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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Иқтисодиёти ҳама гуна давлатро низоми 

соҳибкории ташаккулёфта, ки дар он нақши муҳимро соҳибкории хурд ва 

субъектҳои гуногуни амаликунандаи он иҷро менамояд, ташкил медиҳад. Аз ин 

ҷо таваҷҷуҳи асосӣ ба ҳалли проблемаҳои соҳибкории хурд ҳамчун омили 

болоравии сатҳи иқтисодиёти кишвар, асосҳои дастгирии давлатӣ ва 

ҳавасмандгардонии субъектҳои соҳибкории хурд равона гардида, додани 

имтиёзҳои қарзӣ (кредитӣ) ва молиявии давлатӣ ба онҳо, муҳайё намудани 

шароит барои рушди соҳибкории хурд дар манотиқи кӯҳии кишвар, аз 

ҷумлаи масъалаҳои мубрам ба шумор мераванд.  

Барои рушди соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд кафолати давлатии 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои 

моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ (м. 12 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ) мусоидат менамояд. Чи тавре ки Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар маҷлиси тантанавӣ ба ифтихори 25-умин солгарди қабули 

Конститутсияи ҶТ қайд намуданд: «Дар заминаи ин меъёри конститутсионӣ 

дар солҳои истиқлолият соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурду миёна ва 

соҳибкории истеҳсолӣ, босуръат рушд карда истодааст. Ба ҳолати 1-уми 

июли соли 2019 дар кишвар 323 ҳазор субъекти соҳибкории 

фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст. Ҳоло саҳми бахши хусусӣ дар 

маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 70 фоиз расидааст»1. 

Рушди соҳибкории хурд ба инкишофи рақобат мусоидат карда, қисмати 

зиёди аҳолиро ба шуғл, ҷойи кор таъмин намуда, барои таъмини босубот ва 

устувории иқтисодиёт мусоидат менамояд. Ҳалли масъалаҳои зикршуда танҳо бо 

роҳи татбиқи воситаҳои самараноки хислати ҳуқуқӣ-хусусӣ ва оммавӣ-

ҳуқуқидошта, ки соҳибкории хурдро ҳавасманд ва дар ҳамин замина дастгирии 

ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурдро таъмин менамоянд, имконият дорад. Аз 

ин ҷо масъалаҳои омӯзиши раванди ташаккулёбӣ ва рушди қонунгузорӣ, 

                                                 
1 Ниг.: Садои Мардум // Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 134 (4084). – С. 1.  
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вазъи ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд, муқаррарнамоии навъҳо, 

шаклҳои дастгирии давлатӣ, аз ҷумла, ҳавасмандгардонии субъектҳои 

соҳибкории хурд, бартараф намудани маҳдудиятҳои беасос ва дар ҳамин 

замина таъмини минбаъдаи рушди самараноки танзими ҳуқуқии раванди 

амалинамоии соҳибкории хурд зарурати таҳлили илмиро талаб менамоянд.  

Барои омӯзиш асосҳои назариявии ҷабҳаҳои иқтисодию ҳуқуқии 

соҳибкории хурд, аз ҷумла мафҳуми соҳибкории хурд ва вазъи субъектҳои он, 

ошкор намудани доира ва муқаррар намудани маҳаки ворид намудан ба 

субъектҳои соҳибкории хурд, омӯзиши хусусият ва равиши фаъолияти 

ҳунармандӣ, ҳамчун як навъи субъекти соҳибкории хурд, инчунин проблемаҳои 

амалии соҳибкории хурд дар Тоҷикистон мавқеи афзалиятнок пайдо менамояд.  

Дар баробари ин, соҳибкории хурд аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ маҷмӯан 

таҳқиқ нашудааст, балки танҳо аз рӯйи равияҳои алоҳидаи илм, аз ҷумла 

конститутсионӣ, гражданӣ, соҳибкорӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Чунин ҳолат бо дарназардошти рушди муносибатҳои соҳибкорӣ дар 

Тоҷикистон зарурати таҳқиқи илмӣ ва танзими ҳуқуқии соҳибкории хурдро 

тақозо менамояд. 

Ҳарчанд ки ҳолати ҳуқуқии аксарияти субъектҳои соҳибкории хурд дар 

қонунгузорӣ муқаррар шуда бошад ҳам, вале амалияи имрӯзаи ҳуқуқ зарурати 

баланд бардоштани самаранокии танзими ҳуқуқии соҳибкории хурдро бо сабаби 

ноустуворӣ ва номукаммалии қонунгузорӣ тақозо менамояд. Аз ҷумла, таъмини 

мувозинати манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ дар доираи чунин танзимнамоӣ, ҳалли 

проблемаҳои танзими хусусӣ-ҳуқуқӣ ва оммавӣ-ҳуқуқии ҳавасмандгардонӣ ва 

маҳдудиятҳо ҷиҳати рушди соҳибкории хурд, механизми ҳуқуқии ҷалби 

воситаҳои қарзӣ ва ғайраҳоро талаб менамояд.  

Асоси ҳуқуқии ҳавасмандгардонии соҳибкории хурд ва дастгирии ҳуқуқии 

онро бояд имтиёзҳои андозӣ, озодии рақобат, додани қарзҳои (кредитҳои) 

имтиёзнок ба субъектҳои соҳибкории хурд, таъминоти саривақтии молиявию қарзӣ 

ва устувори шартномавӣ ташкил диҳанд. Бинобар ин, имрӯз дар ин самт масъалаи 

асосӣ таъмини ҳуқуқии самтҳои фаъолияти соҳибкории хурд меистад. 
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Бояд қайд намоем, ки номукаммалии қонунгузории соҳаи соҳибкории хурд, 

набудани низоми самараноки дастгирии давлатӣ, аз ҷумла механизми дастгирии 

молиявӣ, молумулкӣ барои рушди соҳибкории хурд ба таври бояду шояд 

мусоидат наменамояд. Ин ва дигар масъалаҳои мубрами танзими ҳуқуқии 

соҳибкории хурд диққати муаллифро ба проблемаи мазкур ҷалб намуда, барои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ асос гардидаанд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Робитаи кор бо мавзӯи илмӣ. Диссертатсия дар доираи нақшаи илмии 

кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (дар мавзӯи «Танзими ҳуқуқии муносибатҳо 

дар соҳаи соҳибкорӣ») иҷро гардидааст. 

Сатҳи таҳқиқи мавзӯи диссертатсия. Масъалаҳои соҳибкории хурд аз 

нуқтаи назари ҳуқуқӣ, гарчанде ки ба таври васеъ дар корҳои илмии олимони 

хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта бошад ҳам, вале то ба ҳол дар ҶТ 

мавриди таҳқиқоти илмии алоҳида қарор дода нашудааст.  

Ҷанбаҳои алоҳидаи соҳибкории хурд дар корҳои илмии олимони соҳаи 

ҳуқуқи хориҷӣ ва ватанӣ ба монанди Ю.А. Волкова-Рарог2, Ю.А. Хорков3, 

С.А. Коноплев4, М.З. Раҳимзода5, Ф.А. Маҳмадшоев6 ва дигарон мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Дар давраи Истиқлолияти давлатӣ ба ҷабҳаи иқтисодии мушкилоти 

соҳибкории хурд ҳамчун омили рушди иқтисодиёт, ташаккул ва рушди ин 

намуди фаъолият дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ, дастгирии қарзиву 

молиявӣ оид ба рушди самтҳои афзалиятноки намудҳои фаъолияти 

                                                 
2 Волкова-Рарог Ю.А. Малое предпринимательство (Правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. 

– 224 с. 
3 Хорьков Ю.А. Правовое положение субъектов малого предпринимательства: частноправовой аспек: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 183 с. 
4 Коноплев С.А. Правовой режим субъектов малого предпринимательства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2007. – 191 с. 
5 Рахимов М.3. Конечний результат предпринимательской деятельности: теория и правовое регулирование. 

Душанбе, Деваштич, 2007. – 294 с; Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

назария ва танзими ҳуқуқӣ: монография. – Душанбе, 2018. – 390 с.; Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами 

ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: МН Дониш. – 2019. – 557 с. 
6 Махмадшоев Ф.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике 

Таджикистан. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 194 с.  
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соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурд аз ҷониби олимони иқтисодиёти 

ватанӣ диққати махсус дода мешавад.  

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади таҳқиқоти 

диссертатсиониро таҳлили илмии проблемаҳои назариявӣ, амалӣ ва муқаррароти 

қонунгузорӣ оид ба танзими ҳуқуқии соҳибкории хурд ба ҳисоб рафта, дарёфти 

роҳҳои ҳал ва пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ дар соҳаи соҳибкории 

хурдро дар бар мегирад. 

Барои ноил шудан ба чунин мақсадҳо муаллиф дар таҳқиқоти илмӣ вазифаҳои 

зеринро муайян кардааст:  

– муайян намудани мафҳум ва аломатҳои субъектҳои соҳибкории хурд;  

– таҳқиқи моҳият ва мафҳуми ҳунармандӣ ҳамчун навъи соҳибкории хурд;  

– таҳқиқи ташаккул ва рушди қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи 

соҳибкории хурд; 

– баррасии ҳолати ҳуқуқии соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои 

тиҷоратӣ ҳамчун субъекти соҳибкории хурд;  

– муайян намудани бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд;  

– омӯзиши асосҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории 

хурд, ҳавасмандгардонӣ ва маҳдудиятҳои фаъолияти онҳо, инчунин шаклҳои 

ҳуқуқии дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд; 

– таҳияи пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ.  

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ. Объекти таҳқиқоти 

диссертатсиониро муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба танзими ҳуқуқии 

соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.  

Предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ. Предмети таҳқиқоти 

диссертатсиониро қонунгузории танзимкунандаи соҳибкории хурд дар ҶТ, 

таҷрибаи ҳуқуқтатбиқнамоӣ, инчунин фикру ақидаҳои олимон оид ба танзими 

ҳуқуқии соҳибкории хурд ташкил медиҳанд. 

Асоси методологии таҳқиқоти диссертасионӣ. Асоси методологии таҳқиқоти 

диссертасиониро усулҳои умумӣ ва махсуси дарки илмии воқеияти ҳуқуқӣ ташкил 

медиҳанд. Таҳқиқоти кори илмӣ ба як қатор усулҳои умумиилмӣ ва хусусӣ ба 
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монанди: мантиқӣ, диалектикӣ, оморӣ, ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ ва 

байнисоҳавӣ такя мекунад.  

Асосоҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии диссертатсияро 

масъалаҳои мафҳум ва аломатҳои субъектҳои соҳибкории хурд, ташаккулу рушди 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибкории хурд, ҳолати 

ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд, хусусиятҳои бақайдгирии субъектҳои 

соҳибкории хурд, асосҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии субектҳои 

соҳибкории хурд, ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳо вобаста ба 

инкишофи соҳибкории хурд, инчунин омилҳои дигаре, ки садди роҳи рушди 

ин намуди фаъолият мегарданд, ташкил медиҳад. Дар таҳияи диссертасия 

муаллиф ба осори И.В. Амирханова, А.О. Блинов, В.С. Белих, В.Г. Игнатов, 

В.В. Волкова, Е.А.Суханов, И.В. Ершова, Ш.М. Менглиев, Ш.М. Исмоилов, 

А.А. Каримов, А.К. Коршунов, Ф.А. Маҳмадшоев, А.В. Михайлов, Н.И. 

Химичева, О.Н. Горбунова, В.А. Ойгензихт, В.Ф. Попондопуло, М.З. 

Раҳимзода, Д.Ш. Сангинов, С.Г. Пепеляев, В.В. Сичинава, М.А. Суптаев, Е.Е. 

Тонков, И.В. Черняков ва дигарон таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. 

Заминаи меъёрии диссертатсия. Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии диссертатсияро 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳо, фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, 

барномаҳои давлатӣ ташкил медиҳанд. Дар кор баъзе меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии дар соҳаи баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ эътирофкардаи ҶТ 

низ истифода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки 

диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукаммали илмӣ оид ба проблемаҳои 

танзими комплекси ҳуқуқии соҳибкории хурд дар ҶТ ба ҳисоб меравад. Дар 

диссертатсия паҳлуҳои гуногуни танзими ҳуқуқии соҳибкории хурд мавриди таҳқиқ 

қарор дода шудааст, ки дар илми ҳуқуқшиносии муосир навгонӣ маҳсуб дониста 

мешавад. Аз ҷумла: мафҳум ва аломатҳои субъетҳои соҳибкории хурд, мафҳум ва 

моҳияти ҳунармандӣ ҳамчун навъи соҳибкории хурд, ташаккул ва рушди 

қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи соҳибкории хурд, хусусияти ҳолати ҳуқуқии 

субъектҳои соҳибкории хурд, таҳлилҳои иқтисодӣ-ҳуқуқии ҳавасмандгардонӣ ва 
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маҳдудиятҳо, алоқамандии онҳо барои мусоидати рушди соҳаи соҳибкории хурд, 

асосҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии соҳибкории хурд ва шаклҳои ҳуқуқии онҳо.  

Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин пешниҳод мегарданд, ки онҳо 

навгониҳои таҳқиқоти диссертатсияро ифода месозанд: 

1. Таҳлили моҳияти (мазмуни) иқтисодӣ ва ҳуқуқии соҳибкории хурд 

нишон медиҳад, ки соҳибкории хурд ҳамчун қисми таркибии соҳибкорӣ, 

соҳаи махсуси танзими ҳуқуқӣ ва аз ҷиҳати хусусият воҳиди маҷмӯӣ буда, 

моҳият ва мазмуни иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Моҳияти (мазмуни) иқтисодӣ 

ва ҳуқуқии соҳибкории хурд ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Моҳияти 

иқтисодии соҳибкории хурд дар тавсифи диалектикӣ ва бисёрмеъёрии рушди 

он зоҳир ёфта, ба сифати бахши мустақили иқтисодиёт барои ба даст овардани 

фоида равона карда шуда, бо дараҷаи баланди номуайянӣ ва таваккал, 

ҷавобгарӣ, қобилият ба ҷорӣ намудани навоварӣ ва ғайра асос меёбад.  

Моҳияти (мазмуни) ҳуқуқии соҳибкории хурд аз мафҳуми расмии 

фаъолияти соҳибкорӣ, ки қонунгузории Тоҷикистон онро ҳамчун фаъолияти 

мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо 

тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои 

мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, 

иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст, ба миён меояд (қ. 3, м. 

1 КГ ҶТ ва қ. 1, м. 8 Кодекси андози ҶТ ).  

2. Таҳлили муносибати назариявӣ ва амалӣ оид ба муайян кардани 

субъектҳои соҳибкории хурд дар Тоҷикистон ва таҷрибаи байналмилалӣ 

имкон медиҳад, ба хулоса оем, ки асос барои танзими ҳуқуқии соҳибкории 

хурд бояд муносибати омехта бошад, ки дар худ аломатҳои миқдорӣ ва 

сифатии тааллуқ доштани субъектро ба субъекти соҳибкории хурд ифода 

намуда, барои то дараҷае ба таври пурра ва объективона кушодани моҳияти 

иқтисодӣ-ҳуқуқии соҳибкории хурд ҳангоми барасмиятдарории ҳуқуқии он 

мусоидат намояд ва ба ягонагии равиши инкишофи қонунгузории ҶТ созгор 

бошад. Бо дарназардошти ҳамин ҳамзамон ба мақсад мувофиқ мебуд, агар 
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қонунгузории ҶТ-ро бо таҷрибаи умумиэътирофшудаи байналмилалӣ оид ба 

шумораи кормандони бо кор машғулбуда пурра карда шавад. 

 3. Фаъолияти ҳунармандӣ – як навъи мустақили фаъолияти соҳибкории 

хурд оид бо тарзи дастии истеҳсолот ё ин ки бо истифодаи воситаҳои 

механиконии хурд дар асоси истифодаи малакаи касбии эҷодӣ ва 

маҳоратнокии касбии истеҳсолӣ ё таъинотӣ ороишотии дорои хусусияти 

муқарраршудаи инфиродии муайян мебошад.  

4. Ҳавасмандии иқтисодию ҳуқуқии соҳибкории хурд нияти ҳуқуқии 

баамалбарории фаъолият оид ба таъсис ва баамалбарории фаъолияти 

соҳибкории хурд аз ҷониби субъектҳои он тибқи қонунгузорӣ дар бораи 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд мебошад. Ҳавасмандгардониҳои рушди 

соҳибкории хурд моҳияти иқтисодию ҳуқуқӣ дошта, дар алоқамандӣ қарор 

доранд. Онҳо ҳамчун чораҳои мусбати иқтисодию ҳуқуқӣ барои ноил 

гардидан ба натиҷаи ниҳоии фаъолилияти соҳибкорӣ гирифтани фоида 

равона карда шудаанд.  

5. Маҳдудияти ҳуқуқии соҳибкории хурд аз нуқтаи назари қонунгузор 

боздошти ғайриқонунӣ ва номатлуби амалҳои шарикони хусусӣ ва оммавӣ 

дар соҳаи соҳибкории хурд буда, барои қонеъ гардонидани манфиатҳои 

хусусӣ ва оммавии субъектҳои соҳибкории хурд дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ шароит фароҳам меорад.  

6. Дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд низоми бо 

қонунгузорӣ муқарраргардидаи меъёр, усул, чора ва воситаҳое мебошанд, ки 

дар маҷмӯъ ба ташкил ва таъмини кори самараноки онҳо равона гардида, 

ҳавасмандгардонии ҳуқуқии субъектҳои мазкур ва маҳдудиятҳои ҳуқуқии 

шахсони бо онҳо алоқамандбударо баҳо медиҳад. 

7. Шакли ҳуқуқии дастгирии давлатии соҳибкории хурд чораҳои (усул, 

воситаҳои) аниқи дорои хусусияти аз ҷиҳати ҳуқуқӣ маҳдуд ва 

ҳавасмандкунандае мебошад, ки ба таъсис ва (ё) дастгирии сатҳи фаъолияти 

низоми субъектҳои соҳибкории хурд равона гардидаанд.  
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Бобати мукаммал гардонидани қонунгузорӣ ворид намудани тағйиру 

иловаҳои зеринро судманд меҳисобем: 

1. Бо мақсади бартараф намудани норасоиҳо дар танзими ҳуқуқии 

соҳибкории хурд пешниҳод карда мешавад, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи 

дастгирии соҳибкории хурд» қабул карда шуда, дар он масъалаҳои 

субъектҳо, маҳакҳое, ки ин ё он субъекти фаъолияти соҳибкориро ба 

субъекти соҳибкории хурд дохил намудан мумкин аст, дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд, ҳавасмангардонӣ ва маҳдудиятҳо дар соҳаи соҳибкории 

хурд, таъмини иттилоотии соҳибкории хурд, иттифоқҳои (ассотсиятсияҳои) 

соҳибкории хурд ва ғайра пешбинӣ карда шавад. 

2. Барои рушди соҳибкории хурд дар Тоҷикистон тавассути ҷалби 

давлат, бахши хусусӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва байналмилалии молиявӣ, яъне 

дар шакли омехта таъсис ва рушд додани фондҳои замонатӣ мувофиқи 

мақсад аст. Барои заминаи ҳуқуқии онро ба вуҷуд овардан қабули Қонуни ҶТ 

«Дар бораи фондҳои замонатӣ» зарур мебошад. Дар он бояд асосҳои 

иқтисодию ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти фондҳои замонатӣ, шартҳои барпо 

намудани он, сармояи кафолатӣ, сарчашмаҳои ташаккул ва дараҷаи 

камтарини сармояи оинномавӣ, тартиби додани замонат, ҷавобгарии фондҳои 

замонатӣ ва ғайра муқаррар карда шавад.  

3. Дар ҳолати рафтани иштирокчиёни ширкати ба боварӣ асосёфта 

мавҷудияти он аз байн меравад ва иштирокчии ягонаи он ташкилоти 

тиҷоратӣ, аз ҷумла ҷамъияти тиҷоратии аз ҷониби як шахс таъсис додашуда 

ва саҳмгузори ягонаи он бошад, шахси воқеии муассиси чунин ҷамъият ба 

ҳисоб меравад. Бо сабабе ки ширкат аз ҷониби як шахс таъсис дода шуданаш 

мумкин нест, масъалаи мавҷудияти ширкати ба боварӣ асосёфта дар сатҳи 

қонунгузорӣ ҳалнагардида боқӣ мемонад. Дар ин сурат маълум намегардад, 

ки шартномаи таъсиси ширкат бо кӣ баста мешавад, агар иштирокчии комил 

як худаш боқӣ монда бошад, саҳмгир бошад, тибқи шартнома тараф ба ҳисоб 

намеравад. Барои ҳалли масъала дар чунин ҳолат дар қонунгузорӣ пешбинӣ 

карда шавад, ки шартномаи таъсисии ширкати ба боварӣ асосёфта бояд дар 
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байни ҳамаи иштирокчиёни он, ҳам иштирокчиёни комил ва ҳам саҳмгузорон 

баста шавад. 

