад, ки ба шахси њуќуќї аз 
љониби соњиби ин коѓазњо мутобиќи шартномаи басташуда 
пешкаш гардидаанд. Иштирокчии касбии бозори коѓазњои 
ќиматнок, ки фаъолияти идоракунии портфели-(молияи) 
коѓазњои ќиматнокро амалї менамояд, идоракунанда номи-
да мешавад. Фаъолият оид ба идоракунии портфели 
коѓазњои ќиматнок аз љониби идоракунанда бо маќсади ги-
рифтани фоида ба манфиати мизољи идоракунанда бар ивази 
мукофотпулї амалї карда мешавад. Идоракунанда соњиби 
дороињои мизољ нест. Молу мулки идоракунанда бояд аз мо-
лу мулки мизољони идоракунанда људо карда шавад. Сито-
нидани дороињои инвеститсионии мизољони ширкати идора-
кунанда аз рўйи уњдадорињои ширкати идоракунанда манъ 
аст. Тартиби амалї намудани фаъолият оид ба идоракунии 
портфели коѓазњои ќиматнок, њуќуќ ва уњдадорињои идора-
кунанда бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои 
меъёрии њуќуќии маќоми ваколатдори давлатї оид ба тан-
зими бозори коѓазњои ќиматнок муайян карда мешаванд. 

Фаъолият оид ба муайян намудани уњдадорињои та-
рафњо (клиринг) аз рӯи амалиёт бо коғазҳои қиматнок наму-
ди алоњидаи фаъолият дар ин навъи бозор мебошад. 
Фаъолият оид ба муайян намудани уњдадорињои тарафњо 
(љамъоварї, муќоиса, тањрири иттилоот оид ба ањдњо бо 
коѓазњои ќиматнок ва тайёр кардани њуљљатњои муњосибї аз 
рўйи онњо) ва њисобї аз рўйи таъмини коѓазњои ќиматнок ва 
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њисоббаробаркунињо бо онњо фаъолияти клирингї эътироф 
мегардад. Иштирокчии касбии бозори коѓазњои ќиматнок, 
ки фаъолияти клирингиро амалї менамояд, ташкилоти кли-
рингї номида мешавад. Ташкилотњое, ки клирингро бо 
коѓазњои ќиматнок амалї менамоянд, бинобар сабаби 
њисоббаробаркунї аз рўйи амалиёт бо коѓазњои ќиматнок 
њуљљатњои муњосибиро, ки њангоми муайян намудани уњда-
дорињои тарафњо дар асоси шартномањо бо иштирокчиёни 
бозори коѓазњои ќиматнок омода карда шуданд, ки барои 
онњо њисоббаробаркунї гузаронида мешавад, барои иљро 
ќабул мекунанд. Ташкилоти клирингї вазифадор аст, ќо-
идањои амалї намудани фаъолияти клирингиро тасдиќ ку-
над. Талабот нисбат ба ташкилотњои клирингї, инчунин ќо-
идањои амалї намудани клиринг бо коѓазњои ќиматнок аз 
тарафи маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими бозори 
коѓазњои ќиматнок муќаррар карда мешаванд. Ќоидањои 
амалї намудани клиринг бо коѓазњои ќиматнок, инчунин 
таѓйиру иловањо ба онњо бояд бо маќоми ваколатдори 
давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои ќиматнок муво-
фиќа карда шаванд. Ташкилоти клирингї, ки њисоббаробар-
куниро аз рўйи ањдњо бо коѓазњои ќиматнок амалї менамо-
яд, вазифадор аст, барои паст кардани хавфњои иљро накар-
дани ањдњо бо коѓазњои ќиматнок фондњои махсус таъсис 
дињад. Андозаи камтарини фондњои махсуси ташкилоти 
клирингиро маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими 
бозори коѓазњои ќиматнок муќаррар менамояд. 

