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МУҚАДДИМА 

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Бинобар эътирофи конститутсионии 

озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва васеъшавии доираи паҳншавии гардиши молу 

мулкӣ, фаъолияти иқтисодии шаҳрвандон ва дигар субъектони ҳуқуқи хусусӣ 

густариш меёбад. Дар пешниҳоди қарз, таъсиси ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ ва 

ширкатҳо, инчунин истифодаи меҳнати кироя асосҳои гуногун пайдо 

мешаванд. Дар чунин шароит ноилшавӣ ба натиҷаи мусбат дар бисёр ҳолатҳо аз 

таҷрибаи кории муштарак ва малакаи касбӣ дар соҳаи истеҳсоли мол, 

хизматрасонӣ ва иҷрои кор вобаста аст. Мавҷуд набудани дониш ва таҷриба дар 

бисёр ҳолатҳо асоси қатъи фаъолияти соҳибкорӣ мегардад, ки метавонад ба 

манфиати шаҳрвандон зарар расонад. Бисёр иштирокчиёни гардиши молу 

мулкӣ далели касбияти соҳибкориро ба инобат намегиранд (қ. 3, м. 1 КГ ҶТ). 

Дар он соҳибкорони дурӯғин ё соҳибкоре, ки фаъолияти худро ғайриқонунӣ 

амалӣ месозанд, ошкор мегарданд. 

Мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ» аз 18 майи соли 2009, № 5081 дар Тоҷикистон 

тартиби нави бақайдгирии давлатии субъектони соҳибкорӣ ҷорӣ карда шуд, ки 

такроршавиро истисно карда, муайянсозии шумораи воқеии соҳибкоронро осон 

кард. Новобаста аз чораҳои амалинамудаи Ҳукумати ҶТ барои сабук кардани 

пайомади ногувори буҳрони молиявӣ зарурати қабули чораҳои иловагии 

мушаххас мавҷуд аст, ки ба расонидани ёрии воқеӣ ба соҳибкорӣ чун яке аз 

самтҳои ба рушди иқтисодии кишвар мусоидаткунанда равона гардидааст. 

Мутобиқи ҳисоботи ҳарсолаи Бонки Умумиҷаҳонии «Пешбурди бизнес», 

аз рӯйи натиҷаи ислоҳоти дар солҳои 2009 ва 2010 татбиқшуда ҶТ 

нишондиҳандаи худро то 25 нуқта беҳтар намуда, ба қатори даҳгонаи 

давлатҳои дар гузаронидани ислоҳот пешбар ворид гардид, ки ба ташкили 

шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ равона гардидаанд. 

Мақсади асосии гузаронидани ислоҳотро соддакунии расмиёти таъсисдиҳӣ ва 

                                                           
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2009. – № 5. – М. 316; 2010. – № 12. – М. 828; 2012. – № 12. – 

М. 1006; 2015. – № 11. – М. 972; 2016. – № 1319. 
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фаъолияти корхона, мустаҳкамкунии ҳуқуқи моликият ва такмили расмиёти 

муфлисшавӣ, танзими баҳсҳои тиҷоратӣ ва беҳтарсозии шароити бақайдгирии 

давлатии корхонаҳо ташкил медод.  

Сарфи назар аз тамоюлҳои мусбати рушди соҳибкорӣ дар ҶТ, як қатор 

омилҳое мушоҳида мешаванд, ки ба рушди соҳибкорӣ монеа эҷод мекунанд, 

инҳо номукаммалии санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти 

соҳибкорӣ, литсензиякунонӣ, сертификатсия, гузаронидани санҷишҳо, 

андозбандии субъектони хурду миёнаи соҳибкорӣ, содирот ва воридоти мол; 

норасоии захираҳои молиявӣ ва инвеститсионӣ; дараҷаи баланди коррупсия дар 

мақомоти давлатӣ; дараҷаи нокифояи омодагии касбии кадрҳои 

баландихтисоси мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорӣ; инфрасохтори 

сустинкишофёбандаи дастгирии соҳибкорон, махсусан навсоҳибкорон; 

ҳамкории заифи давлатӣ-хусусӣ; номукаммалии низоми қарздиҳӣ–молиявии 

дастгирии субъектони хурд ва миёнаи соҳибкорӣ; дараҷаи пасти истеҳсоли 

меҳнат ва ғайра мебошанд.  

Низоми мавҷудаи қарздиҳӣ-молиявии дастгирии субъектони хурд ва 

миёнаи соҳибкорӣ дар ҶТ ҳанӯз то охир шакл нагирифтааст ва ба талаботи 

стандартҳои байналмилалӣ мутобиқат намекунад. Аз ҷумла, дар мавриди 

додани қарз ба субъектони хурду миёнаи соҳибкорӣ аз ҷониби бонкҳо ва дигар 

ташкилотҳои молиявӣ фоизҳои баланд ва ба муҳлати хеле кам татбиқ 

мешаванд. Бинобар ин, ба субъектони хурду миёнаи соҳибкорӣ дастрасӣ ба 

воситаҳои молиявӣ маҳдуд карда шуда, дар натиҷа дар ҷумҳурӣ ҳолатҳои зерин 

мушоҳида мешаванд: дараҷаи пасти рушди корхонаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ; 

истифодаи техника ва таҷҳизоти куҳнашудаи истеҳсолӣ; дараҷаи пасти 

истеҳсолоти технологӣ; сифати паст ва қобилияти рақобатпазирӣ надоштани 

молҳои истеҳсолшавандаи ватанӣ.  

Мутобиқ бо Стратегияи миллии рушди ҶТ барои давраи то соли 20301, 

Тоҷикистон, чун давлати дорои иқтисоди кушода гирифтори таъсири омилҳои 

                                                           
1 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки Қарори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016, № 636. URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=127827 (санаи муроҷиат: 02.10.2018). 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=127827
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берунӣ ва дохилӣ мебошад, ки метавонанд ба ноилшавӣ ба мақсади стратегӣ ва 

тасҳеҳи давраҳои инкишоф таъсир расонад. Ситеза – ин ҳама вақт ба нафъи 

давлат мебошад, ба шарте ки чораҳои пешгирии мутобиқатшавӣ қабул гардад. 

Дар ҳолати баръакс, онҳо ба таҳдид табдил меёбанд. Барои Тоҷикистон мумкин 

аст ситезаҳои асосии зерин ҷудо карда шавад: рақобатпазирии сусти иқтисоди 

миллӣ ҳамроҳ бо пойгоҳи технологии ақибмонда ва дараҷаи пасти фаъолнокии 

инноватсионӣ, технологияи фаромасрафи ниру ва олудакунанда, фарсудашавии 

баланди фондҳои асосӣ. 

Дар кишвар, амалан механизми «маҷбуркунӣ» ба инноватсия ва раванди 

тиҷоратикунонии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва фаъолияти таҷрибавӣ-тарроҳӣ 

ҷой надорад; ҳиссаи пасти захираҳои дохилӣ ва инвеститсияҳо ба муосирсозии 

кишоварзӣ, саноатикунонӣ ва рушди инфраструктура монеа эҷод мекунад; 

нокифоягии сифатнокии идоракунии давлатӣ, аз ҷумла дар соҳаи банақшагирии 

стратегӣ, имконияти коркард ва амалисозии сиёсат дар соҳаи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодиро маҳдуд мекунад; иқлими начандон мусоиди бизнес, ки дар танзими 

барзиёд ва бесамар, коррупсия, сарбории баланди андозбандӣ ва маъмурикунии 

малоловари андозӣ, дараҷаи баланди инҳисоркунӣ, ҳимояи сусти ҳуқуқи 

моликият ва соҳибкорон ифода меёбад. 

Ҳарчанд, ки Тоҷикистон дар рӯйхати даҳгонаи давлатҳо оид ба бештарин 

пешравӣ дар ислоҳот оид ба дастгирии бизнес ҷой дорад, аз рӯйи рейтинги 

«Пешбурди бизнес 2016» ҷойи 132-умро ишғол мекунад, аз рӯйи «Пешбурди 

бизнес 2017» бошад, дар ҷойи 128-ум қарор дорад, аз рӯйи «Пешбурди бизнес 

2018» дар ҷои 126 қарор дорад, ба рушди сусти ниҳодҳои дастгирии соҳибкорӣ 

далолат мекунад. 

Дар натиҷа, захираи инвеститсионӣ ва содироти маҳсулот бо арзиши 

изофаи иловагардида пурра истифода намешавад. Имрӯз таъмини шароити 

мусоиди пешбурди бизнес, фароҳам овардани шароит барои ҳимоя ва кафолати 

ҳуқуқ ба моликият ва ҷалби инвеститсияҳо, идоракунии самараноки дороиҳои 

худӣ шартҳои зарурӣ барои инкишофи соҳаҳои авлавиятдоштаи иқтисодиёт 
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мебошанд. Ҳамин тариқ, нуктаҳои зикршуда ва ҳолатҳои дигар ба интихоби 

мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ мусоидат намуданд. 

Робитаи мавзӯи таҳқиқот бо барномаҳои илмӣ. Диссертатсия дар 

доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ–таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи 

соҳибкории факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода 

карда шудааст. Яке аз бандҳои дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

мазкур «Танзими ҳуқуқии муносибаҳо дар бахши соҳибкорӣ» номгузорӣ 

шудааст, ки он фарогири мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия мебошад. 

Сатҳи таҳқиқи мавзӯи диссертатсионӣ. Солҳои охир ба таҳқиқи 

масъалаҳои танзими ҳуқуқии қатъи фаъолияти соҳибкорӣ мавриди таваҷҷуҳи 

ҷиддии бисёр олимон қарор мегирад, ки дар байни онҳо метавон инҳоро қайд 

кард: А. Волнов, А.А. Павлов, А. Степанов, Б. Архипов, В.В. Витрянский, B.C. 

Ем, В.И. Синайсий, Г.Н. Давидов, Г. Шапкина, Г.Ф. Шершеневич, Д.И. Мейер, 

Е. Бакулин, Е. Дубовисткая, Е.А. Суханова И.Л. Корнеев, К.Н. Анненков, К.Д. 

Кавелин, К.П. Победоностсева, Л. Фролов, М.И. Брагинский, Н.И. Коваленко, 

Н.И. Краснов, Н. Козлов, О.С. Иоффе, О.Ю. Шилохвост, С.Н. Братусь, С.Э. 

Жилинский, С.М. Попов, С.А. Хохлов, Т.И. Илларионов, Т.Д. Аиктулов, Ю.П. 

Свит, Ю. Тарасенко, Ю.А. Хорков ва дигарон. 

Асос ва тартиби қатъи фаъолияти соҳибкорӣ мавриди танзими санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии гуногуни солҳои 2003-2018 гардид, ки ба хусусигардонӣ, 

муфлисшавӣ, азнавсозии корхонаҳои давлатӣ, қонунгузории зиддиинҳисорӣ 

мансуб мебошад. Вале танзими ҳуқуқии қатъшавии фаъолияти соҳибкорӣ ҳанӯз 

дар адабиёти илмии ҶТ мавриди таҳқиқоти амиқ қарор нагирифтааст. Бинобар 

ин, ҳолатҳои зикргардида интихоби мавзӯи таҳқиқотро муайян намуд. 

Хулосаҳои муаллифи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи 

ҳуқуқтатбиқкунӣ, маводи илмӣ ва матбуоти даврӣ ба даст оварда шудаанд. 

Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил 

медиҳанд, ки вобаста ба масъалаҳои мафҳумҳо ва вижагиҳои уҳдадориҳои 

ҳангоми қатъи фаъолияти соҳибкорӣ бавуҷудоянда, пайдо мешаванд. 
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Мавриди таҳқиқоти диссертатсиониро таҳқиқи маҷмӯи ниҳодҳо ва 

муносибатҳо оид ба қатъи фаъолияти субъектони фаъолияти соҳибкорӣ, 

баррасии масъалаҳои асосии назариявии давомати ворисӣ, ошкорсозии 

нуқсонҳо дар қонунгузорӣ ва коркарди тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории 

амалкунанда ва таҷрибаи татбиқи он ташкил медиҳад. 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади таҳқиқоти 

диссертатсиониро таҳлили проблемаҳои илмӣ ва таҷрибавии танзими ҳуқуқии 

қатъи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ, инчунин коркарди тавсияҳо оид ба 

такмили қонунгузории ҶТ вобаста ба масъалаи мазкур ташкил медиҳад. Барои 

расидан ба мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ муаллиф иҷрои вазифаҳои 

зеринро матраҳ кардааст: 

– асосноккунии моҳияти ҳуқуқии қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ва кафолати 

ҳуқуқи кредиторон; 

– асосноккунии мафҳум ва вижагиҳои уҳдадориҳое, ки ҳангоми қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ ба миён меоянд; 

– таҳлили масъалаҳои қатъи фаъолияти соҳибкорӣ тибқи қонунгузории 

граждании ҶТ; 

– муайян намудани табиати ҳуқуқии кафолати ҳуқуқи кредиторон ҳангоми 

қатъи фаъолияти соҳибкорӣ; 

– таҳлили намудҳои алоҳидаи уҳдадориҳое, ки ҳангоми қатъи фаъолияти 

соҳибкорӣ ба миён меоянд ва таҳқиқи масъалаҳои қатъи фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ; 

– муайянсозии вижагиҳои уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии тиҷоратии 

азнавташкилшаванда ва уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии тиҷоратии 

барҳамдодашаванда дар назди кредиторон; 

– таҳлил ва асоснокунии ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон кардани 

уҳдадорӣ ҳангоми қатъи фаъолияти соҳибкорӣ; 

– коркарди пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории граждании ҶТ 

вобаста ба соҳаи таҳқиқшаванда. 
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Методологияи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Асоси методологии 

таҳқиқотро методҳои умумии маърифати илмӣ (диалектикӣ, шаклӣ-мантиқӣ, 

таҳлил, таркиб (синтез), хулосабарорӣ) ва методҳои махсуси таҳқиқот, ба 

монанди системавӣ, муқоисавӣ-таърихӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, инчунин методи 

таҳлили компонентӣ ва методи мушоҳидаи бевосита ва тасвирӣ, ки истифодаи 

он ба муайянсозии вижагиҳои монанд ва фарқкунандаи нуктаҳои ҳолатҳои 

таҳқиқшаванда ёрӣ расонид, ташкил намуданд. 

Истифодаи методи диалектикии шинохти воқеият имкон дод, ки 

проблемаи танзими ҳуқуқии қатъи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ дар рушд ва 

ҳамкории мутақобила омӯхта шавад. Бо ёрии таҳлил ва таркиб аломатҳои 

муҳим ва хосиятҳои қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ошкор карда шуданд. Методи 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ бошад, имкон дод, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ва 

Федератсияи Русия (минбаъд – ФР) дар самти қатъи фаъолияти соҳибкорӣ бо 

мақсади ошкорсозии вижагиҳои умумӣ ва хосиятҳои махсуси он муқоиса карда 

шаванд. 

Асоси назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Асоси назариявии 

таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлили қонунгузории ватанӣ ва Россия ташкил 

дод, ҳамзамон асарҳои илмӣ-назариявии олимони соҳаи ҳуқуқи гражданӣ, ба 

монанди: А. Вольнов, А.А. Павлов, А. Степанов, Б. Архипов, В.В. 

Витрянскийо, B.C. Ем, В.И. Синайский, Г.Н. Давидов, Г. Шапкина, Г.Ф. 

Шершеневич, Д.И. Мейер, Е. Бакулин, Е. Дубовисткая, Е.А. Суханов, И.Л. 

Корнеев, К.Н. Анненков, К.Д. Кавелин, К.П. Победоностсев, Л. Фролов, М.И. 

Брагинский, Н.И. Коваленко, Н.И. Краснов, Н. Козлов, О.С. Иоффе, О.Ю. 

Шилохвост, С.Н. Братус, С.Э. Жилинский, С.М. Попов, С.А. Хохлов, Т.И. 

Илларионов, Т.Д. Аиктулов, Ю.П. Свит, Ю. Тарасенко, Ю.А. Хорков ва 

дигарон. 

Ҷанбаҳои гуногуни таҳқиқоти илмӣ муфассал аз ҷониби олимони соҳаи 

ҳуқуқи граждании ҶТ А.Д. Ғафурзода, Ш.К. Ғаюров, Ш.М. Исмоилов, Ш.М. 

Менглиев, В.А. Ойгензихт, М.З. Раҳимзода, Д.Ш. Сангинов, Т.И. Султонова ва 

дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. 
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Заминаи меъёрии ҳуқуқии таҳқиқоти диссертатсиониро қонунгузории 

граждании ҶТ дар самти қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ташкил додааст. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки 

диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукаммали монографии илмӣ оид ба 

танзими ҳуқуқи гражданӣ қатъи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ ба ҳисоб 

меравад. Нахустин бор дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ дар диссертатсия 

маҷмӯи масоили бо моҳияти ҳуқуқии қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ва кафолати 

ҳуқуқи кредиторон алоқаманд, ки ҳангоми қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ба миён 

меоянд, масъалаҳои қатъи фаъолияти соҳибкорӣ аз рӯйи қонунгузории 

граждании ҶТ, намудҳои алоҳидаи уҳдадориҳое, ки ҳангоми қатъи фаъолияти 

соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд ва проблемаҳои қатъи фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани уҳдадориҳои 

бавуҷудоянда ҳангоми қатъи фаъолияти соҳибкорӣ мавриди таҳлили муфассал 

қарор гирифта, вобаста ба такмили қонунгузории граждании ҶТ дар соҳаи 

таҳқиқшаванда пешниҳодҳои муфид ироа гардидааст. Таҳлили илмии 

масъалаҳои қатъи фаъолияти соҳибкорӣ ба бартараф намудани проблемаҳои ба 

рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ монеа эҷодкунанда равона гардидааст. 

Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин пешниҳод мегарданд: 

1. Дар зери мафҳуми барҳамдиҳӣ чунин равиши қатъи фаъолияти субъекти 

соҳибкорӣ фаҳмида мешавад, ки дар натиҷа дар оянда ҳар гуна шакли фаъолият 

ва гузариши молу мулк ба ворисон номумкин аст.  

2. Дар зери мафҳуми азнавташкилдиҳӣ қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бо 

гузариши маҷмӯи ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳо ба ворис бо тартиби варосати умумӣ 

фаҳмида мешавад. Зери мафҳуми ворис шахси ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки ба 

ӯ ҳамаи ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда 

мегузаранд. 

3. Фарқияти муҳим байни барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳӣ дар он аст, ки 

дар ҳолати аввал қатъи фаъолияти пурраи субъект, дар ҳолати дувум бошад, 

қатъи фаъолияти он дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии муайян амалӣ мегардад. Дар 

ҳар ду ҳолат фаъолияти субъект қатъ гардида, он дигар вуҷуд надорад. Вобаста 
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ба барҳамдиҳии субъект фаъолияти ӯ қатъ мегардад, дар мавриди 

азнавташкилдиҳӣ бошад, фаъолияти ӯ тамдид карда мешавад, вале на дар 

шакли қаблӣ, балки дар шакли нави ташкилӣ-ҳуқуқии субъект. Яъне бояд қайд 

кард, ки фарқияти асосии ин воситаҳои қатъи фаъолияти субъектон 

(барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳӣ) дар оқибати ҳуқуқии воқеияти қатъи 

мавҷудияти он, мавҷуд будан ё набудани варосат ифода меёбад. 

4. Хулоса, қатъи фаъолияти субъекти соҳибкорӣ метавонад бо тартиби 

ихтиёрӣ ва маҷбурӣ тибқи қарори соҳибмулк ё шахсони ваколатдори онҳо, 

асосгузорони субъект ё ворисони онҳо, инчунин, дар ҳолатҳои дар қонунгузорӣ 

муқарраргардида – бо қарори суд амалӣ гардад. Нисбат ба субъектони 

хоҷагидории шакли ташкилӣ-ҳуқуқии гуногун «шахсони ваколатдор» оид ба 

қабули қарор оид ба қатъи фаъолияташон, масалан, барои корхонаҳои давлатӣ – 

мақомоти ваколатдори давлатӣ мебошанд. Барои субъектони шакли 

коллективии моликият ин маҷлиси умумӣ дар ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, 

кооперативҳо, корхонаҳои коллективӣ мебошад. Барои субъектони моликияти 

хусусӣ-шахси воқеӣ ҳамчун соҳибмулки амвол. 

5. Бояд ба зарурати танзими қонунии масъалаҳои асосҳои қатъшавӣ 

таваҷҷуҳ гардад. Хотимаёбии муҳлате, ки дар он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода 

шудааст, инчунин ноилшавӣ ба мақсад бояд ҳамчун асосҳои мустақили 

қатъшавӣ баррасӣ гарданд, ки қабули қарори иловагиро аз ҷониби иштирокчиён 

ё маъмурияти шахси ҳуқуқӣ талаб накунад. Барои муқаррар намудани ҳолатҳои 

номбурда бояд ба м. 62 КГ ҶТ тағйирот ворид карда шавад. 

6. Пешниҳод карда мешавад, ки дар ҳолати ошкор шудани амвол баъд аз 

барҳамдиҳии қарздор, расмиёти нави аз нав оғоз намудани истеҳсолоти 

парванда, дар асоси азнавбарқароркунӣ ва бартараф кардани талаботи минбаъда 

ба қонунгузории амалкунанда ворид карда шавад. 

7. Зарур аст дар ҷараёни танзими ҳуқуқии азнавташкилдиҳӣ ва 

барҳамдиҳии ташкилотҳои тиҷоратӣ ҳимояи ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ба манфиати 

иштирокчиёни гардиши хоҷагидории бовиҷдон (кредиторон) тақвия дода 

шавад. 
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Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода 

мегардад, ки пешниҳодҳои илмии аз ҷониби муаллиф тасвиятгардида, 

метавонанд дар пажӯҳишҳои илмии ояндаи масъалаҳои танзими ҳуқуқии қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ истифода шаванд. Аҳамияти назариявии таҳқиқот 

инчунин дар он ифода мегардад, ки хулосаҳои асосии он метавонанд дар 

раванди таълим ҳангоми тадриси фанҳо ва курсҳои махсус, ба монанди 

«Ҳуқуқи гражданӣ», «Ҳуқуқи соҳибкорӣ», «Ҳуқуқи тиҷорат», «Танзими 

ҳуқуқии муфлисшавӣ» истифода шавад. 

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Нуктаҳои асосӣ, 

натиҷаҳо ва хулосаи диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи граждании факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима ва маъқул дониста 

шуда, дар мақолаҳои илмии муаллиф, баромадҳо дар конфронси ҷумҳуриявии 

илмию амалӣ бахшида ба 20 солагии Конститутсияи ҶТ (соли 2014, ш. 

Душанбе), дар конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ бахшида ба 20 солагии 

қабули Конститутсияи ҶТ (соли 2014, ш. Душанбе, ДМТ), дар конфронси 

байналмилалии илмию амалии V (соли 2017 ш. Душанбе) инъикос ва ифода 

гардидаанд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии муалли-

фи диссертатсия бо сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба 

ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар семинарҳои назари-

явӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ, инчунин дар таҳияи лоиҳаи санадҳои меъё-

рии ҳуқуқӣ ва тағйиру иловаҳо ба он тасдиқ карда мешавад. Ҳамзамон, тарзи 

навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми шахсии муаллифи диссер-

татсияро нишон медиҳад. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ҳафт 

зербоб, хулоса ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, ва-

зифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 160 саҳифа-

ро ташкил медиҳад.  
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ЌИСМИ АСОСЇ 

 

БОБИ 1. МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИИ ҚАТЪИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ВА 

КАФОЛАТИ ҲУҚУҚИ КРЕДИТОРОН 

 

1.1. Мафҳум ва вижагиҳои уҳдадориҳое, ки ҳангоми қатъи  

фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд 

 

Табиати ҳуқуқии муносибатҳои уҳдадоркунанда чунин аст, ки мавҷудияти 

он вобаста ба вақт маҳдуд аст. Ҳангоми вуҷуд доштани ҳолатҳои муайян, 

уҳдадориҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ қатъ мегарданд. Ин ҳолат дар сурате ба вуқӯъ 

мепайвандад, ки ҳамаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муҳтавои онро ташкилкунанда, 

дар ҳаҷми пурра амалӣ гарданд. 

Мақулаи (категорияи) қатъи уҳдадориҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ ҳанӯз аз 

замонҳои ҳуқуқи римӣ маълум аст. Вале аз ҷониби ҳуқуқшиносони Рим танҳо 

равишҳои қатъи онҳо баррасӣ мегардиданд, ки ба ду гуруҳ тасниф мешуданд, 

яъне «ба онҳое, ки таъсири ipso iure (вобаста ба худи ҳуқуқ) ба вуҷуд меоваранд 

ва кредиторро аз ҳуқуқи талаб маҳрум мекунанд ва онҳое, ки таъсири ope 

exceptionis (бинобар экссепсия) ба бор меоранд, яъне талаби кредитор ҳифз 

мешавад, вале метавонад бо эътирози даъвоӣ вобаста ба хоҳиши қарздор рад 

карда шавад»1. 

Дар даврони классикии ҳуқуқи римӣ ба гурӯҳи аввали равишҳои қатъи 

уҳдадорӣ: иҷрокунӣ (воқеӣ ё рамзӣ), ивази иҷроиш (аз рӯйи назарияи 

сабиниансҳо, ки имконияти қатъи уҳдадориро бо розигии кредитор ба ҷойи 

мавриди уҳдадорӣ арзиши дигар пешниҳод намудан), навоварӣ, баррасии судии 

қонунӣ, ки дар натиҷаи он муроҷиати дубора бо даъво истисно мешуд, вобаста 

ба худи ҳуқуқ ё ба воситаи эътирози даъвоӣ дар хусуси он ки талабот пештар 

мавриди баррасии судӣ буд, баромад намудани кредитор ва қарздор дар шахси 
                                                           
1 Дождев Д.В. Римское частное право: учебник / под ред. В.С.Нерсесянца. 2–е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА–

ИНФРА, 2003. – С. 516. 
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як нафар, асосҳои рақобат ва ғайра дохил мешуданд. Гурӯҳи дуюм асосҳои 

зеринро дар бар мегирад: баррасии судӣ, дар асоси ҳокимияти магистрат, ки дар 

натиҷаи он имконияти муроҷиати такрорӣ бо талаботи даъвоӣ вобаста ба худи 

ҳуқуқ пайдо мешавад, вале он бояд бо эътирози даъвоӣ оид ба қабули қарори 

судӣ аз рӯйи парвандаи мазкур ё дар хусуси он ки он мавриди баррасии судӣ 

гардидааст, ивази иҷроиш (аз рӯйи назарияи прокулиансҳо, ки тибқи он қарздор 

уҳдадор боқӣ мемонад ва бояд аз даъвои кредитор оид ба эътироздар хусуси 

қасди бад худро ҳимоя кунад), қарордоди тарафҳо оид ба пешниҳод накардани 

талабот, рад карда шавад. Қатъи уҳдадорӣ ба воситаи ба ҳисоб гирифтан танҳо 

бо салоҳдиди судя иҷозат дода мешавад. Ҳолати мазкур оид ба тафриқаи 

мураттаби асосҳои таснифи равишҳои қатъи уҳдадорӣ вобаста аз мавҷудияти 

ҷанбаи моддӣ ё мурофиавии талаботи ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳад. Дертар 

мазмуни таснифи мазкур ҳифз гардида, танҳо нисбат ба он ки суд ҳуқуқ 

надорад бо салоҳдиди худ ба асосҳои мавҷудбудаи қатъи уҳдадорӣ, ки ҷанбаи 

муҳтавои мурофиавии талаботи ҳуқуқӣ дорад, бе дастури дахлдори қарздор 

таваҷҷӯҳ намояд. 

Бо мурури замон аз ҷониби ҳуқуқшиносони Рим таснифи ягонаи асосҳои 

мустақили қатъи уҳдадорӣ таҳия гардид, ки дар қатори он: иҷроиш, навоварӣ, 

бахшиши талабот аз ҷониби кредитор, ки бо розигии қарздор иҷро шудааст; 

ҷуброн (ҳисоббаробаркунии тарафайни талаботи кредитор ва қарздор); 

якҷошавӣ (рост омадани ҳуқуқҳои кредитор ва уҳдадориҳои қарздор дар шахси 

як нафар); рақобати асосҳо; фавти кредитор ё қарздор; фарорасни муҳлати 

ниҳоӣ ё бекоркунандаи амали уҳдадорӣ ё шарти қатъномавӣ, инчунин аз 

ҷониби кредитор аз даст додани рағбат оид ба дар оянда иҷро шудани 

уҳдадорӣ; нобудшавии мавриди уҳдадорӣ; ғайриимкон будани иҷроиш. 

Дар илмии ҳуқуқи гражданӣ дар Россияи тоинқилобӣ, сарфи назар аз 

чораҳои андешидашуда, мафҳуми умумии қатъи уҳдадориҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ 

коркард нагардид. Танҳо сивилисти маъруфи рус В.И. Синайский «мафҳуми 
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қатъи уҳдадориро бо амалишавии мақсаде, ки ба туфайли он пайдо шудааст, 

айният медиҳад. Ноилшавӣ ба мақсади уҳдадорӣ маънои қатъи онро дошт»1. 

Таснифи асосҳои қатъи уҳдадорӣ низ мавриди таҳлили пурраи назариявӣ 

қарор гирифтааст. Чунончи, дар баробари В.И. Синайский чунин 

донишмандони соҳаи ҳуқуқи граждании Россия, ба монанди К.Н. Анненков, 

К.Д. Кавелин, Д.И. Мейер, К.П. Победоностсев ва Г.Ф. Шершеневич дар соҳаи 

мазкур таҳқиқоти илмӣ анчом додаанд. Лозим ба ёдоварист, ки К.Д.Кавелин ва 

К.П. Победоностсев таваҷҷуҳи худро ба имконияти тақсими асосҳои қатъи 

уҳдадорӣ ба намудҳои алоҳида вобаста ба аломатҳои айниятдошта, ки шомил 

намудани он ба гурӯҳи муайянро муҷоз медонист, ҷалб намекарданд, дар сурате 

ки Д.И. Мейер ва Г.Ф. Шершеневич, баръакс, ба ҳолати мазкур таваҷҷуҳ 

мекарданд. 

Ба андешаи Д.И. Мейер, «равишҳои қатъи уҳдадориҳои гражданӣ–

ҳуқуқиро ба ду гурӯҳ бояд тақсим кард. Гурӯҳи аввалро равишҳое ташкил 

медиҳанд, ки ба қатъи уҳдадорӣ равона шудаанд, яъне онҳо ба ҳайси амалҳои 

бо мақсади қатъи уҳдадории муайяндошта баромад мекунанд; гурӯҳи дуюмро – 

чунин равишҳое ташкил медиҳанд, ки уҳдадориро қатъ мекунанд, ҳарчанд амал 

ё ҳодисае, ки ин равишҳо ташкил медиҳанд, ба қатъи уҳдадорӣ равона нестанд, 

вале онро аз рӯйи моҳияти худ қатъ мекунанд. Ба равишҳои гурӯҳи якум дохил 

инҳо мешаванд: қаноатмандӣ аз рӯйи уҳдадорӣ, навсозии уҳдадорӣ, мурури 

муҳлат ё расидани шартҳои қарордодӣ, деринагӣ, даст кашидан аз талаботи 

қаноаткунанда вобаста ба уҳдадорӣ. Гуруҳи дуюмро ташкил инҳо ташкил 

медиҳад: баҳисобгирӣ ё ҷуброн, дар симои як нафар баромад кардан ва ҳуқуқ аз 

рӯйи уҳдадорӣ, вазифа, рақобати асосҳо, фавт ва маҳрум намудани ҳуқуқ, 

нобудшавии мавриди уҳдадорӣ»2. Ба таснифи равишҳои қатъи уҳдадории 

овардашуда, аз ҷониби К.Н. Анненков баъзе саҳеҳият ворид карда шуд. Бо 

мулоҳизаҳои Д.И. Мейер розӣ шуда, нисбат ба таснифи равишҳои қатъи 

уҳдадорӣ ба ду гурӯҳ, К.Н. Анненков, чунин мешуморад, ки асоси тақсими 

                                                           
1 Синайский В.И. Русское гражданское право. Обязательственное, семейное, наследственное право. – Киев: Ти-

пография Р.К.Лубковского, 1915. – С. 71. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право. 2–е изд. – М.: Статут, 2000. – С.705. 
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воситаҳои қатъи уҳдадорӣ ба ду гурӯҳ бояд вобаста ба фарорасии ҳодиса ё амал 

бо иродаи тарафҳо ё новобаста аз он бошад. Дар ин хусус К.Н. Анненков 

менависад, ки «тақсими равишҳои қатъи уҳдадорӣ бояд ба тафриқа дар табиати 

ҳодиса ё амале, ки ба қатъи уҳдадорӣ оварда мерасонад, вале тақсими ин ҳодиса 

ё амал ба ду гурӯҳ бояд аз рӯйи аломате амалӣ гардад, ки расидан ба он аз 

иродаи тарафҳо вобаста аст ё аз он вобаста нест»1. Аз рӯйи маҳаки мазкур, 

муаллиф, ба гурӯҳи якуми равишҳои қатъи уҳдадорӣ инҳоро дохил мекунад: 

иҷроиш, навоварӣ, шартномаи бекоршуда, бахшидани қарз ё ҷуброн вобаста аз 

он ки онҳо аз ҳодиса бармеоянд ё амал, ки аз иродаи тарафҳо вобаста аст. 

Гурӯҳи дуюм боқимонда асосҳои қатъшавиро дар бар мегирад: ғайриимкон 

будани иҷроиш, нобудшавии мавриди уҳдадорӣ, ҳамроҳшавӣ, оғоз гардидани 

муҳлат ё шартҳои қарордодӣ, фавти яке аз тарафҳо ва ғайра, ки дар натиҷа онҳо 

аз ҳодиса ё амал бармеоянд, ки расидани он аз иродаи тарафҳо вобаста нест. 

Ақидаи К.Н. Анненковро В.И. Синайский низ дастгирӣ мекунад. 

Ҳамин гуна таснифи равишҳои қатъи уҳдадориро Г.Ф. Шершеневич низ 

тарафдорӣ мекард, вале бо он тафовут, ки дар фарқият аз К.Н. Анненков 

«ҷубронро чун равиши қатъи уҳдадорӣ на ба гурӯҳи аввал, балки ба гурӯҳи 

дуюм дохил мекард, яъне ба асосҳои қатъкунандаи уҳдадорӣ ба ғайр аз иродаи 

тарафҳо»2. 

Ақидаи Г.Ф. Шершеневич мавриди интиқоди К.Н. Анненков қарор гирифт, 

зеро ӯ дар назар дошт, ки «уҳдадорӣ бо ҷуброн на танҳо вобаста ба қувваи 

қонун, балки бо иродаи тарафҳо ё яке аз тарафҳо метавонад қатъ гардад»3. 

Ҷубронро вобаста ба қувваи қонун Г.Ф. Шершеневич қобили қабул шуморида, 

дар баробари ин қайд мекунад, ки «масъала оид ба баҳисобгирӣ (ҷуброн) танҳо 

бо иродаи қарздор оғоз карда мешавад»4. Ба фикри мо бо нуқтаи назари К.Н. 

Анненков бояд розӣ шуд, зеро худ ба худ талаботи яксони тарафайн боиси 

баҳисобгирӣ намешаванд , барои ин ақаллан будани аризаи яке аз тарафҳо 
                                                           
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 ч. Ч.3: Договоры и обязательства. – СПб.: Синодальная ти-

пография, 1896. – С.453. 
2 Синайский В.И. Русское гражданское право. Обязательственное, семейное, наследственное право. – С.298. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спартак, 1995. – С.454. 
4 Илларионова Т.И. Прекращение обязательств // Гражданское право: учеб.: в 2 ч. [и др.]; под ред. Т.И. Иллари-

оновой, Б.М.Гонгало, В.А.Плетнева. – М.: НОРМА–ИНФРА, 1998. Ч.1. Гл.22. – С. 302. 
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зарур аст. Ҳамчун созиши яктарафа, ариза оид ба баҳисобгирӣ дар ниҳояти кор 

оқибатҳои ҳуқуқиро вобаста аз қабули он аз ҷониби тарафи дигар ба бор 

меорад. 

Бешубҳа, таснифи равишҳои қатъи уҳдадориҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

ҷониби сивилистони Россияи тоинқилобӣ пешниҳодгардида, назар ба таснифи 

аз ҷониби ҳуқуқшиносони Рим пешниҳодгардида, бештар пешрафта мебошад, 

зеро тақсимот ба тафовути табиати ҳуқуқии ҳодисаҳо асос ёфтааст, ки сабаби 

қатъи уҳдадорӣ гардидааст, на дар тафовути мурофиавии он, тавре ки 

ҳуқуқшиносони Рим ҳисоб мекарданд. 

Мафҳуми қатъи уҳдадориҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ дар илми муосири ҳуқуқи 

гражданӣ тасвият шудааст. Чуноне, ки О.С. Иоффе зери мафҳуми қатъи 

уҳдадорӣ «ҷудошавии уҳдадории дар ибтидо муқарраргардидаро ҳамчун 

намуди мушаххаси алоқаҳои уҳдадорӣ» мефаҳмад1. 

Н.И.Коваленко зери мафҳуми қатъи уҳдадории гражданӣ-ҳуқуқӣ чунин 

ҳисоб мекунад, ки «ҳолат дар инкишофи муносибати ҳуқуқии уҳдадоркунанда, 

ки дар сурати мавҷудияти уҳдадории дар қонун нишондодашудаи ҳуқуқи 

талаби як тараф аз рӯйи намуди муайяни уҳдадорӣ ва уҳдадории ба он 

мувофиқи тарафи дигар мавҷудияташро қатъ мекунад»2. 

О.Ю. Шилохвост қатъи уҳдадориро, ҳамчун «қатъи ҳуқуқ ва уҳдадориҳое, 

ки қарздор ва кредиторро мепайвандад» тасаввур мекунад3. Ҳамин нуқтаи 

назарро Е.А. Суханов низ ҷонибдорӣ мекунад4. 

Ба андешаи И.Л. Корнеева «қатъи уҳдадорӣ хотимаёбии ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳо иштирокчиёни он мебошад, ки муҳтавои уҳдадориро ташкил 

медиҳад»5. 

                                                           
1 Ниг.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.3: Обязательственное право. – СПб.: Юридический центр пресс, 

2004. – С.228. 
2 Коваленко Н.И. Прекращение обязательств // Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / А.М. Белякова [и 

др.]; под ред. В.П.Грибанова, С.М.Корнеева. – М.: Юрид. лит., 1979. Т.1. Гл.27. – С. 537. 
3 Ниг.: Корнеева И.Л. Прекращение обязательств // Гражданское право: учебник: в 2 ч. / А.И.Масляев [и др.]; 

под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. Ч.1. Гл.26. – С. 699. 
4 Ниг.: Павлов А.А. Изменение и прекращение обязательств // Гражданское право: учебник: в 2 т. / 

Е.Н.Абрамова [и др.]; под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. Т.1. Гл.31. – С.58. 
5 Попова С.М. Прекращение обязательств // Гражданское право: учебник / С.П. Гришаев [и др.]; под ред. 

С.П.Гришаева. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. Гл.11. – С.527. 
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Т.И. Илларионова қатъи уҳдадории гражданӣ-ҳуқуқиро чун «қатъи 

робитаи ҳуқуқии миёни кредитор ва қарздор бо аздастдиҳии ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои мутақобилаи тарафҳо ва бидуни пайдоиши дигар оқибатҳои 

ҳуқуқӣ (ҳуқуқ ба ҷуброни зарар, ҷарима ҷавобгарӣ дар дигар шаклҳо ва ғ.) 

мефаҳмад»1. 

Аз рӯйи ақидаи Ю.П. Свит «қатъи уҳдадорӣ маънои онро дорад, ки 

тарафҳо дигар бо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муҳтавои уҳдадории мазкурро 

ташкилкунанда алоқаманд нестанд, яъне кредитор ҳуқуқ надорад амали дар 

уҳдадорӣ пешбинигардидаро содир намояд, қарздор бошад, уҳдадор нест, ки 

амалҳои дахлдорро иҷро намояд»2. 

С.М. Попова қатъи уҳдадориро бо «аз байн рафтани аробитаии ҳуқуқии 

байни субъектҳо (кредитор ва қарздор), ки дар натиҷаи он кредитор ҳуқуқи 

талабкуниро нисбат ба қарздор аз даст медиҳад, қарздор бошад, бурдани 

уҳдадориро қатъ мекунад, яъне муҳтавои уҳдадорӣ аз байн меравад» шабоҳат 

медиҳад 3. 

А.А. Павлов қатъи уҳдадориро чун «аз миён рафтани робитаи ҳуқуқии 

субъектон, ки дар натиҷа ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективии ташкилдиҳандаи 

муҳтавои уҳдадорӣ барҳам мехӯранд» мефаҳмад4. 

Чуноне аз мафҳумҳои дар адабиёт овардашуда аён мегардад, муаллифоне 

аз қабили О.С. Иоффе, Н.И. Коваленко, Т.И. Илларионов, Ю.П. Свит, С.М. 

Попов, А.А. Павлов, ба сифати аломати асосии мафҳуми қатъи уҳдадорӣ ба 

қатъи робитаи ҳуқуқии байни иштирокчиёни он (кредитор ва қарздор) ишора 

мекунанд. Олимоне чун О.Ю. Шилохвост, Е.А. Суханов ва И.Л. Корнеев 

аломати асосии мафҳуми қатъи уҳдадориро аз байн рафтани ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои субъектони он меноманд. 

                                                           
1 Свит Ю.П. Прекращение обязательств // Гражданское право: учебник: в 2 ч. / А.И. Масляев [и др.]; под ред. 

В.П.Мозолина, А.И.Масляева. – М.: Юристъ, 2003. Ч.1. Гл.27. – С.447. 
2 Суханов Е.А. Исполнение и прекращение обязательств // Гражданское право: учебник: в 4 т. / Е.А.Суханов [и 

др.]; под ред. Е.А.Суханова. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. Т.3. Гл.36. – С.686. 
3 Ниг.: Шилохвост О.Ю. Прекращение обязательств // Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / 

М.И.Брагинский [и др.]; под ред. О.Н.Садикова. – М.: Юристъ, 2001. Гл.30. – С.149. 
4 Ниг.: Кот А.А. Понятие и характерные особенности перехода прав кредитора к третьим лицам в гражданском 

праве России // Актуальные проблемы гражданского права / под ред. О.Ю.Шилохвоста. – М.: НОРМА, 2003. 

Вып. 6. – С.978. 
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Ба андешаи мо, қатъи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мутақобилаи субъектони 

уҳдадорӣ ҷанбаи дуюмдараҷа дошта, онро ҳамчун натиҷаи аз байн рафтани 

робитаи ҳуқуқии миёни кредитор ва қарздор бояд баррасӣ гардад. 

Бо дарназардошти таърифҳои дар адабиёт овардашуда қатъи уҳдадории 

гражданӣ–ҳуқуқиро метавон ҳамчун аз миён рафтани робитаи ҳуқуқӣ байни 

кредитор ва қарздор муайян намуд, ки дар натиҷа ҳуқуқ ва уҳдадории 

мутақобила, ки муҳтавои муносибатҳои уҳдадоркунандаро ташкил медиҳанд, 

бидуни пайдоиши дигар оқибатҳои ҳуқуқӣ аз миён мераванд (ҳуқуқ ба 

ситонидани ҷуброни зарар, ҷаримаи дерпардохт, ҷавобгарии гражданӣ–ҳуқуқӣ 

дар шаклҳои дигар ва ва ғайра.). 

Кредитор аз ҳуқуқи пешниҳоди ин ё он талабот ба қарздор, ки дар доираи 

уҳдадории мазкур шарт монда шудааст, маҳрум аст, қарздор бошад, дар 

навбати худ, уҳдадор нест, ба манфиати кредитор амалеро, ки мавриди 

уҳдадорӣ мебошад, содир намояд, ё аз содир кардани он худдорӣ намояд; 

иштирокчиён ҳуқуқ надоранд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худро бо тартиби 

муқарраргардида ба шахсони сеюм вогузор намоянд ва айра. 

Мутобиқи м. 439 КГ ҶТ уҳдадориҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ пурра ё қисман 

қатъ мегарданд. Ҳангоми қатъи пурра робитаи уҳдадоркунандаи субъектон 

пурра қатъ мегардад ё бо дигар уҳдадоркунӣ иваз мегардад. Дар сурати қисман 

қатъ шудан бошад, уҳдадорӣ дар қисми қатънагардида ба амалкарди худ идома 

медиҳад. Масалан, дар сурати аз ҷониби қарздор бозгардонидани қисми 

муайяни маблағи пулӣ аз рӯйи шартномаи қарз, уҳдадорӣ дар натиҷаи иҷроиш 

танҳо дар қисмати дахлдор қатъ мегардад. Дар қисми иҷронашудаи байни 

кредитор ва қраздор уҳдадорӣ амали худро ҳифз мекунад. 

Уҳдадорӣ аз рӯйи асосҳои дар КГ ҶТ пешбинигардида ва дигар санадҳои 

қонунгузорӣ ё шартнома қатъ мегардад. Қатъи уҳдадорӣ вобаста ба талаби яке 

аз тарафҳо танҳо дар ҳолати дар қонунгузорӣ ё шартнома пешбинигардида, 

иҷозат дода мешавад (қ. 2, м. 439 КГ ҶТ). Аз муҳтавои меъёри мазкур хулоса 

кардан мумкин аст, ки уҳдадории гражданӣ–ҳуқуқӣ дар сурати мавҷудияти 

асоси (равиши) муайян қатъ мегардад, яъне далели ҳуқуқӣ, ки бо фарорасии он 
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қатъи уҳдадории мазкурро қонун ё шартнома алоқаманд мекунад. Ба сифати 

асоси қатъи уҳдадорӣ метавонад далелҳои ҳуқуқии ҳуқуққатъкунанда баромад 

кунад. 

Дар робита бо гуфтаҳои боло зарур аст уҳдадориҳое, ки ҳангоми қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ ба миён меоянд вобаста ба давраи қатъи уҳдадории 

субъектони фаъолияти соҳибкорӣ таҳлил карда шаванд. 

Мутобиқи м. 63 КГ ҶТ аз лаҳзаи таъйини комиссияи барҳамдиҳӣ тамоми 

ваколати идоракунии корҳои шахси ҳуқуқӣ ба комиссия мегузарад. Нахустин 

чизе, ки ҳангоми таҳлили инкишофи минбаъдаи ҳолати барҳамдиҳӣ бояд ба он 

аҳамият дод, он аст, ки ба комиссияи барҳамдиҳӣ маҳз ваколати идоракунии 

корҳои шахси ҳуқуқӣ мегузарад. Ба баёни дигар, комиссияи барҳамдиҳӣ ягона 

мақоми шахси ҳуқуқӣ мешавад ва чун дигар мақомот он дорои ҳуқуқ ва 

уҳдадорӣ намегардад, балки дорои ваколати идоракунии шахси ҳуқуқӣ 

мегардад.  

Бо дарназардошти ин ва инчунин он чи ки зикр гардид, ки баъди қабули 

қарор оид ба барҳамдиҳӣ шахси ҳуқуқӣ қобилияти ҳуқуқдории мақсаднокро ба 

даст меорад, комиссияи барҳамдиҳӣ бояд тамоми чораҳоро баҳри барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ андешад. Вале, аз тарафи комиссияи барҳамдиҳӣ иҷро 

нагардидани ваколати худ метавонад монеае дар роҳи раванди барҳамдиҳӣ 

гардад, ба мисли ҳолати таъйин накардани комиссияи барҳамдиҳӣ, сарфи назар 

аз қарори қабулшуда оид ба барҳамдиҳӣ. Дар баробари ин, дар таҷриба 

ҳолатҳое дучор мешаванд, ки комиссияи барҳамдиҳӣ аз ваколати худ 

суиистифода мекунад, яъне аз номи шахси ҳуқуқӣ шартнома мебандад, ки бо 

барҳамдиҳӣ ҳеҷ гуна робита надорад, албатта ба ин ҳолат қонунгузории 

амалкунанда мусоидат мекунад, ҳатто илми ҳуқуқи гражданӣ низ, зеро амалан 

дар мавриди он ки комиссияи барҳамдиҳӣ шартномаҳоро метавонад танҳо бо 

мақсади барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ бандад, қайд намекунад. 

Аз ин рӯ, дар тафовут бо КГ амалкунандаи Тоҷикистон Маҷмӯаи қонунҳои 

граждании Олмон дар вазъи беҳтар қарор дорад, зеро § 49 санади мазкур 

«аввалан, мақсади фаъолияти комиссияи барҳамдиҳиро номбар мекунад (ба 
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итмом расонидани корҳои ҷорӣ, ситонидани қарзҳо, моликияти мавҷударо ба 

маблағ табдил додан, талаботи кредиторонро қонеъ кардан ва маблағи 

боқимондаро ба шахсони ваколатдр супоридан), сониян, муқаррар мекунад, ки 

комиссияи барҳамдиҳӣ метавонад шартнома бандад, агар он барои 

анҷомрасонии корҳои ҷории барҳамдиҳӣ зарур бошад»1. 

Бешубҳа, бефаъолиятии комиссияи барҳамдиҳӣ, махсусан он амалҳои он 

ки ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ самтгирӣ нашудааст, бевосита ҳам ба 

манфиатҳои худи иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ ва ҳам ба манфиатҳоии 

контрагентҳои шахси ҳуқуқӣ дахолат мекунад. 

Дар ин ҳолат масъалаи равишҳои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ ва контагентҳои ӯ дар ҳолати мазкур ба миён 

меояд. Дар он ҳолатҳое, ки агар комиссияи барҳамдиҳӣ аз номи шахси ҳуқуқӣ 

шартномае бандад, ки ба ҷараёни барҳамдиҳии ӯ ҳеҷ робитае надошта бошад, 

ҳуқуқ ва манфиатҳои комиссияи барҳамдиҳӣ ба осонӣ ҳимоя мешавад, яъне 

шартномаи басташуда беэътибор дониста мешавад. Даъвогар аз рӯйи чунин 

даъво шахсе мешавад, ки ба манфиати ӯ қобилияти амалкунии шахси ҳуқуқӣ 

маҳдуд карда шудааст (яъне иштирокчии он ё кредитор), ҷавобгар бошад – 

бевосита худи шахси ҳуқуқӣ, инчунин контагенти ӯ (агар шартнома дутарафа ё 

бисёртарафа бошад). 

Дар ҳолате мушкилӣ ба миён меояд, ки агар сухан оид ба беамалии 

комиссияи барҳамдиҳӣ равад. Агар кредиторҳои шахси ҳуқуқӣ бо ягон тарз 

ҳуқуқҳои худро бо воситаи пешниҳод намудани талабҳои молумулкӣ нисбат ба 

шахси ҳуқуқӣ ҳифз карда тавонанд, вале иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ, 

тақрибан имконияти ҳимояи манфиатҳои худро надоранд. Онҳо ҳатто 

наметавонанд ҳайати комиссияи барҳамдиҳиро иваз кунанд, ба истиснои он, ки 

агар яке аз аъзои он бо хоҳиши худ ё бинобар сабаби иҷро карда натавонистани 

вазифаи худ аз ҳайати комисси хориҷ шуда бошад, чунки КГ ҳуқуқи муассисон 

(иштирокчиён)–и шахси ҳуқуқиро фақат нисбати таъсиси комиссияи 

                                                           
1 Гражданское уложение 18 августа 1896 г. (с последующими изменениями). URL: http://pnu.edu.ru/ru/facul 

ties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ (санаи муроҷиат: 02.01.2019). 

http://pnu.edu.ru/ru/facul%20ties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/
http://pnu.edu.ru/ru/facul%20ties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/
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барҳамдиҳӣ муқаррар менамояд, вале нисбат ба тағйири ҳайати он ҳеҷ гуна 

муқаррарот надорад. Аз тарафи дигар, ба иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ вогузор 

намудани чунин ҳуқуқ нодуруст аст, зеро дар ин ҳолат мувозинати манфиатҳои 

тарафҳоро таъмин кардан имконнопазир мегардад. Аз ин рӯ, ягона равиши 

ҳимояи манфиатҳои худ барои иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ, ин имконияти 

пешниҳоди талаб оид ба ҷуброни зарари ба шахси ҳуқуқӣ дар натиҷаи ба таври 

нодуруст амалӣ сохтани ваколатҳо аз ҷониби узви комиссияи барҳамдиҳӣ 

мебошад. Ин гуфтаҳо, албатта ба ҳеҷ ваҷҳ маънои онро надорад, ки дар байни 

мақомоти шахси ҳуқуқӣ (минҷумла комиссияи барҳамдиҳӣ) ва худи шахси 

ҳуқуқӣ муносибатҳои ҳуқуқии махсуси гражданӣ мавҷуд бошад, чуноне ки як 

қатор олимон мафҳуми мақоми шахси ҳуқуқӣ ва субъектони амалисозандаи 

функсияи мақомоти шахси ҳуқуқиро омехта мекунанд, чунки ҷавобгар аз рӯйи 

даъвои мазкур на худи комиссияи барҳамдиҳӣ ҳамчун мақомоти шахси ҳуқуқӣ, 

балки узви комиссияи барҳамдиҳӣ ҳамчун шахси воқеӣ баромад мекунанд 1. 