4. Қонунгузории Тоҷикистон сармояи оинномавии ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдудро на камтар аз 500 сомонӣ муқаррар менамояд. Маблағи 

мазкур дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ночиз буда, барои амалӣ намудани 

ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кредиторон метавонад монеа эъҷод намояд. Аз 

ин ҷо ба қ. 1, м. 16 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд» илова ворид намуда, маблағи сармояи оинномавии он ба панҷ ҳазор 

сомонӣ баробар карда шавад. 

Аҳаммияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки 

натиҷаҳои он мумкин аст оянда дар таҳия ва рушди танзими фаъолияти ҳуқуқии 

соҳаи соҳибкории хурд, аз ҷумла фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд, истифода 

бурда шавад. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда ҳамзамон имкон медиҳад, ки 

мушкилоти мавҷудаи назариявии мафҳумҳои баҳододашавандаи ҳуқуқи гражданӣ 

ва соҳибкорӣ тавзеҳ дода шавад.  

Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои такмили қонунгузорӣ, 

фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд ва рушди соҳа заминаи хубе ба ҳисоб 

мераванд. Маводи дисертатсияро ҳангоми омӯзиши фанни таълимии ҳуқуқи 

гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, тиҷоратӣ, кишоварзӣ, курси махсуси асосҳои танзими 

ҳуқуқии соҳибкории хурд дар ҶТ фаъолияти омӯзгорию таълимӣ, аз ҷумла ҳангоми 

гузаронидани лексияҳо, семинарҳо, омода намудани маводи таълимӣ ва методӣ 

истифода бурдан мумкин аст.  

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Тавсияҳо оид ба такмили 

қонунгузорӣ дар соҳаи соҳибкории хурд, ки кори илмии мазкурро дар бар мегирад, 

дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунӣ истифода шуда 

метавонанд. Ҳамзамон, онҳо метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, 

стратегия ва консепсияҳои давлатӣ истифода шаванд.  

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ 

ва тиҷорати факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида 

ва дар ҷаласаҳои кафедраи номбурда муҳокима шудааст. Оид ба мавзӯи таҳқиқоти 
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диссертатсия муаллиф дар чандин конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, семинар ва мизҳои мудаввар бо маърӯзаҳо баромад 

намудааст. Чунончӣ: «Мушкилоти танзими ҳуқуқии инноватсия дар фаъолияти 

соҳибкорӣ» (ДМТ, 10-уми июни соли 2014); «Нақши Конститутсия дар 

инкишофи соҳаҳои ҳуқуқ дар ҶТ» (ДМТ, октябри соли 2016); «Нақши Паёми 

Президенти ҶТ дар инкишофи сиёсати ҳуқуқии кишвар» (ДМТ, 26-уми 

декабри соли 2016); «Рушди қонунгузории соҳибкорӣ ва сайёҳӣ дар ҶТ» 

(ММҚ), 13-уми апрели соли 2017); «Пешвои миллат, Президенти ҶТ 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Асосгузори қонунгузории соҳибкорӣ ва сайёҳӣ» 

бахшида ба Рӯзи Президенти ҶТ (ДМТ, 16-уми октябри соли 2017), «Рушди 

қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷорат ва сайёҳӣ дар даврони Истиқлолияти давлатии ҶТ» 

(ДМТ, 18-уми майи соли 2018), «Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқии миллӣ: 

заминаҳои рушд ва дурнамои илмиҳуқуқшиносӣ» бахшида ба 25-солагии қабули 

Конститутсияи ҶТ» ва «70-солагии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон» (ДМТ, 30-юми октябри соли 2019) ва ғайраҳо. 

Аз рӯйи мавзӯи рисола муаллиф 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи Олии Аттестатсионии Вазорати 

маориф ва илми Федератсияи Россия ва Комиссияи Олии Аттестатсионии назди 

Президенти ҶТ ба табъ расонидааст. Хулоса ва натиҷаи  кори илмии муаллиф дар 

нашрияҳо доир ба мавзӯи таҳқиқоти кори илмӣ чоп шудаанд ва доимо дар раванди 

таълим ҳангоми гузаронидани лексия ва машғулиятҳои амалӣ бо донишҷӯён 

истифода мешаванд.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии муаллифи 

диссертатсия бо сатҳи навгонии илмии диссертатсия, нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳои 

илман асоснокгашта, интишороти илмӣ, ки бо саҳми бевоситаи ӯ омода карда 

шудаанд, инчунин бо маърӯзаҳо дар семинарҳо ва конференсияҳои гуногун тасдиқ 

карда мешавад. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз муқаддима, се 

боб, ҳашт зербоб, хулоса ва рӯйхати сарчашма ва адабиёти истифодашуда иборат 

аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 160 саҳифаро ташкил медиҳад. 
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ҚИСМИ АСОСӢ 

 

БОБИ 1. ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ СОҲИБКОРИИ ХУРД 

 

1.1. Мафҳум ва аломатҳои субъектҳои соҳибкории хурд 

 

Фаъолияти соҳибкорӣ бо баинобат гирифтани намудҳои алоҳидаи худ 

омили бузурги рушди иқтисодиву иҷтимоӣ буда, на танҳо шуғл, балки 

маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар аксарияти кишварҳои дорои иқтисодиёти 

рушдкарда ва мутараққии ҷаҳон ташкил медиҳад.  

Дар ҶТ теъдоди зиёди субъектҳои баамалбарорандаи фаъолияти 

соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд амал менамоянд, ки қисмати зиёди 

аҳолиро ба худ ҷалб менамоянд. Аз миқдори умумии субъектҳои 

амалкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ то 01.07.2018 қариб 65%-ро субъектҳои 

соҳибкории хурд ташкил медиҳад. Ҳол он ки то 01.01.2013 аз миқдори 

умумии субъектҳои соҳибкорӣ 92%-ро соҳибкории хурд ташкил менамуд. Аз 

ин бармеояд, ки тайи ҳафт соли охир зиёда аз 30%7-и ин намуди фаъолияти 

соҳибкорӣ коҳиш ёфтааст, ки ин ташвишовар аст.  

Аҳаммиятнок будани рушди соҳибкории хурд дар раванди 

азсаргузаронии буҳрони молиявӣ дар соли 2009 аён гардид, ки дар он замон 

дар Нақшаи зиддибуҳронии Ҳукумати ҶТ яке аз масъалаҳои асосии 

пешгирии буҳрон ва бекормонии аҳолӣ ин дар муҳлати кӯтоҳтарин8 дастгирӣ 

ва рушди соҳибкорӣ, аз он ҷумла соҳибкории хурд пешбинӣ гардида буд.  

Бояд қайд намоем, ки соҳибкории хурд категорияи мураккаб ва 

комплексӣ буда, ҳамчун шакли фаъоли фаъолияти иқтисодӣ, ки дорои 

бузургиҳои ниҳоии иқтисодӣ ва хусусиятҳои хоси фарқкунанда буда, яке аз 

самтҳои муҳимтарини низоми иқтисодиёти бозориро ташкил медиҳад. Вай 

                                                 
7 Нишондиҳандаҳои рушди соҳибкорӣ ва сектори хусусӣ / Манбаи дастрасӣ: URL: 

http://investcom.tj/tj/sokhibkori/43–nishondiandaoi–rushdi–soibkor–va–sektori–husus.html (санаи муроҷиат: 

2.02.2020). 
8 Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 апрели соли 2009, таҳти №231 тасдиқ карда шудааст // 

Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.02.208). 

http://investcom.tj/tj/sokhibkori/43–nishondiandaoi–rushdi–soibkor–va–sektori–husus.html
http://www.adlia.tj/
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заминаи иҷтимоии ислоҳоти дар соҳаи соҳибкорӣ амалишавандаро бо 

иштироки фаъоли субъектҳои ба худ хосаш васеъ менамояд. Аз ҷумла: 

Якум, субъекти соҳибкории хурд зудҳаракатии заруриро дар шароити 

бозор таъмин намуда, омӯзиши амиқ ва шакли ташкили фаъолият дар соҳаи 

соҳибкорӣ, ки бе онҳо самаранокии баланди он имконнопазир аст, таъсис 

медиҳад; 

Дуюм, субъекти соҳибкории хурд камбудиҳои дар соҳаи истеъмолӣ 

бамиёномадаро пурра мекунад ва хароҷотро ба зудӣ мебарорад; 

Сеюм, муҳити бовиҷдононаи рақобатро фароҳам меорад;  

Чорум, рушди соҳибкории хурд фақат барои он зарур аст, ки ба 

ташкилотҳои (корхонаҳои) куҳнаи калонҳаҷми муфлисшаванда ҳаёт 

мебахшад ва дар якҷоягӣ бо онҳо ҳам барои худ ва умуман ҳам барои 

иқтисоди бозорӣ даромади калон ба даст меоранд. Аз ин ҷо соҳибкории хурд 

бояд ба категорияи бахши афзалиятнок ва махсусан муҳимми иқтисодиёти 

муосир мансуб дониста шуда,9 танзими ҳуқуқии самараноки он ба роҳ монда 

шавад.  

Таърихи рушди соҳибкории хурд гувоҳӣ он аст, ки соҳибкории хурд 

ҳамчун қувваи пешбаранда ва ба кор машғулшавандаи аҳолӣ дар тамоми 

давраҳои ҷамъиятию сиёсӣ мавҷудият доштааст. Зимнан, оид ба саволе, ки ба 

тариқи илмӣ чиро соҳибкории хурд (майдасоҳибкорӣ) эътироф намудан 

мумкин аст ва кадом маҳакҳоро баҳри муайяннамоии он истифода бояд 

намуд, миёни олимон дар давраҳои гуногуни инкишофи соҳибкорӣ фикру 

андешаи ягона мавҷуд набуд. Ба ақидаи яке аз донишмандон соҳибкории 

хурд «чунин шакли хоҷагие мебошад, ки тибқи он хизматрасонии истеҳсолӣ 

ба амал бароварда шуда, дигар фаъолиятҳои дастии ба он алоқаманд дар 

асоси фармоиш иҷро карда мешавад, ки он шакли хоҷагии косибӣ ва 

ҳунармандӣ мебошад»10.  

                                                 
9 Ниг.: Бойматова Д.П. Правовые основы становления и развития малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан // Молодой ученый. – 2010. – № 10. – С. 176–178. 
10 Рыбников А.А. Мелкая промышленность России. Сельские ремесла и кустарные промыслы до войны. – 

М., 1923. – С. 3. 
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Ба ақидаи зикршуда оид ба он ки истеҳсолоти хурдро касби косибӣ ва 

ҳунармандӣ дар худ ифода менамуд, А. Финн-Енотаевский ҳамфикр буда, 

зери мафҳуми саноати косибӣ ӯ «истеҳсолоти деҳотии хурди саноатиро, ки 

баҳри ба бозор омоданамоияш ба нақша гирифта шуда буд» ва тафовуташро 

аз ҳунармандӣ бо он мефаҳмид, ки ҳунарманд фаъолияташро баҳри 

истеъмолкунандаи муайян (ки муроҷиат намуда буд) ба амал мебаровард. 

Лекин ҳудуди муайяни фарқият ба андешаи ӯ дар байни ҳунармандӣ ва 

косибӣ мавҷуд набуд. Барои ҳамин, мубаддалшавии ҳунармандӣ ба косибӣ 

бештар дида мешуд11. Бояд қайд намоем, ки дар гузашта аксарияти олимон 

истилоҳи «саноати майда» ва «саноати косибӣ»-ро ҳамчун ҳаммаъно 

истифода мебурданд ва қайд менамуданд, ки онҳо хусусияти деҳқонии хурди 

истеҳсолиро доро мебошанд. Баъзеҳо бошанд, мафҳуми «касби косибӣ»-ро 

нисбати мафҳуми «саноати хурд» васеътар ҳисобида, қайд намудаанд, ки 

саноати косибӣ мисли деҳқони хурди молистеҳсолкунандаи дар замин баҳри 

бозор фаъолиятнакунанда буда, аммо дар як вақт хусусияти истеҳсолоти 

калони ба низом даровардашудаи хонагиро доро мебошад12. 

Мебояд гуфт, ки дар таҳқиқотҳои муаллифони хориҷии муосир низ 

миёни ҳунармандӣ ва косибӣ фарқ гузошта мешавад. Қайд карда мешавад, ки 

дар аввалҳо ҳунармандҳо молистеҳсолкунандаи хурд ном бурда мешуданд, 

ки дар асоси фармоиш кори худро ба амал мебароварданд. Зери мафҳуми 

косиб бошад, молистеҳсолкунандаи хурди баҳри бозор фаъолияткунанда 

фаҳмида мешуд13. Дар адабиёти ватанӣ, агарчанде ки оид ба фаъолияти 

косибӣ ва ҳунармандӣ ибрози ақида карда шуда бошад ҳам, лекин дар бораи 

фарқияти онҳо сухан ронда намешавад14. 

Ҳамин тавр, дар бораи мафҳуми «соҳибкори хурд», «косиб» ва 

«ҳунарманд» дар адабиёти иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ гуногунфикрӣ мавҷуд буд. 

                                                 
11 Ниг.: Финн-Енотаевский А. Капитализм в России (1890–1917 гг.). – 2-е изд. – М., 1925. – Т. 1. – С. 115.  
12 Ниг.: Озеров И.А. На новый путь: к экономическому освобождению России. – М., 1935. – С. 32–33; Туган-

Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом н настоящем. – М., 1922. – С. 164, - 168. 
13 Ниг: Блинов А.О., Шапкин Й.Н. Малое предпринимательство: теория и практика: учебник. – М., 2003. – С. 

32. 
14 Ниг.: Розиқзода А.Ш., Иброҳимов А. Косибию ҳунармандӣ ва саноати куҳӣ дар Бухорои Шарқӣ (охири 

асри XIX – аввали асри XX). – Душанбе: Ирфон 2019. – С. 57–80.  
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Вале қисмати зиёди таҳқиқотчиён эътироф менамоянд, ки соҳибкории хурд 

дар худ саноати косибии деҳотӣ, истеҳсолоти ҳунармандии шаҳрию деҳотӣ, 

саноати хурд ва ташкилоти тиҷоратии пешниҳодкунандаи хизматрасонии 

маиширо фаро мегирад15.  

Ҳамзамон, дар шароити ҳозира новобаста аз таҳқиқотҳои ҳаматарафа 

олимон дар соҳаи соҳибкории хурд, муайян намудани мафҳуми ягонаи он 

бенатиҷа анҷом меёбад16. Зеро бо мақсадҳои гуногун дар кишварҳои 

мухталиф мафҳумҳои гуногун истифода бурда мешавад. Барои ҳалли баъзе 

вазифаҳо мафҳуми қатъӣ ё формалӣ (таҳқиқотҳои оморӣ, таҳияи барномаҳои 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд, андозбандӣ ва ғ.), барои ҳалли дигаре 

(омӯзиш, таҳқиқот ва ғ.) мавҷудияти созиши умумӣ барои фаҳмидани 

мазмуни ин ё он мафҳум басанда мебошад.  

Бояд қайд намоем, ки соҳибкории хурд қисми таркибии соҳибкорӣ буда, 

моҳият ва мазмуни он ба мафҳуми расмии фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд 

мебошад. Тибқи қ. 3, м. 1 КГ ҶТ ва қисми 1, м. 8 КА ҶТ соҳибкорӣ 

фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин 

сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун бақайдгирифташудае мебошад, ки 

барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши 

мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст17. Мафҳуми 

«фаъолияти соҳибкорӣ», ки бо қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст, имкон 

медиҳад, чунин аломатҳои фарқкунандаи онро ҷудо кунем:  

1) Мустақилият, аз ҷумла мустақилияти молу мулкӣ ва ташкилии 

соҳибкор.  

Мустақилияти молу мулкӣ маънои онро дорад, ки соҳибкор дорои 

моликияти махсуси шахсӣ ҳамчун заминаи фаъолияти иқтисодӣ мебошад ва 

                                                 
15 Ниг.: Волкова-Рарог Ю.А. Малое предпринимательство: правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2004. – С. 93. 
16 Ниг.: Правовые проблемы малого предпринимательства / Отв. ред. Гандилов Т.М. – М., 2001. – С. 309; Рубе 

B.A. Малый бизнес: история, теория, практика. – М. 2000. – С. 28. 
17 Кодекси граждании ҶТ қисми I аз 30 июни соли 1999. – № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 1999. – № 6. – Мод. 153, 154; 2001. – № 7. – Мод. 508; 2002. – № 4, қ. 1. – Мод. 170; 2005. – № 

3. – Мод. 125; 2006. – № 4. – Мод. 193; 2007. – № 5. – Мод. 356; 2010. – № 3. – Мод. 156; № 12, қ. 1. – Мод. 

802; 2012. – № 7. – Мод. 700. – № 12, қ. 1. – Мод. 1021; 2013. – № 7. – Мод. 504; 2015. – № 3. – Мод. 200; 

2016. – № 1334.  
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мустақилияти ташкилӣ бошад маънои имконияти қабули қарорҳои мустақил 

дар раванди фаъолияти соҳибкориро дорад18. Дар робита бо аломатҳои 

қайдгардида боз чунин ақидае вуҷуд дорад, ки мафҳумҳои «фаъолият» ва 

«мустақилиятро» аз ҳам ҷудо кардан мумкин нест, чунки «… онҳо ба 

ҳамдигар алоқаи ҷудонашавандаи диалектикӣ доранд»19. 

2) Фаъолиятест, ки дар асоси таваккал анҷом дода мешавад. Таваккал 

бояд асоснок, оқилона, қонунӣ ва ба он чи ки қонун манъ накардааст асос 

ёбад. Таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ, эҳтимолияти ба даст даровардани 

фоида ё натиҷаи мусбат дарназардошташуда, ҳамзамон оқибати манфии ин ё 

он амал мебошад20.  

3) Фаъолиятест, ки ба мунтазам ба даст овардани фоида равона карда 

шудааст. Ба даст овардани фоида мақсади асосии фаъолияти соҳибкорӣ буда, 

моҳияти иқтисодии соҳибкорӣ маҳз дар он равшан аён мегардад. Мунтазам 

ба даст овардани фоида бояд бо роҳи қонеъ гардонидани талабот ва дар 

ҳамин асос ноил гардидан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ 

карда шавад. Агар меҳнати соҳибкор барои қонеъ гардонидани талабот ва ба 

даст овардани фоида равона карда нашуда бошад, ҳама гуна соҳибкорӣ 

моҳияти худро гум менамояд21.  

4) Фаъолияти соҳибкорӣ ин фаъолиятест, ки аз ҷониби шахсони бо 

тартиби муқарраргардидаи қонун ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шуда, 

ба амал бароварда мешавад. Ин аломат расмӣ буда, ба фаъолияти соҳибкорӣ 

қувваи қонунӣ медиҳад. Ба қайд нагирифтани фаъолияти соҳибкорӣ боиси 

беэътибор донистани он мегардад.  

Бояд қайд намоем, ки дар сатҳи қонунгузорӣ мафҳуми «фаъолияти 

соҳибкорӣ» ва «соҳибкорӣ» он қадар равшан шарҳ дода нашудаанд. Чунончи, 

фаъолияти соҳибкорӣ ва соҳибкорӣ ба фикри қонунгузор аз чӣ бошад бо 

                                                 
18 Ершова И.В., Иванова Т.М. Асари ишорашуда. – С. 4. 
19 Бабайцева Е.А., Цирульников В.Н. Юридические формы предпринимательской деятельности / под ред. 

А.Я. Рыженкова. – Волгоград, 2004. – С. 18. 
20 Ниг: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – 

Душанбе, МН Дониш – 2019. – С. 50–51. 
21 Ниг: Рахимов М.З. Конечний результат предпринимательской деятельности: теория и правовое 

регулирование. – Душанбе, 2007. – С. 15. 
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аломати хоси ягона, аломати истеҳсолот, ки танҳо дар м. 1 Қонуни ҶТ «Дар 

бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» пешбинӣ шудааст, фарқ 

мекунанд. Дар робита ба ин, чуноне ки М.З. Раҳимзода қайд мекунад: 

«мувофиқи мақсад мебуд, агар ба мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ яке аз 

аломатҳои асосӣ – бадастории мунтазами фоида, на танҳо аз истифодаи молу 

мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ва расонидани хизмат, балки аз истеҳсоли мол 

низ илова карда шавад»22. 