Фаъолият оид ба пешбурди фењристи дорандагони 
коѓазњои ќиматнок ин фаъолият оид ба љамъкунї, ќайдкунї, 
коркард, нигоњдорї ва пешнињод кардани маълумоте эъти-
роф мегардад, ки низоми пешбурди фењристи соњибони 
коѓазњои ќиматнокро ташкил медињад. Иштирокчии касбии 
бозори коѓазњои ќиматнок, ки фаъолиятро оид ба пешбурди 
фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок амалї менамояд, 
дорандаи фењрист номида мешавад. Эмитенти коѓазњои 
ќиматнок бояд бо нигоњдорандаи фењристи коѓазњои ќимат-
нок барои пешбурд ва нигоњдории фењристи дорандагони 
коѓазњои ќиматнок шартнома бандад. Дар њолатњои истис-
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ної маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими бозори 
коѓазњои ќиматнок барои пешбурди фењристи сањмдорони 
љамъиятњои сањомї, ки дар онњо њиссаи давлат мављуд аст ва 
аз рўйи хусусияти фаъолияти худ объектњои махсусан муњим 
ба њисоб мераванд, њуќуќ дорад. Љамъияти сањомии пўшида 
њуќуќ дорад, пешбурд ва нигоњдории фењристи сањмдоронро 
мустаќилона таъмин намояд ё пешбурд ва нигоњдории онро 
ба нигоњдорандаи фењрист супорад. Фењристи дорандагони 
коѓазњои ќиматноки як эмитент бояд аз љониби як ни-
гоњдорандаи фењрист пеш бурда шавад. Нигоњдорандаи 
фењрист метавонад фењристњои соњибони коѓазњои ќиматно-
ки шумораи номањдуди эмитентњоро пеш барад. Тартиби 
пешбурди фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок, супо-
ридани фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок ва њамаи 
њуљљатњои дигари вобаста ба пешбурди фењристи доранда-
гони коѓазњои ќиматнок аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои ќиматнок муќаррар 
карда мешавад. Нигоњдорандаи фењрист вазифадор аст, бо 
талаби дорандаи коѓазњои ќиматнок иќтибосро аз фењрист, 
ки дорои маълумот дар бораи соњиби њисоби шахсї, миќдо-
ри коѓазњои ќиматноки мансуб ба њамин дорандаи талабку-
нанда, далелњои гаронии онњо бо уњдадорињо, инчунин ит-
тилооти дигари марбут ба ин коѓазњои ќиматнок мебошад, 
пешнињод намояд. Иќтибос аз низоми пешбурди фењрист, ки 
њангоми гузариши њуќуќ ба коѓазњои ќиматнок ба расмият 
дароварда шудаанд, ба соњибони онњо ройгон дода мешавад. 
Дар њолати ќатъ кардани амали шартнома аз рўйи нигоњдо-
рии низоми пешбурди фењрист байни эмитент ва ни-
гоњдорандаи фењрист, нигоњдорандаи фењрист иттилоотро, 
ки аз эмитент гирифтааст, њамаи маълумот ва њуљљатњоеро, 
ки низоми пешбурди фењристро ташкил медињанд, инчунин 
фењристеро, ки дар санаи ќатъ кардани амали шартнома 
тањия гардидааст, ба дигар нигоњдорандаи фењристи нишон-
додаи эмитент месупорад. Нигоњдорандаи фењрист, инчунин 
кормандони он, муассисон набояд шахси бонуфузи эмитент, 
шахси мансабдори он ва иштирокчии эмитент бошанд, ки 
мустаќилона ё якљоя бо шахсони бонуфуз соњиби панљ фоиз 
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ва зиёда аз он сањмияњои эмитенти мазкурро соњибї менамо-
янд. Нигоњдорандаи фењрист њуќуќ надорад, дар ихтиёри худ 
коѓазњои ќиматноки эмитентеро, ки фењристи нигоњдории 
коѓазњои ќиматноки онро пеш мебарад, дошта бошад. Рад-
дияи беасоси нигоњдорандаи фењрист дар бораи ворид наму-
дани ќайдњо ба фењрист ё саркашї кардан аз чунин ќайдњо 
боиси љавобгарии пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мегардад. Нигоњдорандаи фењрист барои зара-
ре, ки бинобар сабаби ѓайриимкон гардидани амалисозии 
њуќуќњои ќонунии мизољ дар натиљаи аз љониби ни-
гоњдорандаи фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок вай-
рон кардани тартиби пешбурди фењрист дар назди мизољ 
масъул мебошад. Нигоњдорандаи фењрист барои аз љониби 
эмитент пешнињод шудани маълумоти носањењ бо маќсади 
тањия ва пешбурди фењристи дорандагони коѓазњои ќимат-
нок љавобгар намебошад. Маълумот дар бораи амалиёт бо 
коѓазњои ќиматнок, њисобњо, миќдори коѓазњои ќиматноки 
шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар фењристи соњибони 
коѓазњои ќиматнок ифода ёфтаанд, махфї мебошад. Итти-