Ҳамин тариқ, қабули қарор оид ба барҳамдиҳӣ ва таъйини комиссияи 

барҳамдиҳӣ ба тағйири қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ боис мегардад: 

мақсади ягонаи фаъолияти он барҳамдиҳии ҳарчи зудтари шахси ҳуқуқӣ 

мегардад, бинобар ин комиссия танҳо он амалеро бояд анҷом диҳад, ки баҳри 

амалисозии мақсади мазкур равона гардидааст. Иқдоми нахуст дар ин самт 

қатъи уҳдадориҳои шахси ҳуқуқӣ нисбат ба кредиторҳои он мебошад. Бо ин 

мақсад комиссияи барҳамдиҳӣ кредиторҳоро маълум намуда, онҳоро дар 

хусуси барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ хаттӣ огоҳ менамояд. Барои муайян 

намудани ҳамаи кредиторҳо инчунин дар хусуси барҳам дода шудани шахси 

ҳуқуқӣ, тартиб ва муҳлати пешниҳоди даъво аз ҷониби кредиторон комиссияи 

барҳамдиҳӣ дар расонаҳо хабар паҳн мекунад. 

Аз м. 64 КГ ҶТ аз тариқи тафсири мантиқӣ ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки пас аз нашри эълон оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, 

кредиторҳо ҳуқуқ доранд, нисбат ба шахси ҳуқуқии мазкур талабҳои худро 

изҳор намоянд. Мушкилтар аз ҳама посух ба он савол мешавад, ки ин ҳуқуқро 

                                                           
1 Ниг.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М., 2005. – С.347–352. 
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ҳамаи кредиторҳо ба даст меоранд, ё танҳо онҳое, ки муҳлати иҷроиш аз рӯйи 

уҳдадорӣ фаро расидааст. Ҳамин тавр, талаби кредитор аз рӯйи уҳдадорӣ, ки 

муҳлати иҷроиши он фаро нарасидааст, ҳамчун талаби кредитор оид ба 

бекоркунӣ ё тағйири шартнома тафсир мегардад. Зимнан, қ. 2, м. 439 КГ ҶТ 

муқаррар менамояд, ки бо талаби яке аз тарафҳо шартномаро мумкин аст 

тағйир дод ё бекор кард, агар шартнома моҳиятан аз тарафи дигар вайрон шуда 

бошад ё дар дигар ҳолатҳои дар КГ ҶТ, қонунҳо ва шартнома муқаррар гардида 

пешбинӣ шуда бошад. 

Бояд дар назар дошт, ки дар моддаи 64 КГ ҶТ оид ба ҳуқуқи кредиторҳои 

шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда барои пеш аз муҳлат бекор кардан ё тағйир 

додани шартнома чизе гуфта нашудааст. Оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ 

бошад, ҳанӯз солҳои 20-уми асри гузашта қонунгузории ватанӣ бевосита 

ҳуқуқи ҳамаи кредиторҳоро новобаста аз асосҳои пайдоиш, равиши таъмин ва 

муҳлати иҷрои уҳдадорӣ изҳор намудани даъво нисбат башахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда пешбинӣ карда буд (банди 111 Низомнома оид ба 

ҷамъиятҳои саҳомӣ аз соли 1927, банди 17 Низомнома оид ба тартиби қатъи 

ташкилотҳои кооперативӣ ҳангоми барҳамдиҳӣ, якҷоякунӣ ва тақсимкуни онҳо 

аз соли 1927). 

Дар моддаи 64 КГ ҶТ инчунин муқаррар шудааст, ки комиссияи 

барҳамдиҳӣ барои ба даст овардани қарзҳои дебиторӣ чораҳоро бояд андешад. 

Истифодаи истилоҳи мазкури муҳосибӣ дар моддаи мазкур ба андешаи мо беҷо 

аст. Чунки ҳам дар қонунгузорӣ ва ҳам дар адабиёт оид ба баҳисобгирии 

муҳосибӣ истилоҳи «қарзи дебиторӣ» ба якчанд маъно истифода мешавад. Аз 

ҷумла, ба қарзи дебиторӣ ҳамон ҳуқуқи талабкунӣ оид ба уҳдадории пулӣ 

дохил мешавад, ки муҳлати иҷроиши он фаро расидааст (қарзи дебитории 

муҳлаташ гузашта) ва ҳуқуқи талабкунӣ аз рӯйи уҳдадории пулӣ, ки муҳлати 

иҷроиши он баъди якчанд муддат фаро мерасад (қарзи дебитории ҷорӣ)1. 

Натиҷаи тафсири таҳтуллафзии муқаррароти мазкур ба чунин хулоса меорад, 

ки комиссияи барҳамдиҳӣ ҳуқуқи талаби иҷроиши пеш аз муҳлати ин гуна 

                                                           
1 Ниг.: Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения. – М., 2002. – С.41. 
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уҳдадориро дорад, албатта, ба ҳақиқат рост намеояд. Аз ин рӯ, ба қонунгузор 

зарур аст ба таҷрибаи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқии ватанӣ ва хориҷӣ таваҷҷуҳ 

намояд. Аз ҷумла, мутобиқи м. 106 Низомномаи ҷамъияти саҳҳомӣ аз соли 

1927, ба вазифаи комиссияи барҳамдиҳӣ ба истиснои дигар вазифаҳо, на 

рӯёнидани қарзи дебиторӣ, балки маҳз қарзҳо дохил мешуд. Ҳамин гуна 

нуктаро дар § 49 Маҷмуи қонунҳои граждании Германия низ мушоҳида кардан 

мумкин аст. 

Натиҷаи фаъолияти комиссияи барҳамдиҳӣ дар мувозинаи барҳамдиҳии 

фосилавӣ ифода мегардад, ки он баъди ба итмом расидани муҳлат барои 

пешниҳоди даъво аз ҷониби кредиторон тартиб дода шуда ва аз ҷониби 

муассисон (иштирокчиён)–и шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти қабулнамудаи қарор оид 

ба барҳамдиҳӣ тасдиқ карда мешавад ва дар ҳолатҳои қонун муқаррарнамуда, 

инчунин бо мақомоти ваколатдори давлатӣ мувофиқа карда мешавад (б. 2 м. 64 

КГ ҶТ). Оид ба ҳолати мувозинати барҳамдиҳии фосилавӣ ҳамзамон мақомоти 

бақайдгиранда огоҳонида мешавад. 

Муқаррароти зикргардида дар маҷмуъ ба хулоса меорад, ки мутобиқи 

моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» дар ҳолате, 

ки агар зарар ба шаҳрванде расонида шуда бошад, ки суғурта карда нашудааст, 

ё дар натиҷаи ба миён омадани ҳолати суғуртавӣ, дар ин раванд уҳдадории 

шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда бо пардохти ҳамаи маблағҳои ба сармоя 

табдилдодашудаи пардохтҳои даврӣ қатъ мегардад. Бо розигии шаҳрванд 

талаботи ӯ метавонад ба давлат гузарад, ки дар оянда пардохти маблағҳои 

давриро новобаста аз ҳаҷми маблағи аз шахси ҳуқуқии барҳамдодашуда бадаст 

оварда, амалӣ месозад. 

Ба назар мерасад, ки танҳо чунин тафсир дараҷаи ҳадди аксар манфиати 

шаҳрвандонеро ҳимоя мекунад, ки шахсони суғурта шуда нестанд ва дар назди 

онҳо шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда уҳдадор аст ҷуброни зарари ба ҳаёт ва 

саломатии онҳо расонидашударо адо намояд, чунки онҳо ба гурӯҳи 

ҳимоянашвандаи кредиторҳо оид ба парвандаҳои муфлисшавӣ дохил мешаванд. 

Дар ҳақиқат, кормандони собиқи қарздор бо ёрдампулиҳои суғуртаи иҷтимоӣ 
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пас аз барҳамдӣ низ таъмин карда мешаванд, сарфи назар аз андозаи 

пардохтҳои сармояшуда, чунки уҳдадории ҷуброни зарар пеш аз барҳамдиҳӣ 

низ ба Фонди суғуртаи иҷтимоӣ вогузор гардида буд. Дар баробари ин, зарар ба 

ҳаёт ва саломатии шаҳрвандоне, ки дар муносибати меҳнатӣ бо шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда қарор надоранд, аз ҷониби худи шахси ҳуқуқӣ ҷуброн 

карда мешавад ва пас аз барҳамдиҳӣ ин шаҳрвандон аз сарчашмаи ягонаи 

ҷуброни зарар маҳрум мегарданд. Бинобар ин, танҳо шаҳрвандони мазкура 

бояд кредиторҳои навбати аввал бошанд, дар ҳолати розигии онҳо ба гузаштани 

уҳдадории ҷуброни зарар ба давлат, мутобиқан дар шахсияти мақомоти аз 

ҷониби Ҳукумат муваззафгардида, ки метавонад фонди суғуртаи иҷтимоӣ 

эътироф гардад. Ин хулосаҳо дар адабиёти ҳуқуқӣ қисман аз ҷониби як қатор 

олимон низ дастгирӣ карда мешаванд1. 

Дар навбати дуюм тибқи моддаи 65 КГ ҶТ ҳисоббаробаркунии пардохтҳо 

вобаста ба ёрдампулии аз кор рафтан ва музди кори шахсоне, ки тибқи 

шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор мекунанд ва пардохти подош 

аз рӯйи шартномаҳои муаллифӣ амалӣ карда мешаванд. Дар амалия татбиқи ин 

меъёрҳо ҳеҷ душворӣ надорад. Дар баробари ин бояд ба инобат гирифт, ки яке 

аз навовариҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлисшавӣ»2 (моддаи 78) он аст, ки 

дар ҳолати ҷониби қарздор дар давраи баъди баровардани таъинот дар хусуси 

аз ҷониби суд қабул гардидани ариза оид ба муфлисшуда эътироф намудани 

қарздор ва то эътирофи муфлисии қарздор ва оғози истеҳсолоти озмунӣ дар 

ҳаҷми нопурра уҳдадорӣ дар мавриди пардохти музди меҳнати шахсоне, ки аз 

рӯйи шартномаи меҳнатӣ кор мекарданд ё кор мекунанд, пардохти 

мукофотпулиҳо аз рӯйи шартномаҳои муаллифӣ, маблағҳое, ки то қабули қарор 

оид ба эътирофи муфлисии қарздор аз ҷониби суди иқтисодӣ ва оғози 

истеҳсолоти озмунӣ пардохт нашудаанд, бояд ғайринавбатӣ дар ҳайати 

талаботи ҷорӣ қонеъ карда шаванд. 

                                                           
1 Ниг.: Лыжин С. Об очередности удовлетворения требований Фонда социального страхования в части капита-

лизированных платежей при банкротстве // Хозяйство и право. – 2003. – № 8. – С. 126–128. 
2 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. – № 12. – Мод. 674; 2008. –  № 10. – Мод. 813; 2009. – 

№ 5. – Мод. 317. 
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Дар баробари ин, дар баъзе кодексҳои граждании аврупоӣ меъёрҳое 

мавҷуданд, ки манфиати кредиторҳои шахси ҳуқуқии барҳамдодашавандаро 

дар чунин ҳолатҳо кафолат медиҳанд. Аз ҷумла, §52 Маҷмӯи қонунҳои 

граждании Олмон муқаррар намуда буд, ки дар «чунин ҳолатҳо моликият 

мумкин аст ба шахсоне дода шавад, ки агар онҳо фақат таъмини кредиторро 

пешниҳод намоянд»1. Гуфтаи мазкур дар маҷмуъ ба хулосае меорад, ки 

ҳангоми ба итмом расонидани барҳамдиҳии шахси ҳуқуқие, ки дар парванда 

оид ба даъвои кредитор ба сифати тараф баромад мекунад, даъвои ӯ аз ҷониби 

комиссияи барҳамдиҳӣ аз рӯйи қонунгузории пештар амалкунанда ба инобат 

гирифта нашудааст, ӯ бояд бо шахсе иваз карда шавад, ки ба ӯ маблағҳои пулии 

ба депозит гузошташуда, бояд гузарад, дар ҳолате, ки агар даъвои радшудаи 

кредитор мавҷуд набошад. Ин ҳолат метавонад ҳам ба кредиторҳои навбатҳои 

минбаъда ва ҳам ба иштирокчиёни (муассисони) шахси ҳуқуқӣ дахл дошта 

бошад. Аз ин рӯ, ба назар мерасад, ки асосҳо барои ворид намудани ин 

муқаррарот ба қонунгузории муосири гражданӣ мавҷуд аст. 

Тафсири айнии қ. 2 м. 64 ва қ.5 м. 65 КГ ҶТ ба хулосае меорад, ки дар 

ҳолате ки агар кадом яке аз кредиторҳои шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда 

дар ҷараёни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ талабот пешниҳод накунад, дар ин 

ҳолат новобаста аз мавҷудияти маълумоти кофии муътамад дар хусуси мавҷуд 

будани уҳдадории дахлдори шахси ҳуқуқӣ, ин уҳдадорӣ бо қатъшавии худи 

шахси ҳуқуқӣ қатъшуда эътироф карда мешавад. 

Дар навбати худ меъёрҳои нишондодашуда, эҳтимол, аз § 52 Маҷмӯи 

қонунҳои граждании Олмон иқтибос шудаанд. Бинобар ин, бояд воридсозии 

меъёрҳои монандро оид ба барҳамдиҳӣ аз ҷониби қонунгузории ватанӣ 

мақсаднок ҳисоб кард. 

Бо ин нукта низ набояд розӣ шуд, ки қонунгузории амалкунанда қатъи 

баъзе уҳдадориҳоро танҳо бо далели хотимаёбии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқие, 

ки моликияташ барои қонеъсозии талаботи кредиторон аз рӯйи ин уҳдадориҳо 
                                                           
1 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т.I, полутом 1: Введение и общая часть / Л.Эннекцерус, 

Т.Кипп, М.Вольф; пер. с 13–го нем. издания проф. К.А.Граве, канд. юрид. наук Г.Н.Полянской и 

В.А.Альтшулера; под ред., с предисл. и вводными замеч. засл. деятеля науки проф. Д.М.Генкина и проф. 

И.Б.Новицкого. – М.: Изд–во иностр. лит–ры, 1949. – С.43. 
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басанда нест, алоқаманд мекунад. Масалан, тибқи моддаи. 32 Конститутсияи 

ҶТ ба ҳар як шахс ҳуқуқи ҷуброни зараре, ки ба саломатӣ ва моликияташ аз 

ҳуқуқвайронкунӣ расонида шудааст, кафолат дода шудааст. Ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони мол, кор ва хизматрасонии шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда низ қатъшуда эътироф намешаванд. Тибқи Қонуни ҶТ 

«Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон»1 ба истеъмолкунандагон 

кафолатҳои васеи ҳимояи ҳуқуқашон дода шудааст. Аз ҷумла, ба моле (коре), 

ки барои истифодаи дарозмуддат пешбинӣ шудааст, истеҳсолкунанда 

(иҷрокунанда) бояд муҳлати амали онро нишон диҳад, яъне даврае, ки дар 

давоми он истеҳсолкунанда (иҷрокунанда) уҳдадор аст имконияти истифодаи 

мол (кор)–ро аз рӯйи таъиноташ ба истеъмолкунанда таъмин кунад ва барои 

нуқсонҳои он масъулиятро бар уҳда гирад. Ҳамзамон, истеҳсолкунанда 

метавонад муҳлати кафолатиро муқаррар намояд, яъне даврае, ки дар давоми он 

дар ҳолати дар мол (кор) ошкор гардидани нуқсон истеҳсолкунанда 

(иҷрокунанда), фурӯшанда, ташкилоти ваколатдор ё соҳибкори инфиродии 

ваколатдор, инчунин воридкунанда уҳдадоранд талаботи истеъмолкунандаро, 

ки ҳангоми ошкор гардидани нуқсони мол (кор, хизматрасонӣ) пешниҳод 

намудааст, қонеъ намоянд (моддаи 5). Истеҳсолкунанда уҳдадор аст имконияти 

истифодаи молро дар давоми муҳлати кафолатӣ таъмин намояд, барои ин ӯ 

бояд таъмир ва хизматрасонии техникии мол, инчунин истеҳсол ва таҳвили 

онро ба нуқтаҳои таъмир ва тиҷорат дар ҳолатҳои барои таъмир ва 

хизматрасонии техникӣ дар ҳаҷм ва навъи муҳлати истеҳсоли мол ва баъди аз 

истеҳсолот бардоштан дар давоми муҳлати хизматрасонии мол, дар ҳолати 

муқаррар нагардидани муҳлат дар давоми даҳ сол аз рӯзи таҳвили мол ба 

истеъмолкунанда, амалӣ созад (моддаи 6). 

«Бо барҳамдиҳии ташкилот истеъмолкунандагони молҳои (кор, 

хизматрасонӣ) ӯ аз уҳдадориҳои дар боло овардашудаи шахси ҳуқуқӣ маҳрум 

мешаванд. Имкониятҳои зикргардидаи истеъмолкунандагонро ба қисмати 

                                                           
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2004. № 12. Қ.1. М.699; 2008. №10. М.805; №10. М.817; 2013. 

№12. М.896; 2015. №3. М.215; №1193 аз 18.03.15 с.; ҚҶТ аз 2.01.2018 с., № 1498. 
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ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ ворид кардан нашояд, чунки имконияти 

пешниҳоди ин ё он талабот ба истеҳсолкунанда, иҷрокунанда ё фурӯшанда, ё 

дигар ташкилоти ваколатдорро истеъмокунанда метавонад дар ҳолати ба амал 

омадани шартҳои муайян амалӣ созад (ошкор гардидани нуқсони мол, зарурати 

таъмир ва ғ.). Дар ин ҳолат сухан дар бораи шартномае меравад, ки бо шарти 

мавқуфмонӣ содир шудааст, ки дар доираи он яке аз тарафҳои шартномаи 

мазкур имконият пайдо мекунад, ҳарчанд ҳуқуқи субъективӣ набошад ҳам, вале 

дар дараҷаи муайян, аз қобилияти ҳуқуқдории оддӣ фарқ мекунад. Дар 

адабиёти ҳуқуқӣ имкониятҳои ҳуқуқии номбаргаридада ҳуқуқҳо ё ваколатҳои 

сонавӣ номгузорӣ шудаанд»1. Дар баробари ин, ҳарчанд имкониятҳои ҳуқуқии 

нишон додашуда, ҳуқуқҳои субъективӣ номида намешуданд, вале тақрибан, 

тамоми муаллифон дар як ақида буданд, ки ҳар ду тарафи ин шартномаҳо 

уҳдадоранд барои бавуҷудоии ҳолати мазкур монеа эҷод насозанд ва мусоидат 

накунанд. Аммо, аз байн рафтани яке аз тарафҳои чунин шартнома, ҳарчанд 

монеа эҷод намекунад ва мусоидат намекунад барои пайдоиши ҳолати мазкур, 

дар баробари ин, амалишавии ҳуқуқҳои тарафи дигарро ғайриимкон 

мегардонад.  

Бо чунин ҳолат дар сурате розӣ шуд, ки агар ба ҳайси тарафи чунин 

шартнома иштирокчиёни фаъолияти соҳибкорӣ баромад кунанд, чун қоида, дар 

доираи таваккал амалӣ гардад, чунин ҳолат, албатта қобили қабул аст, агар ба 

ҳайси яке аз тарафҳои чунин шартнома шаҳрванде баромад кунад ва мол, кор ва 

хизматрасониро барои қонеъ намудани талаботи худ харида бошад ва он бо 

фаъолияти соҳибкорӣ робита надорад. Дар сурати баръакс, мо бояд хулоса 

намоем, ки дар доираи таваккал дар ҳуқуқи гражданӣ на танҳо соҳибкорон, 

балки истеъмолкунандагони бо онҳо дар муносибат қарордошта низ амал 

мекунанд. Баромадан аз ҳолати мазкур метавонад эътирофи он ки 

иштирокчиёни ташкилотҳои барҳамдодашаванда вобаста ба уҳдадориҳои 

                                                           
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – С. 70–73; Алексеев С.С. Общая теория 

права: в 2 т. Т.II. – М., 1982. – С.184–186; Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М.: Гос изд–во юрид. 

лит–ры, 1950. – С.5–10; Гурвич М.А. К вопросу о предмете правовой науки советского гражданского процесса 

// Учен. зап. ВИЮН. Вып. 4. – M., 1955. – С.46–47; Скловский К.И. Правомочие и полномочие в механизме воз-

никновения гражданских прав // Хозяйство и право. 2004. №11. – С. 99–112; №12. – С.95–106 и др. 
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дахлдор дар муҳлати хизматрасонии он ё муҳлати кафолатии барои мол (кор, 

хизматрасонӣ) муқарраргардида, ки аз ҷониби ташкилотҳои 

барҳамдодашаванда истеҳсол гардидаанд, масъулият доранд. 

Ҳамин тариқ, қонунгузории танзимкунандаи қатъи фаъолияти субъектони 

соҳибкорӣ хусусияти бисёртаркиба ва гуногуншаклии сарчашмаи ҳуқуқ 

(кодекс, қонун, фармони Президент, қарори Ҳуқумат), санадҳои амали умумӣ 

ва соҳавидошта, дорад. Ҳамаи ин дарки назариявӣ ва татбиқи амалии меъёрҳои 

дахлдори ҳуқуқро осон намекунад. 

 

1.2. Мафҳуми қатъи фаъолияти соҳибкорӣ тибқи қонунгузории граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикиситон 

 

Қатъи фаъолияти соҳибкории субъекти ҳуқуқи гражданӣ ба мисли 

таъсисдиҳӣ, ҷараёни табиӣ ва органикӣ мебошад. Қатъи фаъолияти соҳибкории 

субъекти ҳуқуқи гражданӣ бо шумораи зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим 

мешавад, ки ба зумраи онҳо КГ ҶТ, қонунҳои ҶТ «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», «Дар бораи 

муфлисшавӣ», «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ»1, «Дар бораи 

биржаи молӣ ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»2, «Дар бораи 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд»3, «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ»4, «Дар 

бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)»5 ва ғайра шомил мебошанд. 

Дар ҳуқуқи граждании ҶТ ҳангоми қатъи фаъолияти субъектон нисбат ба 

шахсони ҳуқуқӣ калимаи «барҳамдиҳӣ» ва нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ 

калимаи «қатъшавӣ» истифода мешавад. 

«Ба мазмуни доктриналӣ зери мафҳуми қатъшавӣ шартҳои ҳуқуқие 

фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи он субъектони хоҷагидорӣ ҳуқуқи 

                                                           
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011. №6. М. 432; 2012. №7. М.701. 
2 Ведомости Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1992. №3. М.30; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 1997. №9. М.117; №23–24. М.333; 2005. №12. М.660; 2011. №3. М.165. 
3 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2002. №4. Қ.2. М.314; 2008. №10. М.810; 2010. №12. Қ.1. 

М.815. 
4 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2007. №3. М.170; 2008. № 10. М.812; 2009. №5. М.318; 2009. 

№7–8. М.496; 2010. №1. М.9; 2010. № 12.Қ.1. М.816; 2011. №12. М.844; ҚҶТ аз 14.11.2016 с., №1374. 
5 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2016. №3. М.142. 
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амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ ва мувофиқан қобилияти ҳуқуқдории 

соҳибкориро аз лаҳзаи ворид намудани сабти дахлдор ба Реестри ягонаи 

давлатии субъектони фаъолияти соҳибкориро аз даст медиҳанд»1. Зери 

мафҳуми қатъшавии фаъолияти соҳибкории субъектон на танҳо қатъшавии 

шахсони ҳуқуқӣ, балки инфиродӣ низ фаҳмида мешавад. 

Тафовути байни барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳӣ дар он дида мешавад, ки 

дар натиҷаи барҳамдиҳӣ қатъи пурраи тамоми фаъолияти субъектони 

соҳибкорӣ амалӣ мешавад ва дар азнавташкилдиҳӣ бошад танҳо қатъи 

фаъолияти он дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии муайя сурат мегирад. Дар ҳар ду 

ҳолат ҳам фаъолияти субъект қатъ гардида, ӯ дигар амал намекунад. Дар 

натиҷаи барҳамдиҳии субъект фаъолияти ў қатъ мегардад, дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳӣ бошад, фаъолияти ӯ, вале на дар шакли пештара, балки дар 

шакли нави ташкилӣ-ҳуқуқии субъек тамдид мешавад. Яъне, бояд қайд кард, ки 

тафовути асосии ду шакли қатъи субъект (барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳӣ) аз 

оқибати ҳуқуқии воқеияти қатъи амали онҳо, яъне мавҷуд будан ё набудани 

ворис вобаста аст. 

Дар баъзе ҳолатҳо «қонунгузор байни азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии 

субъекти фаъолияти соҳибкорӣ фарқият намегузорад, ки бемантиқ мебошад. 

Зеро на ҳама азнавташкилдиҳӣ ба қатъи фаъолияти субъекти соҳибкорӣ оварда 

мерасонад»2. 

Ҳамин тариқ, зери мафҳуми азнавташкилдиҳӣ қатъи фаъолияти шахси 

ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи он ҳамаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои он 

тибқи тартиби ҳуқуққабулкунии умумӣ ба ворис мегузарад. Ба ҳайси ворис 

шахси ҳуқуқие баромад мекунад, ки ба он ҳамаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси 

ҳуқуқии азнавташкилшуда мегузарад. Моддаи 58 КГ ҶТ панҷ шакли қатъи 

фаъолияти субъектро муқаррар мекунад: якҷоякунӣ, ҳамроҳсозӣ, тақсимкунӣ, 

ҷудокунӣ ва табдилдиҳӣ. 

                                                           
1 Сангинов Д.Ш. Предпринимательское право Республики Таджикистан: учеб. пособие. – Душанбе: «ЭР–граф», 

2013. – С.74. 
2 Ғаюров Ш.К. Тафсир ба боби 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуд» // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2014. №2 (06). – С.126–144. 
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Зери мафҳуми барҳамдиҳӣ чунин воситаи қатъи фаъолияти субъекти 

соҳибкорӣ фаҳмида мешавад, ки дар оянда ҳеҷ як намуди фаъолият ва 

гузариши моликият ба ворис ғайриимкон аст. 

КГ ҶТ (моддаи 53) муқаррар мекунад, ки бекор кардани бақайдгирии 

давлатии субъекти хоҷагидорӣ асос барои хориҷкунии он аз реестри давлатӣ бо 

роҳи ворид намудани сабти дахлдор дар хусуси қатъи фаъолияти субъекти 

соҳибкорӣ дар реестри давлатӣ мебошад. Маҳз пас аз ворид намудани сабти 

мазкур фаъолияти субъекти соҳибкорӣ барҳамхӯрда ва фаъолияти хоҷагидорӣ 

қатъгардида, ҳисобида мешавад. Сабти мазкура пас аз тасдиқ шудани 

мувозанаи барҳамдиҳӣ аз ҷониби соҳибмулки корхона ё мақоме, ки комиссияи 

барҳамдиҳиро таъйин намудааст, амалӣ мегардад. 

Реестри субъектони фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун мошини низоми 

ташкилшавандаи ҷамъоварӣ, андӯхтан ва коркарди маълумот дар бораи 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки тибқи қонунгузории амалкунандаи ҶТ бо тартиби 

субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ба қайд гирифта шудаанд ва дар асоси Қонуни 

ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» амалӣ карда мешавад. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар меъёрҳои КГ ҶТ ибораи «пас аз ворид 

намудани сабт ба Реестри ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» истифода мешавад, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», ки тартиби бақайдгирии 

давлатии субъектон ва мувофиқан рад кардани бақайдгириро муқаррар 

мекунад, ибораи «иқтибос аз Реестри ягонаи давлатӣ» истифода мешавад. 

Бақайдгирии давлатии қатъи шахси ҳуқуқӣ, ӯро аз мақоми ҳуқуқии шахси 

ҳуқуқӣ маҳрум намуда, асоси хориҷ намудан аз Реестри ягонаи давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ мегардад. Реестри ягонаи давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, 

таъсискунанда (барои воридсозӣ ба Реестри давлатӣ) ва барҳамдиҳӣ (барои 

хориҷкунӣ аз Реестри давлатӣ) пеш бурда мешавад, оид ба субъектони 
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фаъолияти соҳибкорӣ бошад – дар асоси нусхаи корти бақайдгирӣ бо қайди 

бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти бақайдгирии давлатии макони субъект. 

Асосҳои қатъи фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва фаъолияти соҳибкории 

шахсони воқеӣ – соҳибкорон дар моддаи 62 КГ ҶТ муқаррар карда шудааст. 

Дар моддаи мазкур қонунгузор ду асосро ҷудо мекунад: якум – қатъшавӣ бо 

тартиби ихтиёрӣ ва дуюм – қатъшавӣ бо тартиби маҷбурӣ. 

Таърифи муфассал ва дақиқи асосҳои бақайдгирии давлатии қатъи 

фаъолияти субъектон дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» оварда мешавад. Дар он ба таври 

мушаххас асоси қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ва қатъи фаъолияти 

соҳибкории шахси воқеӣ тақсим карда шудааст. 

Қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бо тартиби ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад: 

– бо қарори соҳибмулк ё мақомоти ваколатдор, бо қарори шахсони дигар – 

муассисони субъекти хоҷагидорӣ ё ворисони онҳо бидуни нишон додани 

сабаби қабули қарори мазкур бо аризаи шахсӣ; 

– дар мавриди расидан ба мақсад ва вазифаҳои дар ҳуҷҷатҳои муассисӣ 

муқарраргардида, ки барои он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд; 

– дар сурати ба итмом расидани муҳлате, ки ба он фаъолияти шахси 

ҳуқуқӣ ҳисоб карда шуда буд. 

Бо тартиби маҷбурӣ қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бо қарори суд дар 

ҳолатҳои зерин амалӣ мегардад: 

– беэътибор донистани сабт оид ба бақайдгирии давлатӣ вобаста ба 

вайронкунии қонун, ки ҳангоми таъсиси шахси ҳуқуқӣ содиргардидааст ва онро 

бартараф кардан имконпазир нест; 

– амалисозии фаъолияте, ки хилофи ҳуҷҷатҳои таъсисдиҳӣ ва қонунгузорӣ 

мебошад;  

– мутобиқат накардани ҳаҷми ҳадди ақали фонди таъсисии шахси ҳуқуқӣ 

ба талаботи қонун; 

– мавҷуд будани сабт дар Реестри ягонаи давлатӣ оид ба набудани шахси 

ҳуқуқӣ дар макони нишондодашуда; 
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– эътирофи беэътиборӣ ё хилофи қонунгузорӣ будани ҳуҷҷатҳои 

таъсисдиҳӣ; 

– муфлисшуда эътироф намудани субъекти фаъолияти соҳибкорӣ (дар 

ҳолатҳои дар қонунгузории амалкунанда пешбинигардида); 

– дар давоми сол ба мақомоти андоз пешниҳод накардани эъломияи андоз, 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботии молиявӣ тибқи қонунгузорӣ. 

Нисбат ба шахсони воқеӣ – субъектони фаъолияти соҳибкорӣ бошад, қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳолатҳои зерин амалӣ мегардад: 

1) аризаи соҳибкори инфиродӣ; 

2) фавти соҳибкори инфиродӣ; 

3) қарори суд дар хусуси муфлисшуда эътироф шудани соҳибкори 

инфиродӣ; 

4) қарори суд дар хусуси бе ному нишон гум шудан ё вафоти соҳибкори 

инфиродӣ; 

5) қарори суд оид ба қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба тартиби 

маҷбурӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории ҶТ; 

6) ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми суд оид ба маҳрум кардани ҳуқуқи 

машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати муайян; 

7) бекор кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ 

муваққатӣ ё доимӣ истиқомат кардан ё машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ 

дар ҳудуди ҶТ, ё ба итмом расидани муҳлати амали чунин ҳуҷҷат. 

Ҳамин тавр, бояд хулоса кард, ки қатъи фаъолияти субъекти соҳибкорӣ 

метавонад бо тартиби ихтиёрӣ ё маҷбурӣ дар асоси қарори соҳибмулк ё 

шахсони ваколатдор, таъсисдиҳандагони ташкилот ё ворисони онҳо ва дар 

ҳолатҳои қонунгузор пешбининамуда – бо қарори суд амалӣ гардад. Нисбат ба 

субъектони хоҷагидории шаклҳои гуногуни ташкилӣ–ҳуқуқӣ бошад, шахсони 

ваколатдори қабули қарор оид ба қатъшавӣ, масалан, барои корхонаҳои давлатӣ 

– мақомоти ваколатдори давлатӣ баромад мекунанд. Барои субъектони шакли 

коллективии моликият бошад, маҷлиси умумӣ, дар ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, 
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кооперативҳо, субъектҳои коллективӣ ва барои фаъолияти инфиродии субъекти 

соҳибкорӣ – шахси воқеӣ ҳамчун соҳибмулки амвол баромад мекунанд. 

Даъво ба суд оид ба қатъи фаъолияти ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ ва 

бақайдгирии давлатии қатъи фаъолияти онҳо аз ҷониби мақомоти 

амалисозандаи назорат аз болои фаъолияти ҷамъият дар ҳолати мунтазам ва 

дағалона вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории амалкунанда дода мешавад. 

Вайронкунии мунтазами қонунгузорӣ аз ҷониби субъектони хоҷагидорӣ муайян 

карда мешавад, агар субъект пештар ду маротиба ба вайронкунии қонунгузорӣ 

роҳ дода, аз нав боз қонунвайронкунӣ содир карда бошад, сарфи назар аз он ки 

барои ҳуқуқвайронкунии пештара ба ҷавобгарӣ кашида шудааст ё не. Ҳамчун 

истисно, бо дарназардошти ҳолатҳои муайяне, ки бо ҷанбаи вайронкунии 

қонунгузорӣ, сабаби содири он, давомнокии он ва оқибатҳои он вобаста аст, 

мунтазам вайронкунӣ метавонад вайронкунии такрории қонунгузорӣ низ 

эътироф карда шавад. Вайронкунии дағал бошад, ошкоро ва дидаю дониста 

риоя накардан, беэътиноӣ кардан ба талаботи қонунгузорӣ аз ҷониби ҷамъият 

(масалан, истеҳсол намудан бе иҷозати махсуси (литсензия) фаъолияти хоҷагӣ), 

ки нисбат ба он тибқи қонунгузории амалкунанда маҳдудият муқаррар 

шудааст) ва (ё) оқибат ба зарари калон ба давлат, шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ оварда 

расонидааст, ҳисобида мешавад. 

Номгӯи зикргардидаи асосҳои ҳам ихтиёрӣ ва ҳам маҷбурии барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ мукаммал нест. Шахси ҳуқуқӣ метавонад фаъолияти худро дар 

натиҷаи  

– азнавташкилдиҳӣ бо роҳи якҷоякунӣ, ҳамроҳсозӣ, тақсимкунӣ, ҷудокунӣ 

ва табдилдиҳӣ (дар ин сурат гузариши ҳуқуқ ва уҳдадориҳо бо тартиби варосат 

амалӣ мегардад); 

– барҳамдиҳӣ (дар ин сурат гузариши ҳуқуқ ва уҳдадориҳо бо тартиби 

варосат амалӣ намегардад) идома диҳад. 

Дар ҳолати азнавташкилдиҳӣ, сарфи назар аз шакли он, ҳамеша варосат 

ҷой дорад, ки он на танҳо уҳдадорӣ, балки дигар ҳуқуқҳо ҳам ҳуқуқи 



34 

молумулкӣ ва ҳам ғайримолумулкии корхонаи азнавташкилшавандаро дар бар 

мегирад. 

Дар ҳолати барҳамдиҳӣ ва азнавташкилдиҳӣ бо роҳи ҳамроҳкунӣ, 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи ворид намудани сабти дахлдор ба Реестри 

ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ қатъшуда ҳисоб 

карда мешавад. 

Дар ҳолати азнавташкилкунӣ бо роҳи табдилдиҳӣ, ҳамроҳкунӣ ва 

тақсимкунӣ, шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқии 

нав бавуҷудомада, азнавташкилшуда ва фаъолияташ қатъшуда ҳисобида 

мешавад. 

Дар ҳолати азнавташкилдиҳӣ дар шакли тақсимкунӣ, қатъшавии 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ба вуҷуд намеояд, вале гузариши ҷузъии ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳо бо тартиби варосат нисбат ба шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада 

амалӣ мегардад. Масалан, аз рӯйи қоидаи умумӣ бо тартиби ихтиёрӣ шахси 

ҳуқуқӣ бо қарори мақоми бо ҳуҷҷатҳои муассисӣ ваколатдоргардида, аз рӯйи 

салоҳдиди ин мақом барҳам дода мешавад. Шахси ҳуқуқӣ метавонад қарор оид 

ба барҳамдиҳии ихтиёрии вобаста ба эълони муфлисшавиро якҷоя бо 

кредиторон қабул намояд (тибқи талаботи қ. 2, м. 66 КГ ҶТ). 

Вобаста ба барҳамдиҳии маҷбурӣ бошад, ба ғайр аз қоидаҳои умумӣ 

муҳтавои қ. 2, м. 62 КГ ҶТ асосҳои барҳамдиҳии маҷбурии намудҳои алоҳидаи 

шахси ҳуқуқиро муқаррар менамояд. Ҳамин тавр, ҷамъиятҳои пурра дар 

ҳолатҳои дар м. 82 КГ ҶТ пешбинигардида (агар дар ҷамъият иштирокчии 

ягона боқӣ монад) ва ҳолатҳои зерин барҳам дода мешавад: 

а) баромадани иштирокчӣ аз ҷамъият; 

б) фавти иштирокчӣ; 

в) бе ному нишон, ғайриқобили амал ё дорои қобилияти амалкунии маҳдуд 

эътироф намудани иштирокчӣ;  

г) муфлисшуда эътироф шудан ё нисбат ба ӯ оғоз намудани расмиёти 

азнавташкилдиҳӣ бо қарори суд (бинобар ғайриқобилипардохт будан); 
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д) қатъи иштироки шахси ҳуқуқӣ дар ҷамъият дар натиҷаи барҳамдиҳӣ ё 

азнавташкилдиҳии он; 

е) талаби шахсии кредитори иштирокчӣ дар бораи ҷудо намудани қисми 

моликияти ҷамъият, ки ба ҳиссаи мутобиқи ин иштирокчӣ дар сармояи 

захиравии ҷамъият, бо мақсади мавриди ситонидан қарор додани моликияти 

мазкур; шарикӣ дар асоси боварӣ (ҳангоми хориҷ шудани ҳамаи саҳмдорон аз 

ҷамъият); ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд (агар шумораи иштирокчиёни 

ҷамъият ҳудуди муайяннамудаи қонунгузорӣ оид ба ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдудро гузашта бошад, ба шарте, ки агар чунин ҷамъият дар 

давоми сол ба ҷамъияти саҳомӣ табдил дода нашуда бошад) (дар сурати аз 

ҷониби ҷамъият вайрон карда шудани уҳдадории пурра пардохт намудани 

сармояи оинномавии худ дар давоми соли якуми фаъолияти ҷамъият, агар 

ҷамъият бо тартиби муқарраргардида сармояи оинномавии худро то ҳаҷми 

пардохти воқеӣ кам накарда бошад, ё агар арзиши сармояи нави ҷамъият аз 

ҳаҷми ҳадди ақали муқаррарнамудаи қонун кам бошад); ҷамъияти саҳомӣ (агар 

шумораи иштирокчиёни ҷамъияти саҳомии пӯшида ҳадди бо қонун оид ба 

ҷамъияти саҳомӣ муқарраргардидаро гузашта бошад, ба шарте, ки чунин 

ҷамъият дар давоми сол ба ҷамъияти кушод табдил дода нашудааст ва агар 

арзиши сармояи нави ҷамъият камтар аз ҳаҷми ҳадди ақали сармояи 

оинномавии муқаррарнамудаи қонун бошад). 

Давраи аввали ҷараёни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ин қабули қарор оид ба 

барҳамдиҳӣ ва огоҳномаи хаттии фаврӣ оид ба масъалаи мазкур ба мақомоти 

бақайдгирандае мебошад, ки бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии мазкурро 

амалӣ месозад. Вобаста аз асосҳои барҳамдиҳӣ чунин қарор аз ҷониби 

муассисони (иштирокчиён) шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти дахлдор қабул карда 

мешавад. Дар Реестри ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ оид ба шахси ҳуқуқии мушаххас дар ҷараёни барҳамдиҳӣ қарор 

доштан, қайди махсус ворид карда мешавад (қ. 1, м. 63 КГ ҶТ). 

Марҳилаи навбатӣ – таъйини комиссияи барҳамдиҳӣ ё барҳамдиҳанда 

мебошад. Аз лаҳзаи мазкур қарори барҳамдиҳӣ танҳо бо қарори мақомоти судӣ 
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амалӣ мегардад, агар қонун тартиби дигарро муқаррар накарда бошад. Аз 

лаҳзаи таъйини комиссияи барҳамдиҳӣ ба ӯ тамоми ваколати идоракунии 

корҳои шахси ҳуқуқӣ мегузарад (қ. 3 м. 63 КГ ҶТ). Комиссияи барҳамдиҳӣ 

чунин амалҳоро анҷом медиҳад: дар мақомоти матбуотӣ эълонро дар бораи 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, тартиб ва муҳлати аризаи талабот аз ҷониби 

кредиторони ӯро ҷой медиҳад, чораҳоро баҳри ошкор намудани кредиторҳо ва 

ба даст овардани қарзҳои дебиторӣ меандешад, инчунин ба таври хаттӣ 

кредиторонро оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ огоҳ менамояд (қ. 1, м. 64 КГ 

ҶТ). 

Мутобиқи қ. 1, м. 64 КГ ҶТ эълон дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ 

дар мақомоти матбуот ҷой карда мешавад, ки дар он маълумот оид ба 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ба нашр расонида мешавад.. 

Баъди хатми муҳлат барои пешниҳоди талабот аз ҷониби кредиторон 

комиссияи барҳамдиҳӣ мувозинаи барҳамдиҳии фосилавӣ тартиб медиҳад, ки 

дар он ҳолати корҳо ва моликияти шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар 

лаҳзаи қабули қарор оид ба барҳамдиҳӣ инъикос ва маълумоти дахлдор 

муттаҳид карда мешаванд, ки дар асоси он комиссияи барҳамдиҳӣ бо 

кредиторон ҳисоббаробаркуниро амалӣ намуда, эътироз ва даъворо нисбат ба 

қарздорон эълон мекунад. Ба зумраи чунин маълумот инҳо дохил мешаванд – 

маълумот оид ба моликияти шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда, номгӯи 

талаботи аз ҷониби кредиторон пешниҳодшаванда, инчунин натиҷаи баррасии 

онҳо. Мувозинаи мазкур бояд аз ҷониби муассис (иштирокчиён)–и шахси 

ҳуқуқӣ ё мақомоти оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ қарор қабулнамуда, 

тасдиқ карда шавад (қ. 2, м. 64 КГ ҶТ). 

Ҳангоми нокифоя будани маблағҳои шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда 

барои қонеъ намудани талаботи кредиторон, комиссияи барҳамдиҳӣ фурӯши 

моликияти шахси ҳуқуқиро тибқи тартиби барои иҷрои қарорҳои судӣ 

муқарраргардида амалӣ менамояд (қ. 3, м. 64 КГ ҶТ). Минбаъд комиссияи 

барҳамдиҳӣ ба пардохти маблағҳои кредиторони шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда мепардозад. Чунин пардохт бо тартиби навбати 
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муқаррарнамудаи м. 65 КГ ҶТ ва чуноне ки дар боло зикр гардид, мутобиқи 

мувозанаи барҳамдиҳии фосилавӣ амалӣ карда мешавад (қ. 4, м. 64 КГ ҶТ). 

Сипас шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда аз қайди баҳисобгирии мақомоти 

андоз ва шуъбаҳои фондҳои ғайрибуҷетӣ бо додани маълумотномаи шакли 

муқарраргардида барои пешниҳоди минбаъда ба мақомоти бақайдгирӣ, 

бароварда мешавад. Таъйини комиссияи барҳамдиҳӣ ё барҳамдодашаванда яке 

аз давраҳои расмиёти барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ мебошад. 

Комиссияи барҳамдиҳӣ (барҳамдиҳанда) амалан аз ҷониби шахс ё мақоми 

оид ба барҳамдиҳӣ қарор қабулнамуда, таъйин карда мешавад ва дар асоси м. 

64 ва 65 КГ ҶТ амал мекунад. Ҳайати комиссияи барҳамдиҳӣ бояд бо мақомоти 

бақайдгиранда, ки бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии мазкурро амалӣ 

месозад, мувофиқа карда шавад. 

Агар қарор оид ба барҳамдиҳӣ аз ҷониби суд қабул карда шавад, суд ҳуқуқ 

дорад барҳамдиҳиро ба зиммаи муассисон (иштирокчиён) ё мақомоти шахси 

ҳуқуқӣ, ки бо ҳуҷҷатҳои таъсисдиҳӣ ваколатдор шудааст, гузошта мешавад. Аз 

лаҳзаи таъйини комиссияи барҳамдиҳӣ ба ӯ функсия ва ҳуқуқҳои мақомоти 

барҳамдиҳандаи шахси ҳуқуқӣ (директори генералӣ ва ғайра), яъне ваколатҳо 

оид ба идоракунии корҳои шахси ҳуқуқӣ пурра мегузарад. Дар баробари ин, 

ваколати барҳамдиҳии дар қонун ба муассисон ё иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ 

вогузоргардида, бо нишондоди қонун (масалан тасдиқи мувозинаҳои 

барҳамдиҳӣ) ба комиссияи барҳамдиҳӣ (барҳамдиҳанда ) намегузарад. 

Дар ин ҳудуд комиссияи барҳамдиҳӣ мақомоти шахси ҳуқуқиро иваз 

мекунад ва мутобиқан тамоми амалиёти вобаста ба гирифтани маблағ аз 

суратҳисоби шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда танҳо бо амри ин комиссия 

имконпазир мегардад. Комиссияи барҳамдиҳӣ аз номи шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда дар суд баромад мекунад (қ. 3, м. 63 КГ ҶТ). 

Мутобиқи қ. 8, м. 64 КГ ҶТ пас аз ворид намудани сабти дахлдор ба 

Реестри ягонаи давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ хотимаёфта ва фаъолияти шахси ҳуқуқӣ қатъгардида ҳисоб карда 

мешавад. Сабти мазкур аз ҷониби мақомоти давлатии амалисозандаи 
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бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ворид карда мешавад. Барои амалисозии 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда ба мақомоти 

амалисозандаи бақайдгирии давлатӣ, ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод мегарданд: 

1) ариза оид ба бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар 

шакли тасдиқнамудаи мақомоти амалисозандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар 

ариза нишон дода мешавад, ки расмиёти барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва 

ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон, ки қонун муқаррар намудааст, риоя шудааст; 

2) мувозинаи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз рӯйи натиҷаи кори комиссияи 

барҳамдиҳӣ, ки аз ҷониби муассис (муассисон)-и шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти оид 

ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ қарор қабул намуда, тасдиқ карда шудааст; 

3) санади санҷиши комплексии андозӣ, ки мавҷуд набудани қарздории 

андозиро тасдиқ мекунад; 

4) Шаҳодатнома оид ба бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда; 

5) нусхаи чопшудаи маълумоти барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар яке аз 

мақоми матбуотӣ; 

6) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи супоридани муҳр ва бастани суратҳисобҳои 

бонкӣ; 

7) тасдиқномаи пардохти боҷи давлатӣ. 

Ҳуҷҷатҳо ба мақоме пешниҳод мешаванд, ки бақайдгирии давлатиро пас аз 

хотимаи ҷараёни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ амалӣ месозад. Дар раванди 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар ҳолати татбиқи расмиёти муфлисшавӣ ба 

мақомоти амалисозандаи бақайдгирии давлатӣ, таъйиноти суд оид ба 

хотимаёбии истеҳсолоти конкурсӣ пешниҳод карда мешавад. 

Хориҷ намудани корхонаи барҳамдодашуда аз реестр бо шаҳодатнома оид 

ба барҳамдиҳӣ, ки аз ҷониби мақоми бақайдгиранда ба комиссияи барҳамдиҳӣ 

дода мешавад, тасдиқ карда мешавад. Мутобиқи қ. 8, м. 64 КГ ҶТ барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ баъди дар ин хусус ворид намудани сабт ба Реестри ягонаи 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ хотимаёфта ва шахси 

ҳуқуқӣ бошад барҳамдодашуда эътироф карда мешавад. 
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Ҳамаи ҳуҷҷатҳои корхонаи барҳамдодашаванда дар мавриди ҳайати шахсӣ 

(фармоишҳо, кортҳои баҳисобгирӣ, кортҳои суратҳисобҳои шахсӣ оид ба 

гузаронидани маоши кормандон ё рӯйхатҳои ҳисоботӣ-пулӣ ва ғ.) ҳатман бояд 

ба бойгонии макони корхона супорида шаванд. Ғайр аз ин, ба бойгонӣ 

ҳуҷҷатҳои вобаста ба фаъолияти ойинномавии корхона (суратҷаласаи 

маҷлисҳои муассисон ва ғайра) супорида мешаванд. Ҳамин гуна рӯйхати ва 

тартиби барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо ва супоридани онҳо ба бойгонӣ аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда мешавад. 

Баъди қабули ҳуҷҷатҳо аз ҷониби бойгонӣ маълумотномаи намунаи 

муқарраргардида дода мешавад, ки дар оянда ба мақомоти амалисозандаи 

бақайдгирии барҳамдиҳии корхона супорида мешавад. Ҳуҷҷатҳое, ки ба 

бойгонӣ супорида намешаванд, бояд аз рӯйи санад нобуд карда шаванд. 

Тартиби ҳифзу нигаҳдории ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии муҳосибӣ бо Қонуни ҶТ 

«Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»1 муайян карда 

мешавад. Ташкилотҳо уҳдадоранд ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирӣ, 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва китобҳои сабти ҳисоботи муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибиро дар муҳлатҳои тибқи қоидаҳои ташкили кори бойгонии давлатӣ 

муқарраргардида, нигоҳ дошта шаванд. 

Фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад: 

– содиршавии қарори суд оид ба муфлисшуда эътироф шудани соҳибкори 

инфиродӣ; 

– ба мақомоти бақайдгиранда пешниҳод намудани ариза оид ба қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ. 