Ҳамзамон дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ, ба мисли дигар кишварҳои 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба мафҳум ва аломатҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ, фикри ягона вуҷуд надорад. Ҳангоми ифода кардани мафҳуми 

фаъолияти соҳибкорӣ дар қонунгузорӣ, чи тавре ки қайд намудем, натанҳо 

аломати истеҳсолӣ дарҷ нагардидааст, балки ташаббус ҳамчун омили 

мустаҳкамкунанда дар шароити иқтисоди бозорӣ ба назар гирифта нашудааст, 

ки он ба принсипи «ҳар он чизе ки қонун манъ накардааст, равост» мухолифат 

менамояд23.  

Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ қайд карда мешавад, ки яке аз роҳҳои 

муҳимми ноил шудан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ ташаббус 

кардани соҳибкор мебошад. Чунин ташаббусро дар ҷараёни иҷрои уҳдадорӣ, 

ҷорӣ намудани шаклҳои нави мусобиқа, навоварӣ, таҳияи чораҳои самаранок 

оид ба баланд бардоштани сифати мол ва рақобатпазирии он дар бозор ва ғ. 

амалӣ намудан мумкин мебошад. Ташаббус бояд моҳияти ҳуқуқӣ дошта бошад 

ва метавонад ба ҳайси аломати дигари фаъолияти соҳибкорӣ баромад намояд24.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ боз ба чунин аломати фаъолияти соҳибкорӣ, аз 

қабили касбият25 таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Ба андешаи онҳо касбият 

дар доштани таҳсилоти муайян, дониши муайян, тахассус, маҳорат, таҷриба 

ва ба ҳамин восита дар ноил шудан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ 

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

деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2000. – С. 16. 
23 Махмадшоев Ф.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике 

Таджикистан. – Душанбе: ЭР-граф, 2012. – С. 30. 
24 Ниг.: Раҳимзода М. З.. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. – С. 57. 
25 Ниг.: Шонасридинов Н., Нодиров Ф.М. Ҳуқуқи соҳибкорӣ: васоити таълимӣ. Қисми 1. – Душанбе: 

Прогресс, 2009. – Саҳ. 31; Исмаилов Ш.М. Правовое регулирование предпринимательской и налоговой 

деятельности в Республике Таджикистан: учебное пособие. – Душанбе: Қонуният, 1998. – С. 40. 
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ифода мегардад. Бо дастгирии аз ин аломат Г.Н. Сухорукова баён менамояд, 

ки «соҳибкор бояд механизми иқтисодиёти бозорӣ (низоми молиявию қарзӣ, 

нархгузорӣ, ташкили бозори воситаҳои истеҳсолот, тарзи ҳамкорӣ бо 

шарикон, унсурҳои соҳикборӣ)-ро донад»26. 

Ба андешаи дигарон касбият на ҳама вақт аломати муайянкунандаи 

фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, агарчанде ки баъзе намуди фаъолиятро, аз 

ҷумла тиббӣ, бонкдорӣ танҳо дар асоси касбият амалӣ намудан имкон дорад. 

Дар аксарияти ҳолатҳои дигар касбияти шахс на аз рӯйи диплом, балки аз 

муваффақият дар бозор ва ноил шудан ба натиҷаи ниҳоии самаранок муайян 

карда мешавад27. Тибқи Кодекси гражданӣ ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бо 

мақсади амалӣ намудани нишондоди оинномавии худ метавонанд ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд (қ. 1, м. 50 КГ). Дар ҳолати мазкур оид 

ба касбияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ сухан рондан дар гумон 

аст.  

Ба ақидаи мо ба ҳар ҳол мафҳуми расмии фаъолияти соҳибкории 

баёнгардида аломати касбиятро истисно мекунад. Касбият ифодакунандаи 

хусусияти инсон мебошад, ки иҷроиши самаранок, бонизом ва устувори 

фаъолиятро дар ҳолатҳои алоҳида ифода мекунад. Аз ин рӯ, ин аломат дар 

унсурҳои таркибии мустақилият ва таваккали соҳибкор инъикос меёбад ва 

худ аломати мустақил буда наметавонад.  

Ҳамин тавр, моҳияти ҳуқуқии соҳибкории хурд дар мафҳуми расмии 

фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар қонунгузорӣ дода шудааст, ифода меёбад. 

Чунин шарҳ асосан бо он вобаста мебошад, ки аз моҳияти қонунгузорӣ ва ба 

хусус аз меъёрҳои конститутсионӣ чӣ гуна мафҳум ба миён меояд. Чунончи, 

тибқи муқаррароти Конститутсияи ҶТ давлат озодии фаъолияти иқтисодӣ ва 

соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз 

ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад (м. 12). Аз гузориши мазкур 

чунин хулоса ба миён меояд, ки меъёри зикршуда на муносибат, балки 
                                                 
26 Сухорукова Г.Н. Профессионализм – залог будущего российской торговли // Экономика и бизнес. – № 48 

(183). – М., 2010. – С. 19. 
27 Ниг.: Раҳимзода М.З. Ҳуқуқи соҳибкорӣ: барқароршавӣ, инкишоф ва проблемаҳо // қонунгузорӣ – № 1 

(17). – 2015. – С. 40.  
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фаъолиятро ба танзим медарорад. Фаъолият аз маҷмӯи амалҳое иборат 

мебошад, ки мақсади ягонаро фаро гирифта, дар фаъолияти соҳибкорӣ 

бошад, он ба натиҷаи ниҳоӣ ба даст овардани фоида равона карда шудааст28.  

Соҳибкорӣ ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ воҳиди мураттаби ҳуқуқӣ буда, аз 

маҷмӯи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин муносибатҳои ҳуқуқии 

байни онҳо ё бо иштироки онҳо иборат мебошад. Ин муносибатҳо дар 

раванди аз ҷониби соҳибкорон бастан ва иҷрои шартномаҳо, яъне дар 

ҷараёни аз тарафи онҳо ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ (ба 

маънои ҳуқуқӣ) ба миён меоянд. Аммо ба назар гирифтан зарур аст, ки 

фаъолияти соҳибкорӣ хусусияти сирф ҳуқуқи хусусӣ надорад. Он моҳияти 

ҳуқуқӣ-оммавӣ низ дорад, чунки робитаи соҳаи соҳибкориро бо воҳидҳои 

ҳуқуқи оммавӣ низ дар бар мегирад. 

Бо дарназардошти он ки байни танзими давлатии иқтисодиёт ва 

фаъолияти соҳибкорӣ робитаи ногусастанӣ ҷой дорад, ба ақидаи мо мазмуни 

ҳуқуқии соҳибкории хурд бояд дар шакли комплексӣ мавриди таҳлил қарор 

дода шавад. Ба ғайр аз ин иқтисодиёти бозории муосир бидуни танзими 

давлатии иқтисодиёт арзи ҳастӣ карда наметавонад, чунки танзими давлатии 

иқтисодиёт ифодакунандаи унсури таркибии фаъолияти соҳибкорӣ, 

муайянкунандаи мақсад ва воситаҳои он мебошад29.  

Субъекти асосии фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд ва 

унсури марказии муносибатҳои соҳибкорӣ соҳибкор ба ҳисоб меравад. 

Соҳибкор шахсе дониста мешавад, ки амали машғул шудан ба фаъолияти 

соҳибкориро бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ анҷом дода ва ба 

ҳамин сифат ба қайд гирифта шудааст30. Бояд қайд намоем, ки категорияи 

«субъекти соҳибкорӣ» ва «субъекти хоҷагӣ» як чиз нестанд. Ба субъектҳои 

хоҷагӣ тибқи м. 2 Қонуни ҶТ аз 18 майи соли 2017 «Дар бораи ҳимояи 

рақобат» шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахсони хориҷӣ, иттиҳодияҳои онҳо, 

                                                 
28 Ниг.: Рахимов М.З. Конечний результат предпринимательской деятельности: теория и правовое 

регулирование. – С. 18-19.  
29 Ниг.: Герчикова И.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // Маркетинг. – 

2000. – № 5. – С. 104. 
30 Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – 

Душанбе, МН Дониш. – 2019. – С. 127. 
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ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратие, ки фаъолияти онҳо барои ба даст 

овардани фоида равона шудааст, инчунин шаҳрвандоне, ки бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамоянд, дохил мешаванд31. Вале ба 

ҳайси субъектҳои соҳибкории хурд танҳо соҳибкорони инфиродӣ 

(шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд), шахсони 

ҳуқуқӣ (ташкилотҳои тиҷоратии резидент ва ғайрирезидент, филиал ва 

намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ), ки ба соҳибкорӣ машғуланд, 

баромад карда метавонанд (м. 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 

соҳибкорӣ дар ҶТ»). Ҳамин тавр, доираи субъектҳои соҳибкории хурд нисбат 

ба субъектҳои хоҷагӣ маҳдуд мебошад.  

Соҳибкор ҳамчун субъекти соҳибкорӣ дар муносибатҳои соҳибкорӣ 

танҳо нест. Дар ҳар сурат ӯ маҷбур аст, бо истеъмолкунанда (ба маънои васеи 

ин категория) ҳамчун шарики асосиаш, инчунин бо давлат (ва ташкилоти 

дигари оммавӣ-ҷамъиятӣ), ки дар вазъиятҳои гуногун ба сифати ёрдамчӣ ё 

шарик баромад карда метавонад, робита намояд. Ҳам истеъмолкунанда ва 

ҳам соҳибкор (истеҳсолкунанда) ба мисли корманди кироя ва ҳам шарикони 

тиҷоратӣ ба ҳайси субъектҳое дохил мешаванд, ки дар муносибатҳои 

соҳибкорӣ ширкат меварзанд.  

Аз ин сабаб метавон қайд намуд, ки соҳибкориро ҳамчун раванди 

истеҳсоли ягон ашёи наве, ки дорои нарх аст, соҳибкорро бошад – ҳамчун 

инсоне, ки барои ҳамаи ин вақти зарурӣ ва қувваи ҷисмониашро сарф 

намуда, таваккали соҳибкорӣ, равонӣ ва иҷтимоиро ба зиммаи худ мегирад 

ва бар ивази он фоида ба даст оварда, аз натиҷаи бадастоварда қаноатманд 

мегардад, баҳо диҳем.Чи тавре ки қайд намудем, истилоҳи «соҳибкорӣ», аз 

ҷумла «соҳибкории хурд» моҳияти на танҳо ҳуқуқӣ, балки иқтисодӣ дорад32. 

Моҳияти ҳуқуқӣ ва иқтисодии онҳо ба ҳамдигар алоқаманданд. Чунин 

фаҳмиш қобили қабул мебошад, зеро таҳқиқи муфассали моҳияти ҳуқуқии 

                                                 
31 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2017. – № 5, қ. 1. – Мод. 274. 
32 Ниг.: Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ: 

монография. – Душанбе, 2018. – С. 38; Сангинов Д.Ш. Предпринимательская деятельность по оказанию 

социально–культурных услуг: проблемы правового регулирования: монография. – Душанбе: ҶДММ 

Меҳрона-2017, 2019. – С. 19–20; Каримов А. К Проблемы правового оеспечения кокурентной деятельности в 

Республике Таджикистан. – Душанбе, 2010. – С. 7-10. 
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фаъолияти соҳибкорӣ дар сурати баррасии маҷмӯии маънои ҳуқуқӣ ва 

иқтисодии он имконпазир мебошад. Аз ин ҷо бо мақсади муайян кардани 

моҳияти ҳуқуқии мафҳуми «соҳибкории хурд» дар баробари табиати ҳуқуқӣ 

ба табиати иқтисодии он низ таваҷҷуҳ намудан зарур аст.  

 Бояд қайд намоем, ки фаъолияти соҳибкорӣ ва соҳибкории хурд дар 

илми ҳуқуқшиносӣ ва иқтисодӣ ҳамчун гуногунрангии фаъолияти иқтисодӣ 

тавсиф карда мешавад33. Ҳамзамон қайд карда мешавад, ки моҳияти 

иқтисодии соҳибкории хурд дар робитаи мутақобила бо моликият, 

муносибатҳои бозорӣ, дастгирии давлатӣ, ки самти баҳогузорӣ доранд, ифода 

меёбад34. 

Моҳияти иқтисодии соҳибкории хурди муосир қайд карда мешавад дар 

адабиёти иқтисодӣ, дар тавсифи диалектикӣ ва бисёрмеъёрии рушди он 

зоҳир меёбад, ки ба сифати бахши мустақили иқтисодиёт амал мекунад ва 

майл ба худинкишофёбӣ дошта, бо дараҷаи баланди номуайянӣ ва таваккал, 

қобилият ба ҷорӣ намудани навовариҳо, мутобиқшавӣ ба тағйирот, иқтидори 

баланди худинкишофёбӣ ва ғайра асос меёбад35. Оид ба моҳияти соҳибкории 

хурд фикру ақидаҳои дигар низ вуҷуд доранд. Аз он ҷумла қайд карда 

мешавад, ки аз лиҳози иқтисодӣ соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд фаъолияти 

ба мақсад мувофиқест, ки барои ба даст овардани фоида равона карда шуда, ба 

ташаббуси мустақил, ҷавобгарӣ ва ақидаҳои (идеяҳое) навоварона асос меёбад, 

яъне муносибатҳои махсуси ҷамъиятиест, ки мазмуни иқтисодӣ, мақсад ва 

субъектҳои махсус дорад.36  

Бо дарназардошти фикру ақидаҳои баёнгардида гуфтан мумкин аст, ки 

моҳияти иқтисодии соҳибкории хурд дар тавсифи диалектикӣ ва 

                                                 
33 Ниг.: Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты. – СПб., 2002. – С. 

98; Современное предпринимательское право: монография / Отв. ред. И.В. Ершова. – Москва: Проспект, 

2014. – С. 79; Раҳимзода М. З.Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. 

– С. 32. 
34 Ниг: Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 35; Давыдова Р.Т. Развитие малого предпринимательства в системе 

экономики производственно-промышленных систем // Юрист. – 2004. – № 3. – С. 14–21. 
35 Ниг.: Хорьков Ю.А. Правовое положение субъектов малого предпринимательства: частноправовой аспект: 

дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 23. 
36 Ниг.: Харьков Ю. А. Правовое положение субъектов малого предпринимательства: частноправовой аспект: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 23-24. 
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бисёрмеъёрии рушди он зоҳир ёфта, ба сифати бахши мустақили иқтисодиёт 

барои ба даст овардани фоида равона карда шуда, бо дараҷаи баланди номуайянӣ 

ва таваккал, ҷавобгарӣ, қобилият ба ҷорӣ намудани навовариҳо ва ғайра асос 

меёбад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ барои ба субъектҳои соҳибкории хурд 

дохил намудан мавҷудияти маҳакҳои (критерияҳои) миқдорӣ, сифатӣ ва 

омехта ба назар гирифта мешавад. Ҳангоми ба субъекти соҳибкории хурд аз 

рӯйи маҳаки миқдорӣ дохил кардан ба ном, аломат ва нишондиҳандаҳои ба 

таври васеъ истифодашавандае, ки барои таҳлил дастрасанд, бояд баҳо дода 

шаванд. Дар таҷрибаи хориҷӣ меъёрҳои асосӣ (шумораи кормандон, ҳаҷми 

маҳсулоти умумӣ, сармоя, фурӯш, нархи тавозунии дороиҳо) ва иловагӣ 

(ҳаҷми даромади солона, дараҷаи иштирок дар сармояи соҳибкории хурд ва 

ғайра) барои муайян намудани мафҳуми соҳибкории хурд ҷудо карда 

шудаанд.  

Масалан, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (минбаъд-ИМА) муносибати 

миқдорӣ дар соҳаи саноат барои иштирок дар барномаҳои давлатӣ, 

шартномаҳо, дар асоси ҳисоби махсуси гузаронидашуда ва стандартҳои 

Ассотсиатсияи соҳибкории хурди ин давлат ба таври васеъ истифода 

мешавад. Ин стандартҳо тибқи Маҷмӯи санадҳои меъёрӣ таҳия мегарданд. 

Чунончи, Маҷмӯи санадҳои меъёрии федералии §121,201 пешбинӣ менамояд, 

ки стандартҳо аз рӯйи ҳаҷми тиҷорат дар асоси Низоми таснифоти саноатии 

Амрикои Шимолӣ муқаррар карда мешаванд ва ё дар шумораи кормандон ё 

дар даромади солона бо миллион доллар ифода меёбанд37. Моҳияти 

иқтисодии ин амал дар он ифода меёбад, ки давлат ҳаҷми истеҳсолотро дар 

шакли аслӣ ва ё пулӣ муайян карда, миқдори хароҷот, даромад ва дигар 

тарҳҳоро ба инобат гирифта, маблағгузориро ба соҳибкории хурд ба роҳ 

мемонад.  

                                                 
37 Издается в электронном виде и обновляется ежедневно. URL: https://www.sba.gov/federal–

contracting/contracting–guide/size–standards. 

https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards
https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards
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Тибқи маълумоти ташкилоти бонуфузи байналмилалии Созмони 

ҳамкории иқтисодӣ ва рушд соҳибкории хурд, шахси ҳуқуқиест, ки ҳуқуқи 

мустақилона пеш бурдани тиҷоратро дорад. Масалан, бастани шартномаҳо, 

соҳиби мол будан, ба зиммаи худ гирифтани уҳдадориҳо ва доштани 

суратҳисобҳои бонкӣ. Дар Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд вобаста ба 

ҳаҷми ташкилоти хурди тиҷоратӣ дар асоси меъёри миқдорӣ меъёрҳои 

гуногун пешниҳод карда мешаванд. Меъёрҳои аз ҳама паҳнгардида ин 

миқдори кормандони дар ташкилоти хурди тиҷоратӣ фаъолиятдошта, 

махсусан соҳибкории хурду миёна на камтар аз 250 нафар мебошад. Баъдан 

бино бар фикри коршиносони Созмони номбурда соҳибкории хурду миёна ба 

ташкилотҳои тиҷоратии хурдтарин (камтар аз 10 нафар), ташкилотҳои 

тиҷоратии хурд (аз 10 то 49 нафар) ва ташкилотҳои тиҷоратии миёна (аз 50 то 

249 нафар) ҷудо мешаванд. Агар сухан дар бораи ташкилотҳои тиҷоратии 

калон равад, пас дар ин ҷо 250 ва аз он зиёда кормандон кор мекунанд ва ин 

нишондиҳандаҳои миқдори кормандон дар бахши истеҳсолии аксарияти 

кишварҳои тараққикарда ба таври умумӣ қабул карда шудаанд38. 

Бояд қайд намоем, ки бартарии асосии маҳаки миқдорӣ дар он ифода 

меёбад, ки вай барои истифодабарӣ ва дастраси таҳқиқот мувофиқ мебошад. 

Ба ҳайси камбудии он мутлақияти хислати миқдорӣ, мавҷуд набудани 

заминаи назариявии муайянкунандаи ин ё он нишондод ва сарҳади 

тағйирёбии он мебошад, ки дар натиҷа боиси душворӣ дар истифодабарии 

таҳлили муқоисавии он мегардад. Новобаста аз ин камбудиҳо, маҳз маҳаки 

миқдорӣ бо сабаби дастрас буданаш барои таҳқиқот дар ҳуқуқ ифода меёбад, 

ки шаҳодати он қонунгузории аксарияти давлатҳо мебошад.  

Бояд қайд намоем, ки ба самаранокии аз рӯйи шумораи кормандон 

муайян намудани соҳибкории хурдро баъзе олимон шубҳа доранд. Онҳо 

қайд менамоянд, ки ҳеҷ гуна асоснокии илмӣ барои аз рӯйи миқдор муайян 

кардани соҳибкории хурд вуҷуд надорад, зеро истеҳсолоти ба дараҷаи баланд 

                                                 
38 Манбаи дастрасӣ: https://data.oecd.org/entrepreneur/enterprises–by–business–size.htm. (санаи муроҷиат: 

30.03.2018).  
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автоматикунонидашуда имконият медиҳад, ки бо шумораи ками кормандон 

чунин фаъолиятеро вобаста ба доираи фаъолият, ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолкарда ва ғ. ба роҳ монад, ки ба маҳаки соҳибкории хурд ҳеҷ 

мувофиқат надошта бошад. Барои ҳамин маҳаки дигари иловагии иқтисодиро 

асоснок намудан лозим аст, ки ба ҳайси муайян кардани соҳибкории хурд асос 

гардад39. Ба ақидаи дигарон маҳаки на камтар муҳим аз шумораи кормандон, 

ҳаҷми муомилоти хоҷагӣ мебошад. Онро ҳар чи зудтар дар қонунгузорӣ оид 

ба соҳибкории хурд ворид намудан лозим аст40.  