лооти мазкур ба инњо дода мешавад: соњибони коѓазњои 
ќиматнок ва намояндагони ќонунии онњо; маќоми ваколат-
дори давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои ќиматнок; 
шахсони дигар дар асоси ќарори суд, ки мавриди амал ќарор 
гирифтааст. Фаъолияти мањфуздорї ин хизматрасонї оид ба 
нигоњдории сертификатњои коѓазњои ќиматнок ва ё бањисоб-
гирї ва гузаштани њуќуќ ба коѓазњои ќиматнок эътироф кар-
да мешавад. Иштирокчии касбии бозори коѓазњои ќиматнок, 
ки фаъолияти мањфуздориро амалї менамояд, мањфуздоран-
да номида мешавад. Шахсе, ки аз хизматрасонии мањфуз-
доранда барои нигоњдории коѓазњои ќиматнок ва ё бањисоб-
гирии њуќуќњо ба коѓазњои ќиматнок истифода мебарад, де-
понент номида мешавад. Шартномаи байни мањфуздоранда 
ва депонент, ки муносибатњои онњоро дар раванди фаъоли-
яти мањфуздорї танзим менамояд, шартномаи мањфуздорї 
номида мешавад. Шартномаи мањфуздорї бояд дар шакли 
хаттї баста шавад. Мањфуздоранда вазифадор аст, шартњои 
амалї кардани фаъолияти мањфуздориро, ки ќисми тарки-
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бии људонашавандаи шартномаи мањфуздории басташуда 
мебошанд, тасдиќ намояд. Бастани шартномаи мањфуздорї 
боиси гузаштани њуќуќи соњибият ба коѓазњои ќиматноки 
депонент намегардад. Мањфуздоранда њуќуќ надорад, 
коѓазњои ќиматноки депонентро ихтиёрдорї кунад, онњоро 
идора намояд ё аз номи депонент њама гуна амалиётро бо 
коѓазњои ќиматнок, ба ѓайр аз супориши депонент дар њо-
латњои пешбининамудаи шартномаи мањфуздорї иљро 
намояд. Мањфуздоранда барои таъмини амнияти сертифи-
катњои коѓазњои ќиматноки дар ў мањфуздошта масъулияти 
гражданию њуќуќї дорад. Ба коѓазњои ќиматноки депо-
нентњо наметавонад аз рўйи уњдадорињои мањфуздоранда 
љарима баста шавад. Мањфуздоранда њуќуќ дорад, ма-
блаѓњои пулии депонентњоро, ки барои маблаѓгузории 
коѓазњои ќиматнок пешбинї гардидаанд, маблаѓњои пулие, 
ки аз фурўши коѓазњои ќиматнок ба даст омадаанд, инчунин 
маблаѓњои пулиеро, ки дар шакли даромад аз рўйи коѓазњои 
ќиматноки дар мањфуздоранда нигоњдоришавандаи депо-
нент ба даст омадаанд, нигоњ дорад ва ба њисоб гирад. 
Мањфуздоранда маблаѓњои пулиро дар њисоби (њисобњои) 
бонкии алоњида, ки мањфуздоранда дар бонкњои тиљоратї 
мекушояд, нигоњ медорад. Мањфуздоранда њуќуќ дорад, дар 
фењристи дорандагони коѓазњои ќиматнок њамчун дорандаи 
номиналии коѓазњои ќиматнок ба ќайд гирифта шавад. 
Мањфуздоранда барои иљро накардан ё ба таври номуносиб 
иљро кардани уњдадорињои худ аз рўйи бањисобгирии 
њуќуќњо ба коѓазњои ќиматнок, аз љумла барои пуррагї ва 
дурустии ќайдњо аз рўйи њисобњои депо масъул мебошад. 
Фаъолият оид ба ташкили савдо дар бозори коѓазњои ќимат-
нок ин фаъолияти биржаи фондї ва ташкилкунандагони 
савдои ѓайрибиржавї оид ба хизматрасоние эътироф карда 
мешавад, ки ба бастани ањдњо бо коѓазњои ќиматнок байни 
иштирокчиёни савдо мусоидат мерасонад. Биржаи фондї аз 
љониби шахсони њуќуќие, ки иљозатномаи иштирокчии 
касбии бозори коѓазњои ќиматнокро доранд, таъсис дода 
шуда, фаъолияти худро дар шакли ташкилию њуќуќии 
љамъияти сањомї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
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Тољикистон амалї менамояд. Биржаи фондї вазифадор аст, 
њуљљатњои зерини дохилиро тасдиќ намояд: ќоидањои савдои 
коѓазњои ќиматнок; ќоидањои листинги коѓазњои ќиматнок; 
маблаѓ ва тартиби пардохти бољ, аъзоњаќќињо ва пардохтњои 
дигаре, ки биржаи фондї меситонад; ќоидањое, ки фаъоли-
яти иштирокчиёни савдоро барои ќаллобии нархњо мањдуд 
месозад; тартиби ошкорсозии ахборот аз љониби биржаи 
фондї. 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 
1. Бозори ќоѓазњои ќиматнок чанд намуд мешавад? 
2. Кадом намуди фаъолияти касбї дар бозори ќоѓазњои 

ќиматнокро медонед? 
3. Объекти бозори ќоѓазњои ќиматнок чист? 
4. Маќоми ваколатдор оид ба танзими давлатї дар бо-

зори ќоѓазњои ќиматнокро тибќи ќонунгузорї чи тавр 
муќаррар карда шудааст? 
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