Дар ҳолати аввал бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ аз лаҳзаи 

содиршавии қарори дахлдори суд беэътибор дониста мешавад, дар ҳолати дуюм 

– аз рӯзи аз ҷониби мақомоти бақайдгиранда гирифтани аризаи соҳибкор оид ба 

бекор кардани бақайдгирии давлатии ӯ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ва 

                                                           
1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011. №3. М.169; 2014. №3. М.149; ҚҶТ аз 24.02.2017 с., 

№1400. 
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шаҳодатномаи пештар ба ӯ додашуда оид ба бақайдгирӣ ва ариза оид ба қатъи 

фаъолияти соҳибкорӣ. Ҳами тариқ, дар ҳолати қатъи ихтиёрии фаъолияти 

соҳибкорӣ соҳибкори инфиродӣ вазъи соҳибкории худро аз лаҳзаи супоридани 

шаҳодатнома оид ба бақайдгирӣ ба мақоме, ки ба ӯ ин шаҳодатномаро додааст, 

аз даст медиҳад. 

Соҳибкори инфиродӣ уҳдадор аст мақомоти андози маҳалли бақайдгириро 

оид ба барҳамдиҳӣ (қатъ) фаъолияти худ дар муҳлати се рӯз аз рӯзи қабули 

чунин қарор огоҳ намояд. 

Расмиёти муфлисшуда эътироф шудани корхона дар амалияи ҳуқуқӣ яксон 

нест, чунки дар ин ҳолат вазифаҳои дахлдор ё ба якдигар муқобил ба миён 

меоянд:  

– аз як тараф, қонеъ намудани даъвои кредитори асосӣ талаб карда 

мешавад, агар қарздор дар ҳолати мушкили молиявӣ қарор дошта бошад, 

мумкин аст тамоми моликияти ӯ фурӯхта шавад; дар ин ҳолат қарздор, амалан 

фаъолияти худро қатъ мекунад ва бинобар ин, қонеъ намудани талаботи дигар 

кредиторони дигар имконнопазир мегардад; 

– аз тарафи дигар, проблемаи ҳифзи манфиатҳои корхона, пеш аз ҳама 

манфиати кормандони дар он фаъолияткунанда, ба миён меояд. 

Бо дарназардошти ин омилҳо мумкин аст қарори суд на дар хусуси 

барҳамдиҳӣ, балки оид ба азнавташкилдиҳии корхонаи қарздор ба вуҷуд ояд. 

Азнавташкилдиҳӣ ҳам равиши қатъи фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва ҳам ба 

миён омадани фаъолияти нав мегардад. Тафовути азнавташкилдиҳӣ аз 

барҳамдиҳӣ дар он аст, ки дар ҳолати азнавташкилдиҳӣ, новобаста аз намуди 

он, ҳама вақт варосат ҷой дорад, яъне гузариши ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси 

ҳуқуқии анавташкилшаванда ба шахси ҳуқуқии аз нав таъсисшаванда. Дар ин 

ҳол, ба шахси ҳуқуқии нав таъсисшаванда ҳамаи уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда нисбат ба ҳамаи кредиторҳо ва қарздорони ӯ мегузаранд 

(аз ҷумла қарз дар назди буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ оид ба пардохти андоз 

ва дигар пардохтҳо). Масалан, ҳуқуқи амалисозии намудҳои алоҳидаи 

фаъолият, ки шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда дар асоси иҷозатномаи 
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махсус машғул буд, ба шахси ҳуқуқии нав намегузарад. Ин ҳолат бо он вобаста 

аст, ки иҷозатнома – ҳуҷҷати махсуси инфиродӣ мебошад, ки ба номи шахси 

ҳуқуқии муайян дода мешавад. Ҳамин тариқ, ба шахси ҳуқуқии нав 

ташкилшаванда, мебояд иҷозатномаҳои заруриро аз нав ба номи худ гирад. 

Дар мавриди барҳамдиҳӣ бошад, дар ин ҳолат гузариши ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда бо тартиби варосат амалӣ 

намегардад. КГ ҶТ (м. 58) намудҳои зерини азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқиро 

муқаррар мекунад: – якҷоякунӣ, ҳамроҳсозӣ, тақсимкунӣ, ҷудокунӣ, 

табдилдиҳӣ. 

Ҳангоми якҷояшавӣ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҳар яке аз шахсони ҳуқуқӣ ба 

шахси ҳуқуқии нав ташкилшуда тибқи санади қабулу таҳвил мегузаранд. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми якҷояшавӣ мавҷудияти мустақили ташкилотҳои 

якҷояшаванда қатъ мегардад ва дар заминаи онҳо шахси ҳуқуқии нав ба вуҷуд 

меояд. Азнавташкилкунии шахси ҳуқуқӣ дар шакли якҷояшвӣ аз лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада – ворис хотимаёфта 

ҳисоб карда мешавад. Аз ҳамин лаҳза шахсони ҳуқуқии тариқи якҷояшавӣ 

азнавташкилшуда, мавҷудияти худро хотимадода ҳисоб мешаванд. 

Дар сурати ҳамроҳкунии як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии 

дигар ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда ба шахсинави ҳуқуқӣ 

гузашта, ҳамзамон шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда мавҷудияти худро қатъ 

мекунанд. Яъне як шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар ҳамроҳ мешавад ва 

ҳамин тавр мавҷудияти ӯқатъ мегардад, шахси ҳуқуқии нав бошад, фаъолияти 

худро идома медиҳад. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ бо роҳи ҳамроҳкунӣ ба 

тариқи бақайдгирии қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқии ба шахси ҳуқуқии дигар 

ҳамроҳшаванда, амалӣ мешавад. Ин шахси ҳуқуқии “дигар” вориси шахси 

ҳуқуқии ҳамроҳшуда аз лаҳзаи қатъи мавҷудияти ӯ ҳисоб мешавад. Шахси 

ҳуқуқии ҳамроҳшуда аз лаҳзаи хориҷкунӣ аз Реестри ягонаи давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ фаъолияташ қатъшуда ҳисоб мешавад. Бақайдгирии давлатии қатъи 

фаъолияти шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда аз ҷониби мақомоти бақайдгиранда аз 

тариқи ворид намудани сабти дахлдор ба Реестри ягонаи давлатии шахсони 
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ҳуқуқӣ амалӣ мегардад. Ҳамзамон ба ойинномаи шахси ҳуқуқии дигар 

маълумот оид ба ворис ворид карда мешавад, яъне оид ба уҳдадориҳое, ки ба ӯ 

аз шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда мутобиқи мувозинаи тақсимкунӣ ва санади 

қабулу таҳвил гузаштаанд. Тағйироти дахлдори ойиннома бояд ба қайди 

давлатӣ гирифта шавад. 

Дар сурати тақсимкунии шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ӯ ба шахси 

ҳуқуқии нав бавуҷудомада тибқи мувозинаи тақсимкунӣ мегузарад. Ба ифодаи 

дигар, дар асоси шахси ҳуқуқии фаъолияташро қатъкарда, шахси ҳуқуқии нав 

ба вуҷуд меояд. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз тариқи тақсимкунӣ бо 

роҳи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав ба вуҷуд омада, амалӣ 

мегардад. Азнавташкилшавии шахси ҳуқуқӣ дар шакли тақсимкунӣ аз лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ – ворисони шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшуда хотимаёфта ва фаъолияти шахси ҳуқуқӣ қатъшуда ҳисоб 

мешавад,. Мақоми бақайдгиранда ба Реестри давлатии ягонаи шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ дар бораи шахсони ҳуқуқии наве маълумот ворид 

мекунад, ки дар натиҷаи тақсими шахси ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд. 

Дар сурати аз ҳайати шахси ҳуқуқӣ ҷудошавии як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ 

ба ҳар яки онҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда тибқи 

мувозинаи тақсимотӣ баробар мегузарад. Ҳамин тариқ, шахси ҳуқуқии нав ба 

вуҷуд меояд ва шахси ҳуқуқии тақсимшуда, фаъолияти худро давом медиҳад. 

Азнавташкилкунии шахси ҳуқуқӣ дар шакли ҷудокунӣ бо роҳи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқии нав ба вуҷудомада, ки вориси шахси ҳуқуқӣ мегардад 

ва аз он қисми ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дар мувозинаи тақсимкунӣ 

муқарраргардида мегузарад, амалӣ мегардад. 

Дар сурати азнавташкилкунӣ дар шакли ҷудокунии шахси ҳуқуқӣ, ки аз он 

шахси (шахсони) ҳуқуқӣ ҷудо шудааст, мавҷудияти шахси ҳуқуқӣ қатъ 

намегардад. Азнавташкилкунии шахси ҳуқуқӣ дар шакли ҷудокунӣ аз лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ – ворис хотимаёфта ҳисоб карда мешавад. 

Ба ойинномаи шахси ҳуқуқие, ки аз он ҷудокунӣ амалӣ шудааст, маълумот оид 

ба ворис ворид карда мешавад, яъне оид ба уҳдадориҳое, ки ба шахси ҳуқуқии 



43 

ҷудошуда тибқи мувозинаи тақсимотӣ ва санади қабулу таҳвил гузаштаанд. 

Тағйироти мазкури ойиннома бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд. 

Табдилдиҳии шахси ҳуқуқии як намуд банамуди дигари шахси ҳуқуқӣ дар 

тағйирёбии шакли ташкилӣ-ҳуқуқии он ифода меёбад. Дар баробари ин ба 

шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада ҳамаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда тибқи санади қабулу таҳвил мегузаранд. Дар ин ҳолат 

шахси ҳуқуқӣ мавҷудияти худро қатъ намуда ва дар асоси он шахси ҳуқуқии 

нав ба вуҷуд меояд. Табдилдиҳии шахси ҳуқуқӣ бо роҳи бақайдгирии давлатии 

шахси ҳуқуқии нав ба вуҷуд омада, амалӣ мегардад. Шахси ҳуқуқии 

табдилдодашуда аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав ба вуҷуд 

омада, фаълияташ қатъшуда ҳисобида мешавад. 

Ҳамин тавр, аз панҷ дар чор ҳолати азнавташкилдиҳӣ шахси ҳуқуқӣ 

мавҷудияти худро қатъ менамояд, дар се ҳолати он – дар сурати тақсимкунӣ, 

ҳамроҳкунӣ ва табдилдиҳӣ – дар баробари қатъшавӣ як (ҳамроҳкунӣ ва 

табдилдиҳӣ) ё якчанд (тақсимкунӣ) шахси ҳуқуқии нав ба вуҷуд меоянд. 

Ҳангоми тақсимкунӣ танҳо бавуҷудоии як ё якчанд шахсони ҳуқуқии нав амалӣ 

мегардад. 

Қарор оид ба азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби муассисон 

(иштирокчиён) ё мақоми шахси ҳуқуқии бо ҳуҷҷатҳои таъсисдиҳӣ 

ваколатдоргардида, қабул карда мешавад. Шахсон ё мақомоте, ки оид ба 

азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ қарор қабул намудаанд, уҳдадоранд дар ин 

хусус кредиторони шахси ҳуқуқии азнавташкилшавандаро хаттӣ огоҳ намоянд. 

Кредиторони шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда ҳуқуқи талаби қатъ ё 

иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ва ҷуброни зарарро доранд (қ. 2, м. 61 КГ 

ҶТ). Муасисони (иштирокчиён) шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти оид ба 

азнавташкилдиҳӣ қарор қабулнамуда, санади қабулу таҳвил ё мувозинаи 

тақсимотиро тасдиқ мекунанд. Пеш аз тартибдиҳии мувозинаи тақсимотӣ ё 

санади қабулу таҳвил бояд баруйхатгирии моликият ва уҳдадориҳои пулии 

шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда амалӣ гардад. 
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Марҳилаи хотимавии ҷараёни азнавташкилдиҳӣ, вобаста ба намуди он, ё 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада (ҳангоми ҳамроҳкунӣ, 

тақсимкунӣ, ҷудокунӣ ва табдилдиҳӣ) ё ворид намудани тағйирот ба ҳуҷҷатҳои 

таъсисии шахсони ҳуқуқии мавҷудбуда (ҳангоми ҳамроҳкунӣ) мебошад. Барои 

бақайдгирӣ ҳуҷҷатҳои таъсисии шахсони ҳуқуқии навташкилшуда ё 

мавҷудбуда, санади қабулу таҳвил ё мувозинаи тақсимотӣ, инчунин дигар 

ҳуҷҷатҳо пешниҳод мегарданд. 

Навоварии қонунгузорӣ дар ҶТ он аст, ки қонуни махсуси танзимкунандаи 

вижагиҳои қатъи ташкилотҳои қарзӣ қабул шудааст – Қонуни ҶТ «Дар бораи 

барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ». Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқии 

ҷараёни татбиқи барҳамдиҳии ихтиёрӣ ва маҷбурии ташкилотҳои қарзӣ, 

ҳамзамон муфлисшавии онҳоро танзим мекунад. 

А.Н. Шпагонов қайд мекунад, ки «меъёрҳои амалкунандаи қонунгузорӣ, ки 

расмиёти азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии ташкилоти қарзиро танзим 

мекунад, зернизоми ангезаҳои ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкориро 

дар соҳаи бонкӣ муқаррар мекунад. Зимнан, зернизоми мазкур ба ҳа йати 

низоми омилҳои ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

бонкӣ дохил мешавад, яъне дар баробари зернизоми ангезаҳои ҳуқуқӣ ва 

маҳдудиятҳое, ки ҳангоми ташкил ва аз ҷониби ташкилоти қарзӣ амалисозии 

фаъолияти соҳибкорӣ амал мекунанд, унсури сеюми хотимавӣ мебошад. 

Робитаи мутакобилаи зернизомҳои мазкур дар он ифода меёбад, ки: 1) 

зернизоми дуюм фақат дар сурате амал мекунад, ки агар ташкилоти қарзӣ 

расмиёти бақайдгирии давлатиро гузашта бошад, яъне амалишавии ангеза ва 

маҳдудиятҳо дар доираи зернизоми якум ба мақсади худ расида бошад; (2) дар 

навбати худ, зернизоми сеюм чун қоида, дар сурате амал мекунад, ки агар 

вобаста ба ин ё он сабаб зернизоми дуюми ангезаҳо ва маҳдудиятҳо вориди 

амал нашаванд. Қайд мекунем, ки зернизоми ангезаҳои ҳуқуқӣ ва 

маҳдудиятҳои дар сурати азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ 

амалкунанда (қатъи фаъолият) аз ду қисм иборат аст: (1) ангезаҳои ҳуқуқӣ ва 
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маҳдудиятҳое, ки бо ёрии онҳо азнавташкилдиҳӣ ва (2) барҳамдиҳии 

ташкилоти қарзӣ мувофиқан амалӣ мегардад» 1. 

Мутобиқи моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои 

қарзӣ» барҳамдиҳии ихтиёрӣ (худбарҳамдиҳӣ) – барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ 

дар асоси қарори мақомоти ваколатдори ташкилоти қарзӣ, барҳамдиҳии 

маҷбурӣ бошад – барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ бидуни асоси 

муфлисшавӣ, ки иҷозатномаи вай тибқи қонунугузории бонкӣ бозхонд шудааст 

ва барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ, ки иҷозатномаи он бо сабаби 

муфлис шудан бозхонд шудааст. 

Асоси ягона барои гузаронидани тамоми расмиёти барҳамдиҳии 

ташкилоти қарзӣ бо тартиби судӣ ё ғайрисудӣ, қарори Бонки миллии 

Тоҷикистон (БМТ) оид ба бозхонди иҷозатнома барои амалисозии фаъолияти 

бонкӣ мебошад (моддаи 4). 

Роҳбарон ва саҳмиядорони (иштирокдорони) ташкилоти қарзӣ дар сурати 

ба онҳо маълум будани яке аз ин ҳолатҳо уҳдадоранд ба Бонки миллии 

Тоҷикистон фавран хабар диҳанд, агар:  

– аз ҷониби ташкилоти қарзӣ иҷро нагардидани уҳдадории пулӣ дар назди 

ҳар гуна қарздеҳ; 

– сатҳи нокифояи сармоя ё пардохтпазирӣ нисбат ба талаботе, ки санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд; 

– вайрон карда шудани меъёрҳои қабулшуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 

талаботи қонунии Бонки миллии Тоҷикистон; 

– қабули ҳар гуна қарори мақомоти ваколатдори ташкилоти қарзӣ дар 

бораи барҳамдиҳии он; 

– пардохтнопазирии ташкилоти қарзӣ ё мавҷудияти таҳдиди он; 

– амалҳои бевиҷдонона, сиистифода аз мансаб, ришвахӯрӣ, қаллобӣ ва ди-

гар амалҳои ғайриқонунии роҳбарон, аъзои Шӯрои нозирон ё саҳмиядорони 

                                                           
1 Шпагонов А.Н. О системе правовых стимулов и ограничений предпринимательской деятельности при реорга-

низации и ликвидации кредитной организации // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №1. – С. 

221. 
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ташкилоти қарзӣ, ки метавонанд боиси пайдо шудани мушкилоти молиявии 

ташкилоти қарзӣ гарданд. 

Мутобиқи қонуни мазкур расмиёти ихтиёрӣ ва маҷбурии барҳамдиҳӣ 

муайян карда мешавад. Расмиёти барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ дар шакли 

ихтиёрӣ ва маҷбурии барҳамдиҳӣ амалӣ карда мешавад. 

Барҳамдиҳии ихтиёрӣ бо тариқи ғайрисудӣ ва барҳамдиҳии маҷбурии 

ташкилоти қарзӣ бо тариқи судӣ гузаронида мешаванд. Барҳамдиҳии маҷбурии 

ташкилоти қарзӣ дар асоси аризаи Бонки миллии Тоҷикистон бо қарори суд 

амалӣ мегардад. Баъди бозхонди иҷозатномаи ташкилоти қарзӣ, талаботи Бонки 

миллии Тоҷикистон оид ба талаб кардани ҳисоботи молиявӣ ва дигар ҳисобот 

қатъ мегардад. Бонки миллии Тоҷикистон мониторинги ташкилоти қарзии 

барҳамхӯрандаро то пурра тамом шудани ҳамаи расмиёт ва ворид намудани 

сабт ба феҳрист оид ба қатъи фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба сифати шахси 

ҳуқуқӣ, дар доираи ваколатҳои пешбининамудаи қонун анҷом медиҳад. 

Барҳамдиҳии ихтиёрии ташкилоти қарзӣ бо тариқи ғайрисудӣ тибқи 

асосҳои пешбиникардаи Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо 

розигии Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад. Қарор дар бораи 

барҳамдиҳии ихтиёрии ташкилоти қарзӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори он 

дар ҳолати қобили пардохт будани ташкилоти қарзӣ қабул карда мешавад. 

Ташкилоти қарзӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон оид ба бозхонди иҷозатнома бо 

дархост муроҷиат мекунад, ки ба он бояд нақшаи муфассали чорабиниҳо дар 

бораи муҳлати омодагии ташкилоти қарзӣ оид ба қатъи фаъолияти худ, тартиб 

ва муҳлати қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон замима гарданд. Бонки 

миллии Тоҷикистон дар муддати на дертар аз як моҳ дархости ташкилоти 

қарзиро баррасӣ карда, қарори дахлдор қабул менамояд. Ҳангоми аз ҷониби 

Бонки миллии Тоҷикистон қонеъ гардонидани дархости ташкилоти қарзӣ дар 

бораи барҳамдиҳии ихтиёрӣ мақомоти ваколатдори ташкилоти қарзӣ 

комиссияи барҳамдиҳӣ таъсис медиҳад, ки он барои анҷом додани расмиёти 

барҳамдиҳии ихтиёрӣ ва ҳисоббаробаркунӣ бо қарздеҳони ташкилоти қарзӣ 

масъул мебошад. Комиссияи барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст 
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дастрасии Бонки миллии Тоҷикистонро ба биноҳои ташкилоти қарзӣ, ҳисобот, 

ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба фаъолияти ташкилоти қарзӣ 

дахлдор таъмин намояд. Қонеъ гардонидани дархости ташкилоти қарзӣ имкон 

дорад аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон рад гардад, агар муайян карда 

шавад, ки дороиҳои мавҷудаи ташкилоти қарзӣ барои пурра қонеъ гардонидани 

талаботи қарздеҳон кофӣ намебошанд ва ё барои бозхонди иҷозатнома асосҳои 

дигар мавҷуд бошанд. Комиссияи барҳамдиҳӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо 

тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии 

Тоҷикистон ҳисоботи тавозунӣ ва дигар маълумоти заруриро пешниҳод 

менамояд. Шахсоне, ки барои қасдан пешниҳод кардани маълумоти нодуруст 

гунаҳгоранд, дар рафти ба миён гузоштани масъалаи барҳамдиҳии ихтиёрӣ бо 

тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ 

кашида мешаванд. Агар Бонки миллии Тоҷикистон муайян кунад, ки комиссияи 

барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ тартиби барҳамдиҳии ихтиёриро муваффақона 

таъмин накарда, талаботи Бонки миллии Тоҷикистонро иҷро намекунад ё 

ҳуқуқу манфиатҳои қонунии қарздеҳон риоя намегарданд, Бонки миллии 

Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, бо мақсади таъмини ҳифзу нигоҳдории дороиҳои 

ташкилоти қарзӣ мудир таъйин карда, ба суд бо ариза дар бораи барҳамдиҳии 

маҷбурии ташкилоти қарзӣ муроҷиат намояд. 

Барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ тибқи қарори суд бе асосҳои 

муфлисшавӣ ё бо асосҳои муфлисшавӣ амалӣ мегардад. Пешниҳоди ариза дар 

бораи барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ ба суд ҳуқуқи истисноии Бонки 

миллии Тоҷикистон мебошад. Мақомоти дигари ваколатдор ва қарздеҳон 

метавонанд ҷиҳати барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ ба Бонки миллии 

Тоҷикистон муроҷиат намоянд. Бонки миллии Тоҷикистон уҳдадор аст дар 

муҳлати на дертар аз як моҳ муроҷиати мазкурро баррасӣ намуда, қарори 

дахлдор қабул намояд. 

Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми мавҷудияти асоси қонунӣ аз 

ташкилоти қарзӣ иҷозатномаро барои анҷом додани амалиёти бонкӣ бозхонд 

намуда, дар он мудир таъин менамояд ва дар бораи барҳамдиҳии маҷбурии 
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ташкилоти қарзӣ бе асосҳои муфлисшавӣ бо ариза ба суд муроҷиат мекунад. Аз 

рӯзи қабули санади судӣ дар бораи барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ 

расмиёти барҳамдиҳии маҷбурӣ оғозшуда ҳисоб мешавад ва суд 

барҳамдиҳандаеро, ки шаҳодатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро дорад, 

таъйин мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ 

талаботи тахассусии барҳамдиҳанда ва тартиби гирифтани шаҳодатномаи 

Бонки миллии Тоҷикистонро муқаррар менамояд. Мудир бо роҳи тартиб 

додани санади қабулу таҳвил дар сурати ба онҳо маълум будани яке аз ин 

ҳолатҳо молу мулк ва ҳуҷҷатҳои идоракунӣ ва назорати ташкилоти қарзиро ба 

ихтиёри барҳамдиҳанда месупорад. Барҳамдиҳанда расмиёти барҳамдиҳии 

маҷбуриро мутобиқи Қонуни мазкур анҷом медиҳад.  

Агар дар ҷараёни барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ 

ғайриқобилипардохт будани он маълум шавад, он гоҳ суд тибқи пешниҳоди 

барҳамдиҳанда расмиёти барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзиро бо асосҳои 

муфлисшавӣ оғоз мекунад. Барҳамдиҳанда на дертар аз ду рӯзи баъди таъйин 

шудани худ дар бораи оғози расмиёти барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ 

дар воситаҳои ахбори омма огоҳнома нашр мекунад. Аз лаҳзаи оғози 

барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ: – амалҳое, ки ташкилоти қарзӣ анҷом 

медиҳад ё аз номи ташкилоти қарзӣ анҷом дода шудаанд, беэътибор дониста 

мешаванд, ба истиснои амалҳое, ки барҳамдиҳанда ё шахси ваколатдори ӯ 

анҷом медиҳад;– ҳамаи парвандаҳои судӣ нисбат ба ташкилоти қарзӣ ва ҳабси 

дороиҳои он қатъ мегарданд; – ба дороиҳои ташкилоти қарзӣ тартиби 

истеҳсолоти иҷро татбиқ намегардад, ба истиснои дороиҳои таҳти гарав 

қарордошта ба андозаи маблағи қарзи бо гарав таъминшуда; – нисбат ба 

ташкилоти қарзӣ дигар расмиётҳо оғоз карда намешаванд, агар Қонуни мазкур 

тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад. Барҳамдиҳанда ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои мудири махсусро доро мебошад. 

«Дар шароити муосир ногузирии пайравӣ ба пешрафти техникӣ мавҷуд 

аст. Зеро ин омил на танҳо корро осон мекунад, балки ба болоравии дараҷаи 

амният мусоидат мекунад, ки бе он мавҷудияти ҳеҷ як ташкилоти қарзӣ 
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номумкин аст. Бинобар ин зарурати татбиқи технологияи нав дар низоми бонкӣ 

ба миён меояд, масалан, истифодаи иловагии низоми бехатарии биометрӣ: 

ҳаммонандкунӣ аз рӯйи пайи ангушт, сурати капиллярӣ, овоз ё симо. Ин 

воситаҳои технологӣ воситаҳои самарабахши таъмини дастрасии амнияти 

муштариён ба хизматрасониҳои молиявӣ мебошад. Масалан, ҳангоми 

истифодаи технологияи ташхиси шахс дар банкомат мумкин аст қаллобӣ 

пешгирӣ карда шавад, ки бо дуздии пин–код, корт ё сабткунии онҳо вобаста 

аст. Имрӯз ин технология аз ҷониби бонкҳо дар тамоми ҷаҳон фаъолона татбиқ 

мешаванд»1. 

Ташкилоти қарзӣ ҳангоми ғайриқобилипардохт будани худ муфлис 

эътироф мешавад, агар он ҳангоми фаро расидани муҳлати пардохт талаботи 

қонунии қарздеҳонро оид ба пардохти қарз ва иҷрои дигар уҳдадориҳо қонеъ 

карда натавонад ё рад намояд, сармояаш камтар аз 25 фоизи талаботи меъёрии 

муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон бошад, ё ки уҳдадориҳои 

ташкилоти қарзӣ аз дороиҳои он зиёд бошад. Ҳангоми оғоз намудани мурофиаи 

муфлисшавӣ нисбат ба ташкилоти қарзӣ инҳо ба эътибор гирифта намешаванд: 

– дар оянда имконият доштани ташкилоти қарзӣ барои пардохти уҳдадориҳои 

пулӣ; дар ихтиёри саҳмиядорон ё сармоягузорони эҳтимолии ташкилоти қарзӣ 

қарор доштани маблағҳое, ки ба дороиҳои ташкилоти қарзӣ шомил нестанд, 

даромаднокии ташкилоти қарзӣ дар гузашта, обрӯю нуфузи он ва ғайра; – далел 

ва ҳуҷҷатҳои иловагии ташкилоти қарзӣ, ки қаблан ё зимни қабули қарор оид 

ба бозхонди иҷозатнома дар Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи онҳо 

маълумот мавҷуд набуд. Ҳангоми муфлисшавии ташкилоти қарзӣ амалҳое, ки 

ташкилоти қарзӣ анҷом додааст ё аз номи он анҷом дода шудаанд, беэътибор 

дониста мешаванд, ба истиснои амалҳое, ки мудири махсус ё шахси 

ваколатдори ӯ анҷом медиҳанд. Ҳангоми мавҷуд будани асосҳои 

пешбининамудаи Қонуни мазкур барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзии 

ғайриқобилипардохт имкон дорад фавран, бе истифодаи чораҳои огоҳсозии 

                                                           
1 Федина Д.П. Тенденции развития банковской системы России в современных условиях // Международный 

студенческий научный вестник. – 2015. – №6. – С.19. 
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муфлисшавии ташкилоти қарзӣ, инчунин чораҳои огоҳкунанда ва муҷозоти 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шавад. 

Ариза дар бораи муфлис эълон кардани ташкилоти қарзӣ аз ҷониби Бонки 

миллии Тоҷикистон дар рӯзи қабули қарор дар бораи бозхонди иҷозатномаи 

ташкилоти қарзӣ бо зикри асосҳо ба суд пешниҳод карда мешавад. Аз лаҳзаи 

бозхонди иҷозатнома фаъолияти ташкилоти қарзӣ қатъ мегардад. Бонки миллии 

Тоҷикистон якҷоя бо ариза ба суд ҳамчунин тавозуни ташкилоти қарзӣ ва 

рӯйхати номзадҳоро ба вазифаи мудири махсус пешниҳод менамояд. Аз лаҳзаи 

аз ҷониби суд ба истеҳсолот қабул шудани ариза дар бораи оғози мурофиаи 

муфлисшавии ташкилоти қарзӣ ягон қарздеҳ барои бозпас гирифтани маблағи 

пулӣ ё талаби иҷрои дигар уҳдадориҳо ҳуқуқ надорад. 

Бонки миллии Тоҷикистон бо қабули қарори дахлдор дар бораи бозхонди 

иҷозатнома аз ташкилоти қарзӣ дар он мудир таъйин менамояд. Мудир барои 

идора кардани ташкилоти қарзӣ то лаҳзаи аз ҷониби суд мутобиқи м. 17 Қонуни 

мазкур таъйин кардани мудири махсус масъул мебошад. Хароҷоти вобаста ба 

амалҳои мудир аз ҳисоби ташкилоти қарзӣ пардохт карда мешаванд. Андозаи 

хароҷоти мудирро Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Хароҷоти 

муқарраршудаи мудир пеш аз талаботи дигар нисбат ба ташкилоти қарзӣ 

пардохт карда мешаванд (Қонуни ҶТ аз 3.08.2018 с, № 1550). Аз лаҳзаи оғози 

мурофиаи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ: – муҳлати пардохти ҳамаи 

уҳдадориҳои қарзии ташкилоти қарзӣ фарорасида ҳисоб мешавад; – ҳисоб 

кардани ҳамаи андозҳо (ба истиснои андоз аз даромад), дигар пардохтҳои ҳатмӣ 

ба буҷет, ҷаримаи дерпардохт ва фоизи уҳдадориҳои қарзии ташкилоти қарзӣ 

қатъ мегарданд; – андозҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаи 

дерпардохт ва фоизҳои то оғози расмиёти барҳамдиҳӣ ҳисобкардашуда 

мутобиқи Қонуни мазкур пардохт карда мешаванд; – маълумот дар бораи вазъи 

молиявии ташкилоти қарзӣ, аз ҷумла маълумот дар бораи қарздорон, ба 

истиснои маълумот дар бораи амонат ва пасандозҳои шахсони воқеӣ минбаъд 

маълумоти дорои сирри тиҷоратӣ ва бонкӣ ҳисоб намешаванд; – маълумот дар 

бораи амонатгузорону пасандоздорон, ба истиснои маълумот оид ба маблағи 
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умумии талаботи онҳо, шахсони вобастаи ташкилоти қарзӣ ё шахсони тибқи 

Қонуни мазкур ба фаъолияти ғайриқонунӣ гумонбаршуда махфӣ боқӣ мемонад; 

– анҷом додани аҳдҳои бегона кардани молу мулки ташкилоти қарзӣ ва ба 

шахси сеюм додани истифодаи молу мулки ташкилоти қарзӣ ё иҷрои 

ӯҳдадориҳо танҳо мутобиқи Қонуни мазкур иҷозат дода мешавад; – иҷрои 

санадҳои судӣ (қарорҳо, таъйинот ва ғайраҳо) ҷиҳати пардохти қарзҳои 

ташкилоти қарзӣ ва ҳабси дороиҳои он, инчунин амалҳое, ки ба иҷрои 

маҷбурии ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ равона шудаанд, қатъ карда мешаванд; 

– ҳамаи талабот ба молу мулки ташкилоти қарзӣ танҳо дар доираи мурофиаи 

муфлисшавӣ пешниҳод карда мешаванд; – талаботи пешниҳодшудаи қарздеҳ – 

гаравгир мутобиқи Қонуни мазкур қонеъ гардонида мешаванд.  

Аз лаҳзаи таъйин шудани мудири махсус, ваколатҳои мудир қатъ шуда, 

ваколатҳои мақомоти идораи ташкилоти қарзӣ (маҷлиси умумии саҳмиядорон, 

Шӯрои нозирон, раёсат, раис) ва мудир ба мудири махсус мегузаранд ва ӯ ягона 

намояндаи қонунии ташкилоти қарзӣ ба ҳисоб меравад. Мақомоти идораи 

ташкилоти қарзӣ уҳдадоранд аз лаҳзаи таъйин шудани мудири махсус ба 

ихтиёри ӯ вогузор намудани ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои 

ташкилоти қарзӣ, муҳру тамға, дороиҳоро таъмин намоянд. Дар ҳолати 

саркашӣ аз иҷрои чунин уҳдадорӣ мақомоти идораи ташкилоти қарзӣ мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Мудири 

махсус вазифадор аст дар бораи таъйин шудани худ дар воситаҳои ахбори омма 

на дертар аз панҷ рӯзи баъди қабули қарори дахлдори суд хабар ба чоп расонад. 

Ин хабар на камтар аз се маротиба бо фосилаи ҳафт рӯз чоп карда мешавад. Дар 

хабар бояд инҳо нишон дода шаванд: – маълумот дар бораи суде, ки оид ба 

таъйини мудири махсус қарор қабул кардааст ва таърихи оғози раванди му-

флисшавӣ; – номи расмӣ ва дигар мушаххасоти ташкилоти қарзӣ; – тартиби 

пешниҳоди талабот аз ҷониби қарздеҳон; – му комиланҳлати пешниҳоди тала-

бот, ки бояд на камтар аз се моҳ бошад; – маълумот дар бораи мудири махсус; – 

дигар маълумоти зарурӣ. Ҳисоббаробаркунӣ бо қарздеҳон аз ҷониби мудири 

махсус мутобиқи Қонуни мазкур сурат мегирад. 
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Мафҳуми «расмиёти муфлисшавӣ» шартӣ истифода бурда мешавад, чунки 

зери расмиёти муфлисшавӣ ба мазмуни таҳтуллафзӣ истеҳсоли конкурсӣ 

фаҳмида мешавад, ки ба қарздори аз ҷониби суди иқтисодӣ ба сифати муфлис 

эътироф шуда, татбиқ карда мешавад. Расмиёти боқимондаро расмиёти 

муфлисшавӣ номидан шартан мумкин аст, чунки онҳо ба қарздор 

татбиқшаванда мебошанд ва муфлисшуда эътироф нашудаанд, ё берун аз 

доираи истеҳсолот оид ба муфлисшавӣ амалӣ мешаванд. Ҳар як расмиёти 

муфлис эътирофкунии номбаргардида мақсади муайян, мазмун, инчунин 

муҳлати амалишавии худро доранд. Дар баробари ин ҳамаи расмиёти 

муфлисшавӣ, ба ғайр аз созиш, гузаронидани таҳлили ҳолати молиявии 

қарздор, ташаккули феҳристи талаботи кредиторон ва омодасозии 

баҳисобгирии идоракунандаи арбитражӣ барои ҷаласаи кредиторон ва суди 

артибражиро талаб мекунад»1. 

Мудири махсус уҳдадор аст дар бораи оғоз ва анҷоми мурофиаи 

муфлисшавӣ дар муҳлати се рӯз ба мақоми давлатии бақайдгирии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, Бонки миллии Тоҷикистон хабар диҳад. Дар 

ҳолати ба анҷом расидани мурофиаи муфлисшавӣ, қайд дар бораи мавҷудияти 

ташкилоти қарзӣ дар Реестри давлатии бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ, феҳристи ташкилотҳои қарзӣ бекор карда шуда, 

фаъолияти он қатъшуда ҳисоб карда мешавад. 

Муҳлати амалисозии раванди мурофиаи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ 

наметавонад аз ду соли тақвимӣ зиёд бошад. Ҳангоми зарурат муҳлати мазкур 

мумкин аст тибқи таъйиноти суд дар асоси дархости мудири махсус боз то ду 

соли дигар тамдид карда шавад. Муҳлати амалисозии мурофиаи муфлисшавӣ 

бидуни қабул ва баррасии ҳисоботи мудири махсус тамдид карда намешавад. 

Бо ба итмом расидани мурофиаи муфлисшавӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва 

дигар ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ ба мақомоти бойгонии ҶТ фиристода 

мешаванд. 

                                                           
1 Глухова О.Ю., Шевяков А.Ю. Конкурсное производство в процедуре несостоятельности (банкротства) // Со-

циально–экономические явления и процессы. – 2017. Т.12. – № 2. – С. 184–189. 
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Қарздеҳони ташкилоти қарзӣ, ба ғайр аз шахсони вобастаи ташкилоти 

қарзӣ дар давоми 12 моҳ баъди анҷом ёфтани мурофиаи муфлисшавӣ, дар 

ҳолати ошкор кардани ҳар гуна дороиҳои қарздор, ҳуқуқ доранд бо ариза дар 

бораи аз нав оғоз кардани мурофиаи муфлисшавӣ ба суд муроҷиат кунанд. 

Мудири махсус аз лаҳзаи таъин шуданаш ҳуқуқу уҳдадориҳои 

пешбиникардаи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ-ро ба 

уҳда хоҳад дошт. Мудири махсус танҳо аз рӯйхати номзадҳое, ки Бонки миллии 

Тоҷикистон шаҳодатнома додааст ва ба суд пешниҳод кардааст, таъйин шуда 

метавонад. Бонки миллии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ 

талаботи тахассусии мудири махсус ва тартиби гирифтани шаҳодатномаи 

Бонки миллии Тоҷикистонро муқаррар менамояд. Мудири махсус ягона 

намояндаи қонунии ташкилоти қарзие мебошад, ки нисбат ба он мурофиаи 

муфлисшавӣ татбиқ мегардад. Вай ҳуқуқ дорад мурофиаи муфлисшавиро бо 

ҷалб намудани собиқ роҳбарон ва кормандони ташкилоти қарзӣ ё шахсони 

дигар анҷом диҳад. Вазифаи асосии мудири махсус ба манфиати қарздеҳон 

ситонидан ва бегона кардани (фурӯхтани) дороиҳои ташкилоти қарзӣ ва 

тақсими маблағҳо бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур мебошад. 

Мудири махсус дар Бонки миллии Тоҷикистон ё бо розигии он дар ин ё он 

ташкилоти қарзии дигар суратҳисобҳо мекушояд, ки ҳамаи маблағҳои пулӣ 

бояд ба ин суратҳисобҳо ворид ё аз онҳо пардохт карда шаванд. Мудири махсус 

инчунин: – ба ташкилоти қарзӣ роҳбарӣ карда, онро бе ваколатнома намояндагӣ 

мекунад; – баҳисобгирӣ ва нархгузории дороиҳои ташкилоти қарзиро анҷом 

дода, бо ин мақсад ҳуқуқ дорад нархгузорон ва дигар мутахассисонро даъват 

карда, аз ҳисоби дороиҳои ташкилоти қарзӣ ба онҳо ҳаққи хизмат диҳад; – 

рӯйхати қарздеҳон ва қарздорони ташкилоти қарзиро тартиб дода, вазъи 

молиявии ташкилоти қарзиро бо мақсади ситонидани қарзҳо, арзёбии тавозун, 

фурӯши молу мулк ва пардохти қарзҳои қарздеҳон баррасӣ менамояд; – 

мутобиқи қонунгузории ҶТ кормандони ташкилоти қарзиро дар хусуси 

минбаъд аз кор озод кардани онҳо огоҳ мекунад; – бо тартиби муқарраршуда 

доир ба талаботи ба ташкилоти қарзӣ пешниҳодкардаи қарздеҳон изҳори назар 
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мекунад; – барои ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне, ки дар рафти муфлисшавӣ 

амалҳои ғайриқонунӣ, муфлисшавии сохта ва бадқасдона содир кардаанд, 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Точикистон чораҳои зарурӣ меандешад; – 

инчунин дигар чораҳои заруриеро меандешад, ки мухолифи Қонуни мазкур 

нестанд. Аз рӯйи уҳдадориҳое, ки аз аҳдҳои ташкилоти қарзӣ бармеоянд ва 

мудири махсус мутобиқи ваколатҳои додаи Қонуни мазкур бастааст, худи 

ташкилоти қарзӣ масъул мебошад. Мудири махсус ҳангоми бастани аҳдҳо 

масъулият бар дӯш дорад, агар вай аз номи худ, бе нишон додани он, ки мудири 

махсуси ташкилоти қарзӣ мебошад, амал кунад.  

Дар сурати ба миён омадани масъалаҳои баҳсталаб ва мушкилот дар амалӣ 

намудани ваколатҳои мудири махсус, суд бо мақсади таъмини мурофиаи 

дахлдори муфлисшавӣ тибқи аризаи мудири махсус ҳуқуқ дорад вайро 

ваколатдор намояд, ки нисбат ба ташкилоти қарзӣ ё дороиҳои он амалҳои 

мушаххас андешад ё аз андешидани онҳо худдорӣ намояд. Суд мудири 

махсусро дар ҳолатҳои зерин иваз мекунад: – бо хоҳиши мудири махсус; – иҷро 

накардан ё иҷрои номатлуби вазифаҳои ба уҳдаи ӯ гузошташуда; – агар мудири 

махсус барои иҷрои минбаъдаи ӯҳдадориҳо ҳуқуқ надошта бошад ё аз уҳдаи 

минбаъд иҷро кардани вазифаи худ набарояд; – дар дигар ҳолатҳои 

пешбиникардаи қонун. Дар ҳамаи ҳолатҳои иваз намудани мудири махсус, 

шахси ивазкунанда ваколатҳои мудири махсусро бо тартиби муқарраршуда аз 

рӯйи санади қабулу таҳвили тасдиқкардаи суд қабул менамояд.  

Мудири махсус дар мурофиаи муфлисшавӣ ҳуқуқ дорад ба манфиати 

қарздеҳон: 1) ҳар гуна амалҳои қонуниро бо дороиҳои ташкилоти қарзӣ бо 

мақсади қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон анҷом дода, барои ситонидани 

қарзҳо дар назди ташкилотҳои қарзӣ чораҷӯӣ намояд, инчунин барои ҷустуҷӯ, 

ошкор ва баргардонидани молу мулки ташкилоти қарзӣ тадбирҳо андешад; 2) 

ҳар гуна уҳдадории ташкилоти қарзӣ, аз ҷумла аҳдҳои иҷрошавандаро, ки 

фоида намеоранд ё боиси ба вуҷуд омадани уҳдадориҳо мегарданд, рад кунад; 

3) асоснокии талаботи қарздеҳонро санҷида, дар ҳолати беасос будана онҳоро 

пурра ё қисман рад кунад; 4) дороиҳои ташкилоти қарзиро пурра ё қисман бо 
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ҳар тарзе, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, фурӯшад ё бо таври дигар бегона 

кунад. Ҳангоми фурӯхтани молу мулки ташкилоти қарзӣ, вай аз ҳамаи намуди 

андозҳо ва боҷу хироҷ озод карда мешавад; 5) аз ҳар гуна шахс, аз ҷумла, аз 

саҳмиядори (иштирокдори) ташкилоти қарзӣ ё шахсони вобастаи он дар давоми 

ду сол то оғози раванди муфлисшавӣ маълумоти зеринро талаб намояд: а) оид 

ба муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳо бо шахсони вобастаи 

ташкилоти қарзӣ дар давоми як сол пеш аз қабули қарор дар бораи оғози 

раванди муфлисшавӣ; б) оид ба суратҳисобҳо ва ҳуҷҷатҳои муҳосибии ба 

ташкилоти қарзӣ дахлдошта; 6) барои фаъолияташ подошпулиеро, ки суд бо 

тартиби муқарраргардида муқаррар кардааст, ба даст оварад; 7) ба қарздеҳон бо 

тартиби муқарраркарда қисман маблағ пардохт кунад; 8) дар ҳолати ба миён 

омадани масъалаҳои баҳсталаб дар мурофиаи муфлисшавӣ ба суд муроҷиат 

намояд; 9) зимни фурӯши дороиҳо тариқи музояда нархи ибтидоиро муқаррар 

кунад ва дороиҳоро ба он иштирокдорони музояда фурӯшад, ки нархи 

баландтаринро пешниҳод кардаанд; 10) дигар ваколатҳои қонуниеро, ки барои 

таъмини самарабахши мурофиаи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ заруранд, 

анҷом диҳад. 

Дар ҳолатҳое, ки бевосита қонунгузорӣ ё ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилоти 

қарзӣ пешбинӣ кардаанд, мудири махсус ҳуқуқ дорад пардохтро аз фурӯши 

саҳмияҳо аз ҷамъияти саҳомӣ ё фурӯши саҳмро аз шахсони дигари ҳуқуқӣ, ки 

ташкилоти қарзӣ муассиси (саҳмиядори иштирокдори) он мебошад, талаб 

кунад. Мудири махсус ҳуқуқ дорад ҳисса ё саҳмияҳои нишондодаи ташкилоти 

қарзиро мутобиқи қонунгузории ҶТ ба шахсони сеюм фурӯшад (бегона 

намояд). 

Мудири махсус метавонад иҷрои ҳар гуна уҳдадории ташкилоти қарзиро, 

ки то оғози мурофиаи муфлисшавӣ ба миён омадааст, рад кунад, аммо ҳуқуқ 

надорад баргардонидани молу мулки ташкилоти қарзиро, ки қонунан дар 

ихтиёри шахсони сеюм мутобиқи шартнома қарор дорад, то охири муҳлати дар 

шартнома зикршуда талаб кунад. Агар шартнома бо шахси сеюм 

баргардонидани молу мулкро (масалан, дар ҳолати риоя накардани шартҳои 



56 

шартнома ё барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ) иҷозат диҳад, он гоҳ мудири махсус 

ҳуқуқ дорад баргардонидани молу мулкро талаб кунад. Агар мудири махсус 

ҳуқуқи талаби баргардонидани молу мулки дар ихтиёри шахсони сеюм 

қарордоштаро надошта бошад, ӯ ҳуқуқҳои тарафи сеюмро поймол накарда, 

ҳуқуқ дорад то анҷомёбии муҳлати дар шартнома зикршуда молу мулки 

мазкурро ба тарафи дигаре, ки ба уҳда гирифтани уҳдадориҳои ташкилоти 

қарзиро тибқи шартнома хоҳиш кардааст, бо қаблан огоҳ кардани тарафи 

сеюме, ки молу мулки зикршуда дар ихтиёри ӯст, фурӯшад. 

Андозаи подошпулии мудири махсусро суд бо пешниҳоди Бонки миллии 

Тоҷикистон муқаррар мекунад. Подошпулӣ ба мудири махсус аз ҳисоби до-

роиҳои ташкилоти қарзӣ пардохт гардида, ба ҳисоби хароҷоти мурофиаи му-

флисшавӣ дохил мешавад. Подошпулӣ ба мудири махсус ва кормандони тобеи 

ӯ аз пардохтҳои ҷорӣ (музди меҳнат) ва иловагӣ (мукофот ва бонусҳо) иборат 

буда, дар давраи иҷрои вазифаашон дода мешавад. Маблағи иловапулӣ ба му-

дири махсус ва кормандони тобеи ӯ бояд аз панҷ фоизи маблағҳои барои 

қонеъгардонии талаботи қарздеҳон сарфшаванда, ба истиснои маблағҳое, ки аз 

фурӯши дороиҳои багаравмонда гирифта шудаанд, зиёд набошад. 

Мудири махсус уҳдадор аст: – вазифаҳои ба зиммаи вай вогузоршударо бо 

дарназардошти ҳуқуқу манфиатҳои қонунии ҳамаи қарздеҳон софдилона иҷро 

намояд; – аз лаҳзаи таъин шудан идора ва назорати фаъолияти ташкилоти 

қарзӣ, аз ҷумла қарзҳо ва дигар уҳдадориҳое, ки дигар тарафҳо дар назди 

ташкилоти қарзӣ доранд, инчунин назорати дороиҳо ва уҳдадориҳое, ки 

ташкилоти қарзӣ баъди оғоз шудани раванди муфлисшавӣ ба даст овардааст ё 

ба даст меорад, анҷом диҳад; – ҳифзу нигоҳдории ҳамаи дороиҳои ташкилоти 

қарзиро таъмин карда, вазъи молиявии онро бо мақсади муайян кардани 

кифоягии дороиҳо барои ҷуброни хароҷоти мурофиаи муфлисшавӣ таҳлил 

намояд; – мутобиқи муқаррарот дар мӯҳлати кӯтоҳтарин ҳамаи дороиҳои 

ғайрипулии ташкилоти қарзиро фурӯшад ва маблағи бадастомадаро байни 

қарздеҳон тақсим намояд; – ба суд ва Бонки миллии Тоҷикистон бо тартиби 

муқарраркардаи Қонуни мазкур ҳисобот диҳад; – барои дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои 
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содираи ташкилоти қарзӣ (мактубҳо, ҳисобномаҳо, ҳуҷҷатҳои молиявӣ ва 

ғайра) дарҷ гардидани маълумот оид ба дар мурофиаи муфлисшавӣ қарор 

доштани ташкилоти қарзӣ назорат барад; – агар биноҳо, таҷҳизот ё молу мулки 

дигари ташкилоти қарзӣ барои аҳолӣ ва пмнияти ҷомеа хатари эҳтимолӣ дошта 

бошад, барои пешгирӣ кардани хатар тадбирҳои зарурӣ андешад ва дар сурати 

нокифоя будани имкониятҳои ташкилоти қарзӣ ба мақоми давлатии ҳолатҳои 

фавқулодда муроҷиат намояд; – барои ситонидани зарари ба қарздеҳони 

ташкилоти қарзӣ расонида ва ба ҷавобгарии пешбиникардаи қонун кашидани 

шахсоне, ки ҳангоми муфлисшавӣ амалҳои ғайриқонунӣ содир карда, ба 

мудири махсус дар иҷрои бемамониати вазифаҳояш халал расонидаанд, ҳамаи 

чораҳои имконпазирро андешад; – бо мақсади ошкор кардани фурӯш ва 

ҳолатҳои дигари бегонасозии ғайриқонунии молу мулки ташкилоти қарзӣ 

шартномаҳои бо тарафҳои сеюм бо вайрон кардани муқаррароти Қонуни 

мазкур басташударо таҳлил намояд; – ба суд бо риояи муҳлати умумии даъво 

муроҷиат карда, беэтибор донистани аҳдҳои дар давоми се соли то рӯзи аз 

тарафи суд муфлис эътироф шудани ташкилоти қарзӣ анҷомдодаи ташкилоти 

қарзиро, ки хилофи қонун мебошанд, талаб намояд; – дар бораи рафти 

баргузорӣ ва анҷомёбии мурофиаи муфлисшавӣ мутобиқи талаботи Қонуни 

мазкур бо фосилаи на бештар аз як моҳ дар воситаҳои ахбори омма маълумот 

нашр намояд; – ба суд муроҷиат карда, ба ҷавобгарии субсидиарӣ кашидани 

муассисон (саҳмиядорон, иштирокдорон), аъзои Шӯрои нозирон, роҳбарони 

ташкилоти қарзиро аз рӯйи уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ мутобиқи Қонуни 

мазкур талаб кунад; – ҳар моҳ ҳисоботи муҳосибавӣ ва омории ташкилоти 

қарзии муфлисшударо ба Бонки миллии Тоҷикистои пешниҳод кунад; – 

ҳангоми ошкор гардидани аҳдҳое, ки ташкилоти қарзӣ баъд аз бозхонди 

иҷозатнома барои анҷом додани амалиёти бонкӣ (ба истиснои қарордодҳое, ки 

ба пардохтпулиҳои ҷории коммуналӣ ва истифодадиҳии ташкилоти қарзӣ, 

инчунин пардохти ёрдампулӣ ва музди меҳнати шахсони дар асоси шартномаи 

(қарордоди) меҳнатӣ коркунанда вобастаанд) иҷро кардааст, ба суд муроҷиат 

карда, бекор кардани онҳоро талаб намояд; – баъди тартиб додани рӯйхати 
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талаботи қарздеҳон дар муҳлати на дертар аз шаш моҳ аз рӯзи оғози мурофиаи 

муфлисшавӣ тавозуни фосилавии барҳамдиҳиро омода менамояд, ки дар он 

маълумот оид ба таркиби дороиҳои ташкилоти қарзии муфлисшуда, номгӯи 

талаботи қарздеҳон, натиҷаи баррасии ин талабот нишон дода мешавад. 