Дар қонунгузории Тоҷикистон аз нишондиҳандаҳои миқдорӣ танҳо 

нишодиҳандаи иловагӣ – даромади умумии бо усули кассавӣ ҳисобшуда ба 

инобат гирифта шудааст. Тибқи қ. 3, м. 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ» ба субъектҳои соҳибкории хурд соҳибкорони 

инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие мансубанд, ки гардиши маблағҳои онҳо дар як 

сол то 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ аст. Аммо дар қонунгузории кишвар 

дар ин ҷанба мухолифати меъёрӣ ҷой дорад. Дар Кодекси андоз миқдори 

даромади умумии солона дигар нишон дода шудааст. Субъектҳои 

соҳибкории хурде, ки даромади умумии бо усули кассавӣ ҳисобшудаи онҳо 

дар соли пешинаи тақвимӣ (бе дарназардошти андози аксизӣ, андоз аз фурӯш 

(алюминийи аввалия)) аз як миллион сомонӣ зиёд намебошад, аз андози 

низоми соддакардашуда истифода мебаранд (қ. 2, м. 290 КА ҶТ). Барои аз 

байн бурдани ин мухолифат пешниҳод менамоем, ки дар қ. 3, м. 5 Қонуни ҶТ 

«Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» панҷсад ҳазор сомонӣ 

ба як миллион сомонӣ иваз карда шавад.  

Бояд қайд намоем ки, ба субъектҳои соҳибкории хурд соҳибкорони 

инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие, ки ба фаъолиятҳои истеҳсоли молҳои 

зераксизӣ, таҳвили алюминийи аввалия, фаъолияти бонкӣ ва суғуртавӣ, 

фаъолияти вобаста ба идоракунии фондҳои сармоягузорӣ, фаъолияти касбӣ 

дар бозори коғазҳои қиматнок машғуланд, дохил намешаванд. Ҳамин тавр, 
                                                 
39 Ниг.: Немчинов Н. Вопросы правового регулирования малого предпринимательства // Деловой юридический 

журнал. – 1995. – № 4. – С. 55. 
40 Ниг.: Супатаев М.А. К проблеме понятия субъектов малого предпринимательства. В кн.: Правовые 

проблемы малого предпринимательства / Отв. ред. Т.М. Гандилов. – М., 2001. – С. 15-16.  
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қонунгузор барои ба субъектҳои соҳибкории хурд дохил намудани 

иштирокчиёни фаъолияти соҳибкорӣ ҳолати ҳуқуқии махсусро муқаррар 

намудааст. Тибқи қонунгузории ҶТ дар сурати риоя нагардидани талаботи 

зикршуда имтиёзҳои муқарраршудаи қонунгузорӣ, ба субъектҳои 

соҳибкории хурд татбиқ намегарданд. Қайд кардан бамаврид аст, ки тибқи 

Фармони Президенти ҶТ аз 8 апрели соли 1996 таҳти № 459 «Дар бораи 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар ҶТ» ба ҳайси субъектҳои 

соҳибкории хурд корхона ва ташкилотҳое эътироф мешуданд, ки дар сармояи 

оинномавии онҳо ҳиссаи давлат набуда ва дар онҳо шумораи миёнаи 

кормандон барои давраи ҳисоботӣ дар саноат ва сохтмон аз панҷоҳ нафар ва 

дар дигар соҳаҳо аз 15 нафар зиёд набошад.  

Соҳибкории хурд ҳамчун зуҳуроти иқтисодию ҳуқуқӣ дорои аломатҳои 

сифатии ба худ хос мебошад. Маҳаки сифатии муайян намудани соҳибкории 

хурд ба муҳокимаронии субъективии олимони соҳаи иқтисод ва таҷриба такя 

менамояд. Меъёрҳои маҳакҳои (критерияҳои) сифатӣ дар кишварҳои дорои 

иқтисодиёти инкишофёфта ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Барои 

муайян намудани хусусиятҳои сифатии соҳибкории хурд хусусиятҳои зерин, 

ба монади ягонагии ҳуқуқи соҳибмулкӣ ва идоракунии бевоситаи корхона, 

доираи маҳдуди ҳаҷми ташкилоти тиҷоратӣ, дараҷаи муносибат бо 

кормандон, бозори начандон калони захираҳо ва фурӯши мол ва ғ. аҳаммият 

дорад41. Муносибати сифатӣ ҳангоми муайян намудани соҳибкории хурд 

дорои хусусиятҳои мусбат ва манфии худ мебошад. Бартарии он то дараҷае 

асоснокии назариявӣ ва баҳисобгирии ҷабҳаҳои васеи маҳакҳои гуногуни 

сифатии ба корхона хосро фаро гирифта, мустақилияти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, 

хизматрасонӣ ба ҳиссаи начандон калони бозор, ягонагии моликият ва 

идоракунӣ, вобастагӣ аз сиёсати дастгирии давлатӣ, набудани назорат аз 

болои бозор, вобаста будан аз рақобат ва тағйиротҳои номусоиди бозор ва 

ғайраро ифода мекунад. Камбудии асосии он муракабии татбиқи амалии он 
                                                 
41 Ниг.: Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М., - 2000. – С. 32; Нургазина Г., Блинов А. 

Малое предпринимательство в условиях переходной экономики // Маркетинг. – 1998. – № 4. – С. 90; Шулус 

А. Субъекты малого предпринимательства и система его государственной поддержки // Российский 

экономический журнал. – 1996. – № 5-6. - С. 65 66. 
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мебошад, ки аз омилҳои гуногун, аз он ҷумла дастрасии душвор ба иттилооти 

дохилифирмавии корхонаи хурд барои муайян кардани як қатор хусусиятҳои 

зарурии сифатӣ иборат мебошад.  

 Ҷолиби қайд аст, ки одатан маҳакҳои (критерияҳои) муайянкунандаи 

соҳибкории хурд омехтаанд. Чуноне ки дар адабиёти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ 

дуруст қайд карда мешавад, маҳакҳои омехта моҳиятан намунаи аввали 

баррасии ҷиддии мушкилоти рушди соҳибкории хурд дар арсаи 

байналлмилалӣ ба ҳисоб мераванд, зеро ба натиҷаи таҳлили муқоисавии 

баъзе ҷанбаҳои рушди ташкилотҳои соҳибкории хурд дар кишварҳои гуногун 

асос меёбанд42. Чунин муносибат барои бартараф кардани норасоиҳои ду 

меъёри пештара равона карда шудааст.  

Ба ақидаи мо, бо дарназардошти ҳолати иқтисодӣ ва ба таҷрибаи хориҷӣ 

такя намуда, ҳангоми муайян намудани соҳибкории хурд ҳам ҷабҳаи 

миқдорӣ ва ҳам сифатиро ба назар гирифтан зарур мебошад. Вале 

муносибати омехта, ки хислати миқдорӣ ва сифатии соҳибкории хурдро дар 

худ муттаҳид месозад, таҷассуми худро дар қонунгузории Тоҷикистон 

наёфтааст.  

Қайд кардан бамаврид аст, соҳибкории хурд ба ғайр аз хусусиятҳои 

зикршуда аз соҳибкории миёна ва калон бо дарназардошти хусусияти вазъи 

ҳуқуқии субъектҳои онҳо, шакли сохториву ташкилӣ дар доираи 

баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин хусусиятҳои хоси таъсири 

давлатӣ (ҳавасмандгардонӣ-маҳдудият) ба субъектҳои зикргардида фарқ 

менамояд, ки оид ба онҳо минбаъд сухан хоҳем гуфт. Ҳамзамон, агар 

субъектҳои соҳибкории хурдро аз нуқтаи назари ҳуқуқи хусусӣ тавсиф 

намоем, пас мушоҳида намудан мумкин аст, ки қонунгузории амалкунанда ба 

ин субъектҳо иҷозат медиҳад, ки ба шаклҳои дигари фаъолияти соҳибкорӣ – 

соҳибкории миёна ва калон низ машғул шаванд. Одатан дар асоси шартнома 

ва шаклҳои ташкиливу ҳуқуқӣ чунин фаъолиятро маҷмӯи субъектҳои 

нишондодашуда бо роҳи муттаҳид шудан ба ташкилотҳои гуногун ба амал 

                                                 
42 Пахолкова А.Ю. Асари ишорашуда. – С. 27. 
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мебарорад. Аз ҷумла, истифодаи конструксияи «ҷамъияти асосӣ – ҷамъияти 

фаръӣ» ба ҳайси чунин шакл баромад карда метавонад.  

Ҳамин тавр, бо дарназардошти таҳлили дар боло кардашуда қайд 

намудан бамаврид аст, ки хусусиятҳои ба соҳибкории хурд ҳамчун низоми 

муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ (қисми низоми соҳибкорӣ) хос чунинанд:  

–доираи махсуси субъектҳои соҳибкорӣ, ки маҷмӯи он асоси низоми 

соҳибкории хурдро ташкил медиҳад;  

–мавҷудияти муносибатҳои воқеии махсус байни соҳибкорони хурд ва 

дигар низоми субъектҳои соҳибкорӣ, истеҳсолкунандагон ва 

истеъмолкунандагон;  

–муносибатҳо оид ба дастгирии давлатии соҳибкории хурд, ки ба рушди 

гурӯҳи муносибатҳои вуҷуддошта таъсири мусбат мерасонанд;  

– тааллуқ надоштани соҳибкории хурд аз рӯйи мақоми худ ба ягон 

шакли ташкиливу ҳуқуқӣ43. 

Бояд қайд намоем, ки хусусиятҳои хоси зикргардида, пеш аз ҳама дар 

вуҷуд надоштани шакли ташкилӣ-ҳуқуқии соҳибкории хурд ва дар набудани 

соҳаи махсуси танзими ҳуқуқӣ зоҳир мегардад.  

 

 1.2. Фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун як навъи соҳибкории хурд 

 

Дар натиҷаи ислоҳоти иқтисодии дар Тоҷикистон гузаронидашудаистода 

таваҷҷуҳи махсус ба мушкилоти танзими ҳуқуқии раванди бавуҷудоӣ ва рушди 

ҳунармандӣ ҳамчун намуди соҳибкории хурд дода мешавад. Дар адабиёти 

ватанӣ марҳилаҳои таърихии пайдоиши он мавриди таҳлил қарор гирифта 

бошад ҳам, вале алоқамандии фаъолияти ҳунармандӣ бо бахши соҳибкории 

хурд бо таври бояду шояд мавриди омӯзиш қарор дода нашудааст. Ҳамзамон, 

пайдоиши фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷомеаи имрӯза агар ба якчанд омилҳо ва 

пешравии ҷамъият алоқаманд бошад ҳам, яке аз сабабҳои пайдоиши 

                                                 
43 Ниг.: Албегов А.З. Особенности создания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-

субъектов малого и среднего предпринимательства // Вестник Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова. – 2012. – № 3. – С. 96. 
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фаъолияти соҳибкории хурд бо рушди фаъолияти ҳунармандӣ алоқаманд 

мебошад.  

Чуноне ки М.З. Раҳимзода қайд менамояд: «Тақсимоти ҷамъиятии 

меҳнат (заминдорӣ, чорводорӣ ва пайдоиши ҳунармандӣ), бавуҷудоии 

моликияти хусусӣ, тараққиёти иқтисодиёт сабаби ба вуҷуд омадани 

истеҳсолоти молӣ гардид ва охирон бошад, зарурати мубодилаи молро ба 

вуҷуд оварда, боиси пайдоиши табақаи тоҷирон ва муносибатҳои тиҷоратӣ 

(соҳибкорӣ) дар кишварҳои Шарқ гардид. Ҳамзамон, рушди ҳунармандию 

муносибатҳои тиҷоратӣ ва дар ҳамин замина бавуҷудоии табақаи тоҷирон 

(савдогарон) ва ҳунармандон (косибон) ҳамчун аввалин соҳибкорон барои 

пеш рафтани иқтисодиёти ҷомеаи Шарқ мусоидат намуд»44. 

Бояд қайд намуд, ки мардуми тоҷик аз қадимулайём ба касбу ҳунарҳои 

гуногун машғул шуда, рӯзгори хешро бо ҳамин восита таъмин менамуданд. 

Ҳунарҳое, ки аз даврони қадим тоҷикон ба он машғул мегардиданд 

кулолгарӣ, заргарӣ, косибӣ, бофандагӣ, кандакорӣ, оҳангарӣ ва дигар 

пешаҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафтанд. Агар ба моҳияти ин ҳунарҳо назар 

намоем, онҳо бевосита ба тамоми аломатҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории 

хурд ҷавобгӯй мебошанд. Гувоҳи таърихи куҳан доштани касбу ҳунарҳои 

мухталифи ҳунармандӣ ҳамчун як намуди соҳибкории хурд дар Тоҷикистон 

мавҷудияти маҳалла ё гузарҳои ҳунарҳои Чармгарон, Бофандагон, 

Кулолгарон ва ғайра низ мебошад45.  

Таърихан бавуҷудоии ҳунармандӣ дар Тоҷикистон ба давраҳои хеле қадим 

хос буда, ифодакунандаи хислати сатҳи пасти истеҳсолоти саноатӣ буд ва маҳз 

ҳунармандӣ талаботи ҷомеаро ба олоти истеҳсолоти моддӣ, кор ва хизмат 

қонеъ менамуд. Бо дарназардошти рушди сармоядорӣ ва бавуҷудоии 

корхонаҳои хурди саноатӣ талабот ба ҳаҷми кор ва маҳсулоти аз ҷониби 

ҳунармандон истеҳсолшаванда дар умум кам гардид, аммо истисно он намуди 

ҳунармандӣ буд, ки маҳсулоти онҳо дорои унсурҳои эҷодӣ, малакаи касбӣ, 
                                                 
44 Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. – Душанбе, 

2018. – С. 7. 
45 Ниг.: Розиқзода А.Ш., Иброҳимов А. Саноати косибию ҳунармандӣ ва кӯҳӣ дар Бухорои Шарқӣ (охири 

асри XIX – аввали асри XX). – Душанбе, 2006. – С. 135.  
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аломатҳои фарҳангӣ анъанавии аҳолӣ, махсусияти миллӣ ва таърихӣ дошт.  

Дар нимаи дуюми асри XIV дар шаҳрҳои тоҷикнишини ҳудуди Осиёи 

Марказии имрӯзаи Мовароуннаҳр, Самарқанд, Ҳирот, Кӯлоб, Ҳисор ва 

ғайраҳо бахшҳои гуногуни фаъолияти ҳунармандӣ равнақ ёфта буд. Аз 

мутолиаи «Ёдоштҳо»-и С.Айнӣ бармеояд, ки дар охирҳои асри XIX ва 

ибтидои асри XX Бухоро яке аз марказҳои калонтарини ҳунармандии Осиёи 

Марказӣ ба шумор мерафт46. Дар ин шаҳри бостонӣ шаклҳои гуногуни 

ҳунармандӣ фаъолият доштааст, ки дар интиҳо ин шаклҳои фаъолияти 

ҳунармандиро вобаста ба намудҳои ҳунарҳои дарбаргириашон метавон боз 

ба гурӯҳҳои мухталифи соҳавӣ ҷудо намуд. 

 Ба қисмати ҳунари коркарди оҳан метавон дохил намуд – челонгарӣ, 

дегрезӣ, мисгарӣ, рехтагарӣ, заргарӣ, оҳангарӣ (омода намудани каланд, 

теша, табар, дост, ҳалқаи дарвоза, арра, болға, ранда), оҳангудозӣ, кордсозӣ 

ва ғайраҳо. Дар самти бофандагию (қолинбофӣ, намадмолӣ, ҷӯробофӣ, 

сабадбофӣ, шерозбофӣ, беқасаббофӣ, атласбофӣ, адрасбофӣ) дӯзандагӣ, 

гулдӯзӣ, тоқидӯзӣ, зардӯзӣ, кашидадӯзӣ, ҷомадӯзӣ ва ғайраҳо низ ҳунарҳои 

зиёде баҳри омода намудани молҳои бозорӣ рӯйи кор омада буданд. 

Баъди инқилоби Октябрии соли 1917 фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун 

намуди фаъолияти инфиродии меҳнатӣ воқеан маҳдуд карда шуд ва мафҳуми 

ҳунармандӣ ба мафҳумҳои маъмули касбии кормандон иваз карда шуд. 

Калимаи «ҳунарманд» ба синоними мутахассиси ихтиссоси паст иваз гардида, 

дар байни ҷомеа ҳамчун касби сатҳи паст ва бо обрӯйи начандон баланд 

фаҳмида мешуд. Дар марҳилаи сохтумони сотсиализм дар кишвар низоми 

махсуси радабандии соҳаҳои хоҷагии халқ ба вуҷуд омад ва гарчанде ки дар он 

вақтҳо мафҳумҳои «соҳибкории хурд» ва «ҳунармандӣ» истифода 

намегардиданд, бешубҳа соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт ҷой доштанд ва дар 

онҳо корхонаҳое фаъолият менамуданд, ки аз нигоҳи нишондиҳандаҳои 

                                                 
46 Ниг.: Амиршоҳ Ё. Тавсеаи ҳунармандӣ ва вазъияти ҳунармандони Бухоро дар «Ёдоштҳо»-и Садриддин 

Айнӣ / Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ // Мураттиб ва муаллифи 

пешгуфтор: н.и.т., дотсент Шодипур Ю. – Душанбе, 2018. – С. 179. 
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иқтисодии худ механизмҳои ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ ба соҳибкории 

хурд шабоҳат доштанд47.  

Истилоҳи «ҳунармандӣ» аз рӯйи ҷудонамоии корозмоӣ синоними 

умумиэътирофшудаи мутахассис шинохта мешуд. Танзиму назорати 

муносибатҳои истеҳсолӣ комилан аз тарафи давлат сурат мегирифт. Нигоҳи 

сиёсии давлат нисбати ҳунармандӣ дар давоми таърихи Шӯравӣ ба он оварда 

расонид, ки ҳунармандӣ аз рӯйи фаҳмиши таърихии он ҳамчун шакли қонунии 

ташкили иҷтимоии истеҳсолот қариб аз байн мерафт. Қисман он дар соҳаҳои 

корҳои анънавии зайл нигоҳ дошта мешуд: ҳунарҳои халқӣ, истеҳсоли 

маҳсулоти бадеӣ, хизматрасонии маишӣ, саноати маҳаллӣ, кооператсияи 

саноатӣ ва дигарҳо, ки ба ин ё он намуди ҳунармандӣ мансуб мебошанд.  

Бо дарназардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ дар бахши 

ҳунармандӣ солҳои 1927–1929 санадҳои меъёрию ҳуқуқие қабул гардиданд, 

ки каме бошад ҳам, барои истеҳсоли маҳсулоти косибӣ ва ҳунармандӣ 

мусоидат карданд. Масалан, Қарори Шӯрои Комисарияти Халқӣ «Дар бораи 

саноати косибию ҳунармандӣ ва кооператсияҳои шуғлмандӣ» аз 3-юми майи 

соли 1927 ва Қарори Кумитаи марказии иҷроияи Умумироссиягӣ «Дар бораи 

чораҳо оид ба мусоидат ба саноати косибӣ» аз 26-уми апрели соли 192948.  

Конститутсияи қабулшудаи соли 1937 ҶШС Тоҷикистон бо фарқият аз 

Конститутсияи соли 1929 ҶШСАТ ва Конститутсияи ҶШСТ соли 1931 дар 

барорбари навъи хоҷагидории сотсиалистӣ барои фаъолияти хоҷагиҳои 

хурди хусусӣ, деҳқонии инфиродӣ ва косибон, ки истеҳсолоти онҳо ба 

меҳнати шахсиашон асос ёфта буд (м. 9)49 заминаҳои муайяни ҳуқуқии 

муфидро фароҳам овард. Муқаррароти м. 17 Конститутсияи ҶШС 

Тоҷикистон соли 1978 аҳаммияти махсуси амалӣ дошт, ки дар он чунин 

пешбинӣ шуда буд: «Дар ҶШС тибқи қонун фаъолияти инфиродии меҳнатӣ 

                                                 
47 Ниг.: Иоффе А.Д. Ремесло мастера низводится до бытовой услуги // Бизнес для всех. – 1999. – № 12-13. – 

С. 1. 
48 Манбаи дастрасӣ: Библиотека нормативно-правовоых актов Союз Советских Социалистических 

Республик. ) с 1924 по 1934 гг.// http://www.libussr.ru/infdoc2.htm (санаи муроҷиат: 11.03.2020). 
49 Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики от 1 марта 1937г.-

Сталинабад, 1938.\Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994гг.) Составитель: 

д.ю.н., проф., акадмик АН РТ, Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан Ф.Т. 