«Имрӯз нисбат ба ташкилотҳои қарзӣ татбиқ намудани тартиби маъмурии 

қатъи фаъолият зарурати фаврӣ надорад, зеро дар тафовут аз шахсони ҳуқуқии 

маъмулӣ шумораи ташкилотҳои қарзӣ чандон зиёд нестанд (мувофиқан 

ташкилотҳои қарзии амалнакунанда низ он қадар зиёд нестанд) ва қисми зиёди 

ташкилотҳои қарзии мавҷуднабуда эътирофшуда, бо тартиби судӣ кайҳо 

барҳам дода шудаанд»1. 

Ҳангоми фурӯхтани ҳар гуна дороӣ, ба ғайр аз қарзи ба дигар ташкилоти 

қарзӣ додашуда, мудири махсус, пеш аз ҳама, дар бораи фурӯши дороиҳо дар 

воситаҳои ахбори омма маълумот нашр намуда, қарздеҳон ва харидорони 

эҳтимолиро дар ин хусус огоҳ месозад. Мудири махсус ҳуқуқ дорад, ҳар вақт ба 

ташкилоти дигари қарзӣ ё шахси сеюм қарздории ташкилоти қарзиро арзонтар 

фурӯшад, агар ба ақидаи ӯ мустақилона ба даст овардани маблағи зиёдтари ин 

қарздорӣ ғайриимкон бошад. Агар мудири махсус чунин шуморад, ки пардохти 

қарздории ташкилоти қарзӣ, аз ҷумла қарзи дар оянда пардохтшаванда 

имконпазир аст, он гоҳ вай уҳдадор нест, ки ин қарзҳоро фурӯшад ва барои аз 

қарздор талаб кардани маблағи дахлдор кӯшиш намояд. Мудири махсус дар 

назди ҳеҷ як қарздеҳ ҳангоми фурӯши ҳар гуна қарз бо нархи мувофиқи бозорӣ 

ҷавобгар нест. Нархи бозории қарздории ташкилоти қарзӣ на бо маблағи қарзи 

дар ҳуҷҷатҳои муҳосибии ташкилоти қарзӣ зикршуда, балки ба маблағе, ки 

бидуни кӯшишҳои зиёд барои ситондани он ва бо дарназардошти вазъи 

молиявии ташкилоти қарзии қарздор муайян карда мешавад. Ҳангоми аз тарафи 

мудири махсус фурӯхтани қарздории ташкилоти қарзӣ ба тарафи сеюм, нархи 

бозории ин қарзро танҳо ба воситаи музокирот ва баррасии пешниҳодҳои 

воридшуда муайян кардан мумкин аст. Нархи ҳар гуна дороии дигар танҳо аз 

                                                           
1 Жиркова Н.В. Новый способ прекращения деятельности юридических лиц // Деньги и кредит. – 2006. – № 8. – 

С. 60–63. 
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рӯйи арзиши бозорӣ муайян карда мешавад. Дар ҳолати аз тарафи мудири 

махсус фурӯхта шудани молу мулки гарав, ки арзиши он дар шартномаи гарав 

муайян шудааст, мудири махсус метавонад онро мутобиқи қисмҳои 6 ва 7 ин 

модда бо нархи нисбатан пасттар фурӯшад. Нархе, ки мудири махсус тибқи 

қонун муайян кардааст, бояд мавриди баҳс набошад, агар қарздеҳ дар давоми 

10 рӯзи корӣ мавҷудияти шахси сеюмро, ки омода аст маблағи нисбатан 

зиёдтарро барои дороӣ ё молу мулки гарав пардохт кунад, исбот карда 

натавонад. 

Супоришномаҳои бебозхонди интиқоли маблағҳо ва коғазҳои қиматнок, ки 

ташкилоти қарзӣ ба низомҳои пардохт ё ҳисоббаробаркуниҳои коғазҳои 

қиматнок дохил кардааст, барои ҷониби сеюм ҳатто дар ҳолате, ки қарори суд 

дар бораи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ қабул гардидааст, ҳатмӣ мебошанд, 

агар ин супоришномаҳо барои интиқол пеш аз эътибор пайдо кардани қарор дар 

бораи муфлисшавӣ бебозхонд эътироф шуда бошанд. Ҳеҷ гуна қонун ва санади 

дигари меъёрии ҳуқуқӣ ё методҳои бекор кардани қарордод ва аҳдҳо, ки то 

эътибор пайдо кардани қарори суд дар бораи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ 

қабул шудаанд, боиси бекор кардани натиҷаи ҳисоббаробаркунии тарафайн 

(клиринг) аз тариқи низомҳои пардохт ё коғазҳои қиматнок намегарданд. Барои 

мақсадҳои моддаи мазкур супоришномаҳои интиқолие, ки ба низомҳои пардохт 

ё коғазҳои қиматнок дохил гардидаанд, лаҳзаи бебозхонд шудани онҳо 

мувофиқи тартиби ҳамин низом муайян карда мешавад. Ҳисоббаробаркунии 

тарафайн (клиринг) ин табдил додани талабот ва ё уҳдадориҳо, ки аз 

супоришномаҳои интиқолии як ё якчанд иштирокдорони низоми 

ҳисоббаробаркуниҳо бармеоянд ва дар натиҷаи он танҳо як талабот ё 

уҳдадории холис боқӣ мемонад. 

Бо мақсади нигоҳдории устувории низоми молиявӣ ва баланд бардоштани 

арзиши ташкилоти қарзӣ дар назди қарздеҳон, барҳамдиҳанда дар мувофиқа бо 

Бонки миллии Тоҷикистон метавонад барои иҷозати амалҳои зерин ба суд 

муроҷиат намояд: – пурра ё қисман додани саҳмияҳои ташкилоти қарзӣ; – 

пурра ё қисман додани дороиҳо ё уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ ё ҳар ду. Барои 
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иҷрои амалҳои мазкур розигии қарздеҳон ва ё қарздорони ташкилоти қарзӣ 

талаб карда намешавад. Суд дар бораи маъқул донистан ё рад кардани 

муроҷиати барҳамдиҳанда дар давоми панҷ рӯзи корӣ аз рӯзи гирифтани ариза 

қарор мебарорад. Интиқоли ӯҳдадориҳо барои ҳамаи тарафҳои манфиатдор 

баъди аз тарафи барҳамдиҳанда дар воситаҳои ахбори омма нашр гардидани 

огоҳномаи дахлдор анҷом дода мешавад. 

«Барҳамдиҳии бонки ғайриқобилипардохт – ин ҷараёнии маъмули 

иқтисодӣ мебошад. Дар айни замон наметавон эътироф нанамуд, ки 

барҳамдиҳии бонк на танҳо ба манфиати контрагентҳои бонк: саҳҳомон, 

кормандон ва кредиторон, балки агар вай, махсусан бонки калон бошад, 

инчунин манфиатҳои ҷамъиятӣ низ дахл мекунад. Дар сурати ташкили 

нодурусти расмиёти муфлисшавии бонк аз даст додани боварӣ ба низоми бонкӣ 

низ эҳтимолият дорад. Бинобар ин, бисёр муҳим аст, ки базудӣ ва ба таври 

шаффоф проблемаи ғайриқобилипардохт будани бонк танзим карда шавад. То 

бозхонди иҷозатномаи бонк ҳанӯз имконияти беҳбуд бахшидан ё 

азнавташкилдиҳии ташкилоти қарзӣ мавҷуд аст, вале ба чунин амал метавонанд 

танҳо соҳибмулкон ё идоракунандагони бонк иқдом намоянд»1. 

Бо мақсади ҳифзи дороиҳо ва қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон ва 

ҳифзу нигоҳдории идоракунии ташкилоти қарзӣ, мудири махсус метавонад 

бидуни ризояти қарздеҳон дороию уҳдадориҳои онро ба ташкилоти қарзии ба 

ин мақсад таъсисшуда, ки иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро дарёфт 

мекунад, супорад. Мудири махсус муассиси ташкилоти қарзии навтаъсис 

мебошад, ки ҳуқуқи гирифтани суди саҳмия ва дигар даромадҳоро, ба истиснои 

пардохтпулиҳо, мутобиқи Қонуни мазкур надорад. Шахси ҳуқуқии навтаъсис 

вориси ҳуқуқии ташкилоти қарзии муфлисшуда нест ва барои ҳар гуна 

уҳдадории он масъулият надорад. Мақомоти давлатӣ ҳуқуқ надоранд ба 

фаъолияти ташкилоти қарзии навтаъсис мудохила намоянд. Мудири махсус 

саҳмияҳои ташкилоти қарзии навтаъсисро фурӯхта, талаботи қарздеҳонро 

                                                           
1 Мирошников В.А. Ликвидация несостоятельных банков в России: новый порядок (выступление на семинаре 

«Международный опыт по применению мер к слабым банкам») // Деньги и кредит. – 2005. – № 5. – С. 18–20. 
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ҷуброн мекунад. Ҳама гуна хароҷоти мудири махсус вобаста ба таъсис ва 

бақайдгирии ташкилоти қарзии навтаъсис хароҷоти маъмурӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар давоми 12 моҳ нисбат ба ташкилоти қарзии навтаъсис талаботи Бонки 

миллии Тоҷикистон оид ба фароҳам овардани сармояи оинномавӣ татбиқ 

намегардад. Бо мақсади таъмини самараноки уҳдадориҳо дар назди 

амонатгузорону пасандозгузороне, ки шахсони вобастаи ташкилоти қарзӣ 

нестанд, мудири махсус ҳуқуқ дорад дар бораи интиқоли ин амонатҳо ва 

пасандозҳо бо дигар ташкилоти қарзӣ созишнома бандад. Амонатгузор ва 

пасандозгузор ҳуқуқ доранд, ки интиқол додани маблағҳояшонро ба ташкилоти 

дигари қарзӣ рад кунанд. Мудири махсус ҳамчунин метавонад дороиҳои 

ташкилоти қарзии муфлисшударо бо мақсади ҷуброн бо нархи мувофиқашуда 

ба ташкилоти дигари қарзӣ фурӯшад. Агар дороиҳое, ки ба ташкилоти дигари 

қарзӣ дода мешаванд, барои ҷуброни арзиши амонатҳо ва пасандозҳои 

интиқолшаванда кофӣ набошанд, мудири махсус метавонад ба ташкилоти 

дигари қарзӣ танҳо як қисми амонатҳои ҳар як амонатгузорро супорад. 

Амонатҳо ва пасандозҳои шахсони вобастаи ташкилоти қарзӣ то пурра қонеъ 

гардонидани талаботи амонатгузорону пасандозгузорони дигар ба ташкилоти 

қарзии дигар интиқол дода намешаванд.  

Агар дороиҳо ба ташкилоти дигари қарзӣ мутобиқи моддаи мазкур дода 

шуда бошанд, он гоҳ бо навбат қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон бояд 

риоя гардад ва ба ҳеҷ гуна интиқоли дороиҳо иҷозат дода намешавад, агар ин 

қарздеҳро аз ҳар гуна талаботе, ки ҳуқуқи пешниҳод кардан дорад, маҳрум 

созад, яъне агар ин бо навбат пардохт шудани маблағҳоро тағйир диҳад. Дар 

давоми се ҳафта аз рӯзи таъйин шудан мудири махсус дар бораи ҳолати молу 

мулки ташкилоти қарзӣ ҳисобот омода мекунад, ки он маълумоти зеринро дар 

бар мегирад: – дороиҳои ташкилоти қарзӣ, созишномаҳои қарзию кафолатӣ ва 

хариду фурӯш, инчунин арзишҳои дороиҳои соф ва дороиҳои дигар дар вақти 

барҳамдиҳӣ; – қарордодҳое, ки мутобиқи онҳо молу мулки ташкилоти қарзӣ ба 

дигар тарафҳо тааллуқ дорад, аз ҷумла шартномаҳои иҷора ва гарави молу 

мулк; – қарордодҳое, ки мутобиқи онҳо ба ташкилоти қарзӣ хизмат расонида 
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мешавад; – аҳдҳои муҳиме, ки ташкилоти қарзӣ дар давоми 60 рӯз то қабули 

қарор дар бораи муфлисшавӣ бастааст; – уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ. 

Ҳисобот ҳар семоҳа тартиб дода мешавад ва барои он қарздеҳоне, ки талаботи 

онҳо ба номгӯи талаботи тасдиқшуда дохил мешаванд, дар идораи мудири 

махсус барои маълумот дастрас мебошад. 

Талабу даъвоҳо ба ташкилоти қарзии муфлисшуда дар давоми се моҳ аз 

рӯзи дар воситаҳои ахбори омма нашр шудани қарори суд оид ба оғози 

мурофиаи судӣ дар бораи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ аз тарафи мудири 

махсус ба қайд гирифта мешаванд. Бо дархости мудири махсус суд метавонад 

ин муҳлатро боз то як моҳи дигар тамдид намояд. Талабу даъвоҳо бо тасдиқи 

ҳуҷҷатии онҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешаванд: – ном ва нишо-

нии қарздиҳанда; – маблағи асосии талабу даъвоҳо, фоизҳо ва дигар хароҷот, 

ҷаримапулӣ ва андозҳои марбут ба онҳо; – маълумоти муфассал дар бораи ҳар 

гуна гарави молу мулки ғайриманқул, ҳуқуқи нигоҳ доштани молу мулки ба 

ивази қарз ё кафолатҳое, ки талаботро таъмин мекунанд, аз ҷумла ном ва нишо-

нии ҳар гуна кафил. Ҳангоми пешниҳоди талабу даъвоҳо мудири махсус ба 

қарздеҳон расидномаи (квитанция) қайдро медиҳад, ки дарёфт намудани и он 

шаҳодати ниҳоии бақайдгирии талабот ба ҳисоб меравад. Аз тарафи мудири 

махсус талаботе, ки ба қайд гирифта шудааст ва талаботи дигаре, ки дар 

китобҳои муҳосибӣ ё ҳуҷҷатҳои ташкилоти қарзӣ сабт шудааст, аз ҷумла 

пасандозҳо бе талаби бақайдгирии онҳо қабул карда мешаванд.  

Талаботи бақайдгирифтаи дар китобҳои муҳосибӣ ё ҳуҷҷатҳои ташкилоти 

қарзӣ сабтшуда аз тарафи мудири махсус дар ҳамон шакли сабтшудаашон 

бидуни тасдиқи минбаъда қабул карда мешаванд. Агар талабот нисбат ба 

маблағи дар китобҳои муҳосибӣ ё ҳуҷҷатҳои ташкилоти қарзӣ сабтшуда ба 

маблағи калон ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ ин талабот ба андозаи 

маблағи сабтшуда қабул карда мешавад. Талаботе, ки арзиши онаш номуайян 

аст, аз рӯйи арзиши мудири махсус муайянкарда қабул карда мешавад. Баъди 

баҳодиҳии талаботи пешниҳодшуда мудири махсус талаботи қабулкардаашро 

дар феҳристи талаботи қабулшуда, талаботи баҳсталабро дар феҳристи 
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талаботи баҳсталаб бо зикри сабабҳои баҳс қайд мекунад. Талаботи қисман 

баҳсталаб дар ҳар ду феҳрист ба қайд гирифта шуда, дар муқобили ҳар 

даъвогар ном ва нишонӣ, маблағи талабот, таъмини талабот бо гарав нишон 

дода мешавад. Талаботи яксон бошад, бо тартиби навбати пардохтҳо ба 

феҳрист ҳамроҳ карда мешавад. Ҳар ду феҳрист дар давоми 30 рӯз аз рӯзи 

охирини қабули талабот пур карда шуда, барои тасдиқ ба суд пешниҳод карда 

мешаванд. Минбаъд мудири махсус ҳар се моҳ феҳристи навшударо барои 

тасдиқ ба суд пешниҳод мекунад. Суд феҳристи талаботи қабулшударо баррасӣ 

ва тасдиқ менамояд. Мудири махсус талаботеро, ки суд тасдиқ намудааст, аз 

феҳристи талаботи қабулшуда хориҷ карда, ба феҳристи талаботи тасдиқшуда 

ворид менамояд ва дар шакли хаттӣ дар ин бора ба қарздеҳони дахлдор хабар 

медиҳад.  

Суд рӯзи баргузории ҳар як мурофиаро ба қарздеҳони талаботашон 

баҳсталаб хабар дода, дар муддати на дертар аз 30 рӯзи ворид гардидани 

талаботи баҳсталаб дар бораи тасдиқ ё рад кардани он қарор қабул мекунад. 

Баррасии талаботи қарздеҳе, ки дар мурофиаи судӣ ҳозир нашудааст, агар 

қарздеҳ ба тарзи дахлдор огоҳ шуда бошад, имкон дорад, то мурофиаи дуюм, ки 

на дертар аз 10 рӯз баъди мурофиаи якум баргузор мегардад, мавқуф гузошта 

шавад. Агар қарздеҳ ба мурофиаи дуюм низ наояд, он гоҳ суд метавонад 

талаботро дар набудани ӯ баррасӣ намояд. Талаботе, ки суд тасдиқ кардааст, аз 

феҳристи талаботи баҳсталаб хориҷ гардида, ба феҳристи талаботи тасдиқшуда 

ворид карда мешавад. Қарздеҳонеро, ки талаботи онҳо рад шудааст, мудири 

махсус дар шакли хаттӣ огоҳ месозад.  

Мудири махсус талаботи аз тарафи суд радшударо пардохт намекунад. 

Қарздеҳе, ки талаботи ӯро суд рад кардааст, метавонад оид ба қарори суд ба 

мақомоти дахлдори шикоятӣ дар давоми 2 ҳафта аз рӯзи гирифтани огоҳнома 

дар бораи қарор, шикоят намояд. Баҳисобгирии талаботи тарафайн аз рӯйи 

уҳдадориҳои байни ташкилоти қарзии муфлисшуда ва шарикони он мумкин 

мебошад. Дар муайян кардани ҳуқуқу уҳдадориҳои байни ташкилоти қарзии 

муфлисшуда ва шарикони он муқаррарот дар бораи қатъ намудани қарордодҳои 



64 

муҷози молиявии байни онҳо татбиқ мегарданд. Арзиши холиси барҳамдиҳӣ, 

ки мутобиқи қарордоди муҷози молиявии байни онҳо муайян шудааст, 

талаботи ташкилоти қарзӣ ба шарики вай мебошад ё баъди бақайдгирии он 

ҳамчун талаботи шарик ба ташкилоти қарзӣ қабул карда мешавад. Қарордоди 

муҷози молиявӣ яке аз инҳоро мефаҳмонад: – созишнома дар бораи свопи 

асъорӣ, амалиёт ё меъёрҳои фоизии своп; – созишномаи асосӣ дар бораи своп; – 

қарордодҳо бо пули нақд (спот), созишномаи фючерс, форвард ва ғайра; – 

шартномае, ки сатҳи ҳадди ниҳоии муқарраршуда ва аҳди меъёрӣ (опсион)-ро 

пешбинӣ менамояд; – шартнома дар бораи свопи мол; – созишномаи форвард аз 

рӯйи меъёрҳои фоизӣ; – шартномаи репо ё баръакси репо; – спот, фючерс, 

форвард ё дигар созишномаи мол; – созишномаи харид, фурӯш, ба қарз 

гирифтан ё додани коғазҳои қиматнок барои расмӣ кардан ё ҳисоббаробарии 

аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок ё амалҳои марбут ба нигоҳдории коғазҳои 

қиматнок; – ҳар гуна ҳосила, комбинатсия, опсион ё созишномаи ҳаммонанди 

созишномаи дар зербандҳои боло зикршуда; – ҳар гуна созишномаи асосӣ дар 

робита ба созишномае, ки дар сархати даҳуми қисми мазкур зикр шудааст; – 

кафолати уҳдадориҳо дар доираи созишномаҳое, ки дар сархати ёздаҳуми 

қисми мазкур зикр шудаанд; – ҳар гуна созишномае, ки санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст. Арзиши холиси 

барҳамдиҳӣ ин маблағи холисест, ки баъди баҳисобгирии ӯҳдадориҳои 

тарафайн дар қарордоди муҷози молиявӣ мутобиқи шартҳои он гирифта 

шудааст. Агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, баҳисобгирии талаботи 

тарафайн вобаста ба талаботи бадастовардашуда ва қарзҳои қабулшуда нисбат 

ба ташкилоти қарзӣ баъди эътибор пайдо кардани қарори суд дар бораи оғози 

мурофиаи судӣ аз рӯйи парвандаи муфлисшавии ташкилоти қарзӣ ё нисбат ба 

талаботи бадастовардашуда ва қарзҳои қабулшуда бо қасдан вайрон кардани 

ӯҳдадориҳо то эътибор пайдо кардани ин қарор иҷозат дода намешавад. Ҳамаи 

қарордодҳои амалкунанда ё як қисми қарордодҳои ташкилоти қарзии 

муфлисшуда оид ба таҳвили молу хизматрасонӣ, аз ҷумла қарордодҳо оид ба 

фурӯш, иҷора ва лизинг, қарордодҳои харид бо пардохти давра ба давраи он ва 
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қарордодҳои кироя метавонанд ба таври яктарафа аз тарафи мудири махсус дар 

муҳлати мувофиқ, ки аз 60 рӯз зиёд нест, баъди қабули қарор оид ба оғоз 

намудани мурофиаи судӣ дар бораи муфлисшавӣ, қатъ карда шаванд. Ҳар тараф 

ё манфиатдори ин гуна қарордод метавонад барои вайрон кардани шартҳои 

қарордод талабномаи ҷуброни онро пешниҳод кунад, ки он бо пардохт кардани 

зиёни расида то рӯзи қатъ карда шудани чунин қарордод аз тарафи мудири 

махсус бо фоизаш то рӯзи пардохт маҳдуд мегардад, вале он ягон ҷазои 

ҷаримавӣ, ҷубронпулӣ барои зарари маънавӣ ё ҷубронпулӣ барои фоида ё 

имкониятҳои аздастдодаро дар бар намегирад.  

Мудири махсус метавонад талаботашро аз тариқи музокирот бо ҳар як 

қарздеҳ ва қарзгири ташкилоти қарзӣ танзим намояд. Мувофиқаи бадастомада 

бояд аз ҷониби суд дар доираи мурофиаи муфлисшавӣ тасдиқ гардида, мавриди 

шикоят қарор намегирад. Нисбат ба ташкилоти қарзии муфлисшуда мусолиҳа ё 

дигар мувофиқа бо гурӯҳи қарздеҳон қобили қабул нест. Ҳамаи дороиҳое, ки 

таъмини талаботи тасдиқшудаи қарздеҳони ташкилоти қарзӣ ё таъмини 

талаботи худи онҳо мебошанд, бояд аз тарафи мудири махсус дар музояда 

фурӯхта шаванд, ба истиснои: – коғазҳои қиматнок, асъори хориҷӣ ва дигар 

дороиҳо, ки зудфурӯш мебошанд, метавонанд дар бозорҳои дахлдор фурӯхта 

шаванд; – коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ ва дигар дороиҳое, ки таъмини 

қарзҳои ташкилоти қарзӣ буда, дар бозор зуд фурӯхта мешаванд ва имкон 

дорад аз тарафи қарздеҳоне, ки ин дороиҳоро дар ихтиёр доранд, фурӯхта 

шаванд; – агар мудири махсус муайян кунад, ки фурӯши дороиҳо дар музояда 

бо нархи мувофиқ ғайриимкон аст, он гоҳ суд метавонад ба худи ӯ фурӯхтани 

дороиҳоро бо нархи тасдиқкардаи суд иҷозат диҳад.  

Дороиҳои ташкилоти қарзии муфлисшуда, баъди талаби мудири махсус 

бояд фавран ба ихтиёри ӯ вогузор карда шаванд. Талаботи бо гарав 

таъминшудаи қарздеҳон бе навбат қонеъ гардонида мешавад. Агар маблағи аз 

фурӯши молу мулки гарав бадастомада барои ҷуброни пурраи маблағи талабот 

нокифоя бошад, қисми боқимондаи он ҳамчун талаботи таъминнашуда дониста 

мешавад. Дороиҳои ташкилоти қарзӣ, ки мавриди барҳамдиҳии маҷбурӣ қарор 
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дорад, бо тартиби зерин тақсим карда мешаванд: – маблағҳое, ки барои раванди 

барҳамдиҳии маҷбурӣ ва таъйини барҳамдиҳанда ё мудири махсус харҷ 

шудаанд; – музди меҳнат ба кормандони ташкилоти қарзӣ, ба истиснои 

пардохтпулӣ ба аъзои Шӯрои нозирон, ки дар рӯзи қабули қарор дар бораи 

оғози мурофиаи судӣ аз рӯйи парвандаи барҳамдиҳии маҷбурӣ ҳисоб карда 

шудааст; – қарзҳое, ки Ҳукумати ҶТ ё Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилоти 

қарзӣ пешниҳод кардаанд; – ҳар гуна талаботи пардохтнашудаи 

амонатгузорону пасандоздорон, ба истиснои шахсони вобастаи (алоқаманди) 

ташкилоти қарзии тибқи қонун муайяншуда, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ" суғурта шудаанд 

ва талаботи Хазинаи кафолати пасандозҳои шахсони воқеӣ мутобиқи 

суброгатсия аз рӯйи маблағи ҷуброни суғуртавии пардохтшуда ё маблағи аз 

ҷониби Хазинаи кафолати пасандозҳои шахсони воқеӣ тибқи Қонуни ҶТ «Дар 

бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» пардохтшуда; – ҳар гуна талаботи 

пардохтнашудаи амонатгузорону пасандоздорон, ки тибқи Қонуни ҶТ «Дар 

бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» объекти ҳатмии суғурта 

намебошад, ба истиснои шахсони вобастаи (алоқаманди) ташкилоти қарзии 

тибқи қонун муайяншуда; – ҳар гуна талаботи дигари таъминнашудаи 

қарздиҳандагон, ба истиснои шахсони вобастаи (алоқаманди) ташкилоти қарзии 

тибқи қонун муайяншуда; – андозҳое, ки муҳлати пардохти онҳо дар давраи на 

бештар аз як соли пеш аз рӯзи қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии маҷбурӣ 

фаро расидааст; – ҳар гуна талаботи шахсони вобастаи (алоқаманди) ташкилоти 

қарзӣ, ки тибқи қонун муайян шудааст; – ҳар гуна талабот нисбат ба қарзи 

субординарӣ. Дороиҳои боқимонда ба моликони ташкилоти қарзӣ баробар ба 

ҳиссаи онҳо дода мешаванд. Талаботи қарздеҳон дар ҳолатҳои зерин 

пардохтшуда ҳисоб мешавад: – агар талабот бо сабаби нокифоя будани 

дороиҳои ташкилоти қарзӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбиникардаи Қонуни 

мазкур, қонеъ нашуда бошад; – агар мудири махсус талаботи қарздеҳонро 

қабул накарда бошад ва онҳо бо ариза ба суд муроҷиат накарда бошанд; – агар 

талаботи қарздеҳонро суд рад карда бошад ё талабот баъд аз анҷомёбии 
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раванди барҳамдиҳӣ пешниҳод шуда бошад. Талаботе, ки пардохтшуда ҳисоб 

мешавад, бо даъвои қарздеҳон имкони аз ҷониби суд аз нав барқарор шуданро 

дорад, агар баъд аз анҷомёбии барҳамдиҳӣ дороиҳои иловагӣ ошкор карда 

шаванд. Даъвоҳо бо гузашти 12 моҳ баъд аз анҷомёбии барҳамдиҳӣ қабул карда 

намешаванд. 

Дар давоми 60 рӯзи корӣ аз рӯзи қабули қарори суд дар бораи 

муфлисшавии ташкилоти қарзӣ, мудири махсус нақшаи муфассали 

барҳамдиҳии ташкилоти қарзиро омода намуда, барои тасдиқ ба суд пешниҳод 

мекунад, ки инҳоро дар бар мегирад: – тавозуни ибтидоии дороиҳо ва 

ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ аз рӯйи нархи дар оғози барҳамдиҳӣ 

муайяншуда ва ҳамин гуна тавозуни фосилавӣ ҳар семоҳа, бо зикри ҳама гуна 

талаботи қарздеҳон; – ҳисоботи даромаду хароҷот барои семоҳаи гузашта ва 

лоиҳаи даромаду хароҷот барои семоҳаи оянда; – ҳисобот дар бораи фурӯш ва 

нақшаи фурӯши дороиҳои асосӣ ё гурӯҳи дороиҳои ташкилоти қарзӣ; – ҳисобот 

дар бораи талаботи судӣ ё ғайрисудии ташкилоти қарзӣ, аз ҷумла даъвои судӣ 

дар бораи бекор кардани созишномаҳо, интиқолҳои қаллобона ва ҳуқуқҳои 

муқарраркардаи онҳо; – ҳисобот дар бораи амалҳои ғайриқонунии роҳбарони 

ташкилоти қарзӣ ва тадбирҳо ҷиҳати ҷуброн аз рӯйи чунин амалҳо; – ҳисобот 

дар бораи идома додан ё қатъ кардани қарордодҳои ҷории ташкилоти қарзӣ, аз 

ҷумла дар бораи суғурта, кироя, хизматрасонӣ ва таҳлили муфассали шароити 

молиявии кормандони ташкилоти қарзӣ; – ҳисобот оид ба ӯҳдадориҳои 

ташкилоти қарзӣ ва ҷадвали пардохтҳо ба қарздеҳон дар давоми семоҳаи оянда; 

– ҳисобот дар бораи хароҷоти барҳамдиҳӣ дар рӯзи таҳияи нақшаи барҳамдиҳӣ 

ва муайян кардани хароҷоти оянда. Нақшаи барҳамдиҳӣ ҳар се моҳ таҷдиди 

назар карда мешавад. Баъди тасдиқ шудани нақшаи барҳамдиҳӣ, талаботи 

қарздеҳон ба феҳристи талаботи қабулшуда дохил карда шуда, баррасӣ 

мегардад. 

Бо розигии мудири махсус маҷлисҳои умумии қарздеҳон доир ба масъалаи 

барҳамдиҳии ташкилоти қарзии муфлисшуда гузаронида шуда, бо мақсади 

намояндагӣ ва ҳифзи манфиатҳои асосии қарздеҳон кумитаи қарздеҳон дар 
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ҳайати аз 5 то 9 нафар таъсис дода мешавад. Мудири махсус бо қарорҳои худ 

доираи фаъолияти маҷлиси умумии қарздеҳон ва кумитаи қарздеҳонро муайян 

карда, ҷиҳати иҷрои вазифаҳо ба онҳо ваколат медиҳад. 

Баъди хотимаёбии ҳисоббаробарнамоиҳо бо қарздеҳон ва иҷрои дигар 

уҳдадориҳо, ки Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, мудири махсус ба суд ва 

Бонки миллии Тоҷикистон аз натиҷаи фаъолияти худ ҳисобот пешниҳод 

мекунад. Ба ҳисобот инҳо замима мегарданд: – тавозуни барҳамдиҳӣ; – 

феҳристи талаботи қарздеҳон ва натиҷаи баррасии онҳо бо зикри маблағи 

талаботи қонеъкардашуда; – пешниҳод дар бораи истифодаи дороиҳои 

боқимондаи ташкилоти қарзии муфлисшуда; – маълумоти асоснокшуда дар 

бораи дороиҳои ситониданашон ғайриимкон ва дороиҳои арзишашон 

ғайривоқеии аз ҳисоб хориҷкардашуда; – маълумот дар бораи подошпулиҳои 

мудири махсус; – маълумот дар бораи асоснокӣ ва ба мақсад мувофиқ будани 

хароҷоти маъмурӣ; – маълумот дар бораи амалҳои ғайриқонунии роҳбарон ва 

иштирокдорони ташкилоти қарзӣ, агар чунин маълумот мавҷуд бошад; – дигар 

маълумоти зарурӣ. 

Ваколатҳои мудири махсус баъди аз ҷониби ӯ ба суд ва Бонки миллии 

Тоҷикистон пешниҳод кардани ҳисобот дар бораи барҳамдиҳӣ бо қарори суд 

қатъ карда мешаванд. Қарори суд ба мақоми ваколатдори бақайдгирии давлатӣ 

фиристода мешавад. Мурофиаи судӣ оид ба парвандаи муфлисшавии 

ташкилоти қарзӣ бо қарори суд вақте қатъ мегардад, ки агар ҳамаи дороиҳои 

ташкилоти қарзии барҳамдодашуда фурӯхта шуда, маблағҳои бадастомада ба 

қарздеҳони ташкилоти қарзӣ пардохт шаванд ё ба Бонки миллии Тоҷикистон 

барои пардохт ба қарздеҳони ташкилоти қарзӣ интиқол гарданд. Қарори судро 

дар бораи қатъи мурофиаи судӣ аз рӯйи парвандаи муфлисшавии ташкилоти 

қарзӣ мудири махсус дар воситаҳои ахбори омма интишор мекунад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили меъёрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи барҳамдиҳии 

ташкилотҳои қарзӣ» онро тасдиқ мекунад, ки қонунгузории гражданӣ барои 

нопурра танзим гардидани расмиёти барҳамдиҳӣ маҷбур аст иловатан қонунҳои 

алоҳида барои танзими чунин муносибатҳо қабул намояд. Вале норасоии 
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асосии қонунгузор дар он аст, ки меъёрҳои ин қонунҳо дар бисёр ҳолат ба КГ 

ҶТ мухолифат мекунанд. Аз ин рӯ, ба фикри мо, барои бартараф кардани ин 

ихтилофҳо КГ ҶТ бо якчанд моддаҳо оид ба барҳамдиҳии ихтиёрӣ ва маҷбурӣ 

илова карда шавад ва қабули қонуни алоҳида вобаста ба масъалаи мазкур шарт 

нест. 

 

1.3. Кафолати ҳуқуқи кредиторон ҳангоми қатъшавии фаъолитяи 

соҳибкорӣ 

 

Азбаски яке аз шартҳои муҳими барҳамдиҳии (азнавташкилдиҳии) шахси 

ҳуқуқӣ таъмини ҳуқуқи кредиторон мебошад, дар м. 61 ва 65 КГ ҶТ кафолатҳои 

зерини кредиторон муқаррар шудааст: ҳуқуқи кредиторон оид ба талаб кардани 

қатъшавӣ ё иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ва ҷуброни зарар; масъулияти 

муштараки ворисони шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда дар назди 

кредиторони он. 

Ҳимояи ҳуқуқи кредиторон асоси амалишавии самаранок ва устувори 

амалкарди мубодилаи молу мулкӣ мебошад. Дар ҳолати баръакс ҳолатҳои 

суиистифода аз ҷониби қарздорон амали маъмулӣ гардида, иҷроиши 

шартномаро, ки дар он ҳарду тараф манфиатдоранд зери суол мегузорад. 

Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кредиторон дар муносибатҳои уҳдадорӣ 

бо ёрии воситаҳои умумии ҳимояи дар м. 12 КГ ҶТ пешбинигардида ва ҳам бо 

ёрии меъёрҳои махсуси дар бобҳои алоҳидаи КГ ҶТ оид ба уҳдадорӣ ва 

қонунҳои махсус пешбинигардида, таъмин карда мешаванд. 

Амалишавии ҳуқуқҳои кредиторон дар чунин муносибатҳо танҳо бо роҳи 

содири амалҳои муайян аз тарафи шахси уҳдадор имкон дорад. Содир ё содир 

накардани амалҳои бо уҳдадорӣ вобаста аз иродаи шахси уҳдадор вобаста аст. 

Ҳар қадар, ки арзиши уҳдадорӣ баланд бошад, ҳамон қадар кредитор бояд дар 

иҷроиши пурраи уҳдадорӣ бояд дилпур бошад, дар ҳолати иҷрои накардан ё 

иҷроиши номатлуб – имконияти ҳимояи ҳуқуқҳои худ тавассути воситаҳои 

қонунан пешбинӣ гардида. 
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Проблемаи ҳимояи ҳуқуқҳои кредиторон дар корҳои илмӣ дар ҷанбаи 

васеъ, яъне чун проблемаи ҳимояи кредитор дар уҳдадорӣ пешниҳод шудааст. 

Азбаски хусусияти муносибатҳои уҳдадорӣ чунин аст, ки кредитор, чун қоида, 

аз имконияти бевосита таъсир расонидан ба худи қарздор маҳрум мебошад, 

ҳангоми вайронкунии уҳдадорӣ ё тағйир додани он, кредитор тарафи зарардида 

ҳисобида мешавад. Ба ин ҳолат С.А. Хохлов низ таваҷҷуҳ намуда, қайд мекард, 

ки «дар уҳдадорӣ ҷониби заиф, воқеан кредитор мебошад, зеро ҳолате ки қонун 

муайян намудааст, аз даст дода ҳисоб карда мешавад»1. 

Ҳуқуқҳои поймолгардидаи кредиторон дар уҳдадорӣ мумкин аст тавассути 

равишҳои умумиграждании ҳифозатӣ, ки вижагиҳои махсуси худро доранд, бо 

табиати муносибатҳои шартномавӣ вобастаанд, муҳофизат карда мешаванд. 

Чуноне, ки дар адабиёт қайд шудааст, «аз рӯйи моҳияти худ ҳуқуқи уҳдадорӣ – 

ин маҷмӯи меъёрҳое мебошад, ки ба ҳимояи кредитор равона гардида, 

равишҳои ҳуқуқии бадастоварии аз рӯйи шартнома ё уҳдадории 

ғайришартномавӣ муқаррар гардида, баромад мекунад»2. 

Дар дар сурати иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадории худ дар назди 

кредитор қарздор масъулиятро тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ё шартнома ба 

уҳда дорад. Вайронкунии уҳдадорӣ, аз ҷумла, уҳдадории қарздорро оид ба 

ҷуброн намудани зарари ба кредитор расонидашударо ба дунбол дорад. 

Ҷуброни зарар яке аз равишҳои паҳншудаи ҳимоя мебошад, ки ҳангоми 

вайронкунии уҳдадорӣ истифода мешавад. 

Минбаъд, ҷуброни зарар ҳангоми азнавташкилдиҳӣ бо вижагиҳои худ фарқ 

мекунад. Азнавташкилдиҳӣ ҳуқуқвайронкунӣ нест. Зарар ҳангоми амалисозии 

ҳуқуқ ба иҷроиши пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ бевосита бо вайронкунии 

ҳуқуқҳои кредитор вобаста нест. Аммо дар натиҷаи тағйири шахси ҳуқуқӣ 

вайроншавии ҳуқуқҳои кредитор ба ивазнашавандагии ченакҳои контрагент ба 

миён меояд: шартнома бо чунин шахси ҳуқуқӣ бо баҳисобгирӣ ба хусусиятҳои 

муайян баста шудааст (маълум будани шахси ҳуқуқӣ, ҳолати муътадили 

                                                           
1 Хохлов В.А. Обеспечение исполнения обязательств. – Самара, 1997. – С. 96. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 / Под. ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – 

М., 1996. – С. 236. 
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иқтисодӣ ва ғ.). Ҳамин тариқ, тағйироте ба миён меоянд, ки барои 

кредитораҳамияти назаррас доранд ва агар кредитор медонист, ки чунин 

тағйирот ба вуҷуд меояд, дар ин ҳол мумкин аст шартнома баста намешуд ё бо 

шартҳои дигар баста мешуд. Аз ин рӯ, зарар натиҷаи иҷроиши пеш аз муҳлат ё 

қатъи уҳдадорӣ мебошад. 

Равишҳои умумиграждании ҳимоя ҷанбаи хусусияти диспозитивӣ дошта, 

аз ҷониби тарафҳо мумкин аст иваз карда шаванд. Ҳуқуқҳои дар қ. 2, м. 61 КГ 

ҶТ муқарраршудаи кредитор дар хусуси талаб намудани қатъ ё иҷрои пеш аз 

муҳлати уҳдадорӣ, ки аз рӯйи он ҳамин шахси ҳуқуқӣ қарздор мебошад, 

инчунин ҷуброни зиён ӯро аз бастани созиш бо қарздор бо дарназардошти 

тартиб ё ҳаҷми ҷуброни зарари бо талаб пеш омада, маҳрум намекунад. Ҳамин 

тавр, дар созиши тарафҳо мумкин аст имконияти ҷуброни зарар дар ҳаҷми кам 

ба назар гирифта шавад (танҳо ҷуброни воқеӣ). Ғайр аз ин, нисбат ба зарар 

ҷанбаи ҷаримаи дерпардохти пешбинигардида низ муайян карда мешавад 

(санҷишӣ, ҷаримавӣ, алтернативӣ). 

Ҳолатҳои умумии КГ ҶТ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи кредиторон дар дараҷаи 

баробар ба ҳолатҳои азнавташкилдиҳии шахсони ҳуқуқӣ низ дахл дорад. Дар 

лаҳзаи азнавташкилдиҳӣ шахси ҳуқуқӣ (қарздор) метавонад соҳиби шумораи 

зиёди уҳдадорӣ дар назди кредиторон гардад, ки муҳлати иҷроиши онҳо ҳанӯз 

нарасидааст. 

Амалан, ҳамаи равишҳои таъмини иҷроиши уҳдадорӣ, дар сурати татбиқи 

онҳо ба кредитор равишҳои иловагии ҳимоявӣ дода метавонанд. Бинобар ин, 

мумкин аст, таъмини талаботи кредиторон оид ба пеш аз муҳлат иҷро кардан ё 

қатъи уҳдадорӣ ва ҷуброни зарар ҳангоми азнавташкилдиҳии қарздор бо нишон 

додани равиши дахлдор дар шартнома (гарав, нигоҳдошт, кафолат, кафолати 

бонкӣ, байъона ва ғ.) пешбинӣ карда шавад. 

Яке аз равишҳои таъмини иҷроиши уҳдадорӣ гарав мебошад. Моҳияти 

гарав дар он аст, ки гаравдоранда ҳуқуқ пайдо мекунад дар сурати аз ҷониби 

қарздор иҷро нагардидани уҳдадорӣ, аз ҳисоби моликияти ба гаравмондашуда 

талаботи худро қонеъ намояд, афзалан дар назди дигар кредиторон, агар қонун 



72 

ҳолати дигарро муқаррар накунад. Арзёбии моликияти ба гарав мондашаванда 

пеш аз ба гарав мондани он амалӣ карда мешавад, барои ин кредитор ба чи 

умед бастани худро дар сурати иҷро нагардидани уҳдадорӣ пешакӣ медонад. 

Мавриди гарав ҳама гуна молу мулк, аз ҷумла мол ва ҳуқуқи молу мулкӣ 

(талабот), ба истиснои молу мулке, ки аз муомилот бароварда шудаанд, 

талаботе, ки бо шахсияти қарздор сахт алоқаманд аст, аз ҷумла талабот оид ба 

алимент, товони зиёне, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расонида шудааст ва дигар 

ҳуқуқҳое буда метавонад, ки гузашт кардани онҳо ба дигар ашхос тибқи санади 

қонунӣ манъ карда шудааст.  

Гарав талаботро танҳо дар ҳамон ҳаҷме таъмин мекунад, ки он дар лаҳзаи 

воқеан қонеъ намудани он мавҷуд аст. Бо гарав инҳо таъмин карда мешавад: 1) 

қарзи асосӣ; 2) хароҷоте, ки аз ҷониби кредиторон вобаста ба иҷро нагардидани 

уҳдадорӣ амалӣ шудааст, ки онҳо хароҷоти бо фурӯши оммавии молу мулк, 

гузаронидани музояда, озмун, пардохти мукофотпулии комиссионӣ ва ғайраро 

дар бар мегиранд; 3) ҷуброни кредитор, ки бо пардохти фоизҳо, ҷаримаҳои 

дерпардохт вобаста аст; 4) хароҷоти кредитор, ки бо нигоҳдории молу мулк 

вобаста аст. Асосан, гарави молу мулки ғайриманқул муътамад аст, чунки 

истеҳлоки он муҳлати дуру дарозро дар бар гирифта, коҳишёбии босуръати 

арзиши он ғайриимкон аст. Вале лозим ба ёдоварист, ки гарави молу мулки 

ғайриманқул норасоии назаррас низ дорад, яъне маҳз ҳуқуқи гаравдоранда ба 

харидории молу мулки ғайриманқули ба гарав гузошташуда дар ҳолати татбиқи 

ҷарима ба мавриди гарав. Ҳамин тавр, мувофиқи қ. 4, м. 379 КГ ҶТ «ҳангоми 

эълони музоядаи баргузорнашуда, гаравдоранда метавонад дар мувофиқа бо 

гаравдиҳанда молу мулки ба гарав мондашударо харидорӣ намояд ва ба арзиши 

он талаботи худро, ки бо гарав таъмин гардидаанд, қонеъ намояд. Нисбат ба 

чунин шартнома қоидаи шартномаи хариду фурӯш татбиқ мешавад».  

Аз нуктаҳои дар боло қайдгардида чунин бармеояд, ки гаравдоранда 

метавонад молу мулки ғайриманқулро бо мувофиқаи гаравдиҳанда харидорӣ 

намояд. Мушкилӣ дар он аст, ки дар бисёр ҳолатҳо гаравдиҳанда аз бастани 

созиш бо гаравнигоҳдоранда даст мекашад ва дар натиҷа охирӣ наметавонад аз 
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ҳуқуқи худ истифода барад. Бинобар ин, бо мақсади «эҳёбахшии» моддаи 

мазкур, ба ақидаи мо бояд аз қ. 4, м. 379 КГ ҶТ ибораи «бо созиши 

гаравдиҳанда» хориҷ карда шуда, моддаи мазкур дар таҳрири зерин ифода 

карда шавад «дар сурати эълони музоядаи баргузорнашуда, гаравнигоҳдоранда 

метавонад молу мулки ба гаравмондаро харидорӣ намояд ва аз ҳисоби нархи 

харидорӣ талаботи худро, ки бо гарав таъмин гардидааст, қонеъ намояд. Ба 

чунин шартнома қоидаҳои шартномаи хариду фуруш татбиқ карда мешавад». 

Нигоҳдошт ниҳоди бо гарав монанд аст. Пештар чунин амалҳо ҳамчун 

амали худсарӣ баррасӣ шуда, метавонист ҷавобгарии ҳуқуқии кредиторро ба 

дунбол дошта бошад. Имрӯз, нигоҳдошт ин ҳуқуқи кредиторе мебошад, ки дар 

ихтиёраш молу мулке қарор дорад, ки мумкин аст ба қарздор ё ба шахси аз 

ҷониби қарздор нишон додашуда, дода шавад, дар ҳолати дар муҳлати 

муайяншуда иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба пардохти молу мулк ё ба 

кредитор расонидани зарар ё дигар хароҷот, нигоҳдории ин амвол то риоя 

шудани уҳдадории дахлдор амалӣ мегардад. Ғайр аз ин, кредитор амволеро, ки 

дар ихтиёр дорад ва онро бояд ба қарздор ва ё шахси муайяннамудаи қарздор 

супорад, дар сурати аз ҷониби қарздор дар муҳлати муайяншуда иҷро 

накардани уҳдадории пардохти ҳаққи мол ё ҷуброни хароҷоти қарзҳо вобаста 

ба ин ё зиёни дигар ҳақ дорад, то иҷро гардидани уҳдадориҳои дахлдор, онро 

нигоҳ дорад. Амволе, ки ба қарздор бо ҳуқуқи соҳибмулкӣ тааллуқ дорад, 

инчунин амволе, ки ба у бояд супорида мешавад, мумкин аст нигоҳ дошта 

шавад. Ҳуқуқи нигоҳдошт нисбат ба қарздори асосӣ ба кредитор нисбат ба 

шахсони сеюм низ, ки ба онҳо амвол дар асоси шартнома метавонад гузарад, 

нигоҳ дошта мешавад. Нигоҳдошт бо имконияти татбиқи он бо тартиби 

яктарафа, бе розигии қарздор низ муҷоз аст. Агар дигар воситаҳои таъмини 

иҷроиши уҳдадорӣ ё таъсиррасонӣ ба ҳуқуқвайронкунанда ё агар ин равишҳо 

бетаъсир бошанд, нигоҳдошт татбиқ карда мешавад. 

Рӯйхати равишҳои таъминии дар КГ ҶТ овардашуда хусусияти 

тамомшаванда надоранд, аз ин рӯ, кредитор дар интихоби воситаи ҳимоя озод 

аст. 
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«Мавҷуд набудани андешаҳои муқарраргардида нисбат ба таъйиноти 

таъминот дар доктринаи муосири ҳуқуқи гражданӣ бо он тавзеҳ мешавад, ки 

дар замони шӯравӣ равишҳои таъмини уҳдадорӣ бевосита ҳангоми татбиқи 

онҳо дар муносибатҳои хоҷагидорӣ1 бекор карда мешуданд, аз ин рӯ, баъзеи 

онҳо, аз ҷумла, ҷаримаи дерпардохт, дар асарҳои илмӣ баррасӣ карда 

мешуданд2 ва аввалин таҳқиқоти махсуси монографӣ, бахшида ба омӯзиши 

таъмини уҳдадорӣ аз ҷониби олими рус Б.М. Гонгало соли 1998 роҳандозӣ 

гардид3. 

Ҳамин тавр, ҳамаи равишҳои таъмини иҷроиши уҳдадорӣ ба кредитор 

равишҳои иловагии ҳимояи ҳуқуқҳояшро фароҳам мекунанд. Дар ҳуқуқи 

гражданӣ дигар меъёрҳое низ ҳастанд, ки татбиқи онҳо дар ҳолатҳои муайян 

осори иҷроиши равишҳои ҳимояи ҳуқуқҳои субъективиро медиҳад, чунки 

натиҷаи татбиқи онҳо метавонад таъмини ҳуқуқҳои поймолгардида гардад. Ба 

чунин равишҳо В.В. Витрянский «ҷавобгарии муштарак; татбиқи меъёрҳои 

махсуси танзимкунандаи уҳдадории пулӣ; иҷроиши уҳдадории мутақобил; 

баҳси шартномаи қарздор бо мақсади аз амвол озодгардӣ содир гардида, ки 

кредиторро аз ҳуқуқи ба он ситониш нигарониданро маҳрум мекунад», муносиб 

медонад4. Воситаҳои номбаргардида ба мавриди таҳқиқи диссертатсияи мазкур 

дохил намешавад ва таҳқиқи алоҳидаи амиқтарро талаб мекунад. 

Ба равишҳои умумиграждании ҳимояи ҳуқуқи кредиторон имконияти 

судии баҳси санади бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳӣ таъсис дода шудааст, инчунин беэътибор эътироф намудани 

қарор оид ба гузаронидани азнавташкилдиҳӣ дохил мешавад. Барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ хотимаёфта ҳисоб намешавад, то лаҳзае, ки шахси ҳуқуқӣ 

                                                           
1 Константинова В.С. Гражданско–правовое обеспечение исполнения хозяйственных обязательств: автореф. 

дис… д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1989. – 32 с.; Пронина М.Г. Стимулирующая функция гражданско-

правовых санкций. Мн.: Наука и техника, 1977. – 200 с. 
2 Ниг.: Артеменко М.С. Роль неустойки в обеспечении исполнения планово–договорных обязательств в новых 

условиях хозяйствования: автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 1986. – 21 с. 
3 Ниг.: Гонгало Б.М. Гражданско-правовое обеспечение обязательств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екате-

ринбург, 1998. 42 с.; Пучковская И.И. О защитном предназначении способов обеспечения исполнения обяза-

тельств (обеспечений) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Филосо-

фия. Социология. Право. – 2013. – № 26 (166). – С. 132–138. 
4 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручи-

тельство, банковская гарантия. – М.: Центр деловой информ., 1995. – С. 636–639. 
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ҳисоббаробаркуниро бо кредиторон ба охир нарасонад ва то он замоне, ки 

қарорҳои судӣ оид ба ҷуброни зарар иҷро нагарданд. Татбиқи равишҳои 

махсусе, ки ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кредиторон равона гардидаанд, бо 

татбиқи равишҳои ҳимояи умумигражданӣ ҳамроҳ мебошанд. 

Якум, равишҳои ҳимояи дар қонунгузорӣ оид ба шахсони ҳуқуқӣ 

пешбинигардида, нисбат ба равишҳои ҳимояи умумигражданӣ вижагиҳои 

худро доранд, зеро равишҳои ҳимояи умумигражданиро чун қоида ҳангоми 

вайронкунии ҳуқуқҳои субъективӣ истифода мебаранд, дар сурате, ки 

воситаҳои дар қонунгузории махсус пешбинигардида, манфиати шахсони 

ваколатдорро ҳимоя менамоянд. 

Дуюм, равишҳои ҳимояи махсус бевосита бо вайронкунии ҳуқуқ вобаста 

нестанд, чунки субъекти уҳдадор чаҳорчӯбаи бо қонун муқарраргардидаро 

вайрон намекунад. Чуноне, ки қайд карда шуд, азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқии дар қонун бевосита муқарраргардида, ҳуқуқвайронкунӣ намебошад. 

Мақсади татбиқи равишҳои махсус ҳимояи манфиатҳои кредиторон мебошад, 

ки бо шахсони ҳуқуқии азнавташкилшаванда дар муносибатҳои уҳдадорӣ қарор 

доранд. 

Сеюм, равишҳои ҳимоя бо қонуни махсус пешбинӣ гардида, танҳо барои 

ҳимояи намудҳои муайяни муносибатҳои гражданӣ истифода мешаванд. 

Равишҳои ҳимояи махсус танҳо бо қонунгузорӣ оид ба шахсони ҳуқуқӣ 

муқаррар гардидаанд ва рӯйхати онҳо ҷанбаи тамомшаванда дорад. Новобаста 

аз он ки дар сурати тағйироти ташкилии қарздор, кредитор метавонад озодона 

равишҳои ҳимояро интихоб намояд. Ҳамин тавр, масалан, дар сурати 

барҳамдиҳӣ талаби иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ ва ҷуброни зарар 

номумкин мебошад, яъне истифодаи равишҳои ҳимоя, ки ба азнавташкилдиҳӣ 

хос мебошанд. 

Чорум, равишҳои ҳимояи махсус бевосита ба ҳимояи манфиатҳои 

кредиторон, ки метавонанд дар натиҷаи гузаронидани азнавташкилдиҳӣ зарар 

бинанд, равона шудааст. Барои ҳимояи манфиатҳои худ, кредитор оид ба 

гузаронидани азнавташкилдиҳӣ огоҳинома гирифта, метавонад иҷрои пеш аз 
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муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ ва ҷуброни зарарро талаб намояд. Дар сурати 

ғайриимкон будани муайян намудани вориси шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда ҷавобгарии муштаракро аз рӯйи уҳдадории шахси 

азнавташкилшаванда дар назди кредиторони ў шахсони ҳуқуқии нав 

таъсисшуда, ба уҳда доранд. Талабот оид ба иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ, 

яке аз равишҳои ҳимояи ҳуқуқи кредиторон ҳангоми барҳамдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ мебошад. 

Дар доктринаи гражданӣ-ҳуқуқӣ таҳти мафҳуми равишҳои ҳимояи 

ҳуқуқҳои гражданӣ чораҳои ҳимоявии муқарраргардидаа ё бо қонун муҷозбуда 

фаҳмида мешавад, ки ба воситаи он пешгирӣ ва/ё бавуҷудоӣ, эътирофи 

ҳуқуқҳои поймолгардида, инчунин ҷуброни зарари дар натиҷаи вайронкунӣ 

бамиёномада, амалӣ карда мешавад. 

Вобаста аз хусусияти ҳуқуқи вайронгардида, ба шахси ваколатдор ҳуқуқ 

дода мешавад, ки аз равишҳои ҳимоявии муайян истифода барад. Ҳамин тавр, 

дорандаи ҳуқуқи поймолгардида метавонад на ҳамаи равишҳо, балки равишҳои 

муайяни ҳимояи ҳуқуқҳои худ истифода барад. Дар бисёр ҳолат равиши ҳимояи 

ҳуқуқҳои поймолгардида бевосита бо қонуни махсус, ки муносибатҳои муайяни 

гражданиро танзим мекунад, муайян карда шудааст1. 

Дар маҷмуъ, дар қонунгузории гражданӣ «ду шакли танзими равишҳои 

ҳимояи ҳуқуқҳои гражданиро фарқ мекунанд2. Шакли аввал бо чунин равишҳои 

ҳимоявӣ муқаррар шудааст, ки хусусияти универсалӣ дошта ва барои ҳимояи 

ҳамаи ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ татбиқ карда мешавад. Чунин равишҳо 

дар м. 12 КГ ҶТ пешбинӣ гардидаанд. 

Шакли дуюми танзими ҳуқуқи гражданӣ равишҳои ҳимояи ҳуқуқҳои 

гражданӣ бо чунин равишҳое пешбинӣ гардидааст, ки онҳо танҳо барои ҳимояи 

намудҳои муайяни ҳуқуқҳои гражданӣ ё ҳимоя аз ҳуқуқвайронкуниҳои муайян 

татбиқ карда мешаванд. Равишҳои нишондодашуда дар меъёрҳои қонунҳои 

                                                           
1 Ниг.: Гражданское право. – М., ТЕИС, 1996. – С. 256. 
2 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский B.B. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – С. 628. 
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танзимкунандаи намудҳои алоҳидаи муносибатҳои гражданӣ тафсил шудаанд 

ва вобаста ба таъиноти худ равишҳои махсус номида мешаванд. 

Бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ Қонуни 

ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ба кредиторон ҳуқуқи қатъшавӣ ё иҷроиши 

пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ва ҷуброни зарарро вогузор менамояд.  

Ҷараёни азнавбақайдгириро Г.Ф. Шершеневич баррасӣ намуда, менависад, 

ки «вобаста ба кредиторони ҷамъиятҳои якҷаяшаванда, нисбати онҳо ҳуқуқи 

талабкунӣ эътироф намешавад, зеро амволе ки ба он онҳоэътимод кардаанд, 

сарчашмаи қонеъгардонии талабот пеш аз гузариши он ба шахси дигар хизмат 

мекард»1. 

Ин мулоҳиза ифодаи худро дар қонунгузории амалкунанда низ ёфтааст. 

Моддаи 61 КГ ҶТ кафолатҳои махсуси ҳуқуқи кредиторонро бо он сабаб 

муқаррар менамояд, ки азнавташкилдиҳӣ ба қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ 

оварда мерасонад. Шахси ҳуқуқӣ, ҳамчун субъекте, ки кредиторро бо ӯ 

муносибатҳои муайяни уҳдадоркунанда алоқаманд мекунанд, мавҷудияташро 

қатъ мекунад. Вобаста ба ин қонун ба кредитор ҳуқуқи интихобро медиҳад, 

яъне ё қатъи муносибатҳои худ бо шахсе, ки дар муҳлатҳои наздик мавҷудияти 

худро гум мекунад, бо талаби иҷроиши пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ, ё дар 

оянда пешниҳоди талаботи худ аз рӯйи уҳдадориҳо ба ворисони шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшуда. 

Дар ин ҳол ҳуқуқи кредитор оид ба талаб кардани иҷроиши пеш аз 

муҳлати уҳдадорӣ ба муносибатҳои пешинаи ӯ бо шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда вобаста нест. Қонунгузор уҳдадории шахси ҳуқуқӣ–

қарздорро дар ҳолати азнавташкилдиҳӣ қонеъ намудани талаботи кредитор оид 

ба иҷроиши пеш аз муҳлат дақиқан муқаррар менамояд. Мазмуни бештарро 

кафолати мазкур дар ҳолати тақсимкунӣ ва ҷудошавии шахси ҳуқуқӣ дорад. Аз 

ин рӯ, барои идроки пурраи масъалаи иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ба 

назарияи масъала рӯ овардан зарур аст. 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М., 1994. – С.165. 
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Дар КГ ҶТ зери иҷроиши уҳдадорӣ, уҳдадории як шахс (қарздор) оид ба 

манфиати тарафи дигар (кредитор) содир намудани амали муайян идрок 

мешавад. Барои он ки уҳдадорӣ ба таври лозим иҷро гардад, қонунгузор дар м. 

328-353 КГ ҶТ ҳолатҳои умумии иҷроиши уҳдадориро муқаррар менамояд. 

Асли (принсипи) асосии иҷроиши уҳдадорӣ иҷроиши лозима ҳисобида 

мешавад. Мутобиқи асли мазкур уҳдадорӣ бояд ба таври бояду шояд мутобиқи 

шартҳои уҳдадорӣ ва талаботи қонунгузорӣ, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 

дар сурати мавҷуд набудани чунин шартҳо ва талабот – тибқи одатҳои гардиши 

корӣ ё талаботи дигари пешниҳодшаванда, иҷро карда шаванд. Талаботи 

зикргардида предмет, муҳлат, макон ва воситаи иҷроишро дар бар мегиранд. 

Асли дигар – асли иҷроиши воқеии уҳдадорӣ дар зарурати иҷроиши аслии 

уҳдадорӣ ифода меёбад, яъне аз ҷониби қарздор содир намудани маҳз ҳамон 

амале, ки мазмуни уҳдадориро бе тағйири ин амал бо ҳамарзиши пулӣ ташкил 

медиҳад. Асли мазкур ба таври умумӣ дар моддаи 396 КГ ҶТ муқаррар гардида, 

инчунин дар дигар моддаҳо вобаста ба намудҳои алоҳидаи уҳдадориҳои 

шартномавӣ муайян шудааст. Иҷроиши воқеӣ ва иҷроиши лозима байни худ 

робитаи ногусастанӣ доранд. Аммо вобаста ба муносибати мутақобилаи ин 

мафҳумҳо дар адабиёти ҳуқуқӣ мулоҳизаҳои гуногун пешниҳод шудааст. Ба 

ақидаии Н.И. Краснов: «Иҷроиши лозима мафҳуми васеътар буда, иҷроиши 

воқеӣ бошад – яке аз талабҳои хусусие мебошад, ки ба мазмуни иҷроиши 

лозима дохил мешавад»1. Нуқтаи назари муқобил аз ҷониби А.В. Бенедиктов 

пешниҳод гардидааст. Ӯ қайд мекунад, ки иҷроиши лозима – қисми иҷроиши 

воқеӣ мебошад. «Иҷроиши воқеии уҳдадориҳои шартномавӣ иҷроиши лозимаи 

ҳамаи нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатиро дар бар мегирад: на танҳо 

супоридани саривақтии ҳамаи шумораи моли бо шартнома пешбинӣ гардида, 

балки супоридани он дар навъи муайншуда, тибқи стандартҳо ва шартҳои 

техникии муқарраргардида, дар шакли маҷмӯӣ, инчунин пур кардани 

                                                           
1 Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями. – М.: 

Госюриздат, 1959. – С.16. 
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саривақтии норасоиҳо дар қисматҳои алоҳида, ислоҳи саривақтии нуқсонҳои 

роҳдодашуда ё иваз кардани моли бесифат бо моли сифати лозимӣ ва ғ.»1. 

Ба андешаи В.В. Витрянский, «иҷроиши воқеӣ ва лозима – 

нишондиҳандаҳои гуногунмаъно мебошанд. Дар ҳолати аввал моҳияти иҷроиш 

ҳамчун содири амали муайян, дар ҳолати дуюм бошад – хусусияти сифатии 

амал (худдорикунӣ аз амал) ифода ёфтааст. Санҷидани аз тарафи қарздор иҷро 

шудани уҳдадорӣ, дар назди худ ду саволи мустақилмаъно мегузоранд: шахс 

амале содир кардааст, ки объекти муносибати дахлдор мебошад (талаботи 

иҷроиши воқеӣ риоя шудааст ё на) ва чи тавр ин амал содир шудааст (талаботи 

иҷроиши лозимӣ риоя шудааст ё на)?»2. 

Таҳлили меъёрҳои дахлдори КГ ҶТ чунин хулосаро имконпазир месозад, 

ки асли иҷроиши воқеии уҳдадорӣ танҳо нисбат ба иҷроиши ғайриматлуб амал 

мекунад, дар сурате ки уҳдадории иҷроиши уҳдадорӣ дар асл бо пардохти 

ҷуброни пулӣ робита надорад. Зимнан, қоидаи мазкур бо созиши тарафҳо ё ба 

шартнома ворид намудани шартҳо оид ба ҳуқуқи дасткашӣ мумкин аст тағйир 

дода шавад (моддаи 441 КГ ҶТ). Дар иқтисоди бозорӣ ситониши кредитор аз 

қарздор ҳамаи намуди зарари барои уҳдадории иҷронакарда дар шакли пулӣ, 

пурра манфиатҳои ӯро қонеъ месозад. 

Кредитори ҷамъияти азнавташкилшаванда ҳуқуқ надорад ба 

азнавташкилдиҳӣ муқобилият кунад, ки ивазкунии тарафи ғайрифаъолро дар 

уҳдадорӣ ба дунбол дорад. Дар баробари ин, барои кредитор шахсияти қарздор 

бетафовут нест, зеро бо ӯ ба муносибат ворид гардида, кредитор ҳолати молу 

мулкӣ, мавқеи ӯ дар доираи соҳибкорӣ ва дигар омилҳоро ба назар мегирад. Аз 

ин рӯ, дар қ. 2, м. 61 КГ ҶТ кафолати ҳуқуқи кредитор муқаррар шудааст, ки 

имконияти талаб кардани иҷроиши саривақтии уҳдадориро, дар ҳолати 

азнавташкилдиҳии қарздор фароҳам меоварад. 

                                                           
1 Венедиктов А.В. Гражданско–правовая охрана социалистической собственности в СССР. – Л.: Изд. АН СССР, 

1954. – С. 164. 
2 Брагинский М.И., Витрянский B.B. Договорное право: Общие положения. – С. 336. 
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Иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадорӣ аз ҷониби қарздор бо талаби кредитор 

равиши мустақили қатъи уҳдадорӣ ҳисоб мешавад, ки ба он муқаррароти м.440 

КГ ҶТ оид ба қатъи уҳдадорӣ бо иҷрои он татбиқшаванда мебошад 

Сарфи назар аз он ки дар қонун аниқ ваколати кредитор оид ба талаб 

намудани иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ дақиқан муайян карда шудааст, 

ҳеҷ гуна муқаррарот оид ба муҳтавои чунин талабот дар қонунгузорӣ муқаррар 

нашудааст. Масъалаи ҳалношуда ин аст, ки: оё кредитор метавонад ба қарздор 

оид ба иҷроиши на ҳама, балки қисми уҳдадорӣ талаб пешниҳод кунад. 

Эҳтимолан, дар чунин ҳолат ҳуқуқи интихоб ба кредитор тааллуқ дорад. Аммо, 

ба фикри мо, бояд дар қонунгузорӣ имконияти кредитор вобаста ба пеш аз 

муҳлат талаб кардани иҷрои қисми уҳдадорӣ муқаррар карда шавад. 

Ғайр аз ин, масъалаи имконияти бастани созишнома байни кредитор ва 

шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда танзими ҳуқуқиро талаб мекунад. Ҳеҷ кас 

ва ҳатто шахси ҳуқуқии қобилипардохт наметавонад дар як вақт талаботи 

пешниҳодшударо оид ба уҳададорӣ, ки муҳлати иҷроишашон нарасидааст ва 

дар давраҳои гуногун мерасад, иҷро кунад. Пешниҳоди ҳамзамони ҳамаи 

талабот маънои муфлисшавии шахси ҳуқуқиро дорад. Шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда барои пешгирии номуътадилӣ, ки бо пешниҳоди 

ҳамзамони талаботи ҳамаи кредиторон оид ба иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадорӣ 

ба миён меояд, кӯшиш мекунад, ки барои созишҳои дахлдор бо охирӣ ноил 

шаванд. Бинобар ин, агар кредитор шубҳа накунад, ки азнавташкилдиҳӣ 

ҳуқуқҳои уро поймол намекунад, созиш оид ба пешниҳод накардани талабот ба 

шахси ҳуқуқии азнавталкилшаванда, комилан муҷоз аст. 

Дар мавриди барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ барои кредитор лаҳзае фаро 

мерасад, ки идомаи муносибатҳои шартномавӣ бо қарздор номумкин мегардад. 

Аз ин рӯ, кредитори шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда мутобиқи қ.2 м.61 КГ 

ҶТ ҳуқуқ дорад, қатъи пеш аз муҳлати уҳдадориҳои шартномавиро талаб 

намояд. 

Дар чунин ҳолат талаби кредитор оид ба пеш аз муҳлат қатъ намудани 

уҳдадориҳои шартномавӣ талабот оид ба бекоркунии шартнома мебошад, ки ба 
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он меъёрҳои м. 428-487 КГ ҶТ татбиқ мегардад. Дар назарияи ҳуқуқ истилоҳи 

«бекоркунӣ» асосан дар иртиботи ба суд пешниҳод намудани даъво оид ба 

бекор кардани шартнома татбиқ мегардад. Бо талаби яке аз тарафҳо қатъи 

шартнома танҳо бо қарори суд пас аз расмиёти танзими тосудӣ амалӣ мегардад. 

Тартиб ва оқибатҳои бекор кардани шартнома дар моддаҳои 482 ва 483 КГ 

ҶТ пешбинӣ шудааст. Барои созиш оид ба бекор кардани шартнома зарурати 

риояи ҳамон шакле пешбинӣ шудааст, ки ҳангоми бастани он истифода 

шудааст. Дар қ. 2, м. 482 КГ ҶТ қоидае муқаррар шудааст, ки зарурати то ба суд 

муроҷиат кардан ба тарафи дигар пешниҳод намудани бекор кардани 

шартномаро пешбинӣ кардааст. Тарафе, ки чунин пешниҳодро қабул 

намудааст, ҷавобро ба тарафи дигар дар муҳлати нишондодашуда, ё дар 

муҳлати дар шартнома муайянгардида мефиристад. Агар чунин муҳлат ҳангоми 

бастани шартнома нишон дода нашуда бошад ё мувофиқа нашуда бошад, барои 

қабули ҷавоб муҳлати сӣрӯза пешбинӣ карда мешавад. Баҳсҳо вобаста ба бекор 

кардани шартнома аҳзҷониби суд баррасӣ карда мешавад. 

Талаби тарафҳо оид ба бекор кардани шартнома аз рӯйи табиати худ 

даъвои дигаргуншаванда мебошад. Қарори дар чунин ҳолат содиршаванда 

воқеияти ҳуқуқӣ буда, қатъи уҳдадориро ба дунбол дорад. Ҳамин тавр, сухан 

оид ба яке аз мефиристад равишҳои ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ меравад, ки дар 

моддаи 12 КГ ҶТ пешбинӣ шудааст. 

Қарори аз ҷониби суд оид ба бекор кардани шартнома содиргардида 

воқеияти ҳуқуқӣ мебошад, ки қатъи уҳдадориҳои шартномавиро ба дунбол 

дорад. 

Ҳангоми бекор кардани шартнома уҳдадории тарафҳо қатъ мегардад. Дар 

ҳолати бекор кардани шартнома уҳдадорӣ аз лаҳзаи созиши тарафҳо оид ба 

бекор кардани шартнома, агар ҳолати дигар аз шартнома барнаояд, ҳангоми 

бекор кардани шартнома бо тартиби судӣ бошад – аз лаҳзаи ба қувваи қонун 

даромадани қарори суд оид ба бекор кардани шартнома он қатъшуда ҳисоб 

мешавад. Оқибати бекор кардани шартнома дар оянда ба вуҷуд меояд. Бинобар 

ин, агар ҳолати дигар бо қонун ё созиши тарафҳо муқаррар нашуда бошад, 
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тарафҳо наметавонанд бозгашти онро ки аз ҷониби онҳо то лаҳзаи бекор 

кардани шартнома иҷро шудааст, талаб намоянд. Агар асос барои бекор 

кардани шартнома вайронкунии ҷиддии шартнома аз тарафи яке аз тарафҳо 

гардад, тарафи дигар ҳуқуқ дорад, ҷуброни зарари бо бекор кардани шартнома 

расонидашударо талаб намояд. 

Баррасии алоҳидаро масъала оид ба имконияти пеш аз муҳлат қатъ 

намудани уҳдадориҳои ғайришартномавӣ ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ талаб мекунад. Мутобиқи қ. 2, м. 328 КГ ҶТ уҳдадорӣ аз шартнома дар 

натиҷаи расонидани зарар ва дигар асосҳои дар КГ ҶТ нишондода шуда, ба 

миён меоянд. Ба ақидаи бисёр олимон «уҳдадориҳои дар натиҷаи расонидани 

зарар ба миёноянда, уҳдадорӣ аз қонун мебошанд, бинобар ҳамин онҳо 

наметавонанд ба ҳеҷ гуна тағйирот дар таркиби шартномавӣ гирифтор 

шаванд»1. 

Мақсади иҷрои уҳдадориҳое, ки аз расонидани зарар ба вуҷуд меоянд, 

соҳиб шудан ба ҳолати молу мулкии кредитор мебошад. Дар баробари ин, 

барои кредитор, пеш аз ҳама, на шахсияти қарздор, балки ҳолати молиявии ӯ 

муҳим аст. Дар ҳолатҳои азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ бо тартиби варосати 

универсалӣ ба ворисон маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадорӣ мегузарад. Дар КГ ҶТ махсус 

қайд карда мешавад, ки дар ҳолати барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, ки бо тартиби 

муқарраргардида ба расонидани зарар ба ҳаёт ё саломатӣ масуъл мебошанд, 

уҳдадории пардохтҳои дахлдор ба зиммаи ворис аст, ҳамзамон талабот оид ба 

ҷуброни зарар низ пешниҳод карда мешавад (қ. 1, м. 1079 КГ ҶТ). 

Муқарраркунии қонунии ҳуқуқи кредиторон оид ба пеш аз муҳлат талаб 

кардани иҷрокунӣ ё қатъи уҳдадорӣ ба ҳимояи манфиатҳои қонунии онҳо 

равона карда шудааст. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳӣ, баъзан шахсони ҳуқуқие таъсис дода мешаванд, ки 

уҳдадориро дар назди кредитори шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда иҷро 

карда наметавонанд. Аксаран, азнавташкилдиҳӣ бо мақсади аз қарз озод 

                                                           
1 Белякова A.M. Гражданско–правовая ответственность за причинение вреда. – M.: МГУ, 1986. – С.26; Яичков 

K.K. Права, возникающие в связи с потерей здоровья. – М., 1964. – С.99. 
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гардидан роҳандозӣ мегардад. Муқаррароти КГ ҶТ маҳз чунин таҷриба 

вобастагӣ доранд. Меъёрҳои алоҳидаи КГ ҶТ бевосита ба масъалаи ҳимояи 

ҳуқуқи кредиторон ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ, бахшида 

шудаанд. Асли низоми бунёди КГ ҶТ дар он ифода мегардад, ки он дорои 

меъёрҳои умумӣ мебошад ва вижагии танзими тамоми ниҳоди ҳуқуқӣ мумкин 

аст дар қонуни махсус ифода карда шаванд. 

Кредиторони шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда ҳуқуқ доранд иҷрои 

пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадориро назди онҳо, новобаста аз он ки чунин 

азнавташкилдиҳӣ метавонад манфиати онҳоро поймол кунад ё накунад, талаб 

намоянд. Азнавташкилдиҳӣ на ҳама вақт иҷрои уҳдадориро назди кредиторон 

ба дунбол дорад. Аксаран, азнавташкилдиҳӣ, асосан дар шакли якҷоякунӣ ё 

ҳамроҳкунӣ ба баланд бардоштани самаранокии ташкилкунӣ равона гардида ва 

ба манфиати кредиторон ҷавобгӯ мебошанд. Зоҳиран, дар баъзе ҳолатҳо 

қатъшавӣ ё иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадорӣ метавонад ба кредитор новобаста аз 

он ки эҳтимолияти иҷрои номатлуби чунин уҳдадорӣ меафзояд, манфиатнок 

бошад. Барои худи шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда иҷрои пеш аз муҳлати 

уҳдадорӣ мумкин аст ғайриимкон бошад, ё бо зарари номақбул алоқаманд 

бошад ва ӯро ба муфлисшавӣ расонад. Дар чунин ҳолат ба манфиати 

кредиторон мумкин аст зарари калон расонида шавад. 

Кредиторҳо ҳамроҳ бо қарздори худ таваккал мекунанд ва 

азнавташкилдиҳӣ яке аз ҳолатҳое мебошад, ки манфиатҳои онҳо поймол 

мегарданд. Барои кредиторони ташкилоти тиҷоратӣ худи фаъолияти 

соҳибкории у хатарнок мебошад, чунки он бо таваккал алоқаманд мебошад. 

Бинобар ин, ҳангоми азнавташкилдиҳӣ асоси ба кредиторон пешниҳод 

намудани ҳимояи зиёд нисбат ба ҳадди маъмул, беасос аст. 

Ҳолати иқтисодии шахси ҳуқуқӣ вобаста ба азнавташкилдиҳӣ набояд 

табоҳ гардад, ҳолати кредиторони ӯ бошад сирфан бо сабаби азнавташкилдиҳӣ 

беҳтар гардад. Дар ҳақиқат, амалӣ кардан ё накардани азнавташкилдиҳӣ – ин 

интихоби шахси ҳуқуқӣ мебошад, аммо чашмдошти он ки кредиторон 

метавонанд иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадории ӯроо талаб намоянд, ба ҳар 



84 

намуди азнавташкилдиҳӣ монеа мегузорад. Бояд қайд кард, ки дар чунин ҳолат 

имконияти созиш кардан бо кредитор хеле маҳдуд аст, чунки онҳо метавонанд 

дар иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадории ташкилоти азнавташкилшаванда 

манфиатдор бошанд, новобаста аз он ки ҳолати онҳо дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳӣ на танҳо бад намешавад, ҳатто беҳтар мешавад. 

«Ҳимояи кредиторон бояд вобаста ба он ба роҳ монда шавад, ки чунин 

азнавташкилдиҳӣ чунин манфиатро дар бар мегирад ё на. Ташкилоти 

азнавташкилшаванда бояд аз пешниҳоди кредиторон ҳифз шуда бошад, дар 

сурате ки агар ҳолати кредиторон табоҳ нашавад»1. 

Чунин нуқтаи назар аз рӯйи асосҳои зерин нодуруст аст. Кредитор ҳуқуқ 

надорад ба азнавташкилдиҳӣ муқхолифат кунад (иваз намудани субъекти 

ғайрифаъол дар муносибати ҳуқуқӣ). Дар сурати қабули қарор оид ба 

азнавташкилдиҳӣ фикри кредитор ба инобат гирифта намешавад, танҳо у огоҳ 

карда мешавад, ки уҳдадорӣ аз рӯйи шартномаи пештар баста шуда, аз ҷониби 

субъекти дигар иҷро карда мешаванд. Бояд ба назар гирифт, ки бо қарздори 

аввал шартнома баста, кредитор бояд ба обрӯи тиҷорат ва мавқеи ӯ дар бозори 

молӣ ва ғайрас самтгирӣ намояд. «Шахсияти» қарздор барои ӯ муҳим нест. 

Маҳз бинобар ҳамин дар қ. 2, м. 61 КГ ҶТ кафолати ҳуқуқи кредитор муқаррар 

карда шудааст, ки иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадориро дар ҳолати 

азнавташкилдиҳии қарздор, талаб мекунад. Ба фикри мо, инчунин бастани 

шартнома байни қарздор ва кредитор оид ба пешниҳод накардани талаб аз 

ҷониби кредитор ба шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда имконпазир мебошад. 

Дар натиҷаи иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи пеш аз муҳлати уҳдадорӣ дар 

кредитори ҷамъияти барҳамдодашаванда мумкин аст зарар ба миён ояд, ки 

ҷуброни онро кредитор метавонад аз қарздор талаб кунад. Саволе ба миён 

меояд, ки оё далели гузаронидани азнавташкилдиҳӣ асоси талаби кредитор оид 

ба ҷуброни зарар шуда метавонад ё на? Ба фикри мо, талаб оид ба ҷуброни 

зарар талаби иловагие мебошад, ки метавонад ҳамзамон бо талаби иҷрои пеш аз 

муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ пешниҳод гардад. 

                                                           
1 Отнюкова Г. Исполнение обязательств // Российская юстиция. – 1996. – № 3. – С. 107. 
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«Зарарҳо пайомади иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ мебошад, ки дар 

натиҷа, манфиати кредитор поймол мегардад, ки на вобаста аз шартномаи 

басташуда, балки ҳамчун натиҷаи амалисозии ҳуқуқи иловагии ба кредитор 

пешниҳодгардида – ҳуқуқ ба иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ ба миён 

меояд. Аз ин рӯ, дар ин ҷо зарар – ин манфиати бадастнаовардаи кредитор 

мебошад»1. 

«Дар доктринаи ҳуқуқи англо-америкоӣ ҳангоми ҷуброни зарар ду 

манфиати ба ҳимоя зарурбуда фарқ карда мешаванд. Манфиати созишии 

мусбат дар он аст, ки тарафи ҷабрдида бо ҷуброни зарар дар чунин ҳолате 

гузошта шавад, ки дар он ӯ мебоист қарор дошт, агар шартнома иҷро намешуд. 

Зери мафҳуми манфиати шартномавии манфӣ ҳуқуқи тарафи ҷабрдида оид ба 

ҷуброни хароҷот идрок мешавад, ки аз ҷониби у бо баҳисобгирии он ки 

контрагент уҳдадориҳои худро аз рӯйи шартнома иҷро мекунад, ба уҳда 

дорад»2. 

Ниҳоди ҷуброни зарарҳо дар қонунгузории гражданӣ комилан аз соҳаи 

мушобеҳи он дар ҳуқуқи англо-америкоӣ, олмонӣ ва фаронсавӣ фарқ мекунад. 

Дар ҳуқуқи англо-америкоӣ ҷуброни зарар ба сифати масъулияти шартномавӣ 

ба ҳуқуқи шартномавӣ дохил мешавад. Дар ҳуқуқи олмонӣ ва фаронсавӣ 

ҷуброни зарар, ҳамчун шакли масъулияти шартномавӣ, дар дараҷаи меъёрҳои 

умумии ҳуқуқи уҳдадорӣ танзим карда мешавад. Дар КГ ҶТ меъёрҳо оид ба 

мафҳум, намуд ва мазмуни зарар дар қисмати «Муқаррароти умумӣ» муқаррар 

гардида, меъёрҳои универсалӣ мебошанд. Масъала оид ба зарар дар ҳамаи 

ниҳодҳои ҳуқуқи гражданӣ, аз ҷумла ҳангоми татбиқи меъёрҳо оид ба шахсони 

ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. 

Ҳангоми баррасии масъала оид ба ҷуброни зарар, бояд ҷуброни зарар 

ҳамчун чораи ҷавобгарӣ ва ҷуброни зарар ҳамчун воситаи ҳимоя фарқ карда 

шавад. Равиши анъанавии доктринаи ватанӣ зери мафҳуми зарар, ҳамчун 

мақулаи (категорияи) ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ, натиҷаҳои манфии бо 

                                                           
1 Тарасенко Ю.А. Кредиторы: защита их имущественных прав. – M.: Юр книга. 2004. – С. 23. 
2 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М., 1991. – С.38. 
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рафтори ғайриҳуқуқӣ дар самти амволии ҷабрдидаро бавуҷудомадаро 

мефаҳмад. Бояд қайд кард, ки ҷавобгарии гражданӣ–ҳуқуқӣ дар сурати 

мавҷудияти шартҳои зерин ба миён меояд: зарар, амали ғайриқонунӣ, алоқаи 

сабабӣ ва гуноҳи зараррасонанда. Маҷмӯи ин шартҳо ба кредитор имконияти 

ҳимояи ҳуқуқи вайроншудаи худ ва талаби ҷубронро таъмин мекунад. 

Ҳамзамон, қонунгузор дар м. 12 КГ ҶТ ҷуброни зарарро ба равишҳои 

ҳимояи ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ дохил мекунад. Нақши асосӣ ҳангоми 

ҷуброни зарарҳо ба функсияи ҷубронии ҷавобгарӣ тааллуқ дорад, ки бо моддаи 

15 КГ ҶТ тасдиқ карда мешавад. Ҷуброни зарарҳо – ин хароҷоте мебошад, ки ба 

азнавбарқароркунии ҳуқуқи поймолшудаи шахс равон карда шудааст. 

Аз рӯйи қоидаи умумӣ, мутобиқи м. 330 КГ ҶТ, қарздор уҳдадор аст ба 

кредитор зарари дар натиҷаи иҷронакунӣ ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣ 

расонидашударо барқарор кунад. Зарар – ин пайомади манфии амволӣ барои 

кредитор мебошад, ки вобаста ба иҷронакунӣ ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣ ба 

вуҷуд омадааст. Асли ҷуброни пурраи зарарро муқаррар намуда, КГ ҶТ зери 

мафҳуми зарар хароҷотеро мефаҳмад, ки шахси ҳуқуқаш вайронгардида масраф 

намудааст, ё бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи вайронгардидаи худ масраф 

намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани амволи ӯ (зарари воқеӣ), инчунин 

даромади ба даст наомадае, ки ин шахс, агар ҳуқуқаш вайрон намегардид, дар 

шароити муқаррарии аҳдҳои гражданӣ метавонист ба даст оварад (фоидаи аз 

дастрафта) (қ. 2, м. 15). Татбиқи асли ҷуброни пурраи зарар бинобар зарурати 

барқароркунии ҳуқуқи тарафи ҷабрдида дар уҳдадорӣ ба миён омадааст. 

Ҷуброни зарарҳо, ҳамчун чораи ҳимоя, на таҳо дар низоми ҳуқуқии ватанӣ 

баррасӣ карда мешавад. Чунончи, масалан Конвесияи Вена аз соли 1980 дар 

шартномаи байналмилалии хариду фурӯши мол ҷуброни зарарҳоро на ҳамчун 

чораи ҷавобгарии ҳуқуқии шартномаро поймолкардаи контрагент мефаҳмад, 

балки ҳамчун равиши ҳимояи ҳуқуқии субъекти ҷабрдида. Тибқи моддаи 74 

Конвенсияи мазкур «зарарҳо барои вайрон кардани шартнома аз ҷониби яке аз 

тарафҳо маблағи баробар ба он зарарҳо, аз ҷумла фоидаи аздастрафта, ки аз 

тарафи дигар дар натиҷаи вайрон кардани шартнома ба вуҷуд омадааст, ташкил 
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медиҳад. Чунин зарарҳо набояд аз зиёне зиёд бошад, ки тарафи вайроннамуда 

бояд пешбинӣ мекард. Аз ин ҳолат чунин бармеояд, ки мазмуни асосии даъво 

оид ба ҷуброни зарарҳо дар он ифода меёбад, ки тарафи ҷабрдида ба чунин 

ҳолати иқтисодие гузошта шавад, ки агар шартнома иҷро мешуд, ӯ қарор 

мегирифт»1. 

Ҳангоми муайян намудани зиёни воқеӣ дар қисмати хароҷоте, ки шахси 

ҷабрдида бояд барои барқароркунии ҳуқуқи поймолгардида ба уҳда гирад, 

зарурати чунин хароҷот ва ҳаҷми эҳтимолии он бояд бо ҳисобу китоби асоснок, 

далел, ки ба сифати онҳо ҳисобнома барои бартараф кардани нуқсонҳои мол, 

кор ва хизматрасонӣ пешниҳод мегарданд, инчунин шартномае, ки ҳаҷми 

ҷавобгариро барои вайрон намудани уҳдадорӣ муайян мекунад ва ғайра тасдиқ 

карда шавад. Ҳаҷми фоидаи аздастрафта бошад бо дарназардошти хароҷоти 

оқилонае, ки кредитор бояд амалӣ мекард, агар уҳдадорӣ иҷро мешуд, муайян 

карда мешавад. Аз ҷумла, бо талаби ҷуброни зарарҳо дар шакли даромади 

нагирифта, ки бо таҳвил накардани ашёи хом ё маҳсулоти ҷузъӣ расонида 

шудааст, ҳаҷми чунин фоида бо дарназардошти арзиши фурӯши моли тайёр, ки 

бо шартномаи бо харидорони ин мол муқаррар карда шудааст, бо аз ҳисоб 

баровардани нархи ашёи хоми таҳвилнакарда ё маҳсулоти ҷузъӣ, хароҷоти 

нақлиётӣ – тайёркунӣ ва дигар хароҷоте, ки бо истеҳсоли маҳсулоти тайёр 

вобаста аст, муайян карда мешавад. 

Асоси қоидаи дар боло номбаргардидаро ҳолати зерин ташкил медиҳад. 

Ҳаҷми зарарҳои ҷуброншаванда дар бисёр маврид ба он вобаста аст, ки кадом 

нархҳо ба асоси ҳисобу китоб гузошта шудааст, зарари воқеӣ ва фоидаи 

аздастрафта. Мол, кор ва хизмарасонии яксон метавонанд нархҳои гуногун 

дошта бошанд. Пеш аз ҳама, ин ҳолат бо моҳияти иқтисоди бозоргонӣ тавзеҳ 

мешавад, ки дар он сатҳи нарх бо дараҷаи талабот муайян карда мешавад. Вале, 

нақши муҳимро, масалан, нархи мавсимӣ ва тафриқавӣ, маҳалли муносиби 

тиҷорат, таъсири андоз ва ҳоказо мебозанд. Ғайр аз ин, бо дарназардошти 

                                                           
1 Конференция ООН по договорам международной купли–продажи товаров. Официальные отчеты / ООН. 1981. 

– С.68. 
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татбиқи ҷараёни таварруми нархҳо, ки дар рӯзи иҷроиши уҳдадорӣ мавҷуд буд, 

ҷуброни пурраи зарарҳоро таъмин намекард, дар баъзе ҳолатҳо қарздори 

уҳдадориро иҷронакардаро ба ҳолати беҳтар назар ба кредитор мегузошт, 

муайян карда мешавад. Бинобар ин қоидаи номбаргардида мақсади таъмини 

ҷуброни боадолати зарарҳоро дорад, ки дар натиҷаи вайрон кардани уҳдадорӣ 

расонида шудааст. Дар баробари ин тарафҳо ҳуқуқи дар шартнома муайян 

намудани онро доранд, ки кадом нарх ҳангоми баҳисобгирии зарарҳо дар 

ҳолати вайрон кардани он ба назар гирифта мешаванд. Тартиби дигари 

баҳисобгирии зарарҳо дар қисмати нархи истифодашаванда метавонад бо қонун 

ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар карда шавад.  

Дар сурати муроҷиат ба суд талаб оид ба ҷуброни зарарҳо бояд бо далели 

дахлдор тасдиқ карда шавад. Кредиторе, ки аз қарздор ҷуброни зиёнро дар 

намуди фоидаи аздастрафта талаб мекунад, уҳдадор аст, ки ба суд ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи он ки аз ҷониби ӯ тамоми чораҳои лозимӣ ва тайёрии дахлдор 

барои ба даст овардани фоида, ки вобаста ба аз тарафи қарздор роҳ додан ба 

вайронкунии уҳдадорӣ ба миён омад, андешида шудаанд. Барои ҷуброни 

зарарҳо даъвогар бояд далелҳои тасдиқкунандаи: 

– аз ҷониби ҷавобгар вайрон гардидани уҳдадорӣ аз рӯйи шартнома; 

– робитаи сабабӣи байни зарарҳои ба боромада ва иҷро накардан ё иҷрои 

номатлуби уҳдадорӣ; 

– ҳаҷми зарарҳо (фоидаи воқеӣ ва аздастрафта), ки вобаста ба аз ҷониби 

ҷавобгар вайрон гардидани уҳдадориҳои худ бамиёномадаро пешниҳод намояд. 

Агар барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣ ҷаримаи 

дерпардохт муқаррар шуда бошад, дар ин сурат зарарҳо дар қисми бо ҷаримаи 

дерпардохт пӯшиданашуда, ҷуброн карда мешавад. Зарарҳои ба кредитор дар 

натиҷаи иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ ҷубронгардида, намуди махсуси 

зарарҳо мебошанд, ки муқарраркунии алоҳидаи қонуниро талаб мекунанд. 

“Рафтани” қарздор аз уҳдадории муайян дар натиҷаи гузаронидани 

азнавташкилдиҳӣ вайронкунии ин уҳдадорӣ ба ҳисоб меравад. Бо таҳдиди 

пешбурди кор бо контрагенти номақбул, кредитор бояд зуд муносибаташро бо 
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қарздор қатъ кунад, ки албатта ба нақшаи ӯ ҳангоми бастани шартнома дохил 

намешуданд. Вале азнавташкилдиҳӣ барои шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқи бевосита дар 

қонун муқарраргардида мебошад. Бинобар ин, дар назарияи умумии ҳуқуқ, 

азнавташкилдиҳӣ ҳуқуқвайронкуние нест, ки асоси ҷавобгарӣ бошад. 

Аз ин рӯ, ҷуброни зарарҳо бояд ҳамчун натиҷаи иҷрои пеш аз муҳлат ё 

қатъи уҳдадорӣ аммо на ҳамчун ҷавобгарии қарздор идрок гардад. Зери 

мафҳуми зарарҳо ҳамчун мақулаи ҷавобгарӣ оқибати манфӣ дар самти 

молиявии кредитор фаҳмида мешавад, ки аз амалҳои ғайриқонунии қарздор ба 

вуҷуд омадаанд. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ рафтори ғайриқонунӣ нест. 

Набояд зарарҳо ҳамчун хароҷоти ба барқароркунии ҳуқуқи кредитор, ки ба 

рафтори номатлуби қарздор равона гардида, тавсиф карда шавад. 

Зарарҳоро бояд ҳамчун талабе баррасӣ гардад, ки ҳамзамон бо талаби 

иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи шартнома пешниҳод мегардад. Дар ин ҳол, 

зарарҳо на танҳо вобаста ба вайрон кардани шартномаи басташуда, балки чун 

натиҷаи аз ҷониби кредитор амалӣ намудани ҳуқуқи иловагӣ ба вуҷуд меоянд 

(ҳуқуқ ба иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ). Асос барои ҷуброни он худи 

далели гузаронидани азнавташкилдиҳӣ мегардад, шарти ҷуброн бошад – талаби 

кредитор оид ба иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи уҳдадорӣ ба шумор меравад. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ на ҳама муаллифон дурустии ҷуброни зарарҳоро 

ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ эътироф мекунанд1. Ин ҳолат чунин 

тавзеҳ карда мешавад. Равиши анъанавии доктринаи ватанӣ зери мафҳуми 

зарарҳо мақулаии масъулияти ҳуқуқи гражданӣ оқибати манфии дар натиҷаи 

рафтори ғайриқонунӣ дар соҳаи молумулкии ҷабрдида бавуҷудомадаро 

мефаҳмад. Чунин оқибатҳои манфӣ дар моликият зарарҳои мусбат номида 

мешуданд, ки онҳо бо камшавии моликияти мавҷудаи ҷабрдида ва ба даст 

наовардани даромадҳо алоқаманд мебошанд, агар бузургии онро ба назар 

гирифт, ки ба он мумкин буд афзояд, вале дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунӣ 

моликияти ҷабрдида наафзудааст»2. Зарарҳо чораи ҷавобгарии гражданӣ-

                                                           
1 Ниг.: Хохлов В.А. Обеспечение исполнения обязательств. – С. 201. 
2 Ниг.: Нам K.B. Убытки и неустойка // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. 

– М., 1998. – С. 348. 
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ҳуқуқӣ барои ҳуқуқвайронкунии содиршуда мебошад. Азнавташкилдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунии гражданӣ набуда ва мувофиқан асоси татбиқи 

чораҳои ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҷуброни зарар намегардад. 

Тасаввур мегардад, ки имконияти кредитор оид ба аз қарздор (шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда) талаб намудани ҷуброни зарар иқдоми зиёдатӣ нест. 

Ба таъриф дар мавриди ҷавобгарӣ дар муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ аз 

дидгоҳи дигар низ муносибат кардан мумкин аст. Ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи 

гражданӣ ҳолати махсуси бо ҳуқуқ танзимшударо мефаҳмонад, ки байни 

тарафе ки ҳуқуқаш вайрон гардидааст (кредитор) ва тарафе ки қонунгузор онро 

шахси масъул эътироф намудааст (қарздор) ба вуҷуд меояд. Мазмуни ин ҳолат, 

пеш аз ҳама, дар қайди талаботи ҳуқуқӣ оид ба барқароркунии ҳолати 

молумулкии пешинаи тарафи ҷабрдида бо ёрии воситаҳои муайяни ҳимоя 

ифода мегардад. Дар сурати муайянсозии ҷавобгарӣ аз рӯйи уҳдадорӣ бояд 

ҷавобгарӣ ҳамчун уҳдадории қарздоре, ки ба вайроншавии уҳдадорӣ роҳ 

додааст ва бояд ба кредитор зарарҳои расонидашударо ҷуброн намояд ва 

ҷаримаи дерпардохти азрӯйи қонун ё шартнома муқарраргардидаро пардохт 

намояд, фаҳмида шавад. Масалан, М.Л. Брагинский қайд мекунад, ки 

«ҷавобгарӣ барои вайрон кардани уҳдадорӣ гуфта, чораҳои аз ҷониби қонун 

муқарраргардидаи таъсиррасонии амволӣ ба қарздори уҳдадориро вайронкарда, 

фаҳмида мешавад. Ду шакли ҷавобгарӣ барои вайрон кардани уҳдадорӣ фарқ 

карда мешавад, якум, ҷуброни зарарҳои расонидашуда, дуюм, пардохти 

ҷаримаи дерпардохт»1. 

Ҳуқуқи кредитор оид ба талаб намудани иҷрои пеш аз муҳлат ё қатъи 

уҳдадорӣ, инчунин ҷуброни зарар пурра мантиқи умумии КГ ҶТ-ро ифода 

мекунад. Азнавташкилдиҳӣ тағйири шахс дар муносибатҳои амволӣ ва дигар 

муносибатҳо, аз ҷумла шартномавӣ мебошад. Тағйири шартномаи байни 

тарафҳо басташуда бо тартиби яктарафа амалӣ мегардад. Дар КГ ҶТ ба қадри 

кофӣ пайгирона равишҳои ҳимояи ҳуқуқи кредиторон ҳангоми тағйири 

шартҳое, ки шартнома дар асоси он баста шудааст, муайн карда шудааст. 

                                                           
1 Гражданское право России: курс лекций. Ч.1 / Под. ред. О.И.Садикова. – М.: Юрид. лит–ра, 1996. – С .269. 
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Шакли махсуси кафолати ҳуқуқи кредиторони шахси ҳуқуқӣ ҳангоми 

азнавташкилдиҳии он қоидаи дар қ. 3, м. 61 КГ ҶТ муқарраргардида мебошад. 

Агар тавозунии тақсимотӣ имконияти муайян намудани вориси шахси ҳуқуқии 

азнавташкилдиҳандаро надиҳад, шахсони ҳуқуқии нав ташкилшуда аз рӯйи 

уҳдадории шахси азнавташкилшаванда дар мавриди уҳдадории шахси 

азнавташкилшуда дар назди кредиторони он ҷавобгарии муштарак доранд. 

Барои баррасии ин масъала мебояд ба таърифи ҷавобгарӣ дар маҷмӯъ, 

инчунин ба мафҳуми ҷавобгарии муштарак таваҷҷуҳ гардад. То ҳол дар ҳуқуқи 

гражданӣ таърифи аз ҷониби О.С. Иоффе пешниҳод гардида, маъмул аст, ки 

тибқи он: «Ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ муҷозот (санксия) барои 

ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки барои вайронкунанда оқибати манфиро дар 

шакли маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ, ё уҳдадории нав ё 

иловагиро таҳмил кардан, ба миён меорад»1. 

Тибқи м. 344 КГ ҶТ, агар дар уҳдадорӣ якчанд кредитор ё якчанд қарздор 

иштирок кунанд, дар ин ҳолат ҳар яке аз кредиторон ҳуқуқ дорад, иҷроишро 

талаб кунад ва ҳар яке аз қарздор уҳдадор аст, уҳдадориро бо дигарон баробар 

иҷро кунад, чунки аз қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё шартҳои 

уҳдадорӣ ҳолати мазкур бармеояд. Ҳамин тариқ, дар ҳолати бисёршахсӣ дар 

уҳдадорӣ моддаи асли ҷавобгарии қисмиро муқаррар мекунад. Дар сурате ки 

иҷрои қисмии уҳдадорӣ татбиқ нагардад, қонун метавонад ҷавобгарии 

муштаракро барои уҳдадорӣ муқаррар кунад. Маҳз уҳдадории муштарак ва 

махсусан ҷавобгарии муштараки қарздорон дар дараҷаи ҳадди аксар ҳуқуқи 

кредиторонро таъмин мекунад. 

Аз рӯйи қоидаи умумӣ уҳдадории муштарак метавонад ё дар тарафи 

кредитор ё қарздор, ё ки ҳамзамон дар ҳар ду тараф бошад. Муштаракият дар 

шаклҳои нишондода шуда дар ҳолате ба миён меояд, ки агар он бо шартнома 

пешбинӣ гардида бошад, ё бо қонун муқаррар карда шавад. Иштирокчиёни 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ки маблағро пурра нагузаронидаанд, аз 

рӯйи уҳдадории он ҷавобгарии муштаракро дар ҳаҷми арзиши қисми 

                                                           
1 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит-ра, 1975. – С. 97. 
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пардохтнагардидаи маблағи ҳар як иштирокчӣ, ба уҳда доранд (қ. 1, м. 94 КГ 

ҶТ). Ҷамъият (ширкат)-и асосие, ки ҳуқуқи ба ҷамъияти фаръӣ, аз ҷумла тибқи 

шартнома ба он додани дастурҳои барояш ҳатмиро дорад, аз рӯйи аҳдҳое, ки 

ҷамъияти фаръӣ бо мақсади иҷрои чунин дастурҳо анҷом медиҳад, ба ин 

ҷамъият масъулияти муштарак дорад (қ. 2, м. 116 КГ ҶТ). 

Шахсе, ки коғази қиматнокро додааст ва тамоми ашхосе, ки онро 

индоссатсия кардаанд, дар назди соҳиби қонунии он масъулияти муштарак 

доранд (қ. 1, м. 161 КГ ҶТ). Агар амволи гаравдеҳ, ки мавриди гарав мебошад, 

тибқи тартиби варосати ҳуқуқӣ ба якчанд шахс гузашта бошад, ҳар як ворис 

(бадастоварандагони амвол) оқибатҳоеро, ки аз натиҷаи бо гарав таъмин 

намудани ӯҳдадорӣ бармеоянд, ба андозаи мутаносиб ба амволи зикргардидаи 

ба онҳо гузашта, ба уҳда доранд. Аммо агар мавриди гарав тақсимнашаванда 

бошад ё бо асосҳои дигар таҳти моликияти умумии ворисони умумӣ бошад, 

онҳо ба гаравдеҳони муштарак табдил меёбанд (қ. 2, м. 382 КГ ҶТ). 

Ҳангоми аз тарафи қарздор иҷро нанамудан ё иҷрои номатлуби бо замонат 

таъмин кардани уҳдадорӣ кафил ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат 

масъулияти субсидарии кафилро пешбинӣ накарда бошанд, дар назди кредитор 

муштарак ҷавобгар мебошанд (қ. 1, м. 392 КГ ҶТ). Ашхосе, ки якҷоя замонат 

додаанд, агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, 

дар назди кредитор якҷоя ҷавобгаранд. 

Мутобиқи қ. 3, м. 61 КГ ҶТ агар тавозуни тақсимот барои муайян 

намудани андозаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ворисони ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда имконият надиҳад, шахси ҳуқуқии навтаъсис аз рӯйи 

уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда дар назди кредиторони ӯ 

масъулияти муштарак доранд. Меъёри номбаргардида барои бартараф кардани 

оқибати ҳуқуқвайронкунӣ, ки ҳангоми гузаронидани азнавташкилдиҳӣ роҳ дода 

шудааст, равона карда шудааст. 