Тахиров. – Душанбе: Сино, ТГНУ, 2019. – С. 430. 

http://www.libussr.ru/infdoc2.htm
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дар соҳаи косибию ҳунармандӣ ва дастӣ, хоҷагии кишоварзи, хизматрасонии 

маишии аҳолӣ, инчунин намудҳои дигари фаъолият, ки ба меҳнати шахсии 

шаҳрвандон ва оилаҳои онҳо асос ёфтаанд, иҷозат дода мешавад»50. 

Аммо новобаста аз сиёсати ҳуқуқии пурзӯр дар миёнаҳои солҳои 80–уми 

асри ХХ муносибат ба падидаи соҳибкорӣ тағйир ёфт, ки дар натиҷа қабули 

санадҳои меъёрии беҳсозандаи мавқеи соҳибкорон ҳамчун субъекти 

баробарҳуқуқи фаъолияти хоҷагидорӣ оғоз гардид. Бозсозии оғозгардидаи 

охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум ин самтро рушд бахшид. Дар 

адабиёти ҳуқуқӣ ин марҳиларо даврони бавуҷудоии соҳибкорӣ меноманд51. 

Яке аз қадамҳои устувор дар самти рушди соҳибкорӣ дар ин давра 

қабули Қонуни ИҶШС аз 19-уми ноябри соли 1986 «Дар бораи фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ52» ба ҳисоб мерафт. Тибқи Қонуни мазкур фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ дар соҳаи косибию ҳунармандӣ, хизматрасонии аҳолӣ, 

инчунин дигар намудҳои фаъолияте, ки ба меҳнати шахсии шаҳрванд ва 

аъзои оилаи он асос меёфт, иҷозат дода шуда буд.  

Фаъолияти меҳнатии инфиродӣ ҳамчун фаъолияти муфиди ҷамъиятии 

шаҳрвандон оид ба истеҳсол ва расонидани хизмати муздноке, ки ба 

муносибатҳои меҳнатии онҳо бо корхонаҳои давлатӣ, кооперативӣ, дигар 

корхонаҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандон, инчунин ба 

муносибатҳои дохиликолхозии меҳнатӣ алоқаманд набуда, фаҳмида  мешуд. 

Дар баробари ин фаъолияти инфиродии меҳнатӣ бо ҷалби меҳнати кироя бо 

мақсади ба даст овардани даромади ғайримеҳнатӣ иҷозат дода намешуд (м. 1 

Қонун). Доираи шахсоне, ки ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти меҳнатии 

инфиродӣ, яъне хонашинҳо, маъюбон, нафақахӯрон, донишҷӯён, толибилмон 

ва ё шаҳрвандони болиғи дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ берун аз вақти кории 

асосӣ машғулбударо муайян кард. Фаъолияти инфиродии меҳнатиро 

шаҳрвандон бо иштироки аъзоёни оилаашон, ки бо ҳам зиндагӣ менамуданд 

                                                 
50 Ниг.: Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики от 14 апреля 

1978 г. Душанбе, 1979. – С. 6.  
51 Ниг.: Васильев А.А. Проблемы правового регулирования индивидуальной предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2003. – С. 16. 
52 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1988. – № 47. – Ст. 964 
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(ҳамсар) падару модар ва дигар шахсони ба 16-солагӣ расидаи хешовандон, 

метавонистанд анҷом диҳанд (м. 3 Қонун). Фаъолияти инфиродии меҳнатиро 

шаҳрвандон бо истифодаи ашё, маводҳо, таҷҳизот ва дигар молу мулки ба 

моликияти шахсии онҳо тааллуқдошта, инчунин молу мулке, ки дар асоси 

шартномаи кироя бо корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо ё бо шаҳрвандон 

мебастанд, анҷом медоданд (м. 4 Қонун). Барои машғул шудан ба фаъолияти 

ҳунармандӣ иҷозати Кумитаи иҷроияи ноҳия, шаҳр, Шӯрои вакилони халқи 

деҳот ё посёлкаи ҷойи зист лозим буд.  

Бояд қайд намоем, ки ҳамаи монеаҳо барои рушди ҳунармандӣ талабот ба 

меҳнати ҳунармандон аз ҷониби ҷомеа новобаста аз ҷаҳонишавии куллии 

саноат ва банақшагирии давлатии ҳаёти иқтисодии кишвар аз байн намерафт. 

Он дар марҳилаи тағйиротҳои бонизоми иҷтимоию иқтисодии солҳои 90-ум, 

вақте ки таркиби касбию технологии хизматрасонии маишӣ бо дарназардошти 

номувофиқат ба талаботи рушди муносибатҳои бозорӣ маҳдуд карда шуд, боло 

рафт. Дар даҳсолаи охир рушди давлатдории тоҷикон шароитҳои иқтисодӣ 

барои эҳёи ҳунармандӣ ва асосҳои ҳуқуқии баамалбарории он оҳиста-оҳиста 

эҳё гардид.  

Таҷрибаи муосири давлатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ рушдёфта нишон 

медиҳад, ки ҳунармандӣ дар ҳама давлатҳои дунё мавҷуд аст ва он ҳамчун як 

навъи соҳибкории хурд ва ё низоми мустақили истеҳсолот тавассути 

қонунгузории махсус танзим карда мешавад ва аз ҷониби давлат дастгирӣ 

меёбад.  

Масалан, дар ИМА фаъолияти субъектҳои ҳунармандӣ аз ҷониби 

қонунгузории махсус танзим нашуда бошад ҳам, мафҳуми корхонаи 

ҳунармандӣ воқеан пурра ба мафҳуми «корхонаи хурд» монанд аст, ки 

мутобиқ ба нишондиҳандаҳои Маъмурият оид ба корҳои тиҷорати хурд ва 

ширкате мебошад, ки дар он аз 1 то 24 нафар кор мекунанд53. Дар баробари ин 

меъёрҳои дохил намудани ташкилот ба корхонаҳои хурд дар ИМА 

тафриқавиянд ва аз муталиқияти ширкат аз намуди фаъолият ва соҳаи 

                                                 
53 Ниг.: Джон Ф. Берджес, Д. Штайнхофф Основы управления малым бизнесом. – М., 1997. – С. 35. 
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иқтисодиёт вобаста мебошанд. Бо дарназардошти ин тафриқият дастгирии 

давлатӣ ба анҷом дода мешавад. Дар давлатҳои Олмон, Фаронса, Итолиё, 

Австрия, Люксембург ва ғайра реҷаи ҳуқуқии ҳунармандии истеҳсолӣ бо 

қонугузории махсуси ҳунармандӣ дар баробари меъёрҳои танзимкунанда 

дастгирии соҳибкории хурд дар умум танзим карда мешавад.  

Дар Фаронса асосҳои ҳуқуқии фаъолияти ҳунармандӣ бо Кодекси 

истеҳсолоти ҳунармандӣ танзим мешавад, ки мутобиқи он ҳунарманд – 

шахсест, ки аз ҳисоби худ кори муайянро ба анҷом мерасонад, корхонаи худро 

роҳбарӣ мекунад, ки одатан дар кори он шахсан иштирок менамояд, дорои 

ихтисоси касбӣ мебошад (диплом ва ё собиқа, ки бо сертификати палатаи 

ҳунармандӣ тасдиқ шудааст), бо тарзи пудрати оилавӣ бо шогирдони худ ва на 

бешатар аз панҷ шарикон кор мекунад. Шумораи умумии кормандони дар 

корхона коркунанда набояд аз 10 нафар бо назардошти молики корхона, 

аъзоёни оилаи ӯ, кормандони кироя ва шогирдон зиёд бошанд54.  

Дар Олмон муносибатҳо дар бахши ҳунармандӣ бо Қонуни федералии 

Олмон «Дар бораи фаъолияти ҳунармандӣ» аз 28.12.1965 танзим карда 

мешавад55. Дар асоси ин қонун субъекти ҳунармандӣ (ҳунарманд) метавонад 

шахсе (воқеӣ ва ҳуқуқӣ) ва ё иттиҳоди якчанд шахс (субъектҳои мустақили 

ҳунармандӣ дар шакли ҷамъият ё ширкати одӣ) шавад, ки дар як вақт ба 

чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошад: ба яке аз 124 касбҳои ҳунармандӣ дохил 

шавад; дорои Шаҳодатномаи тасдиқкунандаи маҳорати касбӣ бошад; дар 

Феҳристи ҳунармандӣ ба қайд гирифта шуда бошад ва ба фаъолияти 

ҳунармандӣ мунтазам машғул бошад.  

Дар Итолиё мафҳуми истеҳсолоти ҳунармандӣ бо мафҳуми истеҳсолоти 

хурди саноатӣ монанд аст. Ба ин категория дохил мешаванд: корхонаҳои ба 

истеҳсолоти бадеии маъмул машғулбуда, аз ҷумла духти фардии либос 

бидуни маҳдудияти кормандон, аммо на бештар аз 10 шогирд; корхонаҳои 

бидуни истеҳсолоти мунтазам, ки аз меҳнати на зиёда за 100 нафар ва на 
                                                 
54 Ниг.: Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М., 2000. – С. 31. 
55 Федеральный закон Германии от 28.12.1965 г. «О ремесленной деятельности» (с изменениями и 

дополнениями, включая внесенные 20.12.1993 г.). // Кобелев Н.Б. Организация ремесленной деятельности. 

Проблемы России. Законодательство Германии. – М., 2000. – С. 8, 156. 
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зиёда аз 10 шогирд истифода мебаранд; корхонаҳои мунтазам маҳсулот 

истеҳсолкунанда, аммо истеҳсолоти бо таҷҳизот муҷаҳҳазнабуда ва 

истифодабарандаи меҳнати на зиёда аз 5 корманд (бо назардошти аъзои оила) 

ва на бештар аз 5 шогирд56.  

Дар давраи соҳибистиқлолии кишварамон аввалин санади меъёрӣ-ҳуқуқие, 

ки муносибатҳо дар соҳаи ҳунармандӣ (косибӣ)-ро қисман мавриди танзим 

қарор дод Қонуни ҶТ аз 1 августи соли 2003 «Дар бораи ҳунарҳои бадеии 

халқӣ»57 мебошад. Тибқи он маснуоти ҳунарҳои бадеии халқӣ – предметҳои 

таъйиноти ороишӣ ва манфиатрасон, ки мутобиқи анъанаҳои ҳунарҳои 

бадеии халқӣ бо истифодаи ашёҳои табиӣ ва меҳнати дастӣ тайёр карда шуда 

ва маснуоти нодири ҳунарҳои бадеии халқӣ бошад, маснуоти ягонаи нодири 

ҳунарҳои бадеии халқӣ, ки арзиши баланди бадеӣ дорад, эътироф карда шуд. 

Ба ҳайси устои ҳунарҳои бадеии халқӣ шахси воқеӣ, ки маснуоти муайяни 

ҳунарҳои бадеии халқиро мутобиқи анъанаҳои он тайёр мекунад, фаҳмида 

мешавад (с. 2, 3 ва 5 м. 1 ). 

Сархати 1, м. 1 Қонуни мазкур ҳунарҳои бадеии халқӣ ҳамчун як шакли 

ҳунарҳои бадеии халқ, фаъолият оид ба офаридани маснуоти бадеии 

таъйиноташон манфиатрасон ва (ё) ороишӣ буда, дар асоси азхудкунии 

инфиродӣ ва дастаҷамъонаи инкишофдиҳии анъанаҳои меросии санъати 

халқӣ дар маҳалӣ муайян дар раванди меҳнати эҷодкоронаи дастӣ ё 

механиконидашудаи устоҳои ҳунарҳои бадеии халқӣ муайян мекунад. Ҳамин 

тавр, қонуни мазкур бевосита ин фаъолиятро ҳунармандӣ (косибӣ) ном 

намебарад, аммо он далел ягон шубҳае намеоварад, ки асоси онро меҳнати 

ихтисосноки дастии ҳунармандон ташкил медиҳад ва онҳоро одилона устоҳои 

ҳунарҳои бадеии халқ номидан мумкин аст ва ин касбият, эътирофи сифати 

меҳнат ва дониши онҳоро ифода менамояд. Бе меҳнати онҳо маҳсулоте, ки 

танҳо ба усули механиконидашуда бо истифода аз предметҳои санъати халқӣ 

омода гардидаанд, ки тибқи м. 4 Қонуни мазкур ба маҳсулоти ҳунарҳои 

                                                 
56 Бернар И., Колли Ж.К. Толковый номический и финансовый словарь. – М., 1997. 
57 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. – № 8. – Мод. 466; 2013. – № 1006. 
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бадеии халқ тааллуқ дошта наметавонанд. Ба маснуоти ҳунарҳои бадеии 

халқӣ маснуоте мансуб дониста намешаванд, ки дар технологияи тайёр 

кардани онҳо истифодаи дигаргунсозии эҷодии намунаҳои типии ин маснуот 

имконнопазир аст, аз ҷумла: маснуоти бахиядӯзӣ, ки дар мошин-автоматҳо ё 

нимавтоматҳои дӯзандагӣ тайёр шудаанд ва онҳо бе омӯзиши гулдӯзиҳои 

дастӣ ё бо гулдӯзии дар мошинҳои дӯзандагие, ки имконияти иҷро кардан ва 

дигаргунсозии гулдӯзии эҷодиро медиҳанд, иҷро шудаанд; маснуоти матоъ, 

ки тавассути суратчопкунӣ бе омезиши усулҳои дастии зинатбахшии маснуот 

ороиш дода шудаанд; маснуоти матоъ, қолинҳо ва маснуоти қолинӣ, ки дар 

мошинҳо бе омӯзиши кори дастӣ тайёр шудаанд; маснуот аз фулузот ва 

маснуоти заргарӣ, ки тавассути тамғазанӣ ва рехтагарӣ, ба истиснои 

рехтагарӣ ба моделҳои мумӣ, бе сикказанӣ, кандакорӣ, нақшдиҳӣ, 

тезобдиҳии минбаъда ё истифодаи усулҳои дигари дастии коркарди 

зинатбахшии фулузот тайёр шудаанд; маснуоти сафолӣ, ки тавассути 

рехтагарӣ бе нақшдиҳӣ, гаҷкории минбаъда ё бе истифодаи усулҳои дигари 

дастии зинатбахшии маснуот тайёр шудаанд; маснуоте, ки дар мошин-

автоматҳои бофандагӣ бе омӯзиши бофти гулдӯзии дастии ороиш ё усулҳои 

дигари дастии зинатбахши маснуот тайёр шудаанд; маснуоти дигар, ки бо 

усулҳои механикӣ бо истифодаи ҷузъҳои санъати халқӣ тайёр шудаанд. 

Бояд қайд намоем, ки истеҳсоли маҳсулоти дорои санъати баланди 

истеҳсолӣ дар байни ҳунармандон (косибон) соҳаи мустақиле мебошад, ки 

онҳоро на ҳама вақт ба маҳсулоти нодири ҳунарҳои халқӣ мансуб донистан 

мумкин аст, аммо онҳо ба танзими ҳуқуқӣ алоҳида ва дастгирии давлат эҳтиёҷ 

доранд. Чун анъана ба ин соҳаи фаъолият меҳнати усто-ҳунармандон, 

заргарҳои бомаҳорат ва кордон, устоҳои кор бо тиллову нуқра ва ғайра дохил 

карда мешуданд, ки онҳо маҳсулоти дорои арзиши бадеӣ доштанд.  

Барои рушди фаъолияти ҳунармандӣ дар кишварамон аз тарафи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани соли 2018 – «Соли рушди сайёҳӣ ва 
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ҳунарҳои мардумӣ»58 иқдоми нек буда, барои рушди минбаъдаи он такони 

ҷиддӣ бахшид.  

Баъдан баҳри идома бахшидан ба рушд ва пешрафти минбаъдаи ин 

намуди фаъолият соли 2018 дар Паёми навбатии худ Пешвои миллат, 

Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки: «Бо мақсади 

вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти 

зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 

2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда 

шаванд»59. 

Дар ин замина ҷиҳати аз нобудшавӣ наҷот додани касбу ҳанарҳои 

куҳани мардумӣ Қарори Ҳукумати ҶТ аз 13 феврали соли 2018, № 60 «Дар 

бораи ворид намудани тағйироту илова ба қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 августи 

соли 2012, № 451» қабул карда шуд60. Дар замимаи он Номгӯйи намудҳои 

фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, ки фурӯш, иҷрои 

кор ва хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод 

мебошанд, тасдиқ карда шудааст. Аз ҷумла, атласбофӣ, адрасбофӣ, 

қолинбофӣ, бофандагӣ, намадмолӣ, бофтани маҳсулоти пашмин, ҷӯроббофӣ, 

гилембофӣ, сабадбофӣ, шерозбофӣ, алочабофӣ, бурёбофӣ, беқасаббофӣ, 

дукресӣ, гулбандӣ, абрбандӣ, гулдӯзӣ, дӯзандагӣ, тоқидӯзӣ, шероздӯзӣ, 

чакандӯзӣ, зардӯзӣ, кашидадӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, ҷомадӯзӣ, пойафзолдӯзӣ, 

пӯстиндӯзӣ, камзулдӯзӣ, мӯзадӯзӣ, рӯймолдӯзӣ, заргарӣ, мисгарӣ, гаҷкорӣ, 

сангиосиёбтарошӣ, кулолгарӣ, чармгарӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, косатарошӣ, 

кордсозӣ, ҷувозсозӣ, осиёбсозӣ, рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, сангтарошӣ, 

сандуқсозӣ, дуторсозӣ, думбрасозӣ, доирасозӣ, найсозӣ, рубобсозӣ ва 

ғайраҳо.  

Бояд қайд намуд, ки барои амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорие, ки 

                                                 
58 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 22 декабри соли 2017. – Душанбе: Шарқи Озод, 2017. – С. 29. 
59 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 

2018. Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 11.03.2020). 
60 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 феврали соли 2018 № 60 «Дар бораи ворид намудани 

тағйироту илова ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 31 августи соли 2012, № 451 // Махзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.11.2019). 

http://prezident.tj/node/19088
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дар Номгӯйи мазкур дарҷ гардидаанд, шаҳодатнома ва (ё) патенти 

соҳибкории инфиродӣ талаб карда намешавад. Фурӯш (иҷрои кор, 

хизматрасонӣ) аз ҷумла хизматрасониҳои таъмиру омӯзишӣ вобаста ба 

намудҳои фаъолияте, ки дар Номгӯйи мазкур пешбинӣ шудаанд, ба шарте аз 

пардохти ҳамаи намуди андозҳо озод карда мешавад, ки дар хона анҷом дода 

шуда бошанд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии зикршуда 

наметавонистанд мушаххасан ва ба таври пурра хусусиятҳои фаъолияти 

ҳунармандиро фаро гиранд.  

Бояд қайд намоем, ки бо мақсади эҳё, ҳифз, рушд ва тарғиби анъанаҳои 

таърихӣ ва бостонии санъати ҳунармандӣ Қонуни ҶТ аз 20 июни соли 2019 

«Дар бораи ҳунармандӣ»61 қабул карда шуд. Қабули қонуни мазкур барои 

бартараф намудани норасоиҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти ҳунармандӣ ба 

қадри имкон мусоидат менамояд. Дар он мафҳуми ҳунармандӣ, субъектҳои 

ҳунармандӣ ва ҳуқуқу уҳдадориҳои онҳо, принсипҳо, самтҳо, танзими давлатӣ, 

дастгирии давлатии соҳаи ҳунармандӣ ва ғ. муқаррар карда шуд.  

Тибқи сархати 1, м. 1 қонуни мазкур ҳунармандӣ истеҳсолоти дастӣ, ки 

ҳунарманд дар хона ё корхонаи хурд барои тайёркунӣ, коркард ва исгеҳсоли 

молу маҳсулоти истифодаи маишӣ ва армуғон амалӣ менамояд, фаҳмида 

мешавад. Ба ақидаи мо мафҳуми зикршуда ба таври бояду шояд моҳияти 

ҳунармандиро ҳамчун категорияи ҳуқуқию иқтисодӣ ифода наменамояд. 