Аз даъво оид ба эътирофи беэътибории қарори мақомоти бақайдгиранда 

оид ба бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ таъсис 

дода шудааст, судҳо қайд мекунанд, ки чунин қарор ҳуқуқи кредитори шахси 
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ҳуқуқии азнавташкилшавандаро поймол намекунанд, чунки дар ҳолате, ки агар 

қарз дар назди кредитор ба тавозуни тақсимотӣ ворид нашуда бошад, дар ин 

сурат шахсони ҳуқуқии бавуҷудомада, дар назди кредитори шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда, масъулияти муштарак доранд 

Мутобиқи қ. 3, м. 61 КГ ҶТ агар тавозуни тақсимот барои муайян 

намудани андозаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ворисони ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда имконият надиҳад, шахси ҳуқуқии навтаъсис аз рӯйи 

уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда дар назди кредиторони ӯ 

масъулияти муштарак доранд. Санади ғайримеъёрии шикоятшаванда ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии даъвогарро вайрон намекунад. 

Масъулияти муштарак дар асоси қ. 1, м. 346 КГ ҶТ дар ҳолати мазкур дар 

асоси қонун ба вуҷуд меояд. Ҳагоми масъулияти муштараки қарздор, кредитор 

ҳуқуқ дорад аз ҳамаи қарздорони муштарак пурра ё қисман иҷроишро талаб 

кунад.. Тартиби эълони чунин талабот ба хоҳиши худи кредитор вобаста аст. 

Ин уҳдадории муштаракро аз нуқтаи назари кредитор эътимоднок мегардонад. 

Кредиторе, ки пурра талаботаш аз ҷониби яке аз қарздори муштарак қонеъ 

нагардидааст, метавонад аз қарздорони муштараки боқимонда пардохтро талаб 

намояд. Қарздорони муштарак то он вақте ки уҳдадориро пурра иҷро 

намекунанд, уҳдадор боқӣ мемонанд. 

Аз ҷониби яке аз қарздорон пурра иҷро намудани уҳдадории муштарак 

қарздорони дигарро аз иҷрои уҳдадорӣ дар назди кредитор озод мекунад (қ. 1, 

м. 348 КГ ҶТ). Тибқи қ. 2, м. 348 КГ ҶТ агар аз муносибати байни қарздорони 

муштарак тартиби дигаре барнаояд: 

– қарздоре, ки уҳдадории муштаракро иҷро кардааст, ҳақ дорад, нисбат ба 

дигар қарздорон талаби тарҷеӣ( регрессӣ0, бо ҳиссаи баробар, бо аз ҳисоб 

баровардани ҳиссаи худ, пешниҳод намояд. Аз муносибати байниҳамдигарии 

қарздорон мумкин аст равиши дигар ба муайянсозии ҳаҷми талаботи қарздор, 

ки уҳдадории муштаракро дар назди кредитор иҷро кардааст ва он бояд аз 

тарафи ҳар як қарздор қонеъ карда шавад, барояд. Масалан, ҳар як иштирокчии 

амволи ҳиссагӣ уҳдадор аст дар пардохти андоз, дигар пардохтҳо вобаста ба 
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моликияти умумӣ, инчунин дар дигар хароҷоти ба ҳиссаи худ баробар, иштирок 

намояд. Ҳисобу китоби мутақобила байни расонандагони зарар, ки дар назди 

ҷавобгар муштарак масъул мебошанд, на ба ҳиссаҳои баробар, балки 

мутаносибан, вобаста ба дараҷаи гуноҳашон амалӣ карда мешавад; 

– қисми напардохтаи яке аз қарздорони муштарак ба қарздоре, ки 

уҳдадории муштаракро иҷро кардааст, ба ҳиссаи баробар ба уҳдаи ҳамон 

қарздор ва қарздорони дигар гузошта мешавад.  

Бояд қайд кард, ки меъёри қ. 3, м. 61 КГ ҶТ танҳо ба ҳимояи манфиатҳои 

кредиторони шахси ҳуқуқӣ, ки дар шакли тақсимкунӣ ва ҷудокунии 

азнавташкил шудаанд, равона карда шудааст. Чунки мушкилӣ дар муайянсозии 

ворис метавонад танҳо дар ин ҳолат, яъне ҳангоми тартибдиҳии тавозуни 

тақсимотӣ ба вуҷуд ояд. Талаби кредитор метавонад ба қарздорони муштарак – 

ворисон, танҳо баъди хотимаёбии азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ, яъне баъди 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи тақсимкунӣ ва 

ҷудокунӣ ба вуҷуд омадаанд, пешниҳод гардад. 

Дар тасдиқи гуфтаҳои Е.П. Дивер ақидае иброз гардида буд, ки «қоида оид 

ба масъулияти муштараки ҳамаи ворисоне, ки баъди чорабиниҳои 

азнавташкилдиҳии тақсимкунӣ ва ҷудокунӣ амал мекунанд, муаммои 

ҷавобгарии шахси ҳуқуқии азнавташкилшударо дар назди кредиторҳо пурра 

ҳал намекунад». Дар қ. 3, м. 61 КГ ҶТ сухан оиди ба масъулияти муштараки 

шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада меравад. Зоҳиран, шахси ҳуқуқие, ки дар 

шакли тақсимкунӣ аз нав ташкил шудааст, ба гурӯҳи шахсони ҳуқуқии нав 

бавуҷудомада дохил намешаванд. Ҳамин тариқ, дар таҷриба ҳолатҳое мумкин 

ба вуҷуд оянд, ки дар натиҷаи он мутобиқи тавозуни тақсимотӣ, ки гузариши 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳоро ҳангоми азнавташкилдиҳӣ дар шакли ҷудокунӣ ба 

расмият дароварда мешавад, сармояҳои фаъол дар моликияти шахси ҳуқуқии 

азнавташкилшаванда боқӣ мемонад, қарз ва амволи номатлуб бошад, бо 

тартиби варосат ба шахси ҳуқуқии нав ташкилшуда мегузарад. Дар чунин 

ҳолат, кредиторе ки аз рӯйи шартнома ҳуқуқ ва уҳдадорӣ ба ӯ гузаштааст ва дар 

тавозуни тақсимотӣ ифода нагардидааст, наметавонад талаботи худро ба шахси 
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ҳуқуқии амалкунанда, ки дар шакли ҷудокунӣ аз нав ташкил шудааст, 

пешниҳод намояд. Ин ҳолатро ба назар гирифта, муаллиф пешниҳод мекунад, 

ки тасвияти қ. 3, м. 61 КГ дар таҳрири нав ифода карда шавад: «Агар тавозуни 

тақсимотӣ имконияти муайянсозии вориси шахси ҳуқуқии азнавташкилшударо 

надиҳад, дар ин ҳолат шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада ва амалкунанда аз 

рӯйи уҳдадории шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда дар назди кредитор 

масъулияти муштарак доранд»1. 

Дар ин раванд зарур аст, нисбат ба шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда 

назорат муқаррар карда шавад. Агар чунин шахс пурра ё қисми зиёди дороии 

шахси ҳуқуқии азнавташкилшавандаро диҳад, ҳуқуқи кредиторони шахси 

ҳуқуқии азнавташкилшаванда вайрон карда мешаванд. Дар асоси м. 65 КГ ҶТ 

дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаботи кредиторони ӯ ба навбати 

зайл қонеъ гардонида мешаванд: 

– дар навбати аввал – талаби шаҳрвандоне, ки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зиён ба ҳаёт ва 

саломатиашон масъулият дорад, бо роҳи ба сармоя табдил додани пардохтҳои 

дахлдори вақтбайъ қонеъ гардонида мешавад. Дар сурати барҳам додани 

бонкҳо ё дигар ташкилотҳои кредитӣ, ки маблағҳои шаҳрвандонро ҷалб 

намудаанд, дар навбати аввал талаботи шаҳрвандоне, ки амонатгузори онҳо 

мебошанд, қонеъ гардонида мешаванд; 

– дар навбати дуюм – дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва 

музди кори ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани ҳаққи қалам аз рӯйи шартномаҳои муаллифӣ 

ҳисобу китоб карда мешавад; 

– дар навбати сеюм – талаби кредиторон аз рӯйи уҳдадориҳое қонеъ 

гардонида мешаванд, ки бо гарави амволи шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда 

таъмин гардидаанд; 

– дар навбати чорум – қарз аз рӯйи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта 

мешавад; 

                                                           
1 Дивер Е.П. Асари ишорашуда. – С. 62. 
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– дар навбати панҷум – талаби кредиторони дигар тибқи қонун ҳисобу ки-

тоб карда мешавад. 

Талаби ҳар навбат пас аз пурра қонеъ гардонидани талаби навбати пешина 

қонеъ гардонида мешавад. Дар сурати нокифоя будани амволи шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда, агар дар қонун тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, 

ин амвол дар байни кредиторон мувофиқи қонунҳои амалкунанда, тақсим карда 

мешавад. Агар комиссияи барҳамдиҳӣ қонеъ гардонидани талаботи кредиторро 

рад кунад, ё аз баррасии он саркашӣ намояд, кредитор ҳуқуқ дорад, ки то 

тасдиқ гардидани тавозунии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ нисбат ба амали 

комиссияи барҳамдиҳӣ ба суд даъво намояд. Бо қарори суд талаби кредитор 

мумкин аст аз ҳисоби амволи боқимондаи шахси ҳуқуқии барҳамдодашуда 

қонеъ гардонида шавад. Талаби кредитор, ки пас аз гузаштани муҳлати барои 

пешниҳоди он муқаррарнамудаи комиссияи барҳамдиҳӣ пешниҳод гардидааст, 

аз ҳисоби амволи шахси қарздор, ки пас аз қонеъ гардонидани талаби саривақт 

пешкашнамудаи кредиторон боқӣ мондааст, қонеъ гардонида мешавад. Талаби 

кредиторон, ки бо сабаби нокифоя будани амволи шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда қонеъ гардонида нашудааст, ба истиснои ҳолатҳои 

пешбининамудаи моддаи 68 ҳамин Кодекс, пардохташуда дониста мешавад. 

Талаби кредитороне, ки комиссияи барҳамдиҳӣ онҳоро эътироф накардааст, 

агар кредитор ба суд бо даъво муроҷиат накарда бошад, инчунин талабе, ки 

қонеъ гардонидани он бо қарори суд ба кредитор рад шудааст, ҳамчунин 

пардохташуда дониста мешаванд. 

Ҳамин тавр, дар асоси нуктаҳои дар боло зикргардида мувофиқи мақсад 

мебуд, агар дар қонунгузорӣ чораҳои ба муайянкунандаи қарздор 

мусоидаткунанда муқаррар карда шаванд; пешгирии татбиқи чораҳои 

ҷавобгарии муштарак, дар ҳолати зарурӣ бошад, татбиқи онҳо – тавсеаи самти 

татбиқи онҳо, бо имконияти истифодаи қиёси қонун. Барои ин талаб карда 

мешавад: ба м. 20 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» тағйирот дар хусуси он ворид карда шавад, 

ки шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда дар сурати азнавбақайдгирӣ ба 
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мақомоти бақайдгирӣ бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи арзиши дороиҳоеро, ки 

имконияти истифодаи воқеии онҳоро барои истифодаи уҳдадорӣ дар назди 

кредиторон нишон медиҳад, пешниҳод намояд. Дар ин ҳол додани дороиҳо дар 

намуди қарзи дебиторӣ бо муҳлатҳои гузаштаи даъво, наметавонад ҳамчун 

додани дороиҳо баррасӣ гардад. Якҷоя бо санади варосат ба мақомоти 

бақайдгирӣ хулосаи аудитори мустақил пешниҳод карда мешавад, ки аз он бояд 

барояд, ки нархидороиҳои холиси ҷамъият, ки арзадиҳанда хоҳиш дорад, ки он 

бақайд гирифта шавад, на танҳо аз сармояи оинномавӣ, балки аз сармояи 

қарзҳои ин ҷамъият низ зиёдтар бошад. 
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БОБИ 2. НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ УҲДАДОРИҲОЕ, КИ ҲАНГОМИ 

ҚАТЪШАВИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ БА ВУҶУД МЕОЯНД 

 

2.1. Қатъшавии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ  

ва оқибатҳои ҳуқуқии он 

 

Ҳолати ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ бо асосҳои муайян ва бо тартиби 

қатъи фаъолияти вай тавсиф карда мешавад. Бо дарназардошти муқаррароти м. 

24 КГ ҶТ1 дар мавриди он ки нисбат ба фаъолияти соҳибкории шаҳрвандоне, ки 

бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешавад, агар аз қонунҳо ё 

моҳияти муносибати ҳуқуқӣ тартиби дигаре барнаояд, мутобиқан қоидаҳои КГ 

ҶТ истифода мешаванд, ки фаъолияти шахси ҳуқуқии ташкилотҳои тиҷоратӣ 

буда, асос ва тартиби қатъи фаъолияти соҳибкорони инфиродиро дар маҷмӯъ 

тибқи м. 62-66 КГ ҶТ, инчунин Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ» танзим менамоянд. 

«Соҳибкоре, ки бо хоҳиши худ мехоҳад фаъолияти соҳибкориашро қатъ 

намояд, бояд ба мақомоти бақайдгирӣ бо ариза оид ба бақайдгирии далели 

қатъи фаъолияти соҳибкорӣ муроҷиат намояд. Лозим ба ёдоварист, ки дар 

қонуни дар боло зикргардида, бақайдгирии далели қатъи фаъолияти соҳибкорӣ 

алоҳида муқаррар карда шудааст. Барои он ки ин ҳолат мазмуни далели 

ҳуқуқиро ба худ гирад, ки ба қатъи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дахлдори шахси 

ҳуқуқӣ оварда мерасонад, бояд санади маъмурии ҳуқуқ–қатъкунандаи 

мақомоти бақайдгирӣ бароварда шавад, ки он тавассути ба Реестри давлатӣ 

ворид намудани маълумот оид ба қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ, амалӣ карда мешавад»2. 

Мутобиқи м. 24 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» бақайдгирии давлатии қатъ гардидани 

                                                           
1 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999. Қисми якум //Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1999. №6. 
2 Гусева Т., Ларина Н. Предпринимательская деятельность гражданина: государственная регистрация // Право и 

экономика. – 2003. – № 11.  –  С. 42–43. 
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фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бо асосҳои зайл амалӣ 

мегардад: 

1) аризаи соҳибкори инфиродӣ; 

2) вафоти соҳибкори инфиродӣ; 

3) қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ; 

4) қарори суд дар бораи бедарак ғоибшуда ё фавтида эътироф намудани 

соҳибкори инфиродӣ; 

5) қарори суд дар бораи қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба 

таври маҷбурӣ дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

6) санади эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд дар бораи маҳрум намудан 

аз ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати муайян; 

7) бекор кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шахси хориҷӣ барои 

муваққатан ё доимӣ истиқомат намудан ва анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба охир расидани муҳлати чунин ҳуҷҷат. 

Қонун ҳафт ҳолати хусусияти субъективӣ ва объективидоштаро муайян 

мекунад, ки дар сурати мавҷудияти онҳо мақомоти бақайдгиранда оид ба 

бақайдгирии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори 

инфиродӣ қатъ намудани фаъолияти худ, қарор қабул мекунад. Ин номгӯй 

қатъӣ буда, набояд васеъ тафсир карда шавад. 

Сарфи назар аз он ки кадоме аз ҳолатҳои номбаргардида сабаби қабули 

қарори дахлдор гардид, бақайдгирии давлатӣ дар муҳлати се рӯзи корӣ аз рӯзи 

ба мақомоти бақайдгиранда пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ амалӣ карда 

мешавад. Дар мавриди ҳуҷҷатҳои ба мақомоти бақайдгиранда 

пешниҳодгардида бошад, он вобаста ба хусусияти ҳолати муайян, ки барои 

қабули қарори мазкур оварда расонидааст, фарқ карда мешавад. 

Чуноне ки Ю.А. Хорков қайд мекунад «ҷараёни қатъи вазъи соҳибкори 

инфиродӣ, чун ҷараёни бавуҷудоии ин вазъ, амали ҳуқуқии пай дар пайро 

ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯъ ду гурӯҳро ташкил медиҳад: 

– қатъи ихтиёрии вазъи ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ; 
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– қатъи маҷбурии вазъи ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ»1. 

Метавон алоҳида механизми қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродиро 

ҳамчун субъекти соҳибкории хурд ҷудо кард, ки бо фавти ӯ алоқаманд аст. Дар 

ин сурат бақайдгирии давлатии қатъи фаъолият дар асоси маълумоти ба 

мақомоти бақайдгиранда оид ба фавти шахси дахлдор расида, амалӣ карда 

мешавад. 

Агар қатъи ихтиёрии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ додани аризаи 

дахлдорро бо пардохти пешакии боҷи давлатӣ ба мақомоти бақайдгиранда 

талаб кунад, дар ин сурат қатъи маҷбурии фаъолияти соҳибкор аз маҷмӯи 

амалҳои муайян иборат аст. Г.Н. Давидова «дар расмиёти маҷбурии қатъи 

фаъолияти соҳибкори инфиродӣ расмиёти дахлдорро ҳамчун натиҷаи эътирофи 

муфлисшавии соҳибкор ҷудо мекунад. Барои содиркунии амали муайян оид ба 

қатъи фаъолияти дахлдор қарори суд дар хусуси эътирофи воқеияти 

муфлисшавӣ»2, ки ба мақомоти бақайдгиранда бояд равон карда шавад, талаб 

карда мешавад. 

Ақидаи Г.Н. Давидова, «оид ба имконияти ҷудокунии алоҳидаи расмиёти 

қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ вобаста ба риоя накардани якчандкарата 

ва дағалонаи қонунҳо ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби соҳибкор, ки 

муносибатҳои вобаста ба бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродиро танзим 

мекунанд, бо роҳи ба сармоя табдил додани пардохтҳои дахлдори вақтбайъ 

қонеъ гардонида мешавад», асоснок тасаввур мешавад 3. 

Қонун вижагии қатъи фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори 

инфиродиро дар робита бо ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми суд, ки бо он ба 

ӯ ҷазо дар намуди маҳрум намудани ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти 

соҳибкорӣ ба муҳлати муайян дода шудааст, муқаррар мекунад. Дар сурати 

фавти шахси воқеӣ, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта 

шудааст, аз ҷониби суд муфлис эътироф намудан, бо тартиби маҷбурӣ қатъи 

                                                           
1 Хорьков Ю. Л. Правовое положение субъектов малого предпринимательства: частноправовой аспект: дис. . . .  

канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 120. 
2 Давыдова Г.Н. Юридические процедуры в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – С. 

87. 
3 Ниг.: Асари ишорашуда. – С. 90. 
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фаъолияти соҳибори инфиродӣ бо қарори суд, ба қувваи қонуни даромадани 

ҳукми суд, ки бо он ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум кардани ҳуқуқи машғул 

шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати муайян таъйин карда шудааст, 

бақайдгирии давлатии чунин шахс ба сифати соҳибкори инфиродӣ аз лаҳзаи 

фавт қатъ мегардад, аз ҷониби суд қабул муфлисшуда эътироф кардан ё бо 

тартиби маҷбури қатъ намудани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, ба қувваи 

қонунӣ даромадани ҳукми суд ва ғ. 

Моддаи 25 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ» тартиби бақайдгирии давлатии қатъ гардидани 

фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродиро муқаррар намудааст. 

Тибқи он бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ дар маҳалли бақайдгирии давлатии ӯ дар муддати 

се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ариза анҷом дода мешавад. 

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ пас аз ворид намудани сабт дар бораи он ба Реестри 

ягонаи давлатӣ қувваи худро гум мекунад ва бо иқтибос аз Реестри ягонаи 

давлатӣ тасдиқ карда мешавад. Соҳибкори инфиродие, ки фаъолияти худро 

тибқи Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ анҷом медиҳад, дар ҳолати пешбининамудаи 

бандҳои 1), 3), 5), 6) ва 7) моддаи 24 Қонуни мазкур ҳамзамон бо додани ариза 

дар бораи қатъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ бояд ба мақомоти андози 

маҳалли гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси 

воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ эъломияи андоз, ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи иҷрои уҳдадории андози ба фаъолияти соҳибкории ӯ 

вобастабуда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи супоридани муҳрҳо ва бастании 

суратҳисобҳои бонкиро пешниҳод намояд. Аз ҷониби мақомоти андоз ба 

тариқи маълумотнома тасдиқ намудани мавҷуд набудани уҳдадории андози 

соҳибкори инфиродӣ (ки дар асоси Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё Патент барои ҳуқуқи 

амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ фаъолият намудааст) 
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барои барасмиятдарории ҳуқуқии қатъ гардидани фаъолияти соҳибкории 

инфиродии ӯ асос мебошад. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии 

қатъ шудани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар ин ҳолат иқтибос аз Реестри 

ягонаи давлатӣ мебошад. Ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои дар қ. 1 ва 3 моддаи мазкур 

пешбинигардида соҳибкори инфиродӣ, ки фаъолияти худро қатъ менамояд, 

бояд ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ асли Шаҳодатнома дар 

бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё 

Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродиро 

супорад, инчунин пардохтнома (квитансия) дар бораи пардохти боҷи давлатиро 

пешниҳод намояд.  

Дар ҳолати қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси 

қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ, 

бақайдгирии давлатиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар 

асоси нусхаи қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори 

инфиродӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ворид 

гардидааст, амалӣ менамояд. Дар ҳолати қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори 

инфиродӣ дар асоси қарори суд дар бораи бедарак ғоибшуда ё фавтида эътироф 

намудани соҳибкори инфиродӣ, инчунин дар асоси қарори суд дар бораи қатъ 

гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба таври маҷбурӣ, бақайдгирии 

давлатиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати ду рӯзи 

корӣ аз рӯзи ворид гардидани нусхаи дахлдори қарори суд анҷом медиҳанд. 

Дар ҳолати қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси санади 

эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд дар бораи маҳрум намудан аз ҳуқуқи 

машғул шудан ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати муайян, 

бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати ду рӯзи корӣ аз 

рӯзи бо тартиби муқарраргардида гирифтани маълумот дар бораи эътибори 

қонунӣ пайдо кардани ин ҳукми суд, анҷом медиҳанд.  
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Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродиро 

дар ҳолати вафоти ӯ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар асоси 

маълумоти ба ин мақомот тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии давлатии вафоти ин шахс 

воридгардида, анҷом медиҳанд. Бақайдгирии давлатӣ ҳангоми қатъ гардидани 

фаъолияти соҳибкори инфиродӣ вобаста бо бекор кардани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи ҳуқуқи шахси хориҷӣ барои муваққатан ё доимӣ сукунат 

намудан дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба охир расидани муҳлати он, дар 

асоси маълумоти ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ тибқи 

тартиби муқарраргардида воридшуда дар бораи бекор намудани чунин ҳуҷҷат ё 

ба охир расидани муҳлати амали он бо дарназардошти маълумоти дар Реестри 

ягонаи давлатӣ оид ба чунин муҳлат мавҷудбуда, анҷом дода мешавад. 

Соҳибкори инфиродие, ки оид ба қатъи фаъолияташ қарор қабул 

намудааст, ба мақомоти бақайдгиранда аризаи шакли тасдиқгардида оид ба 

қатъи бақайдгирии давлатии қатъи фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин ҳуҷҷат оид 

ба пардохти боҷи давлатиро пешниҳод мекунад. Чуноне ки дар адабиёти 

ҳуқуқӣ қайд карда мешавад «ҷорикунии боҷи давлатӣ барои бақайдгирии 

давлатии далели қатъи фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби шаҳрванд, ба гумон аст, 

ки ба афзоиши шумораи соҳибкорони бо чунин ариза ба мақомоти андоз 

муроҷиаткунанда мусоидат кунад»1, барои ин дар таҷриба ҳолатҳое мешаванд, 

ки соҳибкори инфиродӣ бе муроҷиат ба мақомоти андоз фаъолияти худро қатъ 

мекунад. 

Мақоми бақайдгиранда шаҳодатнома оид ба бақайдгирии давлатии 

соҳибкори инфиродиро нобуд мекунад ва рақами бақайдгирии давлатии 

соҳибкори инфиродӣ ба қисмати барҳамдодашуда ворид карда шуда, дар оянда 

истифода намешавад. Лозим ба ёдоварист, ки мақоми бақайдгиранда 

наметавонад аз эътирофи вазъи соҳибкории шаҳрванд даст кашад, ҳатто дар 

маврид, ки агар ҳолати молиявии соҳибкори инфиродӣ аломатҳои 

                                                           
1 Гусева Т., Ларина Н. Предпринимательская деятельность гражданина: государственная регистрация // Право и 

экономика. – 2003. – № 11.  –  С . 42. 
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муфлисшавиро дошта бошад, чунки ба мақомоти бақайдгиранда уҳдадории 

санҷиши вазъи молиявии соҳибкории инфиродӣ, ки хоҳиши қатъи фаъолияти 

худро дорад, вогузор намегардад. 

Чунин тартиби бештар соддакардашудаи аз ҷониби шаҳрванд аздастдиҳии 

вазъи соҳибкорӣ дар тафовут аз ташкилотҳои тиҷоратӣ бо он тавзеҳ мешавад, 

ки бо аздастдиҳии чунин вазъ шаҳрванд шахси ҳуқуқӣ–субъективӣ боқӣ 

мемонад, ки имконияти аз рӯйи уҳдадории худ, ҳатто вобаста ба фаъолияти 

соҳибкории пештар бавуҷудомада ҷавоб доданро дорад. Бояд қайд кард, ки 

қатъи маҷбурӣ маънои дар оянда қатъиян аз ҷониби шахси воқеӣ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғулшуда натавонистанро надорад. Таҳлили Қонуни ҶТ «Дар 

бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ» ба чунин 

хулоса меорад, ки шахси воқеӣ баъди қатъи маҷбурии фаъолияти иқтисодиаш, 

метавонад аз нав бо ариза оид ба бақайдгирӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ 

баъди як соли аз ҷониби мақомоти бақайдгиранда қабул гардидани қарор оид ба 

қатъи маҷбурии фаъолияташ, муроҷиат намояд. 

Ҳамин тавр, ба фикри мо, қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ – ин 

қатъи пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ бо ворид 

намудани тағйироти дахлдор ба Реестри давлатӣ мебошад. Пешниҳод карда 

мешавад, ки ба м. 21 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси 

ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ» мафҳуми мазкур илова карда шавад.  

 

2.2. Вижагиҳои уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии тиҷоратии 

азнавташкилшаванда 

 

Азнавташдилдиҳӣ – яке аз расмиёти татбиқшаванда дар ҷараёни 

фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ мебошад. Ин ҳолат бо шартҳои низоми иқтисодӣ, 

ки дар асоси рақобат ташкил шудааст, инчунин шароити иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки 

дар он шахсони ҳуқуқӣ мавҷуданд, тавзеҳ карда мешавад. Масалан, бо 

фарорасии соли 2016 таваҷҷуҳи асосӣ ба қурби доллар равона гардида буд, ки 

доимо боло мерафт. Соли 2015 бо беқурбшавии сомонӣ нисбат ба доллар 34,2% 
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(расмӣ – 30,5%) анҷом ёфт. Барои муқоиса –дар 2014 беқурбшавии пули 

миллии Тоҷикистон нисбат ба доллари ИМА ҳамагӣ11,4% ташкил дода буд1. 

Дар соли 2015, бо мақсади устуворсозии қурби пули миллӣ БМТ дар ҳаҷми 

61,7 миллион доллари ИМА ба бозори нақдӣ ва 383,4 миллион доллари ИМА ба 

бозори ғайринақдӣ мудохилаи амъорӣ намуд. Аз оғози соли 2016 қурби доллар 

то 10,5% афзоиш дошт. Агар 1 январ қурби 1 доллари ИМА дар дараҷаи 7,11 

сомонӣ муқаррар гардида бошад, 1 июл ин қурб то 7,86 сомонӣ боло рафт. Дар 

ин давра, бештар қурби пули аврупоӣ устувор гардид, яъне евро аз 7,72 сомонӣ 

ба 8,72 сомонӣ афзуд. Афзоиштақрибан ба андозаи 13% дар нимсолаи якуми 

соли 2016. Аз оғози соли 2017 қурби сомонӣ нисбат ба рубл то 15,7% коста 

гардид. Рубли русӣ низ, сарфи назар аз таъсиррасонӣ ба пастравии нархи нафт 

устувор гардид. Аз 1,03 сомонӣ ба 10 рубли Россия, қурби пули русӣ то 1,20 

сомонӣ боло рафт. Тағйирёбии бозори ивази асъор дар Тоҷикистон дар соли 

2016 низ идома дошт. Он ду баробар назар ба нимсолаи якуми соли 2015 коҳиш 

ёфт, маҳдудиятҳо низ зиёд шуданд – акнун қурби асъор аз тарафи бонке, ки ба 

он тааллуқ доранд муайян карда мешавад, бонк бошад дар навбати худ қурби 

дар БМТ муқарраршударо ба асос мегирад. Фурӯши доллар бо талаби БМТ 

боздошта шуд, чунки танзимкунанда нияти бартараф кардани ҳаннотӣ бо 

асъорро дошт. Баъдтар фурӯшро барқарор карданд, вале маҳдудият гузоштанд2. 

Тоҷикистон ба руйхати панҷгонаи давлатҳои танзими асъориии заиф дохил 

шуд. Асосан, маҳз, ҳаннотӣ бо асъор, чуноне, ки БМТ қайд мекунад, сабаби 

паст гардидани қурби сомонӣ гардид ва ин ба ҳолате оварда расонд, ки моҳи 

марти соли 2016 ҷазо барои ҳаннотии асъор вазнин карда шуд. Онҳо ба 

ҷинояткорон баробар карда шуданд ва барои онҳо ҷазои ҷиноятӣ дар намуди 

маҳрум кардан аз озодӣ ҷорӣ карда шуд. Дар БМТ боварӣ доранд, ки ҷазои 

ҷиноӣ ва ҷаримаҳои калон ба масъалаи гардиши ғайриқонунии асъор нуқта 

мегузорад. Дар маҷмӯъ, беқурбшавии сомонӣ ва “бозии” долларро БМТ бо паст 

гардидани талаботи ҷаҳонӣ ба ашёи хом, паст гардидани нархи нафт ва 
                                                           
1 Тафсир: ҳолат дар сектори молиявии Тоҷикистон бад мешавад. URL: http://ru.sputnik–tj.com/economy/201 

60712/1020140748.html (санаи муроҷиат: 18.02.2019). 
2 Тафсир: ҳолат дар сектори молиявии Тоҷикистон бад мешавад. URL: http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016 

0712/1020140748.html (санаи муроҷиат: 18.02.2019). 

http://ru.sputnik–tj.com/economy/201%2060712/1020140748.html
http://ru.sputnik–tj.com/economy/201%2060712/1020140748.html
http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016%200712/1020140748.html
http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016%200712/1020140748.html
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устувории қурби доллари ИМА шарҳ медиҳад, ки ба эҷоди мушкилиҳо дар 

иқтисодиёт ва молияи давлатҳои истеҳсолкунанда ва пастшавии асъори миллӣ, 

махсусан, рубли русӣ оварда расонд. Агар дар аввали сол дар бонкоматҳои 

танҳо як бонк – «Тоҷиксодиротбонк» навбатҳои калон ба назар мерасида 

бошанд, дар нимсолаи аввал ба шумори ин бонкҳо муштариёни бонкҳои 

«Агроинвестбонк» ва «Тоҷикпромбонк» низ илова шуданд. Ғайр аз ин, ба назар 

мерасад, ки муштариёни «Бонки Эсхата»–ро низ чунин сарнавишт то андозае 

домангир гардид. Дар ду бонк БМТ мудирияти муваққатиро бо мақсади аз 

муфлисшавӣ эмин нигоҳ доштан, ҷорӣ кард. Дар «Тоҷикпромбонк» мудирияти 

муваққатӣ 3 май ва дар «Тоҷиксодиротбонк» 18 май таъйин карда шуд. Вобаста 

ба проблемаҳои «Агроинвестбонк» бошад, БМТ дар сомонаи расмии худ қайд 

кард, ки «ба БМТ бо шикояти дахлдор муроҷиат накардаанд». Тоҷикистон ният 

дорад аз Фонди байналмилалии асъор (ФБА) тақрибан 500 миллион доллар 

барои дастгирии иқтисодиёт кумак пурсад1. Маҳз ин шароит омили асосии 

азнавташкилдиҳии субъектони фаъолияти соҳибкорӣ гардид. 

Дар баробари ин нақши аввалро ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

кредиторон дорад. Муассисон (иштирокчиён)–и шахси ҳуқуқӣ ё мақоме, ки оид 

ба азнавташкилдиҳӣ қарор қабул намудааст, уҳдадор аст дар шакли хаттӣ 

кредиторонро аз азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқии дар пешистода огоҳ намояд. 

Ин ҳолат ба кредитор ҳуқуқ медиҳад, ки то замони азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ ба ӯ талаботро оид ба қатъсозӣ ё иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ва 

ҷуброни ҳамаи зарарҳо пешниҳод намояд. Дар ҳолати номумкин будани 

муайянсозии вориси шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда аз рӯйи баланси 

тақсимотӣ, шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада аз рӯйи уҳдадории шахси 

ҳуқуқии азнавталшкилшуда дар назди кредиторонаш ҷавобгарии муштарак 

доранд. Таҳқиқи проблемаҳои вобаста ба таъмини ҳимояи ҳуқуқи кредиторон ё 

ба баёни дигар, уҳдадории шахси ҳуқуқии тиҷоратии азнавташкилшаванда, аз 

                                                           
1 Тафсир: ҳолат дар сектори молиявии Тоҷикистон бад мешавад. URL: http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016 

0712/1020140748.html (санаи муроҷиат: 19.02.2019). 

http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016%200712/1020140748.html
http://ru.sputnik–tj.com/economy/2016%200712/1020140748.html
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нуқтаи назари илмӣ мубрам мебошад, зеро ин проблемаҳо яке аз масъалаҳои 

камтартаҳқиқгардидаи назарияи ҳуқуқи гражданӣ дониста мешаванд. 

Дар м. 58 КГ ҶТ панҷ намуди азнавташкилдиҳӣ муқаррар карда шудааст: 

якҷоясозӣ, ҳамроҳсозӣ, тақсимкунӣ, ҷудокунӣ, табдилдиҳӣ, минбаъд дар 

меъёрҳои қонун танзими тафриқавии намудҳои гуногуни азнавташкилдиҳӣ 

оварда мешавад. 

Қатъи шахси ҳуқуқӣ дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ мақсади қонеъсозии 

манфиатҳои муайянро дорад, ки дар байни онҳо ду гурӯҳи калонро бояд ҷудо 

кард. Якум – ин манфиати давлат. Афзалан, ин манфиатҳо бо рушди рақобат ва 

маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ алоқаманд мебошад. Гурӯҳи дуюм – ин 

манфиатҳои фаъолияти тиҷоратӣ. Ба гурӯҳи мазкур метавон ниёзҳои гуногунро, 

вобаста аз намуди шахси ҳуқуқӣ – субъектони муносибатҳои гражданӣ дохил 

кард. Гурӯҳи дувуми манфиатҳо бисёрҷабҳа мебошад. Ин устуворсозии тиҷорат 

ба воситаи якҷоякунии ташкилотҳои рақобаткунанда, устуворкунӣ, ба воситаи 

ҷудокунӣ ё тақсимкунӣ, бо мақсади азхудкунии соҳаҳои нави фаъолияти 

тиҷоратӣ ва бозори фурӯш, қаллобии ошкори тиҷоратӣ, ки бо муфлисшавии 

мақсадноки яке аз ширкатҳои тақсимшуда алоқаманд аст, ихтисори коллективи 

меҳнатӣ, канорагирӣ аз бори гарони қарз, аз ҷумла пардохти андоз амалӣ карда 

мешавад. 

Махсусан бояд мақсади қатъи фаъолияти ташкилот дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳии он ба воситаи дигаргунсозӣ қайд карда шавад. Азбаски айни 

ҳол дигаргунсозии шахси ҳуқуқӣ бевосита бо мақсади кофтукови бенатиҷаи 

шахсияти ҳуқуқӣ дар шароити тезтағйирёбандаи қонунгузорӣ амалӣ карда 

мешавад (мутобиқ намудани ҳуҷҷатҳои таъсиси бо қонунгузорӣ, мутобиқсозии 

шакли ташкилӣ–ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ ба шумораи иштирокчиёни қонун 

муқарраркарда, рад намудани қисми зиёди ҷамъиятҳои саҳомӣ оид ба 

бақайдгирии давлатии барориши саҳмияҳо ва ҳисобот оид ба паҳнкунии он ва 

ҳоказо), аз ин рӯ, ошкор кардани мақсадҳои аслӣ барои қатъи шахси ҳуқуқӣ дар 

натиҷаи дигаргунсозии он ғайриимкон аст. 
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КГ ҶТ имконияти азнавташкилдиҳӣ бо тартиби ихтиёрӣ ва маҷбуриро 

пешбинӣ мекунад. Мутобиқи қ. 1, м. 58 КГ ҶТ азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ (якҷаясозӣ, ҳамроҳкунӣ, тақсимкунӣ, ҷудокунӣ, табдилдиҳӣ) метавонад 

бо қарори муассисони (иштирокчиёни) он ё мақоми шахси ҳуқуқие, ки 

мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсис дорои чунин ваколат мебошад, ба амал бароварда 

шавад. Чунин азнавташкилдиҳӣ ихтиёрӣ мебошад. Мутобиқи қ. 2 ва 3, м. 58 КГ 

ҶТ азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз ҳайати он дар шакли тақсимкунӣ ё 

ҷудокунии як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ, бо қарори суд ё қарори мақомоти 

ваколатлори давлатӣ амалӣ карда мешавад. Чунин азнавташкилдиҳӣ маҷбурӣ 

буда, танҳо дар шакли тақсимкунӣ ё ҷудокунӣ амалӣ карда мешавад. Ҳолатҳои 

нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ татбиқ намудани азнавташкилдиҳӣ танҳо бо қонун 

муқаррар карда мешавад. 

Айни ҳол як ҳолати азнавташкилдиҳии маҷбурӣ бо қарори мақомоти 

ваколатдори давлатӣ маълум аст. Дар ҳолате, ки агар субъектони хоҷагидори 

амалисозандаи фаъолияти соҳибкорӣ, мавқеи бартарикунанда дошта ва 

муттасил қонунгузории инҳисориро вайрон кунанд, мақомоти давлатии 

инҳисорӣ бо мақсади маҳдудсозии фаъолияти инҳисорӣ, метавонад ба суд бо 

даъво оид ба азнавташкилдиҳии онҳо дар доираи воҳиди сохторӣ муроҷиат 

намояд, агар ин ҳолат ба рушди рақобат мусоидат кунад. Зери мафҳуми 

вайронкунии муттасили қонунгузории инҳисории ҶТ дар давоми се сол содир 

кардани зиёда аз ду ҳолати вайронкардани қонунгузории инҳисории 

ошкоргардида, фаҳмида мешавад. Азнавташкилдиҳии (тақсимкунӣ, ҷудокунӣ) 

субъектони хоҷагидорӣ дар ҳолати мавҷудияти шартҳои зерин амалӣ карда 

мешавад: 

– имконияти мустақилсозии ташкилӣ ва ҳудудии сохторҳои таркибӣ;  

– байни сохторҳои таркибии он мавҷуд набудани алоқаи зичи технологӣ, аз 

ҷумла, агар ҳаҷми ниёзи мол (кор, хизматрасонӣ) аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ, 

сохтори таркибии он сӣ фоизи ҳаҷми умумии аз ҷониби ин сохтори таркибӣ 

истеҳсол намудани маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) зиёд набошад; 
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– имконияти шахси ҳуқуқӣ дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ мустақилона 

фаъолият кардан дар бозори моли муайян. 

Қарори мақомоти зиддиинҳисорӣ оид ба тақсимкунии (ҷудокунии) 

маҷбурии ташкилотҳои тиҷоратӣ ё ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ки бо 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд, бояд аз ҷониби соҳибмулк ё мақомоти 

ваколатдор бо дарназардошти талаботҳое, ки дар қарори мазкур пешбинӣ 

гардидаанд ва дар муҳлати муайяншуда, ки набояд аз шаш моҳ зиёд бошад, 

иҷро карда шаванд. Бо розигии пешакии Хадамоти зиддиинҳисории назди 

Ҳукумати ҶТ дар асоси муроҷиати субъектони фаъолияти соҳибкорӣ дар соли 

2012 – 5, дар соли 2013 – 8, дар соли 2014 – 10, дар соли 2015 – 10 дар асоси 

дастрасии м. 15 ва 16 Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва маҳдуд намудани 

фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои молӣ” аз нав ташкил шуда, дар сармояи 

оинномавии субъектони хоҷагидорӣ саҳмияҳо ба даст оварданд. 

Агар муассисони (иштирокчиён) шахси ҳуқуқӣ, мақомоти 

ваколатдоргардида ё мақомоти шахси ҳуқуқӣ, ки ба азнавташкилдиҳӣ бо 

ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ваколатдор гардидаанд, дар муҳлати дар қарори мақомоти 

давлатии ваколатдор муайянгардида азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқиро амалӣ 

насозанд, суд аз рӯйи даъвои мақомоти давлатии номбурда идоракунандаи 

берунии шахси ҳуқуқиро таъйин мекунад ва азнавташкилдиҳии ин шахси 

ҳуқуқиро ба зиммаи ӯ вогузор менамояд. Аз лаҳзаи таъйини идоракунандаи 

берунӣ ба ӯ ваколати идоракунии корҳои шахси ҳуқуқӣ пурра мегузарад. 

Мудири беруна аз номи шахси ҳуқуқӣ дар суд баромад намуда, тавозуни 

тақсимотиро тартиб медиҳад ва барои баррасии суд якҷоя бо ҳуҷҷатҳои 

таъсисии дар натиҷаи азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ бавуҷудоянда, 

пешниҳод мекунад.  

Аз ҷониби суд тасдиқ гардидани ин ҳуҷҷатҳо асоси бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқии нав ташкилшуда мегардад. Механизми мазкури иҷрои қарор 

оид ба азнавташкилдиҳии маҷбурии шахси ҳуқуқӣ дар қ. 2, м. 58 КГ ҶТ 

муқаррар карда шудааст. Ҳолати муҳим дар механизми мазкур аз ҷониби суд 

таъйин гардидани мудири беруна мебошад, ки ба ӯ ваколати идоракунии шахси 
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ҳуқуқӣ пурра мегузарад. Ҳаҷми ваколати мудири беруна чӣ қадар аст? Ба ин 

савол қонунгузор ҷавоб надодааст. Он ҳолат маълум аст, ки мудири беруна аз 

номи шахси ҳуқуқӣ дар суд баромад мекунад, тавозуни тақсимотиро тартиб 

медиҳад ва барои баррасии суд якҷоя бо ҳуҷҷатҳои таъсисие, ки дар натиҷаи 

азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд, пешниҳод мекунад. Аз як 

тараф, нуқтаи назаре қобили қабул аст, ки мувофиқи он ба мудири беруна 

ваколати мақомоти идоракунии шахси ҳуқуқӣ танҳо дар қисмате, ки барои 

амалисозии чораҳои ташкилӣ вобаста ба азнавташкилдиҳӣ зарур аст, мегузарад. 

Аз тарафи дигар, назари мазкур дуруст буда наметавонад, чунки, якум, 

механизми иҷрокунии қарор оид ба азнавташкилдиҳии маҷбурӣ баъди иҷро 

накардани қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ бо тартиби ихтиёрӣ 

амалкуниро оғоз мекунад, барои ин мудири беруна бояд ваколати лозимаро 

барои азнавташкилдиҳии ҳарчи зудтари шахси ҳуқуқӣ доро бошад. Дур 

кардани мақомоти пештараи шахси ҳуқуқӣ аз идоракунӣ ҳама гуна монеаҳоро 

дар азнавташкилкунӣ бартараф мекунад. Дуюм, татбиқи меъёрҳои Қонуни ҶТ 

«Дар бораи муфлисшавӣ» аз рӯйи қиёси қонун оид ба ваколати мудири беруна, 

инчунин қ. 3, м. 63 КГ ҶТ оид ба гузариши ваколат оид ба идоракунии корҳои 

шахси ҳуқуқӣ аз тарафи комиссияи барҳамдиҳӣ, имконияти хулосабарорӣ оид 

ба гузариши ҳамаи ваколатҳои мақомоти шахси ҳуқуқӣ ба мудири берунаро 

медиҳад. Сеюм, расмиёти азнавташкилдиҳӣ амалисозии якчанд ҳаракатро 

ифода мекунад, ки иштироки мақоми олии шахси ҳуқуқӣ (маҷлиси умумии 

иштирокчиён, саҳмдорон, соҳибмулкон) ва мақомоти иҷроияро талаб мекунад, 

ки функсияи онҳо бояд ба мудири беруна дода шавад. Мутобиқи қ. 3, м. 58 КГ 

ҶТ дар ҳолати қонун муқарарнамуда, азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар 

шакли якҷоякунӣ, ҳамроҳшавӣ ё табдилдиҳӣ танҳо бо розигии мақоми 

ваколатдори давлатӣ метавонад, амалӣ гардад. 

Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ ҷараёни мураккабе мебошад, ки дар 

доираи он ҳам бавуҷудоии субъектони нави муносибатҳои гражданӣ ва ҳам 

қатъи фаъолияти субъектони пештар амалкунанда ба вуҷуд меояд. Вале як 

ҳолати умумӣ барои ҳамаи ҳолати азнавташкилкунӣ ҳаст – ин варосат мебошад. 
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Ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли якҷоякунӣ як ё 

якчанд шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигари амалкунанда бо гузариши ҳамаи 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳо бо тартиби варосат ба охирин муттаҳид мешаванд. 

Азнавташкилкунӣ дар намуди ҳамроҳкунӣ бо роҳи бақайдгирии қатъи 

фаъолияти шахси ҳуқуқии ба шахси ҳуқуқии дигар ҳамроҳшаванда амалӣ карда 

мешавад. Шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи қатъи фаъолияти охирон вориси шахси 

ҳуқуқии ҳамроҳшуда мегардад. Шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда аз лаҳзаи аз 

Реестри ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ хориҷ гардидан фаъолияти ӯ 

қатъшуда эътироф карда мешавад. 

Мутобиқи м. 16 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» дар сурати ҳамроҳкунии як ё якчанд шахси 

ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсони ҳуқуқии 

ҳамроҳшуда ба шахси охирон гузашта, ҳамзамон шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда 

мавҷудияти худро қатъ мекунанд. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ маълумотро оид ба қатъ гардидани мавҷудияти шахсони ҳуқуқии 

ҳамроҳшуда ба Реестри ягонаи давлатӣ ворид менамоянд. Набояд бо назари 

баъзе олимон розӣ шуд, ки шарти зарурии расмиёти хотимаёбии ҳамроҳкуниро 

дар воридсозии тағйирот дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ мебинанд1.  

Бо назари мазкур бо сабабҳои зерин бояд розӣ нашуд. Якум, сабабҳои 

воридсозии тағйирот ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ дар шакли ҳамроҳкунӣ кадомҳоянд? Таҳлили м. 53 КГ ҶТ ба хулоса оид 

ба зарурати тағйири ҳуҷҷатҳои таъсисӣ танҳо дар ҳолати тағйири ҳаҷми 

сармояи оинномавӣ меорад, зеро маълумоти боқимондаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ 

бетағйир боқӣ мемонанд, маълумот оид ба варосат ё азнавташкилдиҳӣ умуман 

дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ҷой надоранд. Дуюм, на ҳама ҳолати азнавташкилдиҳӣ 

дар шакли ҳамроҳкунӣ ба ивази ҳаҷми саромояи оинномавӣ оварда мерасонанд, 

масалан, ҳангоми ҳамроҳкунии ҷамъияти фаръӣ ба ташкилоти асосӣ бидуни 

табдил ё ивази саҳм амалӣ мегардад, чунки дар ҳолати баръакс ҷамъияти асосӣ 

                                                           
1 Ниг.: Овчаренко М.В. Реорганизация юридических лиц: Комментарий законодательства, налогообложение и 

бухгалтерский учет, судебная практика, формы документов / М.В. Овчаренко, А.С. Филимонов, О.Ю. Шевчен-

ко. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 12. 
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иштирокчии худ мегардад. Сеюм, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, инчунин 

кооперативҳои истеҳсолӣ умуман сармояи оинномавӣ (фонд) надоранд. Ворид 

намудани тағйирот ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ барои амалисозии расмиёти 

бақайдгирии азнавташкилдиҳӣ низ талаб карда намешавад. Мутобиқи Қонуни 

ҶТ «Дар боаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» ариза оид ба қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқии ҳамроҳшаванда ба 

мақоми бақайдгирии макони ҷойгиршавии ташкилоти ҳамроҳшаванда дода 

мешавад. Дар асоси як ариза дар як вақт ду сабт дар Реестри ягонаи давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ворид карда мешавад. Оид ба шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда сабт 

оид ба қатъи фаъолият ва вобаста ба шахси ҳуқуқии ҳамроҳшаванда сабт оид ба 

варосат ворид карда мешавад. 

Барои анҷомдиҳии бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ба 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод 

карда мешаванд: 

1) ариза дар бораи бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз 

рӯйи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. 

Дар ариза тасдиқ карда мешавад, ки расмиёти муқаррарнамудаи қонун оид ба 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ риоя шуда, ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторони он 

ба итмом расонида шудааст; 

2) тавозуни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз рӯйи натиҷаи кори комиссияи 

барҳамдиҳӣ, ки онро муассиси (муассисони) шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти дар 

бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ қарорқабулкарда тасдиқ кардааст; 

 3) санад оид ба санҷиши маҷмӯии андоз, ки надоштани қарзи андозро 

тасдиқ менамояд; 

4) шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда; 

5) нусхаи эълон дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, ки дар яке аз 

воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ нашр гардидааст; 

6) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда оид ба супоридани муҳрҳо (тамғаҳо) ва баста 

шудани ҳисобҳои бонкӣ; 
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7) пардохтномаи (квитансия) пардохти боҷи давлатӣ. 

Ҳангоми барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар ҳолати татбиқ намудани 

расмиёти муфлисшавӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ 

таъйиноти суд дар бораи ба охир расидани истеҳсолоти озмунӣ пешниҳод карда 

мешавад. Дар ҳолати зарурати воридсозии тағйирот ба ҳуҷҷатҳои таъсисии 

шахси ҳуқуқӣ, ки ба он шахси ҳуқуқӣ ҳамроҳ шудааст, бақайдгирии давлатии 

чунин тағйирот дар асоси тартиби муқаррарнамудаи боби 4 Қонуни ҶТ «Дар 

бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» амалӣ 

карда мешавад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон оиди норӯшании тасвияти Қонуни ҶТ 

«Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» ва Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои 

масъулияти маҳдуд» хулоса кард, ки меъёри императивиро оид ба зарурати аз 

ҷониби маҷлиси умумии саҳмдорон (иштирокчиён) қабули қарор оид ба ворид 

намудани тағйирот ба ҳуҷҷатҳои таъсисиро доро мебошад. Ба фикри мо, чунин 

меъёрҳои қонун бояд хусусияти диспозитивӣ дошта бошанд. 

Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли якҷоякунбӣ пас аз 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада (ворис) анҷом меёбад. 

Аз лаҳзаи мазкур шахсони ҳуқуқии тавассути якҷоясозӣ азнавташкилшуда, 

фаъолияташон қатъшуда ҳисобида мешавад. Сабт оид ба қатъи фаъолияти 

шахси ҳуқуқии якҷоякардашуда аз ҷониби мақоми бақайдгиранда ба Реестри 

ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ба таври худкор ворид карда мешавад. 

Азнавашкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли якҷоякунӣ анҷомёфта аз лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада ҳисоб мешавад, дар ин 

раванд шахсони ҳуқуқии дар шакли якҷоякунӣ азнавташкилшуда, 

фаъолияташон қатъгардида ҳисоб карда мешавад. 

Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли тақсимкунӣ бо роҳи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада амалӣ карда 

мешавад. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли тақсимкунӣ анҷомёфта 

ва шахси ҳуқуқӣ мавҷудияташ қатъгардида, аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии 

ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ – ворисони шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда ҳисоб 
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карда мешавад. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли тақсимкунӣ аз 

лаҳзаи бақайдгирии давлатии охирин аз шахсони ҳуқуқии нав бавуҷудомада 

анҷомёфта, шахси ҳуқуқӣ бошад, азнавташкилшуда дар шакли тақсимкунӣ, 

фаъолияташ қатъгардида ҳисоб мешавад. 

Ҳангоми азнавташкилдиҳӣ дар шакли ҷудокунӣ қатъи фаъолияти шахси 

ҳуқуқӣ ба вуҷуд намеояд. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли 

ҷудокунӣ аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии охирон аз шахси ҳуқуқии навбавуҷуд 

омада анҷомёфта, ҳисоб мешавад. Ҳангоми якҷоясозӣ, тақсимкунӣ ва 

табдилдиҳӣ ҳам ташкили шахси ҳуқуқии нав ва ҳам қатъи фаъолияти шахси 

ҳуқуқии пештар амалкунанда, ба вуҷуд меояд. Ҳангоми ҷудокунӣ танҳо 

ташкили шахси ҳуқуқии нав бе қатъи азнавташкилдиҳӣ ба вуҷуд меояд. 

Ҳангоми ҳамроҳкунӣ танҳо қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бидуни ташкили 

шахси ҳуқуқии нав ба миён меояд. 

Қатъи шахси ҳуқуқӣ дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ дар шакли табдилдиҳӣ, 

якҷоясозӣ, ҳамроҳкунӣ ва тақсимкунӣ амалӣ мегардад. Бақайдгирии давлатии 

шахси ҳуқуқии бо роҳи азнавташкилдиҳӣ ташкилшуда, аз ҷониби мақомоти 

бақайдгирии макони ҷойгиршавии шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда амалӣ 

карда мешавад. 

Дар ҳолате ки агар азнавташкилкунӣ қатъи фаъолияти як ё якчанд шахси 

ҳуқуқиро ба дунбол дошта бошад, мақоми бақайдгиранда ба Реестри давлатӣ 

сабт оид ба қатъи фаъолияти чунин шахсони ҳуқуқӣ баъди гирифтани маълумот 

аз мақоми бақайдгирии дахлдор оид ба бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии 

нав бавуҷудомада, ворид карда мешавад. Амалисозии чунин амалҳои 

бақайдгирӣ аз ҷониби мақоми бақайдгирии макони ҷойгиршавии шахси 

ҳуқуқии фаъолияташ қатъшаванда амалӣ карда мешавад, ба истиснои 

азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли ҳамроҳкунӣ. Азнавташкилкунии 

шахси ҳуқуқӣ дар шакли ҳамроҳкунӣ аз ҷониби мақоми бақайдгирандаи 

макони ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад, ки ба он ҳамроҳкунӣ 

амалӣ карда мешавад. Набояд пурра бо назари як қатор мутахассисон розӣ шуд, 
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ки қайд мекунанд бақайдгирии азнавташкилкунӣ дар макони ҷойгиршавии 

шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда амалӣ карда мешавад.1  

Бояд макони супоридани ҳуҷҷат барои бақайдгирӣ ва бевосита бақайдгирӣ 

фарқ карда шавад. Ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирӣ ба макони ҷойгиршавии шахси 

ҳуқуқии азнавташкилшаванда пешниҳод карда мешаванд. Ҳангоми 

азнавташкилшавӣ дар шакли ҳамроҳкунӣ ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирӣ ба 

мақоми бақайдгирии макони ҷойгиршавӣ, ки ба он ҳамроҳкунӣ амалӣ карда 

мешавад, пешниҳод карда мешавад. Бақайдгирӣ санади мақоми бақайдгирандае 

фаҳмида мешавад, ки ба воситаи он ба Реестри ягонаи давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ сабти дахлдор ворид карда мешавад. 

Ҳангоми бақайдгирии азнавташкилдиҳӣ ба Реестр сабт оид ба ташкил дар 

сурати азнавташкилдиҳӣ, якҷоясозӣ, тақсимкунӣ, ҷудокунӣ, инчунин оид ба 

варосат ворид карда мешавад. Намудҳои амалҳои бақайдгирӣ ҳангоми 

бақайдгирии азнавташкилдиҳӣ дар Қоидаи якҷояамалкунии мақоми бақайдгирӣ 

дар сурати бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар ҳолати азнавташкилкунии 

онҳо муқаррар карда шудаанд. 

Табдилдиҳии шахси ҳуқуқӣ тавассути бақайдгирии давлатии шахси 

ҳуқуқии навташкилшуда – ворис амалӣ карда мешавад. Бақайдгирии давлатии 

ворисро ҳамон мақоми бақайдгиранда амалӣ месозад, ки ҳуқуқи пешгузаштаро 

ба қайд гирифтааст. Шахси ҳуқуқии табдилдодашуда аз лаҳзаи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада, мавҷудияташ қатъгардида, эътироф 

мегардад. Азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли табдилдиҳӣ аз лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав бавуҷудомада, анҷомёфта ҳисоб 

мешавад, шахси ҳуқуқии табдилдодашуда – фаъолияташ қатъгардида ҳисоб 

мешавад. 

Табдилдиҳӣ мазмуни тағйири шакли ташкилӣ–ҳуқуқии шахси ҳуқуқиро 

дорад. Қонунгузор меъёрҳои императивии ҳолатҳои имконпазири 

табдилдиҳиро дорад. Ҷамъияти масъулияташ маҳдуд ҳуқуқ дорад ба ҷамъияти 
                                                           
1 Ниг.: Степанов А. Общие вопросы хозяйственной деятельности юридического лица // Право и экономика. – 

2004. – № 10. – С. 33–36; Садиков Р. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью // Право 

и экономика. – 2004. – № 2. – С. 17–20; Садиков Р. Изменения в Законе о государственной регистрации юриди-

ческих лиц // Право и экономика. – 2004. – № 6. – С. 19–20. 
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саҳомӣ ё кооперативи истеҳсолӣ табдил дода шавад. Ҷамъияти саҳомӣ 

метавонад ба ҷамъияти масъулияташ маҳдуд ё кооперативи истеҳсолӣ, инчунин 

тибқи қонун ба ташкилоти ғайритиҷоратӣ табдил дода шавад. Ширкати комил 

метавонад ба ҷамъияти масъулиташ маҳдуд, ҷамъияти саҳомӣ, ширкати 

командитӣ ва кооперативи истеҳсолӣ табдил дода шавад. Ширкати ба боварӣ 

асосёфта метавонад ба ҷамъияти масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти саҳомӣ, 

ширкати комил, кооперативи истеҳсолӣ табдил дода шавад. Ҷамъиятҳои 

хоҷагидорӣ ва ҷамъияти якшакл метавонанд ба ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ ва 

ҷамъияти шакли дигар ё кооперативи истеҳсолӣ табдил дода шаванд. Меъёрҳои 

махсуси КГ ҶТ ба табдилдиҳии ҷамъияти хоҷагидорӣ ба ширкати хоҷагидорӣ 

имконият намедиҳад. Табдилдиҳии ширкати хоҷагидорӣ ба ҷамъияти 

хоҷагидорӣ иҷозат дода мешавад. Дар сурати табдилдиҳии ширкат ба ҷамъият 

ҳар як шарики комил, ки иштирокчии (саҳмдор) ҷамъият шудааст, дар давоми 

ду сол масъулияти муштаракро бо ҳамаи моликияти худ аз рӯйи уҳдадорӣ, ки 

ба ҷамъият аз ширкат гузаштааст, ба уҳда доранд. Аз ҷониби шарики собиқ 

мусодира кардани саҳмияҳои ба ӯ таалуқдошта ӯро аз чунин ҷавобгарӣ озод 

намекунад. Чунин қоида, мутаносибан дар сурати табдилдиҳии ширкати 

хоҷагидорӣ ба кооперативи истеҳсолӣ татбиқ карда мешаванд. 

Кооперативи истеҳсолӣ бо қарори якдилонаи аъзои он метавонад ба 

ширкати хоҷагидорӣ ё ҷамъият табдил дода шавад. Ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ метавонанд ба ҷамъияти саҳҳомӣ ё ба кооперативи 

истеҳсолӣ табдил дода шаванд. Азбаски ба ҷамъиятҳои дорои масъулиятин 

иловагӣ меъёрҳои КГ ҶТ оид ба ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд татбиқ 

мегарданд, ба ин шакли шахси ҳуқуқӣ метавонад ташкилот табдил дода шавад, 

ки онҳо метавонанд ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд табдил дода 

шаванд. Корхонаи воҳид метавонад ба корхонаи воҳиди давлатӣ табдил дода 

шавад. 

Масъалаи асосиро имконияти табдилдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ ба 

ғайритиҷоратӣ ташкил медиҳад. Вобаста ба хусусияти императивии меъёрҳои 
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КГ ҶТ ба ташкили ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар натиҷаи табдилдиҳии 

ташкилоти тиҷоратӣ роҳ дода намешавад. 

КГ ҶТ муҳимтарин қоидаеро дар бар мегирад, ки ба ҳимояи манфиатҳои 

кредиторон равона карда шудааст. Мутобиқи қ. 1, м. 61 КГ ҶТ муассисони 

(иштирокчиён) шахси ҳуқуқӣ ё мақоме, ки қарорро оид ба азнавташкилдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ қабул намудааст, уҳдадор ас, ба таври хаттӣ оид ба ин масъала 

кредитори шахси ҳуқуқии азнавташкилшавандаро огоҳ намояд. Кредитор ҳуқуқ 

пайдо мекунад, муносибати худро бо вориси шахси азнавташкилшаванда идома 

диҳад, қатъшавӣ ё иҷрои пеш аз муҳлати уҳдадориро талаб намояд, ки қарздори 

он шахси ҳуқуқии азнавташкилшаванда мебошад ва ҷуброни зарарҳо. 

Муҳлатҳо ва тартиби огоҳкунии кредитор бо Қонуни ҶТ «Дар бораи 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд» барои ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд ва «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» барои ҷамъиятҳои саҳҳомӣ 

муқаррар гардидаанд. Ташкилот уҳдадор аст на дертар аз сӣ рӯз аз санаи қабули 

қарор оид ба азнавташкилдиҳӣ, ҳангоми азнавташкилдиҳӣ дар шакли 

якҷоякунӣ ё ҳамроҳкунӣ бошад аз санаи қабули қарор оид ба ин шахси ҳуқуқии 

охирон ҳамроҳшуда, хаттӣ дар ин хусус кредиторони муайянбударо огоҳ 

намояд ва дар нашрияи матбуот ба чоп расонад, ки дар он маълумот оид ба 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ва қарори қабулгардида, нашр мегардад. 

Меъёри КГ ҶТ, ки ҳуқуқи кредиторонро барои гирифтани маълумот оид ба 

қарори қабулгардидаи азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ кафолат медиҳад, дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд» ва Қонуни ҶТ 

«Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» тақвият дода шудааст. Мутобиқ ба қонунҳои 

мазкур зарур аст, ки кредиторон на танҳо хаттӣ огоҳ карда шаванд, балки дар 

нашрияи матбуотӣ чоп карда шавад, ки дар он маълумот оид ба бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқӣ, маълумот оид ба қарори қабулгардида оид ба 

азнавташкилдиҳӣ чоп карда мешавад. Дар баробари ин кредиторони ҷамъият 

дар давоми сӣ рӯз аз рӯзи ирсоли маълумот ё дар давоми сӣ рӯз аз санаи чопи 

маълумот оид ба қарори қабулгардида, метавонад ба таври хаттӣ қатъи пеш аз 

муҳлат ё иҷрои уҳдадории дахлдори ҷамъият ва ҷуброни зарарҳоро талаб 
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намояд. Ин қоида, ки кафолати муҳими кредиторон мебошад, дар м. 61 КГ ҶТ 

муқаррар карда шудааст. Бақайдгирии давлатии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки дар натиҷаи азнавташкилдиҳӣ 

ташкил шудаанд ва ворид намудани сабти дахлдор оид ба қатъи фаъолияти 

ҷамъиятҳои азнавташкилшуда танҳо ҳангоми пешниҳоди далел, риояи тартиби 

муқараргардидаи огоҳкунии кредиторон, амалӣ карда мешавад. 

Вайронкунии ҳуқуқи кредиторон ҳангоми азнавташкилдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ метавонад бо тартиби судӣ ба эътирофи азнавташкилкунии 

доирнагардида боис гардад. Баъзан суд ба сифати оқибати эътирофи 

беэътибории азнавташкилкунии шахси ҳуқуқӣ барҳамдиҳиро муқаррар 

мекунад. Е. Бакулина қарори судии сершумор оид ба эътирофи беэътибории 

азнавташкилкуниро таҳлил намуда, ба хулоса меояд, ки «азнавташкилкуниро 

беэътибор эътироф набояд кард, чунки азнавташкилдиҳӣ расмиёте мебошад, ки 

гузариши ҳуқуқ ва уҳдадориро бо тартиби варосат тасдиқ мекунад»1. Е. 

Бакулин пешниҳод мекунад «дар суд санадҳое, ки бо расмиёти азнавбақайдгирӣ 

алоқаманд аст; қарор оид ба азнавташкилкунӣ; шартнома оид ба якҷоясозӣ ё 

ҳамроҳшавӣ; санади қабулу таҳвил ё тавозуни тақсимотӣ; ҳуҷҷати таъсисӣ; 

санади мақоми бақайдгирӣ оид ба бақайдгирӣ эътироз оварда шавад. Дар ин 

ҳол, пешниҳод карда мешавад, ки дар сатҳи қонунгузорӣ имконияти эътирофи 

беэътибории бақайдгирӣ аз рӯйи даъвои танҳо мақоми бақайдгиранда ва бо як 

оқибат – барҳамдиҳӣ маҳдуд карда шавад»2. 

Ҳамин тариқ, қонунгузории амалкунанда ғайримустақим имконияти 

эътирофи беэътибории азнавташкилдиҳиро тасдиқ мекунад. Ба ҷойи он КГ ҶТ 

як қатор кафолатҳои ҳуқуқиро барои иштирокчиёни муомилоти гражданӣ 

муқаррар мекунад (м. 61). Саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқи хариди 

саҳмияро ҳангоми азнавташкилкунӣ ба даст меоранд, иштирокчиёни ҷамъияти 

дорои масъулияташ маҳдуд, новобаста аз ҳаҷми саҳми ба онҳо тааллуқдошта 

дар сармояи оинномавӣ, ҳуқуқ доранд, ки ба қабули қарорро оид ба 

                                                           
1 Бакулина Е. К вопросу о судебном оспаривании реорганизации хозяйственных обществ // Хозяйство и право. 

– 2004. – № 3. – С. 131. 
2 Асари ишорашуда. – С. 138–139. 
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азнавташкилкунӣ монеъ гузоранд, чунки он танҳо ҳангоми якдилона будани 

ҳама имкон дорад. Ба фикри мо, ба ҷойи эътирофи беэътибории 

азнавташкилкунӣ бо тартиби судӣ, зарур аст ҳуқуқҳои муайяни вайроншудаи 

шахсони манфиатдор барқарор карда шавад ё зарарҳо ҷуброн карда шавад. 

Муҳлати азнавташкилдиҳӣ бояд то 3 моҳ тамдид карда шавад, ки 

имконияти ҳимоя ва барқарорсзоии ҳуқуқҳои вайронгардида, аз ҷумла бо 

тартиби судиро фароҳам меорад. Мувофиқи мақсад аст, бо мақсади ҳимояи 

манфиатҳои иштирокчиёни ташкилилоте, ки дар азнавташкилдиҳӣ дар шакли 

ҳамроҳкунӣ иштирок мекунанд, ниҳоди мавҷудияти ташкилот дар ҷараёни 

ҳамроҳкунӣ ҷорӣ карда шавад, ки дар ҷараёни барҳамдиҳӣ қарор доштани 

шахси ҳуқуқӣ ҳаммонанд аст. 

Ҳисоб мекунем, ки азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқии тиҷоратӣ бояд 

ҳамчун ҷараёни махсус муайян карда шавад, ки дар ҷараёни он қатъшавӣ ва/ё 

ташкили шахси ҳуқуқии тиҷоратӣ ба вуҷуд меояд, ки бо гузариши ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнавташкилшудаи тиҷоратӣ (ҳуқуқи соҳибмулки 

пештара) бо тартиби варосат ба шахси ҳуқуқии тиҷоратии дигар (ворис) амалӣ 

мегардад. Варосат нисбат ба уҳдадории шахси ҳуқуқии тиҷоратии 

азгнавташкилшуда, бояд дар ҳама ҳолат ҷой дошта бошад, агар 

ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ӯ то анҷоми азнавташкилдиҳӣ содир шуда бошад, 

чунки муносибати ҷавобгарӣ бевосита бо худи далели ҳуқуқвайронкунӣ 

вобаста аст. Кредитори шахси ҳуқуқии тиҷоратии азнавташкилшаванда ҳуқуқ 

дорад қатъшавӣ ё иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадориро талаб намояд, ки 

қарздори аз рӯйи он шахси ҳуқуқӣ мебошад ва зарарҳо ҷуброн карда шавад. 

Талабот оид ба қатъкунӣ ё иҷроиши пеш аз муҳлати уҳдадорӣ ва ҷуброни 

зарарҳо метавонад ба шахси ҳуқуқии тиҷоратии азнавташкилшуда то лаҳзаи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии нав пешниҳод гардад. 

Вижагии уҳдадории шахси ҳуқуқии тиҷоратии азнавташкилшаванда дар он 

аст, ки дар ин ҳолат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ӯ ба вориси ӯ вогузор карда 

мешаванд. Ба шахси ҳуқуқии нав маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳо вогузор карда 

мешавад, на қисматҳои алоҳидаи он. Бояд қайд кард, ки ворис ҳуқуқ надорад 
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минбаъд аз иҷроиши ин ё он уҳдадорӣ даст кашад. Ҳангоми азнавташкилдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ диққати асосӣ бояд ба масъалаи муайянкунии субъекте равона 

карда шавад, ки ба у ҳуқуқ ва уҳдадорӣ мегузарад. Зимнан, ин проблема дар 

сурати азнавташкилдиҳии корхона аз рӯйи шакли ҷудокунӣ ва тақсимкунӣ 

бештар мубрам мебошад. Новобаста аз он ки давраҳои азнавташкилдиҳӣ дар 

шакли ҳамроҳкунӣ, якҷоясозӣ ва табдилдиҳӣ бисёр мушкил мебошанд, вале дар 

ҳолати мазкур танҳо як шахси ҳуқуқӣ таъсис дода мешавад, ки вориси 

сохторҳои нави ташкулшуда мегардад. 

Дар сурати азнавташкилдиҳии ташкилот дар шакли ҷудокунӣ ва 

тақсимкунӣ тавозуни тақсимотӣ, дар ҳолати табдилдиҳӣ, якҷоясозӣ ва 

ҳамроҳкунӣ бошад санади қабулу таҳвил тартиб дода мешавад. Агар масъала 

оид ба тавозуни тақсимотиро баррасӣ кунем, дар он бояд маълумот оид ба 

шахси ҳуқуқие бошад, ки ба ӯ уҳдадориҳои муайян гузошта мешавад. Бояд 

қайд кард, ки дар санади қабулу таҳвил ва тавозуни тақсимотӣ бояд маълумот 

оид ба ҳамаи уҳдадориҳои қарздор ворид карда шавад, аз ҷумла, он маълумоте, 

ки ба ақидаи ворис ӯ метавонад иҷро накунад. Қарор оид ба азнавташкилдиҳии 

шахси ҳуқуқиро муассисон ё мақомоти давлатӣ қабул мекунад, ки аз шакли 

ташкилӣ–ҳуқуқии корхона вобаста аст. Агар азнавташкилкунӣ – қарори 

соҳибмулк бошад, барои ин бояд қарори дахлдор қабул карда шавад. Бояд 

ёдовар шуд, ки қарор оид ба азнавташкиллдиҳии шахси ҳуқуқӣ мумкин аст 

танҳо бо пешниҳоди шӯрои директорон қабул карда шавад. 

Ҳамин тариқ, бояд хулоса кард, ки қатъи фаъолияти субъекти соҳибкорӣ 

метавонад бо тартиби ихтиёрӣ ва маҷбурӣ мутобиқан ба қарори соҳибмулк ё 

шахсони ваколатдорнамудаи ӯ, асосгузорони субъект ё ворисони ӯ, дар 

ҳолатҳои қонунгузор муқаррарнамуда – бо қарори суд амалӣ карда шавад. 

Нисбат ба субъектони хоҷагидорӣ шаклҳои ташкилӣ–ҳуқуқии гуногун бошад, 

шахсони ваколатдори қабули қарор оид ба қатъи онҳо, масалан, барои 

корхонаҳои давлатӣ – мақоми ваколатдори давлатӣ баромад мекунанд. Барои 

субъектони шакли коллективӣ ба сифати чунин мақомот ҷаласаи умумӣ дар 

ҷамъияти хоҷагидорӣ, кооператив, корхонаҳои коллективӣ баромад мекунанд. 
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Барои субъекти хусусӣ бошад, шахси воқеӣ ҳамчун соҳибмулки амвол баромад 

мекунад. 

 

2.3. Уҳдадориҳои шахси ҳуқуқии тиҷоратии барҳамдодашаванда  

дар назди кредиторон 

 

Аҳамияти шахси ҳуқуқии тиҷоратии барҳамдиҳанда дар назди кредиторон, 

пеш аз ҳама, бо муҳимияти иҷтимоӣ-иқтисодии худи далели барҳамдиҳии 

ташкилоти тиҷоратӣ, ҳамчун субъектони муносибатҳои граданӣ-ҳуқуқӣ муайян 

карда мешавад. Танзими ҳуқуқии қатъи ташкилоти тиҷоратӣ мазмуни муҳим 

дорад, чунки хориҷкунии субъект аз муносибатҳои гражданӣ бо қатъшавӣ 

(барҳамдиҳӣ) ё гузариши ҳуқуқҳои гражданӣ ва уҳдадориҳо бо тартиби варосат 

(дар сурати азнавташкилкунӣ) алоқаманд аст. 

Тоҷикистон дар рейтинги нави «Пешбурди тиҷорат-2018» (Doing 

Business)-и Бонки умумиҷаҳонӣ ҷойи 123-ро ишғол кард, ки бо ин нишондод 

мавқеи соли гузашта 5 нуқта беҳтар гардид. Ба ҳар як давлат мавқеи дахлдор 

дар рейтинги шароити мусоиди пешбурди тиҷорат дода мешавад. Рейтинг 190 

мавқеъ дорад. Ҳар қадар, ки мавқеи давлат дар рейтинги шароити мусоиди 

пешбурди тиҷорат баланд бошад, ҳамон қадар муҳити соҳибкорӣ барои таъсис 

ва фаъолияти корхона мусоид мегардад. Мавқеи ҳар як давлат аз рӯйи рейтинги 

шароити мусоид барои пешбурди тиҷорат тавассути танзими маҷмӯии арзёбӣ 

муайян карда мешавад, ки аз ҷониби ин ё он давлат аз рӯйи нишондиҳандаи 

ҳадди пешбарандаи дур будан вобаста ба даҳ самт ба даст оварда шудааст. Ҳар 

як самт аз якчанд нишондиҳанда иборат аст, ки барои шохис мазмуни баробар 

дорад. Рейтинг барои ҳамаи давлатҳо аз рӯйи ҳолати июни соли 2017 тартиб 

дода шудааст. Ҳамин тариқ, аз рӯйи арзёбии коршиносони Бонки умумиҷаҳонӣ, 

дар Тоҷикистон нишондиҳандаи Ҳадди пешқадам ба 1,52% (нуқтаҳо) аз 55,34% 

(нуқтаҳо) соли 2017 ба 56,86% (нуқтаҳо) дар соли 2018 беҳтар карда шудааст. 

Нишондиҳандаи мазкур барои пайгирии дуршавии ҳар як давлат аз ҳадди 

пешқадам имконият медиҳад, яъне аз натиҷаи хуб вобаста аз ҳар як 
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нишондиҳандаи «Пешбурди тиҷорат» – дар ҳар давлате, ки ба таҳқиқи 

«Пешбурди тиҷорат» аз аввали ҷорикунии ҳар як шохис дар таҳқиқи 

«Пешбурди тиҷорат» дохиланд. Дур будани ҳар як давлат аз «ҳадди пешрав» бо 

ҷадвали аз 0 то 100 адозагирӣ мешавад, ки дар он 0 натиҷаи бадтаринро ташкил 

дода, 100 бошад, ҳадди пешбарандаро ташкил медиҳад. Дар баробари ин 

коршиносони Бонки умумиҷаҳонӣ мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 5 ва 10 

шохисҳои ҳисоботи зерин баланд бардоштаанд: бақайдгирии корхона; иҷозат 

барои сохтмон; андозбандӣ; бақайдгирии моликият; пайвастан ба низоми 

барқтаъминкунӣ. Беҳбудии назаррас дар бақайдгирии корхона нишон дода 

шудааст (ҷойи 57, +28 мавқеъ), ки ба он кам шудани хароҷоти бо ташкили 

тиҷорат алоқаманд мусоидат карданд, ки ҳамчун фоиз аз фоида ба сари аҳолӣ 

дар давлат ҳисоб карда мешавад. Онҳо ҳамаи пардохтҳои расмӣ ва 

мукофотпулиҳо барои хизматрасониҳои ҳуқуқӣ ва дигари касбиро дар бар 

мегиранд, агар чунин хизматрасонӣ аз рӯйи қонун ҳатмӣ бошад. 

Нишондиҳандаи мазкур дар соли 2018 19,3% аз фоида ба сари аҳолиро ташкил 

дод, ки дар тафовутт аз соли 2017 2,2% кам мебошад, ки нишондиҳанда 21,5%–

ро ташкил дод. Тибқи арзёбии коршиносонн аз рӯйи индикатори бақайдгирии 

корхонаҳо нишондиҳандаи Ҳадди пешбаранда ба 3,93% (нуқтаҳо) аз 86,61% 

(нуқтаҳо) соли 2017 ба 90,54 % (нуқтаҳо) соли 2018 беҳтар шудааст. Тибқи 

ҳисоботи Бонки умумиҷаҳонӣ аз рӯйи шохиси «бақайдгирии корхона» 

Тоҷикистон мавқеи худро ба 28 нуқта беҳтар карда, чунин давлатҳо, ба мисли 

Олмон, Австрия, Ҷопон, Швейтсария, Испания, Полша, Словакия, Малайзия, 

Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ ва ғайраро гузаштааст. Чуноне маълум аст дар 

рейтинги соли гузаштаи Бонки умумиҷаҳонӣ аз рӯйи шохиси «бақайдгирии 

корхона» Тоҷикистон мавқеи худро ба 33 нуқта аз даст дода, ҷойи 88–ро касб 

намудааст. 

Маҳз, кори дастаҷамъии ҳамаи раёсатҳои Кумитаи андоз, махсусан Раёсати 

бақайдгирии андозсупорандагон кори зиёдеро вобаста ба беҳтарсозии шохис 

дар қисмати ихтисори расмиёт, бақайдгирии электронӣ, коҳиш додани вақти 

зарурӣ барои амалисозии расмиёти бақайдгирӣ бо мувофиқаи минбаъдаи ҳадди 
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ақал бо мақомоти давлатӣ ва бидуни пардохти иловагӣ, яъне кам кардани 

хароҷоти андозсупорандагон ҳангоми бақайдгирии ширкат анҷом дода шуд1. 

Дар асоси маълумоти омории Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ дар 

мамлакат дар соли 2013–809, дар соли 2014–1559 ва дар соли 2015–4159 шахси 

ҳуқуқӣ барҳам дода шуд2. 

Барҳамдиҳии ташкилотҳои тиҷоратӣ раванди мураккаб буда, на танҳо ба 

танзими муфассали ҳуқуқӣ, инчунин ба таҳқиқи дақиқ ниёз дорад. Айни ҳол 

дар ҶТ дар ҳаҷми лозимӣ монографияҳои илмӣ аз рӯйи мавзӯи таҳқиқшаванда 

мавҷуд нестанд. Қонунгузории амалкунандаи ҶТ бошад, аз шумораи зиёди 

меъёрҳое иборат мебошад, ки ба барҳамдиҳии ташкилотҳои тиҷоратӣ бахшида 

шудаанд. Вале, таҷрибаи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ дар соҳаи 

номбурдаи муносибатҳои ҳуқуқӣ дигаргун мебошад, бинобар ин, таҳқиқи 

назариявӣ ва амалии мавзӯи мазкур бисёр муҳим мебошад. Дар диссертатсияи 

мазкур саъй шудааст, ки таҳлили умумии ҳамаи асосҳои барҳамдиҳии 

ташкилоти тиҷоратӣ роҳандозӣ гардад, инчунин нақши мақоми бақайдгиранда 

дар расмиёти барҳамдиҳии ташкилот муайян карда шавад.  

Пеш аз ҳама, ба саволи зерин бояд ҷавоб дода шавад, ки мақсади 

барҳамдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ дар чист? Мақсади қатъи ташкилоти 

тиҷоратӣ дар натиҷаи барҳамдиҳӣ (ихтиёрӣ) – якум, қатъи мавҷудияти худи 

шахси ҳуқуқӣ, яъне қатъи фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ, тиҷоратӣ ва 

истеҳсолӣ. Дуюм – тақсим кардани моликият байни иштирокчиён (аъзо). 

Ҳангоми қатъкунӣ бо роҳи барҳамдиҳии ташкилотҳои ҷамъиятӣ, динӣ ва 

фондҳо, пеш аз ҳама, бо мақсадҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, конфессионалӣ ва ҳоказо 

муҳим мебошанд. Ҳангоми қатъкунии ширкати соҳибмулкони манзил мақсади 

такмилдиҳии ташкили идоракунии амволи умумӣ дар хонаи истиқоматӣ 

пайгирӣ карда мешавад. Новобаста аз ин, ду мақсади аввали қатъи шахси 

ҳуқуқӣ асосӣ мебошад. 

                                                           
1 Ниг.: Манбаи дастрасї: http://andoz.tj/ru/16–v–reytinge–doing–business–2018–respublika–tadzhikistan–uluchshila–

svoi–pozicii–na–5–punktov.html (санаи муроҷиат: 10.03.2019). 
2 Ниг.: Манбаи дастрасї: http://andoz.tj/index.php/ru/edinoe–okno/informatsiya–po–gosudarstvnnomu–reestru (санаи 

муроҷиат: 10.03.2019). 

http://andoz.tj/ru/16–v–reytinge–doing–business–2018–respublika–tadzhikistan–uluchshila–svoi–pozicii–na–5–punktov.html
http://andoz.tj/ru/16–v–reytinge–doing–business–2018–respublika–tadzhikistan–uluchshila–svoi–pozicii–na–5–punktov.html
http://andoz.tj/index.php/ru/edinoe–okno/informatsiya–po–gosudarstvnnomu–reestru
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Қатъи ташкилотҳои тиҷоратӣ сарфи назар аз иродаи муассисон 

(иштирокчиён), балки бо қарори суд ва вобаста аз он ки аз рӯйи кадом асос ба 

суд бо даъво муроҷиат карда шудааст, инчунин ба кӣ уҳдадорӣ оид ба 

барҳамдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ вогузор карда шудааст мақсади гуногун 

дорад. Дар ин ҳолат метавон мақсади ҳимояи манфиатҳои давлат ва қонуниятро 

ҷудо кард, агар қарор оид ба барҳамдиҳиро суд аз рӯйи даъвои мақоми давлатӣ 

бо сабаби вайронкунии тартиби таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ, вайронкунии 

шартҳо ва тартиби фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бароварда набошад. Мақсад 

метавонад ҳимояи манфиатҳои кредиторон ҳангоми муфлисшавии шахси 

ҳуқуқӣ низ бошад. Вобаста ба мақсади барҳамдиҳӣ суд масъалаи 

вогузорнамоии уҳдадориро аз рӯйи барҳамдиҳӣ ба муассисон ё идоракунанда 

вогузор менамояд. Айнан вобаста ба мақсади барҳамдиҳӣ суд оид ба 

барҳамдиҳӣ қарор қабул намуда, аъзоёни комиссияи барҳамдиҳӣ ё аз шумори 

шахсоне, ки аз ҷониби иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ пешниҳод шудаанд, ё аз 

ҷумлаи шахсоне, ки аз ҷониби кредиторони ташкилоти муфлисшуда мешниҳод 

гардидаанд, таъйин мекунад. 

Дар моддаи 62 КГ ҶТ асосҳои зерини барҳамдиҳии ихтиёрии шахси 

ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд. 

1. Барҳамдиҳӣ бо қарори муассисон (иштирокчиён) ё мақоми шахси 

ҳуқуқии бо ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ваколатдоргардида. 

2. Анҷомёбии муҳлате, ки ба он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шудааст; 

3. Ноилшавӣ ба мақсаде, ки барои он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шудааст. 

Таснифи намудҳои барҳамдиҳии ихтиёрии шахси ҳуқуқии овардашуда, 

баҳснок нест. Тафсири муфассали меъёрҳои с. 1, қ. 2, м. 62 КГ ҶТ ба хулоса 

меорад, ки барҳамдиҳии ихтиёрӣ танҳо бо қарори иштирокчиён (муассисон) ё 

мақоми ваколатдори шахси ҳуқуқӣ имконпазир аст. Дар адабиёт нуқтаи назаре 

роиҷ аст, ки мувофиқи он «хотимаёбии муҳлати фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, 
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ноилшавии мақсад сабабҳои қабули қарор оид ба барҳамдиҳӣ мебошанд, аммо 

на асосҳои мустақил барои барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ»1. 

Ба фикри Г. Шапкина «анҷомёбии муҳлати фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, 

инчунин ноилшавӣ ба мақсаде, ки барои он ташкилот таъсис дода шуд, ба 

сабабҳои барҳамдиҳии ихтиёрӣ, на ба асосҳои мустақил барои барҳамдиҳии 

ихтиёрӣ дохил мешавад»2. А.Степанов қайд мекунад, ки «анҷомёбии муҳлат ё 

расидан ба мақсад танҳо ба сифати намунаи барҳамдиҳии ихтиёрӣ нишон дода 

мешавад», баъдан муаллиф аниқ мекунад, ки барҳамдиҳии ихтиёрӣ метавонад 

бе асосҳо низ амалӣ карда шавад3. Ҳолати мушобеҳ аз ҷониби М.И. Брагинский 

қайд карда мешавад4. Бештар назари мазкур дар китоби ҳуқуқи соҳибкории 

С.Э. Жилинский оварда шудааст. Дар китоб феҳристи асосҳо барои қабули 

қарор оид ба барҳамдиҳии субъекти хоҷагидорӣ оварда шудааст: «бинобар 

анҷомёбии муҳлате, ки ба он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд, бо расидан 

ба мақсаде, ки барои он таъсис дода шудааст, ё аз ҷониб суд эътирофи 

беэътибории бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ вобаста ба вайронкунии 

қонун ҳангоми таъсисдиҳӣ роҳ додан»5.  

Ба фикри муаллиф, руйхати мазкур мукаммал набуда, дигар асосҳо танҳо 

дар Кодекси гражданӣ пешбинӣ гардидаанд. Ҳамин тариқ, барҳамдиҳии 

ихтиёрӣ бе сабаб ғайриимкон аст. Саволи ягона ба вуҷуд меояд, ки бо кадом 

тарз дар китоб маслиҳат оид ба судмандӣ ҳангоми таҳдиди фарорасии асосҳо 

барои барҳамдиҳии маҷбурӣ, субъектони хоҷагидориро ба худбарҳамдиҳӣ 

водор кардан амалӣ карда шавад?6 Чунин пешниҳодро амалӣ сохтан мураккаб 

аст, агар муҳлати фаъолияти ташкилот анҷом наёфта бошад, мақсад ба даст 

оварда нашавад, санади бақайдгирӣ аз ҷониби суд беэътибор дониста нашавад. 

                                                           
1 Гражданское право: учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Бек, 1998. Т. 1. – С. 202; Комментарий части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. – М.: Фонд «Правовая культура», 

1995. – С. 95. 
2 Шапкина Г. Новое в российском акционерном законодательстве // Хозяйство и право. – 2001. – № 2. – С. 61. 
3 Ниг.: Степанов А. Ликвидация юридических лиц // Право и экономика. – 2004. – № 8. – С. 19. 
4 Ниг.: Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы / 

Под. ред. М.И. Брагинского. – М.: Юристь. 2000. – С. 148–149. 
5 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учебник. 

– М.: НОРМА, 2000. – С. 122. 
6 Асари ишорашуда. – С. 122. 
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Мавқеи нишондодашуда айни ҳол бисёр маъмул буда, бебаҳс нест. Якум, 

қарор оид ба барҳамдиҳӣ дар асоси қарори ихтиёрии иштирокчиёни шахси 

ҳуқуқӣ қатъӣ мебошад ва ҳеҷ гуна асосноккуниро талаб намекунад, бинобар ин, 

анҷомёбии муҳлат, ноилшавӣ ба мақсад ё қарори суд наметавонанд ба сифати 

рӯйхати тахминии сабабҳое баррасӣ карда шаванд, ки дар доираи он қарор оид 

ба барҳамдиҳӣ имкон дорад.Ба андешаи мо, азбаски руйхати уҳдадориҳо барои 

қабули қарор оид ба барҳамдиҳӣ мукаммал мебошад, тафсири айнии меъёрҳои 

с. 1, қ. 2, м. 62 КГ ҶТ имкон дорад оид ба имконияти қабули қарор оид ба 

барҳамдиҳӣ бо тартиби судӣ танҳо дар ҳолати ба миён омадани сабабҳои 

қайдгардида хулоса бароварда шавад. Ҳамин тариқ, имконияти қабули қарор 

оид ба барҳамдиҳӣ аз рӯйи дигар сабабҳо ё умуман бе сабаб истисно карда 

мешавад. Дуюм, ба қонунгузор умуман зарурат набуд, ки сабабҳои иловагӣ 

барои ҳалли масъала оид ба барҳамдиҳиро, ки дар тафсири айнӣ мазмуни 

ҳуқуқӣ надоранд, ба ғайр аз асосҳои мустақил барои барҳамдиҳӣ, номбар 

кунад. 

Чунин сабабҳо, ба монанди анҷомёбии муҳлати фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, 

ё ноилшавӣ ба мақсаде, ки барои он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуд, дар 

адабиёти ҳуқуқии пешазинқилобии Россия ба сифати асосҳои мустақил барои 

барҳамдиҳӣ баррасӣ карда мешуданд1. Ба сифати асоси мустақили қатъи 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ С.Н. Братус анҷомёбии муҳлатро номбар мекунад, ки 

барои он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд2. 

Анҷомёбии муҳлати фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ё ноилшавӣ ба мақсаде, ки 

барои он ташкил карда шуд, асоси ҳуқуқии мустақил барои қатъшавии 

фаъолият ва барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии давлатҳои 

мутараққӣ мебошад (ИМА, Фаронса, Британияи Кабир, Олмон)3. Ҳамин тавр, 

дар Олмон яке аз асосҳои қатъи шахси ҳуқуқӣ анҷомёбии муҳлате, ки барои он 

                                                           
1 Ниг.: Цитович П. Учебник торгового права. – Киев, 1891. – С. 186; Суворов Н.С. О юридических лицах по 

римскому праву. – М.: Статут, 2000. – С. 278–296; Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2000. – 

С. 150. 
2 Ниг.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1950. – С. 215. 
3 Ниг.: Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.: Международные отношения, 1992. – 

С. 131; Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнительно-правовое исследование / 

Под ред. В.В. Залесского. – М.: Норма, 2000. – С. 101–103. 
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ташкилот таъсис дода шуда буд, эътироф карда мешавад. Қатъи фаъолияти 

ташкилот бо сабаби анҷомёбии муҳлат асос барои барҳамдиҳии амволи у 

мебошад1. Ба сифати асоси мустақили барҳамдиҳӣ анҷомёбии муҳлат ва 

ноилшавӣ ба мақсад дар м. 17 ҚМГ Иттиҳоди ҶШС ва ҷумҳуриҳо баррасӣ 

карда мешуд2. 

Ҳамаи асосҳои дар боло номбаргардида далели муътамади зарурати 

татбиқи меъёри с. 1, қ. 2, м. 62 КГ ҶТ, ҳамчун дорандаи на як, балки 3 асоси 

мустақил барои барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳисоб мекунем, ки 

ворид намудани тағйироти таҳрирӣ ба қ. 1, м. 62 КГ ҶТ зарур аст ва он имкон 

медиҳад анҷомёбии муҳлат ва ноилшавии мақсад ба сифати асосҳои мустақили 

барҳамдиҳӣ баррасӣ карда шаванд. Ҳамин тавр асосҳои барҳамдиҳии 

маҷбуриро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Дар с. 2, м. 62 КГ ҶТ асосҳои 

зерини барҳамдиҳии маҷбурии шахсони ҳуқуқӣ муқаррар карда шудааст: 

«1. Бо қарори суд дар ҳолати дар ҳолати таъсиси он роҳ додан ба 

вайронкунии дағали қонун, агар ин вайрокунӣ хусусияти бартарафнашаванда 

дошта бошанд, амалисозии фаъолият бе иҷозати дахлдор (литсензия) ё 

фаъолияте, ки бо қонун манъ карда шудааст, ё бо вайронкунии яккарата ва 

дағали қонун ё дигар санадҳои меъёрӣ, ё амалисозии муттасили фаъолияти ба 

мақсадҳои оинномавӣ мухолифаткунанда аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятӣ ё 

динӣ, хайриявӣ ва дигар фондҳо»3.  

Дар ин ҳол, вайронкунии қонун бояд на расмӣ, балки назаррас бошад, 

барои он ки барҳамдиҳӣ оқибати мутаносиб бо вайронкуниҳои роҳдодашуда 

мебошад. Бисёре аз қарорҳои судӣ асли мувофиқати муҷозот ва 

ҳуқуқвайронкуниро эътироф мекунанд4. Масалан, муқаррарсозии дубораи 

далели татбиқнасозии ККМ, агар татбиқи он ҳатмӣ бошад, асоси қатъӣ ва кофӣ 

                                                           
1 Ниг.: Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии. – М.: БЕК, 2001. – С. 282–283, 298–

299. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 26 июня 1991 г. №26. Ст.733. 
3 Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. (Ч.1) // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. – 1999. – № 6. 
4 Постановление Федерального Абитражного суда Московского округа от 16 марта 2004 г. № КГ–А40/1588–04 

и от 28 января 2004 г. № А56–28315/03. 
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ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ шуда наметавонад, чунки хусусияти 

ҳуқуқвайрокунӣ ва вазнинии барҳамдиҳӣ номутаносиб мебошанд. 

Бояд масъала оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар ҳолати аз ҷониби суд 

эътироф гардидани беэътибории бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ вобаста ба 

вайронкунии қонун роҳ додан дар мавриди ташкили он ё дигар санадҳои 

ҳуқуқӣ махсус баррасӣ гардад, агар ин вайронкуниҳо хусусияти рафънашаванда 

дошта бошанд. Меъёри мутобиқ дар с. 2, қ. 2, м. 62 КГ ҶТ дар баробари дигар 

асосҳои барҳамдиҳии маҷбурии шахси ҳуқуқӣ мавҷуд буданд. Ҳамин тавр, 

қонунгузор бешубҳа баҳси мавҷудбуда оид ба барҳамдиҳии маҷбуриро ҳал 

кард. Новобаста аз ин, ҳанӯз ҳам масъала оид ба оқибати ҳуқуқии эътирофи 

санади бақайдгирӣ ҳамчун беэътибор баҳснок мебошад. А. Волнов ва JI. 

Фролов дар асари худ бо номи «Барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ», барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқиро дар ҳолати беэътибории санади бақайдгирӣ ба мақулаи 

маҷбурӣ мансуб медонанд1. 

Агар меъёри дар боло номбаргардидаи с. 2, қ. 2, м. 62 КГ ҶТ-ро ба сифати 

асоси барҳамдиҳии маҷбурӣ баррасӣ намоем, дар ин сурат бевосита ҳамаи 

таркиби сохтори барҳамдиҳии маҷбурӣ бо қарори суд зарар мебинад. Якум, 

асоси барҳамдиҳии маҷбурӣ амалисозии фаъолияте мебошад, ки ба 

вайронкунии қонун равона карда шудааст. Вайронкунии қонун, ки дар мавриди 

ташкили шахси ҳуқуқӣ роҳ дода шудааст, ҳангоме ки ташкилот ҳоло қобилияти 

ҳуқуқдорӣ тибқи м. 49 КГ ҶТ-ро надошт, вайронкунӣ аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ 

фаҳмида намешавад, чунки ташкилот дигар фаъолият намекард. Дуюм, 

эътирофи беэътибории санади бақайдгирии давлатӣ эътирофи муфлисии шахси 

ҳуқуқӣ ва оқибати ин барҳамдиҳӣ қарзҳои ӯ, инчунин тақсими моликияти 

байни иштирокчиён пас аз ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон мондаро ба бор 

меорад. 

Бинобар ин мансуб кардани барҳамдиҳӣ вобаста ба эътирофи беэътибории 

санади бақайдгирӣ ба мақулаи маҷбурӣ ба эътирофи далеле боис мегардад, ки 

шахси ҳуқуқӣ ба ҳар ҳол ба вуқӯъ омада ва субъекти дорои қобилияти 

                                                           
1 Ниг.: Вольнов А., Фролова Л. Ликвидация юридических лиц // Российская юстиция. – 1998. – № 12. 
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амалкунии муносибатҳои гражданӣ мебошад. Нишон додани асоси мазкур 

барои барҳамдиҳӣ дар қатори асосҳои барҳамдиҳии маҷбурӣ чун ду омил 

баромад мекунад. Якум, барҳамдиҳӣ дар асоси қарори суд амалӣ карда 

мешавад. Дуюм, он бештар на ба шахси ҳуқуқӣ, ҳамчун субъекти муносибатҳои 

гражданӣ, балки ба маҷмӯи амволӣ тааллуқ дорад, ки бояд байни кредиторон ва 

иштирокчиён (муассисон)–и ташкилот аз рӯйи қоидаи барҳамдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ тақсим карда шавад. 

Мушкили махсусроо банду басти ҳуқуқвайронкуниҳое, ки ҳангоми 

таъсиси ташкилот роҳ дода шудаанд, талаб мекунад. Андеша дорем, ки танҳо 

суд дар доираи баррасии аризаи даъвогӣ оид ба эътирофи беэътибории санади 

мақоми бақайдгиранда метавонад бартарафнашавандагии ҳуқуқвайронкуниро 

муқаррар кунад.  

Азбаски шумораи зиёди санадҳои мақоми бақайдгиранда бо сабаби 

нуқсонҳои гуногун ҳангоми ташкили ташкилот беэътибор дониста мешаванд 

(шахсони набуда ҳамчун муассис баромад мекарданд, бақайдгирӣ аз рӯйи 

шиносномаҳои гумшудаи шаҳрвандон ё ҳуҷҷатҳои қалбакии таъсисии шахси 

ҳуқуқӣ амалӣ шудаанд), дар ин сурат дар аризаҳои даъвогии шахсони 

манфиатдор, ки дар мавриди санади бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ баҳс мекунанд 

зарур аст, аз суд талаб карда шавад, ки комиссияи барҳамдиҳӣ аз ҳисоби 

номзадҳои пешниҳодгардида таъйин карда шавад. Дар ҳолати баръакс, қарори 

суд оид ба эътирофи беэътибории санади бақайдгирӣ бо сабаби ҳангоми 

таъсиси ташкилот нуқсонҳои роҳ додашуда, ба расмиёти барҳамдиҳии 

ташкилот оварда намерасонад. 

Мутобиқи қ. 4, м. 11 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» мақоми бақайдгиранда метавонад 

ба суд бо талаб оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар сурати ҳангоми таъсиси 

чунин шахси ҳуқуқӣ роҳ додан ба вайрокунии дағали қонун ё дигар санадҳои 

ҳуқуқӣ, агар чунин вайронкуниҳо хусусияти бартарафнашаванда дошта 

бошанд, инчунин дар ҳолати якчандкарата ё дағалона вайрон кардани қонун ё 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 
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муроҷиат кунад. Дар адабиёти илмӣ баҳс оид ба ин ки кадом вайронкуниҳо 

дағалона ва бартарафнашаванда мебошад, то ҳоло давом дорад. Ҳамин тавр, Е. 

Дубовитская қайд мекунад, ки «барҳамдиҳӣ дар ҳар ҳолати нуқсон дар 

ҳуҷҷатҳои таъсисӣ татбиқшаванда мебошад, аз ҷумла шартнома оид ба таъсиси 

ҷамъиятҳои саҳомӣ (шартнома оид ба таъсиси ҷамъияти саҳомӣ ҳамзамон аз 

ҷониби муаллифи мазкур ҳуҷҷати таъсисӣ эътироф карда мешавад)»1. Ба 

ақидаи Ю. Тарасенко «эътирофи шартнома оид ба таъсиси ҷамъияти саҳомӣ 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқиро ба бор намеорад»2. Баҳси мавҷуда, асосан бо 

табиати ҳуқуқии шартнома оид ба таъсис муайн карда шудааст. B.C. Ем 

шартнома оид ба таъсисро созиши корпоративӣ ҳисоб мекунад3.  

Н. Козлов созиши корпоративиро ба мақулаи махсуси далели ҳуқуқӣ 

мансуб медонад (онҳо на созиш ва на санадҳои инфиродӣ мебошанд 

(ғайримеъёрӣ)4. Б. Архипов санадҳои корпоративиро муомилаи 

номбарнагардида меномад5. Гуфтаҳои болоро ба инобат гирифта, андеша 

мекунем, ки номутобиқатии нуктаҳои шартнома оид ба таъсис ба меъёрҳои 

қонун асос барои барҳамдиҳии маҷбурии шахсони ҳуқуқӣ шуда неметавонад, 

танҳо вайронкунии дағал, ки ҳангоми таъсис дар сурати ғайриимкон будани 

бартараф кардани онҳо роҳ дода шудааст, метавонанд барҳамдиҳиро дар асоси 

қарори судӣ вобаста ба даъвои мақоми бақайдгиранда ба бор оранд. 

2. Бо қарори суд дар асоси қ. 1, м. 67 КГ ҶТ шахси ҳуқуқӣ, ки ташкилоти 

тиҷоратӣ мебошад, ба истиснои корхонаи давлатӣ, мумкин аст муфлис эътироф 

карда шавад, агар он талаботи ба ӯ пешниҳоднамудаи кредиторонро бинобар 

нокифоя будани сармоя дар ширкати барҳамдиҳанда қонеъ карда натавонад. 

3. Аз рӯйи асосҳои дар кодекси гражданӣ ва қонун муайян гардида. 

                                                           
1 Ниг.: Дубовицкая Е. Применение норм о недействительности сделок к хозяйственным обществам и товарище-

ствам: сравнительно–правовой анализ // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2002. 

– № 7. – С. 145. 
2 Ниг.: Тарасенко Ю.А. О недействительности основания внесения вклада в уставный капитал акционерного 

общества // Законодательство. Право для бизнеса. – 2005. – № 1. – С. 30. 
3 Ниг.: Ем В.С. Некоторые проблемы теории сделок // Южно-Уралький юридический вестник. – 2002. – № 7. – 

С. 20. 
4 Ниг.: Козлова Н. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и право. – 2004. – № 8. 

– С. 55. 
5 Ниг.: Архипов Б.П. Реорганизационные договоры о слиянии и поглощении акционерных обществ // Законода-

тельство. – 2002. – № 3. – С. 46–55. 
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Асосҳои дигари қабули қарор оид ба барҳамдиҳии дар КГ ҶТ 

муқарраргардида кадомҳоянд? Саъй мекунем, ки асосиашонро номбар кунем. 