Зеро вай ҳамчун навъи соҳибкории хурд, пеш аз ҳама ба фаъолияти 

ҳунарманд амалӣ карда мешавад, ки аз маҷмӯи амалҳои ӯ иборат буда ва 

қонун онҳоро зери танзими ҳуқуқӣ қарор медиҳад. Моҳияти ҳуқуқии он маҳз 

дар ҳамин ифода меёбад. Сониян, ҳунармандӣ тибқи мафҳуми мазкур танҳо 

ба истеҳсолоти дастӣ асос меёбад. Агар мо хоҳем, ки соҳаи мазкур рушд 

ёбад, бояд истифодаи воситаҳои механиконии хурдро дар ин соҳа имконият 

диҳем. Солисан, ҳунармандӣ ба малакаи касбии эҷодӣ ва маҳорати касбии 

ҳунарманд вобаста мебошад. Хусусияти мазкур дар мафҳуми ҳунарманд, ки 

                                                 
61 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 1619. – М. 121. 
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дар сархати 2, м. 1-и қонун онро ҳамчун шахси воқеии соҳиби малака, 

маҳорат, дониш ва ё тахассуси касбӣ эътироф кардааст, ифода ёфтааст. Бо чи 

сабаб бошад, ки ифодаҳои зикршуда дар мафҳуми ҳунармандӣ таҷассуми 

худро наёфтааст.  

Баъдан, ба ақидаи мо маҳсулоти истеҳсолкардашуда бояд хислати 

истеҳсолӣ ё таъиноти ороишотии дорои хусусияти инфиродии муайян 

бошад.  

Бо дарназардошти таҳлили кардашуда ба ақидаи мо барои фаъолияти 

ҳунармандӣ (косибӣ) хусусиятҳои ба худ хос характернок мебошад. Аз 

ҷумла: 

1)  ҳунарманд шахсан ё дар корхонаи косибии чун қоида ҳаҷман на он он 

қадар калон фаъолият менамояд. Ҳунармандӣ қисми таркибии соҳибкории хурд 

дониста шавад ва маҳз аз ҳамин мавқеъ ба мафҳумҳои асосии дар қонун омада, 

ки бо татбиқи фаъолият дар соҳаи ҳунармандӣ алоқаманд аст, муносибат 

намудан лозим аст. Аз ин ҷо субъекти фаъолияти ҳунурмандӣ на танҳо шахси 

воқеӣ, балки корхонаи хурд, яъне ташкилоти соҳибкории хурд бошад;  

2) хусусияти асосии фарқкунандаи фаъолияти ҳунармандӣ мавҷудияти 

ҳиссаи баланди меҳнати дастӣ дар раванди истеҳсолот ё истифода аз воситаҳои 

механиконидашудаи хурд мебошад;  

3) ҷиҳати ҷавобгӯ ва рақобатпазир будани маҳсулоти ҳунарманд (косиб) 

меҳнати ӯ бояд ба истифодаи малакаву маҳорати касбӣ, дониши анъанаҳои 

таърихӣ ва таҷассуми эҷодиёти фардӣ асос ёбад;  

4) ба истеҳсолоти ҳунармандӣ (косибӣ) якҷояшавии бевоситаи 

ҳунарманд-усто ва молики корхона (муассис) дар як шахс ва иштироки 

бевоситаи ӯ дар раванди истеҳсолот хос аст;  

5) маҳсулоти аз ҷониби ҳунарманд истеҳсолшуда бояд дорои таъинотӣ 

ороишотии хусусияти муқарраршудаи инфиродии муайян бошад. Он ба як 

қатор аломатҳои муайяни фардӣ, ки аз дигар намуди маҳсулоти таъиноташ 

шабеҳ фарқ мекунад, тавсиф дода мешавад. Ба истеҳсоли чунин маҳсулот 

камистеҳсолӣ ва камҳаҷмӣ хос аст ва ба ибораи дигар фаъолияти ҳунармандӣ 



40 

хусусияти майдамолӣ дорад;  

6) усто-ҳунарманд ба нигоҳдорӣ ва давом додани анъанаҳои касб 

манфиатдор аст, аз ин рӯ ӯ уҳдадор аст, ки додани малака, таҷриба ва маҳорати 

касбии худро ба шогирдонаш тавассути омӯзиш ва омодагии онҳо таъмин 

намояд.  

Бо дарназардошти таҳлили зикргардида ба ақидаи мо мафҳуми 

ҳунармандиро чунин ифода намудан мумкин аст: 

Фаъолияти ҳунармандӣ – як навъи мустақили фаъолияти соҳибкории 

хурд оид бо тарзи дастии истеҳсолот ё ин ки бо истифодаи воситаҳои 

механиконии хурд дар асоси истифодаи малакаи касбии эҷодӣ ва 

маҳоратнокии касбии истеҳсолӣ ё таъинотӣ орошоитии дорои хусусияти 

муқарраршудаи инфиродии муайян мебошад.  

 Ба аломатҳои фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун навъи соҳибкории хурд 

дохил мешаванд. 

1) хусусияти касбӣ, ки барои субъекти соҳибкорӣ бо мавҷудияти 

дараҷаи касбӣ тасдиқ карда мешавад; 

2) истифодаи меҳнати дастӣ ё воситаҳои механиконии хурд дар ҷараёни 

истеҳсолот; 

3) инфиродӣ будани маҳсулоти истеҳсолкардашуда.  

 Ба ҳайси самтҳои ҳунармандӣ кандакорӣ ва дуредгарӣ дар (бо) чӯб; 

коркарди метал, коғаз; дӯзандагӣ; коркарди матоъ, пӯст ва пашм; пазандагӣ; 

наққошӣ, рассомӣ; ҳайкалтарошӣ (пайкарасозӣ), сангтарошӣ; кулолгарӣ; 

шишакорӣ, гаҷкорӣ; заргарӣ; бофандагӣ, ресандагӣ; эҳёгарӣ ва дигар самтҳои 

ҳунармандӣ эътироф карда мешаванд (м. 5 Қонун).  

Мутобиқи муқаррароти моддаи 9 Қонуни мазкур бошад, субъекти 

ҳунармандӣ шахси воқеие мебошад, ки дар як ва ё якчанд самтҳои ҳунармандӣ 

фаъолият менамояд. Вале дар асоси кадом ҳуҷҷати ҳуқуқӣ (патент, 

шаҳодатнома) фаъолият намудани он маълум нест. Ҳамзамон минбаъд чи тавр 

аз нафақаи суғуртавӣ бархӯрдор гардидани онҳо маълум намебошад. Барои 

ҳамин ҳам ҷиҳати таъмини ҳуқуқи шахсони ба фаъолияти ҳунармандӣ ба 
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нафақаи суғуртавӣ таъмин гардидан пешниҳод карда мешавад, ки тартиби 

махсуси суғуртакунии шаҳрвандони ҶТ ки ба фаъолияти ҳунармандӣ машғул 

мешаванд, бо қарори Ҳукумати ҶТ қабул карда шавад. Дар моддаи алоҳидаи 

ин Тартиб пешбинӣ гардад, ки шахсони фаъолияти ҳунармандиро 

баамалбароранда ҳуқуқ доранд, ба мақомоти андози маҳалли зисташон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аризаи хаттӣ муроҷиат намуда, ихтиёран 

супорандаи андози иҷтимоӣ шаванд ва онро дар ҳаҷм ва бо тартиби 

муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ пардохт намоянд.  

 Равшан аст, ки фаъолияти ҳунарманд ва корхонаи хурди ҳунармандӣ, ки 

асосан ба меҳнати дастӣ асос меёбад, дар шароити сахти бозор фаъолият ва 

рақобат кардан бо субъектҳои дигари соҳибкорӣ, ки миқдори асосии онҳо бо 

намудҳои тиҷоратӣ, миёнаравӣ ва дигар намудҳои даромадноки фаъолият 

машғул ҳастанд ва барои ба зудӣ фоида ба даст овардан манфиатовар 

мебошанд, мушкил аст. Аз ин рӯ, барои рушди ҳунармандӣ (косибӣ) дастгирии 

иловагии давлатӣ зарур мебошад. Барои ҳамин ҳам ҳунармандӣ дар ҶТ яке аз 

соҳаҳои афзалиятнок ҳисобида шуда, ташаббусҳои субъектҳои ҳунармандиро 

тавассути фароҳам овардани шароити мусоиди истеҳсолӣ, ташкили 

намоишгоҳҳои фурӯши молу маҳсулоти истеҳсолшуда, таъмин намудан бо 

ашёи хом ва амалӣ намудани дигар тадбирҳо мақомоти марказӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд анҷом 

дода шавад (м. 12 Қонун дар бораи ҳунармандӣ).  

 

1.3. Ташаккули қонунгузорӣ оид ба соҳибкории хурд дар Тоҷикистон 

 

 Бояд қайд намоем, ки ҷараёни рушди қонунгузории ҶТ дар замони 

соҳибистиқлолият вобаста ба тағйирёбии вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

байналмилалӣ давра ба давра такмил ва инкишоф меёфт. Ҳамзамон фаҳмиши 

мафҳуми қонунгузорӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ низ якхела 

намебошад. Аз лиҳози назариявӣ мафҳуми қонунгузорӣ дар адабиёти 

ҳуқуқии Тоҷикистон ба маънои маҳдуд ва васеъ фаҳмида мешавад. Дар 
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маънои маҳдуд маҷмӯи қонунҳо ва дар маънои васеъ қонунҳо ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, фаҳмида мешавад62. 

 Тибқи с. 3, қ. 1, м. 2 Қонуни ҶТ аз 30 майи соли 2017 «Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»63 бошад «қонунгузорӣ» гуфта санадҳои меъёрии 

ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар маҷмӯъ ё дар 

соҳаи муайян танзим менамоянд. Ҳамин тавр, ба ҳайси қонунгузорӣ 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои ҶТ, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул 

шудаанд, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо ва қонунҳои ҶТ эътироф карда 

мешаванд (с. 4, м. 2)64. 

 Қонунҳои амалкунандаи Тоҷикистон тамоюли дар маънои васеъ 

фаҳмидани мафҳуми «қонунгузорӣ»-ро доранд, ки он аз Конститутсия, 

қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ ва санадҳои байналмилалии 

эътирофнамудаи Тоҷикистон иборат мебошад ва он ба сифати моддаи 

алоҳида дар онҳо ифода карда шудааст. Ба ақидаи М.З. Раҳимзода бо сабабе 

ки ҷараёни инкишофи қонунгузории Тоҷикистон тамоюл ба фаҳмиши васеи 

қонунгузориро дорад, дар як санади меъёрии ҳуқуқӣ, яъне Қонуни ҶТ «Дар 

бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» нигоҳ доштани мафҳуми маҳдуди санади 

қонунгузорӣ ва санади қонунгузорӣ, ки моҳиятан дар дигар Қонунҳо 

истифода бурда намешавад ва фаҳмиши маънои қонунгузориро душвор 

менамояд, зарурат намебошад65. 

Бо дарназардошти муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷараёни рушди қонунгузории 

ҶТ-ро дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ ба давраҳои гуногун ҷудо менамоянд. 

Масалан, З. Ализода инкишофи қонунгузории давраи соҳибистиқлолии 

Тоҷикистонро ба давраҳои зерин ҷудо менамояд: 

                                                 
62 Ниг.: Раҳимов М.З. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: рушд ва проблемаҳо / 

Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони истиқлолият // Маводҳои конференсияи илмӣ-

амалӣ бахшида ба 20 солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 26 28 августи 

соли 2011. – Душанбе, 2011. – С. 19–20; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2008. – С. 

243; Нематов А.Р. К вопросу о понятии законодательство / Законодательство – 2011. – № 1. – С. 17–19. 
63 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017. – № 5, қ. 1. – Мод. 271; с. 2019. – № 1632. 
64 Ниг.: Раҳимов М.З. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: рушд ва проблемаҳо. – 

С. 20. 
65 Ниг.: Раҳимов М. З. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: рушд ва проблемаҳо. – 

С. 20. 
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1) солҳои 1991–1997;  

2) солҳои 1998–2005  

3) соли 2005 то ба имрӯз66. 

Ба ақидаи Раҳимзода М.З. рушди қонунгузории давраи истиқлолиятро 

метавон ба давраҳои зерин ҷудо намуд: 

1) солҳои 1991– 1994.  

2) солҳои 1995–2000. 

3) солҳои 2000 то ба имрӯз67. 

Ташаккул ва рушди қонунгузории Тоҷикистонро то замони 

соҳибистиқлолӣ Ф.Т. Тоҳиров ба давраҳои шоҳигарӣ, мусулмонӣ ва давраи 

то истиқлолият ҷудо менамояд68. Бо дарназардошти фикру ақидаҳои 

зикршуда ҷараёни рушди қонунгузории Тоҷикистонро ба давраҳои зерин 

ҷудо намудан мумкин аст: 

1) давраи то истиқлолият; 

2) давраи Истиқололияти давлатӣ то қабули Конститутсияи ҶТ (1991–

1994);  

3) давраи (1995–1999);  

4) давраи минбаъда (2000 то ба ҳол). 

Ба ақидаи мо чунин давраҷудокунӣ на танҳо ба рушди Қонунгузории 

ҶТ, балки ба рушди Қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи соҳибкории хурд 

низ хос мебошад. Дар ҳар давраи рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ соҳибкории 

хурд дорои хусусиятҳои ба худ хос буд. То даврони Шӯравӣ тоҷирон, 

косибон, ҳунармандон, миёнаравон, буна ва ғайраҳо ба ҳайси субъекти 

соҳибкории хурд фаъолият менамуданд. Вале мардикорро соҳибкор эътироф 

намудан қобили қабул намебошад. Зеро онҳо заминаи молумулкӣ ва замин 

                                                 
66 Ниг.: Зариф Ализода. Мухолифати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва таъсири онҳо ба татбиқи қонунгузорӣ / 

Забон ва сифати қонун // Маводҳои конференсияи илмӣ–амалии ҷумҳуриявӣ, ш. Душанбе, 22 июни соли 

2010 / Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимов М.З. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – С. 26. 
67 Ниг.: Раҳимов М. З. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: инкишоф ва 

проблемаҳо // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 20-умин солгарди Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе.26 -29 августи соли 2011. -Душанбе: Эр-граф, 2011- С. 21. 
68 Ниг.: Тоҳиров Ф.Т. Становление советского право в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 21. 
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надоштанд69. Миёнаравӣ хеле рушд ёфта буд. Ба ҳайси миёнаравон ҳамчун 

соҳибкор на танҳо миёнаравони пахта ва ҳаннотон, балки аробакашҳо низ 

фаъолият менамуданд70. Дар соҳаи кишоварзӣ бошад, чунин институтҳо ба 

монанди «танҳо» ва «буна» рушд ёфта буданд. Институти «буна» ба «танҳо» 

дар алоқамандии зич қарор дошт, зеро ҳамагуна танҳохӯр (шахси танҳо), 

дорои ду ва ё се буна буд71. Институтҳои мазкур то ба ҳол мустақилияти 

хоҷагии худро нигоҳ доштаанд. Агарчанде ки нуқтаи назари мухолиф вуҷуд 

дорад, ки тибқи он институти «буна» тобеияти воқеии крепостноии тамоми 

оиларо аз феодал дар назар дошт72. 

Дар давраи аввали давлатдории Шӯравӣ дар рушди қонунгузорӣ, 

хусусан солҳои 1920 то 1929, ки бо номи «сиёсати нави иқтисодӣ» алоқаманд 

мебошад, баъзе аломатҳои ташаббуси соҳибкории шаҳрвандони Шӯравиро, 

аз ҷумла мушоҳида намудан мумкин буд. Ҳамзамон аз солҳои 1930 то давраи 

оғози «азнавсозӣ», яъне соли 1985 соҳибкорӣ бо сабаби ақидаҳои идеологӣ 

падидаи барои ҷамъият бегона ҳисобида шуда шахсоне, ки ба чунин 

фаъолият шуғл меварзиданд ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд. 

Дар даврони «азнавсозӣ» барои рушди қонунгузорӣ дар соҳаи 

соҳибкории хурд заминаи муайяни меъёрии–ҳуқуқӣ ба вуҷуд оварда шуд. 

Нақши муҳимро дар бавуҷудоӣ ва рушди соҳибкории хурд санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ишғол намуданд, ки поягузори ташаккулёбии на танҳо 

фаъолияти соҳибкорӣ, балки махсусан соҳибкории хурд гардиданд. Ба ҳайси 

чунин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ Қонунҳои ИҶШС «Дар бораи фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ» аз 19-ум ноябри соли 198673, «Дар бораи 

кооператисияҳо» аз 26-уми майи соли 198874, «Дар бораи корхонаҳо» аз 4-

уми июни соли 199075, «Дар бораи моликият» аз 6-уми марти соли 199076, 

                                                 
69 Ниг.: Махмадшоев Ф.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике 

Таджикистан. – Душанбе: ЭР-граф, 2012. – С. 53. 
70 Ниг.: Ҳотамов Н.Б. Асари зикршуда. – С. 38. 
71 Ниг.: Киляков Н.А. Очерки по истории Каротегина. Сталинабад, 1954. – С. 14 
72 Ниг: Муртазокулов Дж.С. Гражданско-правовые проблемы дехканского хозяйства. – Душанбе, 2002. – С. 

21. 
73 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1988. – № 47. – Ст. 964. 
74 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1989. – № 15. – Ст. 105. 
75 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1990. – № 25. – Ст. 460.  
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«Дар бораи асосҳои умумии соҳибкории шаҳрвандон» аз 2-юми апрели соли 

199177, Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва ҷумҳуриҳо соли 199178 

мисол шуда метавонанд. 

Қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии мазкур омили воқеӣ ба ҳисоб 

меравад, чунки аз рӯйи моҳият санадҳои зикршуда роҳро барои озодии 

ташаббусҳои шахсии шаҳрвандон ҳангоми баамалбарории соҳибкории хурд 

дар соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ аз бахши кишоварзӣ то ба саноат роҳ 

кушоданд. Чи тавре ки дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда мешавад, иҷозати 

расмии фаъолияти инфиродии меҳнатӣ барои инкишофи муносибатҳои 

бозорӣ мусоидат намуда, то ба дараҷае барои рушди соҳибкории хусусӣ 

замина муҳайё кард. Новобаста аз бисёр маҳдудиятҳояш иҷозати фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ, аввалин шакли расмии соҳибкории хусусӣ буд. 

Қонунҳои зикршуда, гарчанде ки дар бораи моликияти хусусӣ ёдовар 

намешуданд, вале дар бораи ҳамаи хусусиятҳои он, аз ҷумла моликияти 

шаҳрвандон, коллективӣ ва давлатӣ, инчунин имконияти истифодаи меҳнати 

кироя дар ҳама гуна шаклҳои моликиятҳои зикршуда додани воситаҳои 

истеҳсолот ба моликияти шаҳрвандон ва ғайра имконият медоданд. Дар онҳо 

аввалин маротиба ба ҳамаи соҳибмулкон иҷозат дода шуда буд, ки молу 

мулки ба онҳо тааллуқдоштаро дар хама гуна фаъолият, аз ҷумла фаъолияти 

хоҷагӣ (соҳибкорӣ), агар қонун манъ накарда бошад, истифода баранд79.  

Бо гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди бозорӣ дар ҳама 

соҳаҳои ҳаёти ҷомеа тағйироти куллӣ ба вуҷуд омад. Аз ҷумла, дар соҳаи 

танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурд 

дигаргуниҳои назаррас рӯйи кор омаданд, зеро дар сатҳи Конститутсия қабул 

шудани меъёрҳо ҷиҳати муқаррар намудани фаъолияти озодӣ иқтисодӣ, 

соҳибкорӣ ва мустаҳкамнамоии шаклҳои гуногуни моликият рушди 

минбаъдаи кишвари моро муайян намуд. 

                                                                                                                                                             
76 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1990. – № 11. – Ст. 164. 
77 Ахбори Шӯрои Олии ИҶШС. – 1989. – № 25. – Ст. 465. 
78 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1 // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_972/ 
79 Ниг.: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – С. 

70. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_972/
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Бояд қайд намоем, ки дар давраи аввали соҳибистиқлолӣ танзими 

ҳуқуқии соҳибкории хурд дар асоси меъёрҳои умумӣ ва махсус амалӣ карда 

мешавад. Чунончи, ташаккули қонунгузорӣ дар бораи сохибкории хурд дар 

Тоҷикистон бо қабули Қонунҳои ҶТ «Дар бораи моликият дар ҶШС 

Тоҷикистон» аз 5 декабри соли 199180, «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар 

ҶТ» аз 23 декабри соли 199181, «Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)» аз 

5 марти соли 199282, «Дар бораи корхонаҳо» аз 25 июни соли 199383 ва 

ғайраҳо зич алоқаманд аст. 

Ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мавҷудияти худ асоси ташаккулёбии на 

танҳо соҳибкории хурдро, балки дар умум худи фаъолияти соҳибкориро дар 

давраҳои мураккаби сиёсӣ-иқтисодӣ побарҷо нигоҳ дошта, воқеан 

заминагузори ислоҳоти минбаъдаи озоди фаъолияти соҳибкорӣ гардиданд. 

Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ» аввалин маротиба 

на танҳо барои шаҳрвандон шароити ҳуқуқии машғул шудан ба фаъолияти 

мустақилона фароҳам оварда шуд, балки баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои 

моликият ва истифодаи онҳо, инчунин интихоби озодонаи самти фаъолияти 

соҳибкорӣ муайян карда шуд. 

Дар барқарор ва ташаккулёбии қонунгузории бахши соҳибкории хурд 

нақши калидиро Конститутсияи ҶТ ишғол менамояд, ки 6-уми ноябри соли 

199484 ба тариқи райъпурсии умумихалқӣ қабул гардида буд. Ин санади олӣ 

бо фарогири танзими тамоми муносибатҳои ҷамъиятии кишвар бевосита 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии 

ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат дод (моддаи 

12). Қайд кардан ба маврид аст, ки дар заминаи мустаҳкам намудани ин 

меъёрҳо ҳамчунин давлат субъектҳои хоҷагиро уҳдадор намуд, ки рақобати 

озоди бовиҷдононаро дастгирӣ намуда, фаъолияти инҳисориро пешгирӣ 

                                                 
80 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1991, №24. – Мод. 408 
81 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1992. – № 4. – Мод. 37. 
82 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1993. – № 8. – Мод. 112. 
83 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1993. – № 14. – Мод. 279. 
84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда 

шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он 

тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд. – Душанбе, 2016. – 64 с. 
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намоянд, ки ин яке аз шартҳои дигари рушди намудҳои соҳибкорӣ, махсусан 

соҳибкории хурд мебошад. 

Баъдан баҳри танзими ҳамаҷонибаи фазои муносибатҳои соҳибкорӣ бо 

ба инобат гирифтани намудҳои алоҳидаи он дар мутобиқат бо меъёрҳои 

Конститутсияи ҶТ як қатор санадҳои кодификатсионӣ: Кодекси андоз 

(12.11.1998; 3.12.2004; 17.09.2012), Кодекси гражданӣ қ. 1, 2 ва 3 (1999, 2000, 

2005), Кодекси мурофиавии иқтисодӣ (05.01.2008) ва ғ. қабул гардиданд. 

Сарчашмаи муҳимми танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории хурд 

меъёрҳои Кодекси гражданӣ ба ҳисоб мераванд. Кодекси гражданӣ 

масъалаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, шаклҳои ташкилӣ 

ҳуқуқии субъектҳои соҳибкорӣ, танзими шартномавии муносибатҳои байни 

соҳибкорон ва муомилоти молию пулии онҳо, ҷавобгарии граждании онҳоро 

зери танзими ҳуқуқӣ қарор дод. Дар баробари ин дар Кодекси гражданӣ 

меъёрҳои алоҳидаи танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорони хурд мавҷуд 

нест. Дар асоси Кодекси гражданӣ қонунҳои зиёде қабул карда шуд, ки онҳо 

шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ҳолати 

ҳуқуқии онҳо, бақайдгирии субъектҳои хоҷагӣ, муносибатҳои шартномавии 

субъектҳои соҳибкорӣ ва ғ. ба танзим медароранд. Масалан, Қонуни ҶТ аз 10 

майи соли 2002 «Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд»85; Қонуни 

ҶТ аз 5 марти соли 2007 «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»86; Қонуни ҶТ аз 16 

апрели соли 2012 «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд»87; Қонуни 

ҶТ аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ»88; Қонуни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 

апрели соли 2003, № 9 «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)»89ва ғайра. 

                                                 
85 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002, №4, қисми 2, мод. 314; соли 2008, №10, мод. 

810.  
86Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №3, мод.170; соли 2008, №10, мод.812; соли 

2009, № 5, мод.318; №7-8, мод.496; соли 2010, №1, мод. 9; №12, қ.1, мод. 816; с. 2011, №12, мод. 844. 
87 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №4, мод.266 
88 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.316; с. 2010, №12,қ1, мод.828, ҚҶТ аз 

28.12.12с. №912 
89 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. – № 4. – Мод. 139; 2016. – № 1300; 2016. – №11. – 

Мод. 891; 2019. – № 1580. 
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Баъзе масъалаҳои фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд аз 

тарафи меъёрҳои Кодекси андози ҶТ аз 17 сентябри соли 2012 ба танзим 

дароварда мешавад. Аз ҷумла, КА ҶТ мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ 

(ғайрисоҳибкорӣ)-ро бо мақсади андозбандӣ муайян ва меъёрҳои махсуси 

низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурдро 

(боби 43 КА ҶТ) муқаррар мекунад. Масалан дар асоси моддаи 8 КА ҶТ 

барои мақсадҳои андозбандӣ ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти 

мустақиле дониста мешавад, ки таҳти таваккали худи шахсоне, ки мувофиқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд ба ҳамин сифат ба қайди 

давлатӣ гирифта шаванд, амалӣ карда мешавад ва барои ба даст овардани 

фоидаи (даромади, ҷуброни) мунтазам аз истифодаи молу мулк, фурӯши 

молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасонӣ равона гардидааст. Намудҳои зерини 

фаъолият ба сифати фаъолияти соҳибкорӣ эътироф карда намешаванд: 

фаъолияти тамоми зинаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки мустақиман бо амалӣ намудани 

ваколатҳои ба онҳо вогузоркардашудаи давлатӣ алоқаманд мебошанд; 

фаъолияти эҳсонкорӣ; фаъолияти динӣ; фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

фаъолияти муассисаҳое, ки аз ҳисоби муассис маблағгузорӣ карда мешаванд; 

аз ҷониби шахсони воқеӣ иҷро гардидани кори кироя90.  

Қабули Қонуни ҶТ аз 10 майи соли 2002 «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»91 ва минбаъд аз 26 июли соли 201492 

дар таҳрири нав қабул намудани он барои ҳимоя ва рушди дастгирии он 

мусоидат намуд. Дар онҳо шаклҳои соҳибкорӣ (бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ, бе 

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

кироя); принсипҳои асосии ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ; 

                                                 
90 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2012, №9, мод. 838; с. 2013, №12, мод. 889, мод. 890; с. 

2015, №3, мод. 210, №11, мод. 965, мод. 966; с. 2016, №3, мод. 150, №11, мод. 883, №11; с. 2017, №1-2, мод. 

21, №5, қ. 1, мод. 280; Қонунҳои ҶТ аз 21.02.2018 с., № 1510; аз 21.02.2018 с., № 1511; аз 03.08.2018 с., 

№1546; аз 04.04.2019 с., № 1599; аз 20.06.2019 с., №1620; аз 19.07.2019 с., №1644. 
91 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2002. – № 4, қ. 1. – Мод. 293; 2005. – № 7. – Мод. 400; 

2007. – № 5. – Мод. 364; 2008. – № 12, қ. 2. – Мод. 997; 2010. – № 12, қ. 1. – Мод. 817; 2011. – № 3. – Мод. 

168. 
92 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2014. – № 7, қ. 2. – Мод. 404; 2015. – № 3. – Мод. 216; 

2017. – № 1436. 
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субъектҳои соҳибкорӣ ва намудҳои он (хурд, миёна ва калон); ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои субъекти соҳибкорӣ: ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ; ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти соҳибкорӣ; 

самтҳои асосии дастгирии давлатии соҳибкорӣ; кафолати давлатии ҳимояи 

субъектҳои соҳибкорӣ ва ғ. муайян карда шуд. Навгонии дигаре, ки дар 

самти соҳибкории хурд рӯйи кор омад, ин миқдори гардиши маблағҳои 

субъекти соҳибкории хурд дар як сол муайян карда шуд ва он набояд аз 

500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ зиёд бошад (қ. 3, м. 5).  

Ногуфта намонад, ки қадами бузургро дар рушд ва пешравии фаъолияти 

минбаъдаи на танҳо субъектҳои соҳибкории хурд, инчунин миёна, қабули 

Қонуни ҶТ аз соли 2009 «Дар бораи мораторияи санҷишҳои фаъолияти 

соҳибкории хурду миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»93 гузоштанд. Мақсад аз 

қабули он тақвият бахшидан ба рушди соҳибкории хурду миёна, фароҳам 

овардани заминаи ҳуқуқӣ боздошти (мораторияи) ҳама намуди санҷишҳои 

субъектҳои хурду миёна ба ҳисоб меравад. Инчунин Қонуни ҶТ аз 3 июли 

соли 2012 «Дар бораи мороторияи санҷишҳои фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ» қабул карда шуд, ки асосҳои ҳуқуқии 

татбиқи мараторияи санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро дар 

соҳаҳои истеҳсолӣ, ки корхонаҳои нави истеҳсолӣ таъсис медиҳанд ва (ё) 

техникаю технологияи навро барои васеъ кардани на кам аз нисфи 

истеҳсолот ҷалб менамояд, муайян ва тартиби татбиқи мораторияро 

муқаррар, ҳуқуқу манфиатҳои қонунии соҳибкоронро ҳифз намуд94. Баъдан 

21 феврали соли 2018 баҳри тақвият бахшидан ба инкишоф ва дастгирии 

минбаъдаи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бахусус субъектҳои соҳибкории 

истеҳсолӣ Қонуни ҶТ «Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ»95 дар таҳрири нав қабул карда 

шуд.  

                                                 
93 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2009. – № 3. – Мод. 98. 
94 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №7, мод. 709; Қонуни ҶТ аз 18.03.2015 с., № 1192. 
95 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 1601. 
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Қайд кардан бамаврид аст, ки қонунҳои қабулкарда барои рушди 

соҳибкории хурд дар Тоҷикистон шароит муҳайё намуданд. Вале дар 

фарқият аз баъзе давлатҳои ИДМ, аз ҷумла Федератсияи Россия, 

Қирғизистон ва ғ. соҳибкории хурд дар Тоҷикистон зери танзими ҳуқуқии 

махсуси қонунгузорӣ қарор надорад. Дар Федератсияи Россия қонуни 

федералӣ «Оид ба рушди соҳибкории хурд ва миёна дар Федератсияи 

Россия» аз 24-уми июли соли 2007, № 209-ФЗ96 қабул шудааст ва дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон бошад, Қонун «Дар бораи дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд» аз санаи 25-уми майи соли 2007, № 7397 амал мекунад.  

Дар ҶТ, ки қонуни алоҳида ҳолати ҳуқуқии соҳибкории хурдро танзим 

намекунанд ва меъёрҳои қонунҳои алоҳида баҳри танзими ин намуди 

соҳибкорӣ равона гардидаанд, раванди рушди соҳибкории хурд чи дар сатҳи 

соҳавӣ ва чи дар сатҳи маҳаллӣ ниҳоят нобаробар ва бо ихтилофот ба танзим 

медароранд. Гарчанде ки рушди соҳибкории хурд ва бунёди механизму 

воситаҳои дастгирии давлатии он ба ҳайси яке аз самтҳои стратегии ислоҳоти 

бозорӣ баромад мекунанд. Мушкилоти қонунгузории ҶТ дар бахши 

соҳибкории хурд аз норасоии меёърҳои махсусе иборат аст, ки тавассути 

онҳо бояд фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурдро, ки дар онҳо шаклҳои 

баамалбарории фаъолият, танзими давлатии он, мақсад, омилҳои асосӣ, 

инчунин пешниҳоди имтиёзҳоро пешбинӣ намудан мумкин аст, танзим 

намояд.  

Дар ин асос пешниҳод карда мешавад, ки бо мақсади бартараф намудани 

норасоиҳо дар танзими ҳуқуқии соҳибкории хурд Қонуни ҶТ «Дар бораи 

дастгирии соҳибкории хурд» қабул карда шавад. Дар он масъалаҳои 

субъектҳо, маҳакҳое, ки ин ё он субъекти фаъолияти соҳибкориро ба 

субъекти соҳибкории хурд дохил мешавад, муайян менамояд, дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд, ҳавасмангардонӣ ва маҳдудиятҳо дар соҳаи 

соҳибкории хурд, фонди дастгирии соҳибкории хурд, таъмини иттилоотии 

                                                 
96 Манбаи дастрасӣ: http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx?qtype=0&doctype=4 (санаи муроҷиат: 11.03.2020). 
97 Манбаи дастрасӣ: http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx?qtype=0&doctype=4 (санаи муроҷиат: 11.03.2020). 

http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx?qtype=0&doctype=4
http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx?qtype=0&doctype=4
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соҳибкории хурд, иттифоқҳои (ассотсиятсияҳои) соҳибкории хурд ва ғайра 

пешбинӣ карда шавад.  

Санадҳои зерқонунӣ низ заминаи амалиро дар раванди рушди 

соҳибкории хурд ташкил медиҳанд. Дар байни санадҳои зерқонунии меъёрии 

танзимкунандаи соҳибкории хурд Фармонҳои Президенти ҶТ ва Қарорҳои 

Ҳукумати ҶТ нақши муҳим мебозанд. 

Фармонҳои Президенти ҶТ ба ҳайси асосҳои зарурии танзими ҳуқуқии 

муносибатҳои соҳибкорӣ баромад намуда, ҷиҳати ҳалли ин ё он масъалаҳои 

марбут ба рушди соҳибкорӣ шароит муҳайё менамоянд. Масалан, Фармони 

Президенти ҶТ аз 8 апрели соли 1996 таҳти № 459 «Дар бораи дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд дар ҶТ»,98 Фармони Президенти ҶТ аз 30 

сентябри соли 2011, № 1146 «Дар бораи моратория ба ҳамаи намудҳои 

фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд ва санҷиши онҳо дар соҳаи 

истеҳсолот»99, Фармони Президенти ҶТ аз 16 январи соли 2018, № 990 «Дар 

бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намудҳои санҷиши субъектҳои 

соҳибкорӣ»100, ки дар онҳо маҳаки фарқкунандаи субъектҳои соҳибкории 

хурд муайян карда шуда, дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолот; мустаҳкамкунии иқтидори саноатӣ ва 

содиротии ҷумҳурӣ; кам кардани шумораи санҷишҳо, ба истиснои санҷиши 

нақшавӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ барои 

соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд муқаррар карда шудаанд.  

Ҳамзамон бо мақсади баамалбарории барномаҳои давлатии 

кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат дар соҳаи соҳибкорӣ як қатор 

қарорҳои Ҳукумати ҶТ қабул шудаанд. Масалан, Қарори Ҳукумати ҶТ аз 20 

феврали соли 1998, № 59 «Дар бораи тадбирҳои таҳкими дастгирии давлатии 

                                                 
98 Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар ҶТ» аз 8 апрели соли 1996 

таҳти № 459 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.02.2020). 
99 Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи моратория ба ҳамаи намудҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкории 

хурд ва санҷиши онҳо дар соҳаи истеҳсолот» аз 30 сентябри соли 2011, № 1146 // Махзани мутамаркази 

иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 16.11.2019). 
100 Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намудҳои санҷиши субъектҳои 

соҳибкорӣ» аз 16 январи соли 2018, № 990 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.11.2019). 
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соҳибкории хурд дар ҶТ»101, Қарори Ҳукумати ҶТ аз 30 апрели соли 2012, № 

201 оид ба тасдиқи «Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2012–2020»102 ва ғайраҳо, ки дар асоси онҳо барои 

дастгирии соҳибкории хурд маблағҳои муайян ҷиҳати истифодабарӣ ба 

тариқи қарз (кредит) аз буҷети давлат ҷудо карда шуда, инчунин пешниҳод 

намудани ёрдампулиҳои давлатӣ ва қарзҳои имтиёзнок пешбинӣ карда шуд. 

Дар доираи васеъ кардани ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ тибқи 

санадҳои зикршуда ба субъектҳои соҳибкории хурду миёна додани 

ёрдампулиҳои (субсидияҳои) давлатӣ, қарзҳои имтиёзнок, паст кардани 

меъёри андоз, сода кардани расмиёти содирот (имтиёзҳои гумрукӣ) ва 

мусоидат ба азнавкунии истеҳсолот, инчунин раванди технологӣ марбут ба 

истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва содироти он пешбинӣ шуда буд.  

Бо санадҳои алоҳидаи зерқонунӣ инчунин таъсиси фондҳо пешбинӣ 

шудааст, ки фаъолияти онҳо баҳри дастгирии соҳибкорӣ равона гардидааст. 

Чунончи, бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 5 феврали соли 2013 «Фонди дастгирии 

соҳибкорӣ»103 таъсис дода шуд. Самтҳои асосии фаъолияти Фондро 

таъминоти молиявии барномаҳои давлатӣ, лоиҳаҳо ва чорабиниҳо дар самти 

дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар, 

фаъолияти таълимӣ, иттилоотию таҳлилӣ, таҳририю интишоротӣ, молиявию 

хоҷагӣ ва робитаҳои байналмилалӣ ташкил медиҳанд.  

Вазифаҳои асосии Фонд мусоидат ба раванди рушди муносибатҳои 

бозорӣ дар асоси дастгирии соҳибкорӣ ва рушди рақобат тавассути ҷалб ва 

самаранок истифодабарии барномаҳои асосӣ, лоиҳаҳо ва чорабиниҳои бахши 

соҳибкории хурду миёна; мусоидат дар гузаронидани экспертизаҳо, 

озмунҳои барномаҳои рушд ва дастгирии соҳибкорӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ, 

                                                 
101 Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тадбирҳои таҳкими дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар ҶТ» аз 20 

феврали соли 1998, № 59 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.02.2020). 
102 Қарори Ҳукумати ҶТ «Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2012–2020» аз 30 апрели соли 2012, № 201 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.11.2019). 
103 Қарори Ҳукумати ҶТ «Фонди дастгирии соҳибкорӣ» аз 5 феврали соли 2013 // Махзани мутамаркази 

иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 16.11.2019). 
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лоиҳаҳои маблағгузорӣ дар бахши соҳибкории хурду миёна, таъминоти 

бозори мол ва бунёди ҷойҳои нави корӣ; ҳифз ва дастгирии молиявии 

фаъолияти инноватсионии самтҳои соҳибкорӣ, ҳавасмандгардонӣ барои 

навоварӣ ва истеҳсоли намудҳои нави маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкорӣ дар 

раванди азхудкунии технологияи ҷадид ва ихтирооти он ва ғайра мебошад104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Низомномаи Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 14 феврали соли 2015, № 62 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.11.2019). 
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БОБИ 2. ҲОЛАТИ ҲУҚУҚИИ СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРИИ ХУРД 

 

2.1. Ҳолати ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ 

 

Яке аз ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқи машғул 

гардидан ба фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Ҳамчун ҳуқуқи субъективӣ 

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

буда, барои ноил шудан ба мақсади дарназардошта равона карда шудааст. 

Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, гарчанде ки дар 

Конститутсияи ҶТ пешбинӣ нашуда бошад ҳам, вале он аз моҳияти қ. 2, м. 12 

Конститутсия ба миён меояд, ки тибқи он давлат озодии фаъолияти иқтисодӣ 

ва соҳибкориро кафолат медиҳад105. 

Бояд қайд намуд, ки баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ якчанд паҳлу 

дорад, аз қабили интихоб намудани самти фаъолият, намуд ва шакли 

фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар баъзе мавридҳо онро шаклҳои ташкили 

ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ низ ном бурда, ҳаммаънои  якдигар 

меҳисобанд. Миёни паҳлуҳои номбаршуда бояд ба шакли фаъолияти 

соҳибкорӣ диққати ҳамаҷониба диҳем, чунки соҳибкор баъди интихоби 

шакли фаъолияташ самт ва намуди фаъолияти кории худро муайян месозад. 