1. Барҳамдиҳии ширкати комил, дар сурате, ки дар ширкат иштирокчии 

ягона боқӣ мемонад (қ. 1, м. 85 КГ ҶТ). 

2. Дар сурати баромадан ё фавти яке аз иштирокчиёни ширкати комил, бе 

ному нишоншуда шудани яке аз онҳо, ғайриқобили амал ё дорои қобилияти 

амалкунии маҳдуд доштан ё муфлис, нисбат ба яке аз иштирокчиён кушодани 

расмиёти азнавташкилдиҳӣ бо қарори суд, барҳамдиҳии шахси ҳуқуқии дар 

ширкати комил иштироккунанда ё аз ҷониби кредитор ба қисми моликияти яке 

аз иштироккунандагон ҷуброн талаб намудан, ки ба саҳми ӯ дар сармояи 

захиравӣ мувофиқат мекунад, ширкати комил бояд барҳам дода шавад (қ. 2, м. 

85 КГ ҶТ). 

3. Ширкати ба боварӣ асосёфта дар сурати хориҷ гардидани ҳамаи саҳмгу-

зорони дар он иштирокдошта барҳам дода мешавад. Вале шарикони комил 

ҳуқуқ доранд, ки ширкати ба боварӣ асосёфтаро барҳам надода, онро ба ширка-

ти комил табдил диҳанд (қ. 1, м. 91 КГ ҶТ). 

4. Вайрон кардани муҳлат аз рӯйи пардохти сармояи оинномавӣ дар 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд. 

5. Кам кардани арзиши дороиҳои холиси ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуд аз ҳаҷми сармояи оинномавӣ барҳамдиҳии шахси ҳуқуқиро ба дунбол 

хоҳад дошт. 

6. Барҳамдиҳии ҷамъияти саҳҳомӣ дар натиҷаи камшавии арзиши 

дороиҳои холис дар ҷамъияти саҳомӣ пасттар аз ҳаҷми сармояи оинномавӣ. 

7. Мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» шумораи 

иштирокчиёни ҷамъияти саҳомии пушида набояд аз шумораи бо ҳамин Қонун 

муқаррар гардида зиёд бошад (50 саҳмдор). Дар ҳолати баръакс, ӯ бояд ба 

ҷамъияти саҳҳомии кушода дар давоми сол табдил дода шавад, бо гузашти ин 

муҳлат бошад – бояд бо тартиби судӣ барҳам дода шавад, агар шумораи 

саҳмдорони он то ҳадди қонун муқаррарнамуда, кам нагардад. 
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8. Мутобиқи қ. 1, м. 95 КГ ҶТ шумораи иштирокчиёни ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуд набояд аз сӣ нафар зиёд бошад. Дар акси ҳол, агар шумораи 

иштирокчиёни он то ҳадди муқарраргардида кам карда нашавад, он бояд дар 

давоми сол ба ҷамъияти саҳомӣ табдил ёбад ва баъди гузаштани ин муҳлат 

бошад, бо тартиби судӣ бояд барҳам дода шавад. 

9. Барҳамдиҳии ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки ҳуҷҷатҳои 

таъсисиашонро ба талаботи қонунгузорӣ мутобиқ накардаанд, дар асоси аризаи 

мақоми бақайдгиранда. 

Дар ҳолатҳои номбаргардида барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ маҷбурӣ 

мебошад, вале асосҳо барои барҳамдиҳӣ сабабҳои мушаххасе мебошанд, ки дар 

КГ ҶТ ё қонун муайян карда шудаанд. Барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ вобаста ба 

талаботи ҳатмии қонун ба маҷлиси умумии иштирокчиён (муассисон) ё мақоми 

ваколатдори шахси ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Вайрон намудани талаботи 

мазкури қонун метавонад асос барои барҳамдиҳии маҷбурӣ бо қарори суд дар 

асоси аризаи шахсони бо қонун ваколатдоркарда ё бо сабаби вайронкунии 

дағалонаи қонун гардад. Барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ бо қарори суд амалӣ карда 

мешавад. 

Ҳамин тавр, хулоса бояд ба зарурати танзими қонунии масъала оид ба 

асосҳои барҳамдиҳӣ диққати махсус дода шавад. Анҷомёбии муҳлате, ки барои 

он шахси ҳуқуқӣ ташкил карда шуд, инчунин ноилшавӣ ба мақсад бояд ҳамчун 

асосҳои мустақили барҳамдиҳӣ баррасӣ гарданд, ки қабули қарори иловагиро аз 

ҷониби иштирокчиён ё мақоми шахси ҳуқуқӣ талаб намекунанд. Барои 

мустаҳкам намудани ин муқаррарот бояд ба м. 62 КГ ҶТ тағйироти дахлдор 

ворид карда шавад. 

Дар сатҳи қонунгузорӣ зарур аст, ки масъалаи имконияти радди қарори 

барҳамдиҳӣ, инчунин оқибати ҳуқуқии ин радкунӣ, танзим карда шавад. 

Барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ҳамаи уҳдадориҳоеро, ки дар он шахси ҳуқуқӣ 

иштирок мекард, қатъ мекунад. Дар ҳолати бо қонун ё дигар санадҳои ҳуқуқӣ 

муқараргардида, иҷрои уҳдадории шахси ҳуқуқии барҳамдодашуда ба зиммаи 
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шахси дигар вогузор мегардад (бо талаби ҷуброни зараре, ки ба ҳаёт ё салматӣ 

ва ғ. расонида шудааст). 

Ҳамин тавр, бояд ба зарурати танзими қонунии масъала оид ба асосҳои 

барҳамдиҳӣ таваҷҷуҳ гардад. Анҷомёбии муҳлате, ки ба муддати он шахси 

ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд, инчунин ноилшавӣ ба мақсад бояд ҳамчун 

асосҳои мустақили барҳамдиҳӣ баррасӣ гарданд, ки қабули қарори иловагиро аз 

тарафи иштирокчиён ё мақоми шахси ҳуқуқӣ талаб намекунанд. Барои 

мустаҳкамкунии ин ҳолатҳо зарур аст ба м. 62 КГ ҶТ тағйирот ворид карда 

шавад. 

 

2.4. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои риоя накардани уҳдадориҳое, ки ҳангоми 

қатъшавии фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд 

 

Соҳибкорон ҳамчун иштирокчиёни гардиши амволӣ, пеш аз ҳама, 

ҷавобгарии ҳуқуқиро бар уҳда доранд, ки он оқибати ҳуқуқии бо қонунгузории 

гражданӣ муқарраргардидаи иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣ 

мебошад. Ҷавобгарии гражданӣ ҳангоми нисбат ба ҳуқуқвайронкунанда, шахси 

дигар (кредитор) ё давлат татбиқ намудани чораҳои таъсиррасонии бо қонун ё 

шартнома муқарраргардида, ки ба ҳуқуқвайронкунанда оқибати молиявии 

номатлуб дорад, фаҳмида мешавад. 

Ҷавобгарии гражданӣ хусусияти амволӣ ва ҷубронӣ дорад, чунки мақсади 

асосии татбиқи он барқарорсозии ҳуқуқҳои тарафи ҷабрдида (кредитор) 

мебошад. Ҷавобгарии граждании соҳибкорон аз муносибатҳои 

ғайришартномавӣ ба вуҷуд меояд. Он бо меъёрҳои дахлдори ҳуқуқ муқарар 

гардида, инчунин шартномавӣ мебошад, ки аз иҷро накардан ё иҷрои 

номатлуби шартномаҳои басташуда бармеояд. Аз нуқтаи назари дараҷаи 

ҷавобгарии тарафи гунаҳкор, ҷавобгарии гражданӣ ба саҳмӣ, муштарак, 

иловагӣ ва омехта тақсим карда мешавад. 

Масъулияти муштарак (ҷавобгарӣ), ё талаботи муштарак ба вуҷуд меояд, 

агар уҳдадории муштарак ё талабот, аз ҷумла дар сурати тақсимнашавандагии 
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мавриди уҳдадорӣ бо шартнома пешбинӣ гардида, ё бо қонун муқаррар шуда 

бошад. Уҳдадории якчанд қарздор аз рӯйи уҳдадорие, ки бо фаъолияти 

соҳибкорӣ алоқаманд аст, дар баробари талаби якчанд кредитор дар чунин 

уҳдадорӣ, муштарак мебошанд, агар бо қонун, дигар санадҳои ҳуқуқӣ ва 

шартҳои уҳдадорӣ дигар ҳолат муқаррар нагардида бошад (м. 345 КГ ҶТ). 

Ҳангоми уҳдадории муштараки қарздорон, кредитор ҳуқуқ дорад иҷрои 

уҳдадориро аз ҳамаи қарздорон дар якҷоягӣ ва аз ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ, 

дар баробари ин ҳам пурра ва ҳам дар қисмати қарз талаб намояд. Кредиторе, 

ки пурра аз яке аз қарздорони муштарак қонеъ нагардидааст, ҳуқуқ дорад 

боқимонади қарзро аз қарздорони муштараки боқимонда, ки то иҷрои уҳдадорӣ 

пурра уҳдадор боқӣ мемонанд, талаб намояд. Иҷрои уҳдадории муштарак пурра 

аз ҷониби яке аз қарздорон дигар қарздоронро аз иҷрои уҳдадорӣ озод мекунад. 

Ҳамин тавр, иштирокчиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ки саҳмро 

пурра насупоридаанд, аз рӯйи уҳдадории он дар доираи арзиши қисми 

пардохтнагардидаи саҳми ҳар яке аз иштирокчӣ, ҷавобгарии муштаракро бар 

уҳда доранд. 

Ҷавобгарии иловагӣ ин ҷавобгарии иловагии тарафҳое мебошад, ки дар 

баробари қарздорон дар назди кредиторон барои иҷрои номатлуби уҳдадорӣ 

дар ҳолатҳои бо қонун ё шартнома пешбинигардида, уҳдадор мебошанд. Ҳамин 

тавр, тибқи м. 78 КГ ҶТ иштирокчиёни ширкати комил байни худ муштаракона 

аз рӯйи уҳдадориҳои ширкат бо тамоми амволи худ масъулияти иловагӣ 

доранд. Иштирокчии ширкати комил, ки муассиси он нест, дар баробари дигар 

иштирокчиён аз рӯйи уҳадорӣ, ки пеш аз ба ширкат ҳамроҳ шуданаш ба вуҷуд 

омадаанд, масъулият дорад. Иштирокчии аз ширкат хориҷгардида, аз рӯйи 

уҳдадории ширкат, ки то лаҳзаи хориҷ гардиданаш ба вуҷуд омада буд, дар 

баробари дигар иштирокчиёни он дар муҳлати ду сол аз рӯзи тасдиқи ҳисобот 

оид ба фаъолияти шарикон, ба соле, ки у аз ширкат хориҷ гардид, масъулият 

дорад. Ҷавобгарии омехта ҷавобгарие мебошад, ки дар сурати иҷро накардан ё 

иҷрои номатлуби уҳдадорӣ бо гуноҳи ҳар ду тараф ба вуҷуд омадааст. 
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Соҳибкор ҳамчун соҳибмулки ташкилот тибқи ҳуқуқи меҳнатӣ ҷавобгарии 

моддии кормандонро барои зарарҳои ба соҳибкор бо гуноҳи онҳо 

расонидашуда, муқаррар мекунад. Ҷавобгарии моддӣ мумкин аст танҳо барои 

зарарҳое, ки дар сурати амали ғайриқонунӣ ва гунаҳкоронаи корманд ба вуҷуд 

омадааст, муқаррар карда шавад. Ҷавобгарии моддӣ ду навъ мешавад: маҳдуд 

(дар ҳаҷми 1/3 маоши миёнаи моҳона) ва пурра, ки барои корманде, ки бо ӯ 

шартнома оид ба ҷавобгарии моддии инфиродӣ ё коллективӣ баста шудааст, 

муқаррар гардидааст. Ҷавобгарии пурраи моддӣ бояд ҳангоми аз ҷониби 

корманд ба даст овардани арзиши моддӣ (маблағ) зери ҳисобот аз рӯйи 

ҳуҷҷатҳои якмаротибагӣ муқаррар карда шавад, инчунин, агар дар амали 

корманде, ки зарар расонидааст, аломатҳои кирдори ҷиноятӣ набошад. Дар 

ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилотҳои тиҷоратӣ зарур аст, ки тибқи ҳуқуқи меҳнатӣ 

ҷавобгарии интизомии кормандон, ҳамчун шакли таъсиррасонӣ ба 

вайронкунандагони тартиботи меҳнатӣ муқаррар карда шавад. Чунин ҷазоҳои 

интизомӣ татбиқ карда мешаванд: огоҳӣ, сарзаниш, аз кор озод намудан. 

Ҷавобгарии маъмурии соҳибкорон ва шахсони мансабдори ташкилотҳо 

барои аз ҷониби онҳо содир гардидани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳангоми 

амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар карда шудааст. Ба иштирокчиёни 

муносибатҳои соҳибкорӣ чораҳои гуногуни таъсиррасонӣ татбиқ карда 

мешаванд: 

– муҷозоти фаврӣ, ки оқибати номатлубро ба бор меоранд, вале ба пойгоҳи 

амволии пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дахл намекунанд; 

– чораҳои ҷавобгарии амволӣ; 

– ҷавобгарии шахсии соҳибкорӣ, ки ба қобилияти ҳуқуқдории шахс таъсир 

мерасонад; 

– муҷозоти дигар. 

Муҷозотро метавон ҳамчун оқибати номатлуб, ки дар сурати вайронкунии 

талаботи аз тарафи давлат ба соҳибкор пешбинигардида, бавуҷудоянда, муайян 

кард, инчунин дар сурати иҷронакунӣ ё иҷрои номатлуб аз ҷониби тарафҳои 

шартномаи уҳдадорӣ. Ҷавобгарии амволии соҳибкор – намуди муҷозоте 
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мебошад, ки дар маҳрумсозии амволи ҳуқуқвайронкунанда (ба манфиати 

кредитор дар уҳдадорӣ гирифтан), инчунин дар қатъшавӣ ё маҳдудшавии ҳуқуқ 

барои амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ ё манъи муваққатии фаъолият, 

азнавташкилдиҳии маҷбурӣ ё барҳамдиҳии субъекти хоҷагидорӣ ифода 

мешавад. 

Татбиқи чораҳои ҷавобгарӣ метавонад тамоми пойгоҳи амволии 

фаъолияти соҳибкориро тағйир диҳад, ҳуқуқи шахсро барои машғул шудан ба 

фаъолияти соҳибкорӣ маҳдуд кунад, яъне дар муҳлати муайян ғайриимкон 

будани ба даст овардани фоида аз фаъолияти муайян. Ҷавобгарии амволӣ 

ҳамчун уҳдадории иловагӣ дар назди давлат ё бо роҳи ҳамроҳкунӣ ба 

уҳдадории асосии қарздор дар назди кредитори уҳдадории иловагӣ фаҳмида 

мешавад. 

Ҷавобгарии амволӣ – намуди муҷозоте мебошад, ки хусусияти амволӣ 

дорад. Тарафе, ки уҳдадории бо шартнома қабулгардидаро (қарздор) вайрон 

намудааст, уҳдадор аст, бо талаби тарафи дигар (кредитор) ба кредитор 

зарарҳоро ҷуброн намояд ва ҷаримаи дерпардохтро пардохт намояд (ҷарима, 

пена). Дар натиҷаи татбиқи он аз қарздор бе музд амволи (воситаҳои пулӣ) ба 

фоидаи кредитор ситонда мешавад. Дигар муҷозоте, ки чораи ҷавобгарӣ 

нестанд,ба самти ба амволии қарздор дахл намекунанд. Масалан, ҳангоми 

таҳвили моли дорои сифати номатлуб бо нуқсонҳои зиёд, ки онро дар муҳлати 

ба харидор муносиб бартараф карда намешавад, харидор ҳуқуқ дорад аз иҷрои 

шартнома бо роҳи қатъи яктарафаи уҳдадорӣ даст кашад. Барои ин харидор 

уҳдадор аст, ки ба молсупоранда огоҳномаро оид ба радди иҷрои уҳдадорӣ 

ирсол намояд ва аз лаҳзаи гирифтани чунин огоҳнома аз ҷониби молсупоранда 

шартномаи молсупорӣ бекоршуда эътироф мегардад (б. 4, м. 560 КГ ҶТ). 

Қатъи уҳдадорӣ бо иродаи як тараф дар натиҷаи вайронкунии ҷиддии 

уҳдадорӣ аз тарафи дигар – муҷозот, ки ба чораҳои ҷавобгарии амволӣ тааллуқ 

надорад, зарарҳои вобаста ба ин вайронкунӣ ҷубронгардида, ҷаримаи 

дерпардохт шакли ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунандаи шартномаи уҳдадорӣ 

мебошад. 
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Чораҳои ҷавобгарии амволӣ аз рӯйи асосҳои гуногун тақсим мешаванд. 

Баъзеи онҳо метавонанд ба соҳаи амволӣ, дигарашон ба шахсияти 

ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонанд. Аз рӯйи шакли оқибатҳои номатлуб ва 

робитаи онҳо бо натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ панҷ шакли ҷавобгарии 

субъектони фаъолияти соҳибкориро фарқ мекунанд: 

– таҳаммули оқибатҳои номатлуб дар шакли пардохтҳои пулӣ дар натиҷаи 

татбиқи ҷораҳои ҷавобгарии моддӣ нисбат ба соҳибкор–ҳуқуқвайронкунанда; 

– таҳаммули оқибатҳои номатлуб дар шакли аздастдиҳии ҷанбаи 

моддидошта, ки дар оянда ба шакли пулӣ табдил меёбанд ва ьбо пул ифода 

карда мешаванд (нагирифтани ашёи хом вобаста ба сари вақт набаровардани 

аккредетив); 

– таҳаммули оқибатҳои номатлуб дар шакли табоҳшавии 

нишондиҳандаҳои ҳисоботии фаъолияти соҳибкорӣ; 

– ҷавобгарие, ки дар коҳишёбии ҳаҷми фонди подошдиҳӣ ифода мегардад 

ва дар асоси арзёбии хотимавии нишондиҳандаҳои фаъолияти истеҳсолӣ 

ташкил карда мешавад; 

– ҷавобгарии умумӣ. Оқибатҳои номатлуб дар ин ҳолат дар натиҷаи 

фарорасии худбахуди бо меъёрҳои ҳуқуқ танзимгардидаи механизми ҳисоботи 

хоҷагӣ ҳангоми вайронкунии меъёрҳо ва қоидаҳои муқарраргардида ба вуҷуд 

меояд. Ин оқибатҳои манфӣ ба ҳисоботи хоҷагидорӣ баробар буда, бо низоми 

баҳисобгирӣ ва ҳисоботӣ ба қайд гирифта мешаванд ва на дар натиҷаи татбиқи 

муҷозот, балки вобаста хусусияти танзими муносибатҳои идоракунии амвол, 

истеҳсолот ба миён меоянд. Моҳиятан, ин ҷавобгарӣ барои аз даст додан ва 

вайронкуниҳо дар раванди амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. 

Функсияҳои зерини ҷавобгарии амволӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ 

мавҷуданд: ҳавасмандкунанда (превентивӣ), ҷубронӣ (барқароркунанда), 

ҷаримавӣ (репрессивӣ), ҳисоботӣ-маълумотӣ (огоҳкунанда). Функсияи 

ҳавасмандкунии ҷавобгарӣ барои вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқе, ки 

фаъолияти соҳибкориро танзим мекунанд, дар он ифода меёбад, ки имконияти 

татбиқи муҷозот ба сифати ҳавасмандӣ нисбат ба иҷрои дахлдори уҳдадориҳои 
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шартномавӣ, риояи интизоми давлатӣ ва шартномавӣ хизмат мекунад ва 

ҳамзамон пешгирикунии ҳуқуқвайронкунӣ дар муносибатҳои соҳибкорӣ зери 

таҳдиди татбиқи санксия мебошад. 

Функсияи ҷубронии (барқароркунанда) ҷавобгарӣ бо ситонидани 

маблағҳои пулӣ аз соҳибкор, ки ба манфиати ҷабрдидаи аз муносибати ҳуқуқӣ 

алоқаманбуда, равона шудааст. Функсияи ҷаримавии (репрессивӣ) ҷавобгарӣ 

барои вайронкунӣ дар муносибатҳои соҳибкорӣ дар он ифода мегардад, ки 

чораҳои пешбинигардидаи таъсиррасонӣ ба сифати шакли ҷазодиҳӣ барои 

соҳибкор ё мақоми идоракунии дар соҳаи соҳибкорӣ ба ҳуқуқвайронкунӣ 

роҳдода, баромад мекунад. Ҷарима ба ғайр аз ҷуброни талафот на ҳама вақт ба 

фоидаи соҳибкори ҷабрдида татбиқ мешавад. Бисёр вақт муҷозоти ҷаримавӣ ба 

буҷети ҷумҳуриявӣ ситонида мешаванд (барои риоя накардани қонунгузории 

андоз, гумрук, зиддиинҳисорӣ ва ғ.), ки дар бисёр ҳолат ҷанбаи репресивии 

функсияи ҷаримавии ҷавобгариро нишон медиҳад. 

Функсияи иттилоотии ҷавобгарӣ маънои онро дорад, ки татбиқи муҷозот – 

ҳама вақт бонг, ишора ва иттилоъ оид ба вайроншавии қонунгузорӣ ва 

шартнома мебошад, ки соҳибкорро водор менамояд барои бартараф кардани 

нуқсон ва сабабҳои барои ҳуқуқвайронкунӣ мусоидаткунанда дар соҳаи 

соҳибкорӣ чора андешад. Ҷавобгарии амволӣ яке аз шаклҳои ҳавасмандии 

иқтисодӣ мебошад. Соҳибкор на танҳо дар ҷуброни зарарҳои вобаста ба иҷрои 

номатлуби уҳдадорӣ аз ҷониби контагентон, балки дар пешгирии зарари 

имконпазир манфиатдор аст. 

Асоси ҷавобгарии амволии соҳибкор риоя накардани уҳдадорӣ мебошад. 

Намудҳои вайронкунии уҳдадориро фарқ мекунанд, ки асоси ҳатмии 

ҷавобгарии амволии ташкилотҳои соҳибкорӣ аз рӯйи қонун мебошанд: иҷро 

накардани уҳдадорӣ ё иҷрои номатлуби он. Иҷрои номатлуб ин иҷрои уҳдадорӣ 

бо вайронкунии муҳлат, иҷрои нопурра, пешниҳоди иҷрокунӣ дар макони 

номатлуб, дар сурати истифодаи намуди дигари нақлиёт барои таҳвил, ки бо 

шартнома ба асос гирифта шудааст, дар сурати вайронкунии шартҳо оид ба 
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сифат, зарф, борпечонӣ, тартиби нишонгузории мол, навъи мол, маҷмӯикунӣ ва 

ҳоказо вобаста мебошад. 

Қарздор муҳлатро гузаронида ҳисобида намешавад (уҳдадориро вайрон 

карда ҳисоб намешавад ва ҷавобгариро ба уҳда надорад), агар иҷрои уҳдадорӣ 

дар натиҷаи муҳлатгузаронии кредитор аз ҷониби ӯ ғайриимкон буд – қ. 3, м. 

436 КГ ҶТ. Иҷро накардани уҳдадорӣ – амале, ки муҳтавои уҳдадорӣ содир 

нашудааст, ҳуқуқ ва манфиатҳои кредиторон вайрон шудааст (кор иҷро 

нашудааст, хизматрасонӣ нашудааст, мол таҳвил нашудааст). Далели 

вайронкунии уҳдадорӣ бояд аз тарафи кредитор тасдиқ карда шавад. 

Ба сифати шартҳои ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ соҳибкорон, чун қоида, 

зарарҳо ва алоқаи сабаби байни зарарҳо ва вайронкунии уҳдадорӣ баромад 

мекунад. Барои татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ нисбати ба шахсоне, ки 

фаъолияти соҳибкориро амалӣ месозанд, чун қоида, мавҷудияти чунин шарт, ба 

мисли гуноҳ талаб карда намешавад. Ба соҳибкорон гузоштани ҷавобгарии 

баланд бо мақсаднокӣ ва зарурати ҳимояи иштирокчии заифтари бозор 

(истеъмолкунанда) вобаста аст. 

Бояд фаъолият соҳибкори дар доираи қонун ва берун аз доираи қонун фарқ 

карда шавад, барои ин зарур аст ба қ. 3, м. 1 КГ ҶТ тағйирот ворид карда шавад 

ва ба қонунӣ будани фаъолияти соҳибкорӣ ишора карда шавад. Дар баробари 

ин қоидаи қ. 3, м. 432 КГ ҶТ ба субъектони фаъолияти соҳибкории қонунӣ ва 

берун аз қонун паҳн мегардад. Субъектони фаъолияти соҳибкории қонунӣ инҳо 

метавонанд бошанд: соҳибкорони инфиродӣ, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ), ташкилотҳои тиҷоратӣ, созмонҳои ғайритиҷоратӣ, бо баъзе 

истисноҳо. Бақайдгирии шахсон ба сифати соҳибкор мазмуни муҳими 

ҳуқуқофарӣ дорад. Аммо масъалаи танзими он дар қонунгузории амалкунанда 

бо номуттасилӣ тавсиф карда мешаванд. 

Ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ нисбат ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ 

намудани чунин чораҳое мебошад, ки дар натиҷаи онҳо амвол аз 

ҳуқуқвайронкунанда ситонида ва ба ҷабрдида дода мешавад (амволе, ки 

ҳуқуқвайронкунанда аз даст намедод, агар ҳуқуқвайронкунӣ содир намекард). 
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Маҷмӯи шартҳои зарурӣ барои ба ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ кашидан, 

таркиби муносибатҳои гражданиро ташкил медиҳад. Шарти ҳатмӣ барои ҳамаи 

намуди ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ амали хилофи қонун ва гуноҳи қарздор 

мебошад. Барои қарздорро ба ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ кашидан ва ҷуброни 

зарарҳо, мавҷудияти худи зарарҳо ва робитаи сабибӣ байни амалҳои хилофи 

қонунии қарздор ва зарарҳои бамиёномада, зарур аст. Ҳамин тавр, таркиби 

ҳуқуқвайронкунии гражданӣ чунин аст: рафтори хилофи қонун ва зарарҳои 

бамиёномада, гуноҳи қарздор. 

Шартҳои номбурда ба шумори шарити заминаҳои воқеии ҷавобгарии 

гражданӣ-ҳуқуқӣ дохил мешаванд. Амали хилофи қонун бошад, чунин рафторе 

фаҳмида мешавад, ки меъёри ҳуқуқро новобаста аз он ки ҳуқуқвайронкунанда 

хилофи қонун будани рафтори худро медонист ё намедонист, эътироф карда 

мешавад. Яъне ин воқеияти номутобиқатии воқеии рафтори иштирокчии 

муомилаи гражданӣ бо талаботи қонунгузорӣ мебошад. 

Мутобиқи м. 1079 КГ ҶТ хилофи қонун рафтори шахсе, ки ба шахсият ё 

амволи шаҳрванд ё амволи шахси ҳуқуқӣ зарар мерасонад, эътироф карда 

мешавад. Хилофи қонуӣ ҳамзамон рафтори қарздоре фаҳмида мешавад, ки ба 

талаботи ба иҷроиши матлуби уҳдадорӣ ҷавобгӯ нест. Чунин талабот на танҳо 

дар қонун, дигар санадҳои ҳуқуқӣ, одатҳои муомилаи корӣ, балки дар худи 

асосҳои бавуҷудоии уҳдадорӣ мавҷуданд. 

Амали хилофи қонун метавонад дар шакли ҳаракати хилофи қонун ё дар 

шакли беҳаракатии хилофи қонун ифода ёбад. Амали қарздор хусусияти 

ғайриқонуниро касб мекунад, агар вай ё бевосита бо қонун ё дигар санади 

ҳуқуқӣ манъ шуда бошад, ё хилофи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ, шартнома, 

созиши яктарафа ё асоси дигари уҳдадорӣ бошад. Масалан, дар м. 331 КГ ҶТ 

манъи бевосита барои радди яктарафа аз иҷрои уҳадорӣ ва тағйири яктарафаи 

шартҳои он, ба истиснои ҳолатҳои аз тарафи қонун муқараргардида, мавҷуд 

аст. Беҳаракатӣ танҳо дар он ҳолат хилофи қонун эътироф мегардад, ки агар ба 

шахс уҳдадории ҳуқуқии тибқи ҳолат амал кардан вогузор гардида бошад. 

Уҳдадории амалкунӣ дар шартҳои шартномаи басташуда бояд нишон дода 
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шавад. Уҳдадории содиркунии амали муайян бояд аз қонун барояд. Тибқи м. 

251 КГ ҶТ – шахси ашёи гумшударо пайдокарда, уҳдадор аст ба шахси онро 

гум карда, ё соҳиби ашё баргардонад. 

Рафтори ғайриқонунии шахс танҳо ҳамон вақт сабаби зарарҳо мегардад, ки 

агар он бевосита бо ин зарарҳо алоқаманд бошад. Дар ҳолати мавҷудияти 

робитаи бевосита ё бавосита байни рафтори ғайриқонунии шахс ва зарарҳо 

маънои онро дорад, ки рафтори мазкур берун аз ҳолати мушаххас, яъне берун 

аз робитаи сабабии мазмуни ҳуқуқидошта аст. Робитаи сабабии бевосита дар 

ҳолате ҷой дорад, агар дар ҳодисаҳои муттасили инкишофёбанда байни 

рафтори ғайриқонунӣ ва зарарҳо ҳеҷ гуна ҳолате мавҷуд набошад, ки барои 

ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ нақши муҳим дорад. 

Зарурати фарқкунии робитаи сабабии мустақим ва ғайримустақим на танҳо 

аз муқаррароти назариявӣ бармеояд, ки мафҳуми сабаб ва оқибат маъно ва 

танҳо дар доираи ҳодисаи алоҳида мазмун доранд, балки аз фаҳмиши хислати 

амалӣ дошта аҳамият доранд. Ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ метавонад дар 

чунин шаклҳои маъмул ба миён ояд: ҷуброни зарарҳо, аз даст додани байъона, 

пардохти ҷаримаи дерпардохт. Тибқм қ. 1, м. 15 КГ ҶТ, шахсе ки ҳуқуқаш 

вайрон карда шудааст, метавонад ҷуброни пурраи зарари ба ӯ расонидашударо 

дар ҳаҷми камтар талаб намояд. Дар баробари ҷуброни зарарҳо, ба б. 2, м. 15 

КГ ҶТ асос карда, тарафи ҷабрдида ҳуқуқ дорад фоидаи бадастнаовардаашро, 

ки ин шахс дар ҳолати умумии муомилаи гражданӣ, агар ҳуқуқҳои у вайрон 

намешуд ба даст меовард (фоидаи аздастрафта) талаб намояд. Аммо дар ин 

ҳолат мулоҳиза оид ба он ки ҳангоми муайянсозии фоидаи аз дастрафта 

чораҳои аз ҷониби кредитор барои ба даст овардлани он ва бо ин мақсад 

омодагиҳо бояд ба инобат гирифта шаванд. 

Вижагии муҳими ҷавобгарӣ барои вайронкунии уҳдадорӣ, ки бо 

амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ вобаста аст, дар қ. 3, м. 432 КГ ҶТ муқаррар 

карда шудааст, ки мутобиқи он, агар бо қонун ё шартнома дигар ҳолат 

муқаррар нагардида бошад, шахси уҳдадориро иҷронакарда ё ба таври 

номатлуб иҷрокарда ҳангоми амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ, ҷавобгариро 
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бар уҳда дорад, агар исбот накунад, ки иҷрои матлуб дар натиҷаи қувваи 

рафънопазир ғайриимкон гардидааст, яъне дар ҳолатҳои фавқуллода ва 

бартарафнашаванда. Дар баробари ин ба чунин ҳолат дахл надорад, аз ҷумла, 

вайрокунии уҳдадорӣ аз тарафи контрагентҳои қарздор, дар бозор мавҷуд 

набудани молҳои зарурӣ барои иҷроиш, дар ихтиёри қарздор набудани 

маблағҳои зарурӣ. Дар меъёрҳои номбурда ғояи озодкунии қарздори 

уҳдадориро вайроннамуда, аз ҷавобгарӣ танҳо дар ҳолати имконнопазирии 

мутлақи иҷро кардани уҳдадорӣ таҷассум гардидааст. Вале дар баробари ин 

бояд якчанд ҳолатҳои муҳими назариявӣ ва амалӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Якум, дар мавриди исботи қарздоре, ки кӯшиш дорад аз ҷавобгарӣ озод 

гардад, ба он ҳолате дохил мешавад, ки ғайриимкон будани иҷрои уҳдадорӣ 

истисноан дар натиҷаи амали қувваи бартарафнашаванда ба вуҷуд омадааст. 

Дуюм, ба ҳолатҳои қувваи бартарафнашаванда мавҷуд набудани 

маблағҳои пулӣ дар қарздор мансуб дониста намешавад, чунки пул ҳама вақт 

дар гардиш аст. 

Сеюм, қоидаи умумӣ оид ба озодкунии қарздоре, ки уҳдадориро ҳангоми 

амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ вайрон кардааст, истисноро танҳо дар ҳолате 

роҳ медиҳад, ки агар иҷрои дахлдори уҳдадорӣ дар натиҷаи қувваи 

бартарафнашаванда имконнопазир гардидааст. 

Як силсила чунин истисноҳо (мувофиқан ба намудҳои алоҳидаи 

уҳдадориҳои шартномавӣ), ки хусусияти уҳдадориро ба инобат мегиранд, 

бевосита дар КГ ҶТ муқаррар карда шудаанд. Масалан, аз рӯйи шартномаи 

контрактатсия истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ, уҳдадориро 

вайроннамуда, дар сурати мавҷудияти гуноҳ ҷавобгариро ба уҳда дорад (м. 600 

КГ ҶТ); қарздиҳанда аз рӯйи шартномаи истифодаи ройгон барои норасоии ашё 

ҷавобгар аст, ки онҳоро ӯ қасдан ё беэҳтиётии дағалона ҳангоми бастани 

шартнома қайд накардааст (қ. 1, м. 703 КГ ҶТ); аз рӯйи шартнома барои иҷрои 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; таҷрибавӣ-контрукторӣ ва технологӣ иҷрокунанда 

ҷавобгариро барои вайронкунии уҳдадорӣ ба уҳда дорад, агар исбот накунад, 

ки чунин вайронкунӣ бо гуноҳи у ба вуҷуд наомадааст (қ. 1, м. 801 КГ ҶТ); аз 
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рӯйи шартномаи идоракунии баэътимод асосёфта, идоракунандаи баэътимод 

асосёфта барои расонидани зарарҳо ҷавобгариро ба уҳда дорад, агар исбот 

накунад, ки ин зарарҳо дар натиҷаи қувваи бартарафнашаванда ба вуҷуд 

омадаанд ё амали фоидабадастоваранда ё муассиси идоракунии баэътимод 

асосёфта (қ. 1, м. 953 КГ ҶТ). 

Чорум, дар меъёри дар қ. 3, м. 432 КГ ҶТ оид ба ҷавобгарӣ барои 

вайронкунии уҳдадории аз тарафи қарздор фаъолияти соҳибкориро 

амалисозанда, хусусияти диспозитивӣ дорад. Ба назари аввал, муқаррарот оид 

ба он ки дигар, назар ба қоидаи умумӣ, ки қувваи бартарафнашавандаро ҳамчун 

асоси ягонаи озодкунии қарздор аз ҷавобгарӣ аз рӯйи уҳдадорӣ, ки бо 

амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд аст, муқаррар менамояд ва он 

метавонад бо шартнома пешбинӣ карда шавад, асос медиҳад барои мулоҳиза 

дар хусуси он ки ҳангоми бастани шартномаи муайян тарафҳо метавонанд ба он 

шартҳои маҳдудкунандаи ҷавобгарӣ ё озодкунии қарздорро аз ҷавобгарӣ барои 

вайронкунии уҳдадорӣ дохил кунанд. Истисно он ҳолате мебошад, ки агар 

тарафҳо пешакӣ оид ба бартарафкунӣ ё маҳдудкунии ҷавобгарӣ барои 

вайронкунии дидаю донистаи уҳдадорӣ созиш мекунанд: қ. 4, м. 432 КГ ҶТ 

чунин намуди аҳдҳоро беэътибор эълон мекунад. 

Тасаввур мешавад, ки монеаи бешаку шубҳа барои ба шартнома ворид 

кардани шартҳо оид ба озодкунии қарздор аз ҷавобгарӣ барои иҷро накардан ё 

иҷрои номатлуби уҳдадорӣ меъёри императивӣ оид ба уҳдадории қарздор оид 

ба ҷуброни зарарҳо ба кредитор, ки бо вайронкунии уҳдадорӣ расонида 

шудааст, хизмат мекунад (қ. 1, м. 338 КГ ҶТ). Ғайр аз ин, ҳуқуқ ба ҳимояи 

ҳуқуқи вайронгардида ҳуқуқи субъективии гражданӣ мебошад ва дар ин 

мазмун амалисозии он ба қоидаҳои бо қ. 2, м. 9 КГ ҶТ пешбинигардида, тобеъ 

мебошад, ки мутобиқи он радди шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ аз амалисозии 

ҳуқуқҳои ба онҳо тааллуқдошта, қатъи ин ҳуқуқҳоро ба истиснои ҳолатҳои бо 

қонун пешбинигардида ба дунбол нахоҳад дошт. 

Байни ҳамаи шаклҳои (чораҳо) ҷавобгарии амволии барои вайронкунии 

гуногуни аҳднома татбиқшаванда, таҷрибаи ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи 
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иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳадориҳои шартномавӣ бароянда, бештар 

ташвишовар аст. Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки чораи номбурдаи ҷавобгарӣ 

аҳёнан ба иштирокчиёни гардиши амволӣ ба сифати равиши ҳимояи ҳуқуқи дар 

натиҷаи иҷро накардан ё иҷрои номатлуби аҳднома бавуҷудоянда, татбиқ карда 

мешавад. Дар қазоват аз рӯйи маълумоти омории судҳои иқтисодӣ, танҳо дар 4-

5% ҳолатҳо вайронкунии уҳдадориҳои шартномавӣ кредиторон ҳуқуқҳои худро 

ба воситаи пешниҳод намудан ба қарздор талаби оид ба ҷуброни зарарҳои 

расонидашударо ҳимоя мекунанд, дар дигар ҳолатҳо гирифтани ҷубронҳои 

дерпардохт ва фоизҳои солонаро барои истифодаи воситаҳои пулии бегонаро 

афзал медонанд. 

Ҳамин тавр, мазмуни ҷуброни зарар дар он ифода мегардад, ки дар 

натиҷаи татбиқи ин чораи ҷавобгарӣ амволи кредитор бояд дар он ҳолате қарор 

дошта бошад, ки он дар ҳолате, ки агар қарздор уҳдадориро иҷро мекард, қарор 

мегирифт. Аммо дар ин ҷо дигар проблема низ дида мешавад: зарарҳои худро, 

ки дар натиҷаи аз ҷониби қарздор вайрон намудани уҳдадорӣ ба вуҷуд омадааст 

ҷуброн намуда, кредитор набояд сарвати беасосро ба даст оварад, ки аз ҳадди 

ҳуқуқи вайроншудаи барқароршаванда берун аст. Проблемаи мазкур бояд бо 

роҳи танзими ботафсили тартиб ва воситаҳои муайянсозии ҳаҷми зарарҳо ва 

исботи он ҳаллу фасл карда шавад. Ба ин мақсад меъёрҳои КГ ҶТ тобеъ аст, ки 

арзиши мол, кор ва хизматрасонии барои ҳисобкунии зарарҳо 

истифодашавандаро дар робита ба маҳал ва замони иҷрои уҳдадорӣ танзим 

мекунад; таносуби ҳаҷми зарарҳо ва ҷаримаи дерпардохт; таносуби ҳаҷми 

зарарҳо ва фоизҳо барои истифода аз маблағҳои бегона. Дар баробари ин, 

чуноне ки таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, имрӯз чунин танзим нокифоя 

мебошад. 

Асосан масъала (дар доираи проблемаи ҷуброни одилонаи зарарҳо) оид ба 

аз тарафи кредитор исбот намудани на танҳо воқеияти мавҷудияти зарарҳои бо 

вайронкунии уҳдадорӣ, инчунин ҳаҷми онҳо аз тарафи қарздор ҷиддӣ матраҳ 

мебошад. Ба назари аввал, вогузор намудани бори исбот, ҳамчун мавҷудияти 

зарарҳо, ҳамчунин ҳаҷми он барои кредитори ба қарздор талаби дахлдор оид ба 
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ҷуброи зарар пешниҳодкунанда, табиатан дуруст аст. Чунин равиш дар 

таҷрибаи суди арбитражӣ реша пайдо карда ва дар бисёр ҳолат дуруст ҳам 

мебошад. 

Аммо як масъала ҳал нашуда боқӣ мемонад: дар ҳолате, ки воқеияти 

вайронкунии уҳдадорӣ аз тарафи қарздор ва дар натиҷа, расонидани зарар ба 

кредитор бешубҳа аст, вале ҳадди дақиқи зарарҳо, талабот оид ба ҷуброни он аз 

ҷониби кредитор пешниҳод шудааст, ба таври пурра бо далелҳои муътамад 

тасдиқ нашудааст, чи тавр бояд суд амал кунад? Ҷавоб ба ин савол оддӣ (ба 

назари аввал) аст: агар бори исботи ҳаҷми зарарҳои расонидашуда ба кредитор 

вогузор гардида бошад, дар ин сурат мавҷуд набудани исботи матлуб, ки ҳаҷми 

талаботи эълонгардида тасдиқ мегардад, асос ба радди даъво мешавад. 

Дар баробари ин, ҳалли проблемаи мазкурро ҳуқуқшиносони пеш аз 

инқилобии Россия дигаргуна тасаввур мекарданд. Мулоҳизаҳои ҷолиб вобаста 

ба ин масъала дар маводи комиссияи таҳрирӣ вобаста ба тартибдиҳии лоиҳаи 

Маҷмӯаи гражданӣ мавҷуд аст. Дар он қайд карда мешавад, ки раванд оид ба 

зарарҳо аз нуқсоне иборат аст, ки судҳо аз ҳуқуқи муайянкунии ҳаҷми 

подошпулиҳо аз рӯйи салоҳдиди худ маҳруманд ва метавонанд чунин 

зарарҳоро татбиқ намоянд, ки рақамҳои он исботшаванда мебошад. Дар ин ҳол 

ин барои даъвогар исбот кардани рақами дақиқи ҳаҷми зарарҳо дар бисёр ҳолат 

ғайриимкон мебошад ва судҳо новобаста аз исботшавии худи ҳуқуқ ба 

подошпулиҳо, ба мавҷудияти бешубҳаи зарарҳо, даъворо танҳо аз рӯйи 

исботнашавандагии рақами дақиқии зарар рад мекунанд. Чунин беадолатӣ 

нисбат ба шахсони зарардида, ки ба аз адолати судӣ маҳрум карда мешаванд, 

бояд ба суд бо пешниҳоди ҳуқуқи муайянсозии ҳаҷми зарарҳо аз рӯйи 

салоҳдиди худ муқаррар карда шавад. Албатта, салоҳдиди суд набояд 

худсарона бошад: суд уҳдадор аст, ҳаҷми зарарро аз рӯйи фаҳмиши ҳамаи 

ҳолатҳои парванда муқаррар кунад. 

Ҳамин тавр, ҷойгоҳи махсуси ҷаримаи дерпардохтро байни равишҳои 

ҳимояи иштирокчиёни муомилаи амволӣ ба инобат гирифта (дар шароити 

маъмул набудани чунин шакли ҷавобгарӣ, ҳамчун ҷуброни зарарҳо) вақти он 
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расидааст, ки таҷрибаи суди иқтисодӣ аз рӯйи баҳсҳои бо ҷуброни ҷаримаи 

дерпардохт барои вайронкунии уҳдадориҳои шартномавӣ алоқаманд, ки 

моҳиятан, то ҳол камшавии худсаронаи ҳаҷми ҷаримаи дерпардохтро аз рӯйи 

салоҳдиди суд иҷозат медиҳад. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Ҳифзи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкии субъектони 

хоҷагидор, сохторҳои соҳибкорӣ дар марҳилаи барҳамдиҳӣ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодие, ки аз ҷониби низоми судҳои 

иқтисодӣ бо роҳи ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва қабули қарор баррасӣ мегардад, 

вобаста аст. Барҳамдиҳии субъекти хоҷагидорӣ маънои онро дорад, ки бе 

гузариши ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ворисӣ ба субъекти дигар фаъолият қатъ 

мегардад ва пайдоиши оқибатҳо дар шакли аз даст додани қобилияти 

ҳуқуқдорӣ ва амалкунии иштирокчии муомилоти гражданӣ дар назар аст. 

2. Дар таълимоти муосири сисилистикӣ андешаҳои гуногун дар бораи 

мафҳум ва хусусияти ҳуқуқии азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ мавҷуданд. Дар 

мавриди таҳқиқи табиати ҳуқуқии азнавташкилдиҳӣ, пеш аз ҳама, муҳаққиқон 

ба он диққат медиҳанд, ки дар қонунгузорӣ мафҳуми азнавташкилдиҳӣ дарҷ 

нагардидааст. Бинобар ин дар зери мафҳуми азнавташкилдиҳӣ бояд қатъи 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бо гузариши маҷмӯи ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳо ба ворис 

бо тартиби варосати умумӣ фаҳмида шавад. Зери мафҳуми ворис шахси 

ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки ба ӯ ҳамаи ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои шахси 

ҳуқуқии азнавташкилшаванда мегузаранд. 

3. Мушкилоти барҳамдиҳии субъектони соҳибкорӣ дар айни ҳол 

масъалаи мубрам мебошад. Чунки дар натиҷа субъект аз шумораи 

иштирокчиёни муомилоти гражданӣ истисно мегардад. Қонунгузорӣ оид ба 

масъалаи мазкур дар давоми солҳои зиёд тағйир ёфта, ҷараёни қаътъи 

фаъолияти соҳибкориро мураккаб менамояд. Яке аз ниҳодҳои муҳими ҳуқуқи 

гражданӣ ва соҳибкорӣ, ки танзимкунандаи муносибатҳо бо иштироки шахсони 

ҳуқуқӣ мебошад, ниҳоди азнавташкилдиҳӣ ба ҳисоб меравад. Бо 

дарназардошти он ки дар айни ҳол бахши фаъолияти хоҷагӣ муътадил рушд 

карда истодааст, нақши механизмҳои ҳуқуқӣ боло меравад ва талаб менамоянд, 

ки иштирокчиёни чунин муносибатҳо ба тағйироти амалишаванда зуд ва 

самаранок мутобиқ шаванд. Бо назардошти ин нақши азнавташкилдиҳӣ ҳамчун 
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механизми мутобиқнамоии фаъолияти субъект ба шароити тағйирёбанда афзун 

мегардад. 

4. Дар таҳлили мафҳуми ҳуқуқии барҳамдиҳӣ ба як масъалаи муҳим бояд 

аҳмият дод, ки азбаски барҳамдиҳӣ объекти танзими ҳуқуқӣ аст мантиқи мебуд 

хулоса намуд, ки он маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ бо танзими меъёрҳои 

ҳуқуқӣ ба муносибати ҳуқуқӣ табдилёфта мебошад. Аз тарафи дигар, ин 

муносибатҳои ҳуқуқӣ худ ба худ сабаби бавуҷудоии оқибатҳои муайян барои 

субъекти хоҷагидорӣ мегардад. Аз ин рӯ барҳамдиҳӣ ҳамчун воқеияти ҳуқуқӣ, 

ки бо мавҷудияти он натиҷаҳои муаяни ҳуқуқӣ вобастааст, баҳодода мешавад. 

Хулоса, қатъи фаъолияти субъекти соҳибкорӣ метавонад бо тартиби ихтиёрӣ ва 

маҷбурӣ тибқи қарори соҳибмулк ё шахсони ваколатдори онҳо, асосгузорони 

субъект ё ворисони онҳо, инчунин, дар ҳолатҳои дар қонунгузорӣ 

муқарраргардида – бо қарори суд амалӣ гардад.  

5. Қатъ намудани фаъолияти соҳибкорон дар амалия ба мушкилот ва 

нуқсонҳо дучор мегардад. Дар натиҷа ин ба ҳолате оварда мерасонад, ки 

зарурат ба шикоят овардан аз болои фаъолияти субъект зарур мегардад. Ба 

доираи шахсоне, ки мафниатҳояшон халалдор карда мешаванд, кредиторонро 

дохил намудан мункин аст. Бо назардошти ин бояд ба зарурати танзими 

қонунии масъалаҳои асосҳои қатъшавӣ таваҷҷуҳ гардад. Хотимаёбии муҳлате, 

ки дар он шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шудааст, инчунин ноилшавӣ ба мақсад 

бояд ҳамчун асосҳои мустақили қатъшавӣ баррасӣ гарданд, ки қабули қарори 

иловагиро аз ҷониби иштирокчиён ё маъмурияти шахси ҳуқуқӣ талаб накунад. 

Барои муқаррар намудани ҳолатҳои номбурда бояд ба м. 62 КГ ҶТ тағйирот 

ворид карда шавад. 

6. Комиссияи барҳамдиҳӣ дар рӯзномае, ки маълумоти бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқиро нашр менамояд, дар хусуси барҳамдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ ва тартибу муҳлати пешниҳоди талабот аз ҷониби кредиторони он 

эълонро чоп мекунад. Ин муҳлат набояд аз ду моҳи пас аз лаҳзаи нашри эълон 

дар бораи барҳамдиҳӣ камтар бошад. Тавозуни фосилавии барҳамдиҳӣ аз 

ҷониби муассисони (иштирокчиёни) шахси ҳуқуқӣ ё мақоми қабулкардаи қарор 



149 

дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ тасдиқ карда мешавад. Амволи пас аз 

қонеъ гардонидани талаботи кредиторон боқимондаи шахси ҳуқуқӣ, агар дар 

қонун ё ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида 

бошад, ба муассисони (иштирокчиёни) он, ки дорои ҳуқуқи моликият ба ин 

молу мулк ё ҳуқуқи уҳдадорӣ нисбат ба ин шахси ҳуқуқӣ мебошанд, супурда 

мешавад. Пешниҳод карда мешавад, ки дар ҳолати ошкор шудани амвол баъд аз 

барҳамдиҳии қарздор, расмиёти нави аз нав оғоз намудани истеҳсолоти 

парванда, дар асоси азнавбарқароркунӣ ва бартараф кардани талаботи минбаъда 

ба қонунгузории амалкунанда ворид карда шавад. 

7. Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаботи кредиторони он бо 

навбати зерин қонеъ гардонида мешаванд: дар навбати аввал - талаботи 

кредиторони таъминшуда аз ҳисоби арзиши молу мулки ба сифати таъминот 

пешниҳодшуда бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории ҶТ, инчунин 

талаботи шаҳрвандоне, ки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар назди онҳо 

барои расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатиашон масъулият дорад, бо роҳи ба 

сармоя табдил додани пардохтҳои дахлдори вақтбайъ; дар навбати дуюм - 

пардохти кӯқмакпулии аз кор рафтан ва музди меҳнати шахсоне, ки тибқи 

шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор мекунанд ва пардохти 

мукофотпулӣ бо ҳисобу китоб аз рӯйи шартномаҳои муаллифӣ; дар навбати 

сеюм - пардохти қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет; дар навбати чорум - 

ҳисобу китоби кредиторони дигар тибқи қонун. 

Бинобар ин, зарур аст, ки дар ҷараёни танзими ҳуқуқии азнавташкилдиҳӣ 

ва барҳамдиҳии ташкилотҳои тиҷоратӣ ҳимояи ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ба 

манфиати иштирокчиёни гардиши хоҷагидории бовиҷдон (кредиторон) тақвия 

дода шавад.  
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