Шаҳрванд дар баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ мустақил буда, 

метавонад онро дар шакли соҳибкории инфиродӣ, яъне бидуни таъсиси 

шахси ҳуқуқӣ ва ё бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ гардонад. Ҳангоми таъсис 

додани шахси ҳуқуқӣ шаҳрванд ҳуқуқи мустақилона интихоб намудани 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ташкилоти соҳибкории бо қонун муқарраршударо 

дорад. 

Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқи субъективиест, 

ки аз он ба маънои васеаш шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва 

шахсони бешаҳрванд истифода бурда метавонанд. Бояд қайд намоем, ки 

таҳлили қонунгузории ҶТ шаҳодати он аст, ки дар он мафҳуми ягонаи 

                                                 
105 Ниг.: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. – С. 119. 
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ҳуқуқии «соҳибкории инфиродӣ» ҷой надорад. Инчунин маҳакҳои ҳуқуқӣ ва 

меъёрҳо дар умум фаъолияти соҳибкории инфиродиро муайян намекунанд. 

Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ин масъала 

мушкилот ҷой дорад106. Масалан дар Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҶТ» аз 10 майи соли 2002, № 46107 

cоҳибкории инфиродӣ – фаъолияти мустақилонаи шахси воқеие бидуни 

таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз номи худ ва таваккалона бо масъулияти амволии 

худ, ба гирифтани фоида (даромад) равона карда шуда, дарҷ гардида буд. Дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» аз 26 июли 

соли 2014, № 1107108 мушаххас мафҳум дарҷ нагардида, чунин муқаррарот 

ҷой дорад: соҳибкори инфиродӣ «шахсони воқеие (шаҳрвандони ҶТ, 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд), ки ба соҳибкорӣ машғуланд».  

Ба мисли ҳар як шаҳрванд соҳибкори инфиродӣ қобилияти ҳуқуқдорӣ ва 

қобилияти амал дорад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ, қобилияти доштани ҳуқуқ ва 

уҳдадории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд аз лаҳзаи 

таваллуд ба миён омада, пас аз вафоташ қатъ мегардад (м. 18 КГ ҶТ). 

Шаҳрванд бо амалҳои худ бояд ҳуқуқҳои гражданиро ба даст орад ва амалӣ 

созад, уҳдадории гражданиро ба зимма гирад ва онҳоро иҷро намояд, 

инчунин ӯ бояд барои ҳуқуқвайронкуниҳои гражданӣ ҷавобгар бошад, яъне ӯ 

бояд дорои қобилияти амал бошад, ки он пурра аз лаҳзаи ба балоғат расидан, 

яъне аз синни 18 оғоз мегардад (м. 22 КГ ҶТ).  

Масъалаи қобилияти амалкунии шаҳрванд ҳангоми машғул шудан ба 

фаъолияти соҳибкорӣ ба худ хусусияти хосро доро мебошад. Аввалан, агар 

тибқи қонун издивоҷ то ба синни 18-солагӣ расидан, иҷозат бошад, 

шаҳрванди ба синни 18 нарасида аз вақти издивоҷ карданаш қобилияти 

пурраи амалро ба даст меорад (м. 22 КГ ҶТ). Сониян, ҳангоми эмансипатсия 

ноболиғ метавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад. Институти 

                                                 
106 Ниг.: Махмадшоев Ф.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – С. 3. 
107 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2002. – № 4. – Мод. 293; 2005. – № 7. – Мод. 400; 2007. – 

№ 5. – Мод. 364; 2008. – № 12. – Мод. 997; 2010. – № 12. – Мод. 817; 2011. – № 3. – Мод. 168. 
108 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014. – № 7. – Мод. 404; 2015. – № 1194. 
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эмансипатсияе, ки аввалин маротиба қонунгузор онро дар м. 28 КГ ҶТ ворид 

намудааст, ҷолиби диққат мебошад. Тибқи м. 28 КГ ҶТ шаҳрванди ноболиғе, 

ки ба синни 16 расидааст, дорои қобилияти пурраи амал эълон карда 

мешавад, агар ӯ бо розигии падару модар, фарзандхондагон ё парастор ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад. Дорои қобилияти пурраи амал 

(эмансипатсия) эълон кардани ноболиғ бо розигии падару модар, 

фарзандхондагон ё парастор бо қарори мақоми васояту парасторӣ ё дар 

сурати набудани чунин розигӣ бо қарори суд сурат мегирад.  

Ҳамин тариқ, аз муқаррароти қ. 1, м. 28 КГ ҶТ бар меояд, ки 

эмансипатсия падидаи расман муқарраркардашудаи қобилияти пурраи амали 

шахси ноболиғ барои баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ тибқи 

қонунгузорӣ мебошад. Институти эмансипатсия барои таъмин намудани 

манфиатҳои молумулкии шаҳрванди ноболиғе, ки ба синни шонздаҳ 

расидааст ва ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, ворид карда шудааст, ки бо 

ҳамин восита ба ӯ ҳуқуқи озодона ихтиёрдорӣ намудани молумулки худ, 

инчунин ҳуқуқ барои таъмини манфиатҳои шахсони сеюм, ки бо чунин 

шаҳрванд робита барқарор месозад, дода мешавад.  

Лекин далели ба синни ҳадди ақал (16-сола) расидан, барои эълон 

кардани шахси ноболиғ ҳамчун дорои қобилияти пурраи амал баҳснопазир 

буда наметавонад, чунки дар ризоияти намояндагони қонунӣ эҳтимолияти 

ҷой доштани манфиатҳои шахсӣ ва ғаразнок (озод шудан аз уҳдадорӣ марбут 

ба нигаҳдории ноболиғ аз пардохти алимент) аз эҳтимол дур нест. Масалан, 

чунин ҳолате ҷой доштанаш мумкин аст, ки аз рӯйи аломатҳои расмӣ 

(қонунӣ) метавонад дорои қобилияти пурраи амал гардида бошад, гарчанде 

ки бо сабаби хислатҳои хусусӣ (равонӣ, сатҳи зеҳнӣ, ҳаҷми дониш ва ғайра) ӯ 

барои машғул шудан ба соҳибкорӣ ва дарки зарурат ҷавобгӯ будан, барои 

амалҳои худ тайёр нест109.  

Аз ин ҷо институти эмансипатсия ин танҳо истисно аз қоидаҳои умумӣ 

аст ва набояд ҳамчун дастури умумӣ барои амал баррасӣ карда шавад. Чунин 

                                                 
109 Ниг.: Букшина С. Эмансипация: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. – 1999. – № 7, 8. 
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дастур барои шаҳрвандони алоҳидае, ки комилии онҳо ба сатҳи зарурӣ 

расидааст, бо қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст110.  

Ҳамзамон дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда мешавад, ки институти 

эмансипатсияро танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ истифода бурдан даркор аст 

(масалан дар вазъияти ниҳоят номусоиди ноболиғ ва оилаи ӯ). Чунки падару 

модар, бобо ва бибиҳое ҳастанд, ки наврасонро бе ягон зарурат ба савдои 

кӯчагӣ ва фаъолияти дигари соҳибкорӣ маҷбур мекунанд. Ва аз ҳама асосӣ 

соҳибкориро бадном кардан ва онро ба ким-кадом бозии кӯдакона табдил 

додан даркор нест111. Аз ин рӯ, розигии волидайнро ба эмансипатсия ҳамчун 

унсури расмиёти эмансипатсия, на ҳамчун факти ҳатмӣ барои мақомоти 

васоят ва парасторӣ ҳангоми дорои қобилияти пурраи амал эълон кардани 

ноболиғ баҳогузорӣ намудан зарур аст.  

Ба он нигоҳ накарда, дар қонунгузорӣ бевосита нишон дода нашудааст, 

ки аз кадом синну сол шаҳрванд ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд 

гирифта мешавад, меъёрҳои қонунгузории ҶТ-ро таҳлил намуда, ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки шаҳрвандони ноболиғи синнашон аз 16 то 18 

бо розигии волидайн ҳуқуқ доранд, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шаванд. Меъёр барои ба соҳибкорӣ машғул шудани чунин ашхос на танҳо ба 

синни муайян расидан, балки розигии падару модар, фарзандхондагон ва 

парасторон бо қарори мақомоти васояту парасторӣ, инчунин ҷой доштани 

қарори суд оид ба ин масъала ба ҳисоб меравад (м. 28 КГ ҶТ).  

Бояд қайд намоем, ки фаъолияти соҳибкорӣ, бешубҳа фаъолиятест, ки ба 

таваккали худ амалӣ мешавад. Тибқи қ. 2, м. 28 КГ волидайн, 

фарзандхондагон ва парасторон аз рӯйи уҳдадориҳои ноболиғи дорои 

қобилияти пурраи амал (эмансипатсия) – шуда, аз ҷумла аз рӯйи 

уҳдадориҳое, ки дар натиҷаи зиёни расонидаи ӯ ба миён омадаанд, ҷавобгар 

нестанд. Ҳамин тавр, таваккали зиёни расонидашуда, на ба зиммаи шахсони 

зикршуда, балки худи ноболиғи соҳибкор гузошта мешавад. Аз ин рӯ, 

                                                 
110 Ниг.: Букшина С. Асари ишорашуда. – С. 50. 
111 Ниг.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): учебник для вузов. – М., 2002. – С. 78–79. 
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фаъолияти соҳибкории шаҳрвандони ноболиғро ҳамчун фаъолияти пурра ва 

мустақили ба таваккали худ амалишаванда иқрор кардан қобили қабул аст.  

Чи тавре ки қайд намудем, шаҳрванди ба синни 16 расида ва ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғулбуда, дорои қобилияти пурраи амал ҳисобида 

шуда метавонад. Лекин то эътироф намудани ноболиғ ҳамчун шахси дорои 

қобилияти пурраи амал, ӯ дар асоси қонун ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шуда наметавонад. Ноболиғе, ки ба синни 16 расидааст, шахси дорои 

қобилияти пурраи амал эълон шуда наметавонад. Ҳамзамон, агар ӯ барои 

машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ аз қайди давлатӣ нагузашта бошад ва 

мутаносибан ин ноболиғ субъекти соҳибкории хурд эътироф шуда 

наметавонад. 

Ҳамин тавр, барои он ки шахси ноболиғ ба фаъолияти соҳибкорӣ 

машғул шуда тавонад, шартҳои зерин зарур аст. Аввало, розигии ноболиғ. 

Сониян, розигии ҳарду волидайн, фарзандхондагон ва парасторон бо қарори 

мақомоти васояту парасторӣ. Солисан, дар ҳолати набудани чунин розигӣ 

қарори суд. Баъдан бошад, ба қайд гирифтани ноболиғи соҳибкор.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар сатҳи қонунгузорӣ механизми 

бақайдгирии давлатии ноболиғи дорои қобилияти пурраи амал ба сифати 

шахси воқеӣ-соҳибкори инфиродӣ пешбинӣ нашудааст. Дар номгӯйи 

ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади бақайдгирии шахси воқеӣ-соҳибкори инфиродӣ 

пешниҳод мешавад, тибқи м. 22 Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»112 қарори 

суд дар бораи эътироф кардани ноболиғ шахси дорои қобилияти пурраи амал 

ва талабот дар бораи синну сол умуман вуҷуд надорад.  

Он далел равшан аст, ки тибқи м. 28 КГ ҶТ пеш аз ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғул шудан, ноболиғ (бо розигии падару модар, 

фарзандхондагон ё парастор) санад дар бораи эмансипатсияро бояд 

пешниҳод намояд. Дар амалияи судӣ татбиқи ҳолати эмансипатсия ба назар 

                                                 
112 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2009. – № 5. – Мод. 316; 2010. – № 12. – Мод. 828; 2012. 

– № 12. – Мод. 1006; 2015. – № 11. – Мод. 972; 2016. – № 1319. 
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намерасад. Дар марҳилаҳои судӣ парвандаҳо оид ба эътироф намудани 

ноболиғ ҳамчун шахси дорои қобилияти пурраи амал, инчунин бақайдгирии 

онҳо ба сифати соҳибкори инфиродиро вохӯрдан ғайриимкон аст ва ин ҳолат 

истифодаи м. 28 КГ ҶТ-ро мушкил мегардонад.  

 Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин ҳолат, тартиби бо қонунгузорӣ 

пешбинишуда қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амали соҳибкори 

инфиродӣ ба мисли шаҳрванд мумкин аст, маҳдуд карда шавад. Риоя 

накардани шарту тартиби бо қонунгузорӣ муқарраргардидаи маҳдуд кардани 

қобилияти амали шаҳрвандон ё ҳуқуқи онҳо ба машғул шудан ба фаъолияти 

соҳибкорӣ ва дигар фаъолият, боиси беэътибор донистани санади мақоми 

давлатӣ ва дигар мақомот, ки маҳдудиятҳои дахлдорро муқаррар мекунад, 

мегардад. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ оид ба имконияти ба фаъолияти соҳибкорӣ 

машғул шудани шаҳрвандони ба балоғатрасида, ки қобилияти амали онҳо бо 

сабаби сӯистифода кардан аз нӯшокиҳои спирӣ ва маводҳои нашъаовар 

маҳдуд карда шудаанд, ихтилофот ҷой доранд. Ба ақидаи баъзе олимон 

шаҳрванди қобилияти амалкуниаш маҳдуд наметавонад иштирокчии 

муносибатҳои соҳибкорӣ бошад113. 

Ба андешаи дигарон қонунгузории гражданӣ ба шахсони зикргардида 

машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро иҷозат медиҳад ва барои он ҳатто 

розигии парастор талаб карда намешавад114. Тибқи ақидаи Е. Никитин 

шаҳрвандони қобилияти амалашон маҳдуд ҳуқуқ доранд, ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғул шаванд, аммо танҳо бо розигии ҳатмии парасторон115.  

Ба андешаҳои охирон розӣ шудан душвор аст, гарчанде ки маҳдудкунии 

қобилияти амали шаҳрванди сӯистифодакунандаи нӯшокиҳои спиртӣ ё 

маводҳои нашъаовар метавонад мустақилона фақат аҳдҳои хурди маиширо 

анҷом диҳад. Ба чунин аҳдҳо, аҳдҳо оид ба харидорӣ намудани нӯшокиҳои 

спиртӣ ва маводҳои нашъаовардошта низ дохил шуда метавонанд, ки 

хароҷоти калони пулиро талаб мекунанд ва ҳангоми анҷом додани чунин 
                                                 
113 Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. – М., 1993. – С. 10. 
114 Белых B.C. Индивидуальные предприниматели // Юридический вестник. – 1998. – № 1. – С. 41– 42. 
115 Никитин Е. Правовой статус гражданина-предпринимателя без образования юридического лица // 

Российская юстиция. – 1997. – № 12. 
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аҳдҳо шаҳрванд оилаи худро дар ҳолати мушкили молиявӣ мегузорад (яке аз 

асосҳои эътироф намудани шаҳрванд қобилияти амалаш маҳдуд). Оила аз он 

чизе маҳрум мешавад, ки онро метавонист ба даст орад, ба шарте ки 

шаҳрванд аз нӯшокиҳои спиртӣ ва маводи нашъаовар сӯистифода намекард.  

Бо дарназардошти он ки қобилияти амал имконияти қонунии ба 

шаҳрванд додашудаи шахсан татбиқ намудани амалҳои худ мебошад, вақте 

ки қобилияти амал маҳдуд карда мешавад. Воқеан маҳдудияти ҳуқуқҳои 

шаҳрванд оид ба машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ рӯй медиҳад, зеро 

шаҳрванди қобилияти амалаш маҳдудкардашуда чунин фаъолиятро 

мустақилона амалӣ карда наметавонад.  

Мустақилият дар навбати худ яке аз аломатҳои асосии фаъолияти 

соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад, ки ба хусусияти иродавии он ишора карда, он 

на танҳо ҳуқуқи ӯро ба озодии амал, инчунин ҷавобгариро барои натиҷаҳои 

амалҳои ӯ пешбинӣ менамояд. Дар ин ҳолат соҳибкорӣ фаъолияти ҳатман 

иродавии шахс буда, ба иродаи дигарон вобаста нест, хусусияти 

маҷбурикунандаро надорад ва аз ин рӯ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 

ки шаҳрванди қобилияти амалаш маҳдуд кардашуда ҳуқуқ надорад, ки ҳатто 

бо розигии парастор ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад.  

С.Э. Жилинский қайд менамояд, ки айни замон мушкилоти таъмини 

кафолатҳои боэътимоди ҳуқуқии манфиатҳои соҳибкорон ба мисли дигар 

шаҳрвандон вобаста ба он ки шарикони онҳо танҳо шахсони воқеии дорои 

қобилияти амал бошанд, мушкилоти мубрам аст, чунки ҳодисаҳое рӯй 

медиҳанд, ки майзадагон, нашъамандон, ки қобилияти амали онҳо тибқи 

қарори суд маҳдуд карда шудааст, ба маҳдудиятҳо нигоҳ накарда, ба 

муносибатҳои молумулкии барои онҳо манъкардашуда дохил мешаванд. 

Онҳо ашёи қиматбаҳоро мефурӯшанд, маблағи калони пулиро ҳамчун гарав 

қабул мекунанд ва онҳоро баъдан барои харидан ва нӯшидани шароб ва 

ғайраҳо харҷ мекунанд. Эҳтимол, дар шароити рушди босуръати соҳибкорӣ 
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зарурат пеш омадааст, ки то судҳо дар сурати маҳдуд кардани қобилияти 

амали шаҳрвандон дар шиносномаҳо қайдҳои дахлдор ворид кунанд116. 

Маҳдуд кардани қобилияти амали шаҳрвандоне, ки аз нӯшокиҳои 

спиртӣ ё маводи нашъаовар сӯистифода мекунанд, ин чораи муваққатӣ ва 

баргардандаи таъсир аст ва дар сурати аз байн рафтани асосҳо барои маҳдуд 

кардани қобилияти амали шаҳрванд суд метавонад чунин маҳдудиятҳоро 

бекор кунад, лекин чунин қайд дар шиноснома минбаъд ҳуқуқҳои ӯро дар 

мубодилаи гражданӣ бо сабаби беэътимодӣ вайрон мекунад.  

Мазмуни қобилияти ҳуқуқдории соҳибкори инфиродиро он ҳуқуқҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ ва уҳдадориҳое ташкил медиҳанд, ки 

ба онҳо ӯ тибқи қонун ҳуқуқ дорад, аз ҷумла ҳуқуқи машғул шудан ба 

фаъолияти соҳибкорӣ. Илова бар ин, одатан нисбати фаъолияти шаҳрвандон-

соҳибкорон қоидаҳое татбиқ мешаванд, ки фаъолияти шахсони ҳуқуқиро, ки 

ташкилотҳои тиҷоратӣ ба ҳисоб мераванд, ба танзим медароранд (қ. 2, м. 24 

КГ ҶТ).  

Бояд қайд намоем, ки қобилияти ҳуқуқдории соҳибкорони инфиродӣ, ки 

бо тартиби муқарраргардидаи қонун ба қайд гирифта шудаанд, мазмунан аз 

қобилияти ҳуқуқдории дигар шаҳрвандон васеътар аст:  

– шаҳрвандони соҳибкор ба мисли шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд, 

аҳдҳоеро анҷом диҳанд, ки ба қонун мухолифат намекунанд;  

– бо кормандони кироя ва иҷрокунандагон шартномаҳо банданд, аз 

ҷумла шартномаҳои меҳнатӣ ва пудратӣ;  

– бо мақсади баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ дар муассисаҳои 

қарзӣ (кредитӣ) амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд ва ғайра.  

Соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқ дорад, ки ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти 

соҳибкорӣ дар асоси иҷозатнома машғул шавад, ки он аз ҷониби мақоми 

ваколатдор бо тартиби муқарраргардидаи қонунгузории амалкунанда дода 

мешавад. Инчунин шаҳрванди соҳибкор метавонад бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ 

                                                 
116 Ниг.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): учебник для вузов. – М., 2002. – С. 77. 
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ё ба таври дастаҷамъона бо роҳи муттаҳид шудан бо шахсони дигар дар асоси 

шартномаи фаъолияти якҷоя ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд, 

инчунин ҳуқуқ дорад мустақилона шахси ҳуқуқӣ таъсис диҳад ё якҷоя бо 

дигар шаҳрвандон ё шахсони ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад.  

Ҳамзамон, дар вазъи ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ он хислатҳое муҳим 

ба ҳисоб мераванд, ки ба ӯ ҳамчун шаҳрванд, шахси воқеӣ хос мебошанд ва 

аз ин рӯ, қоидаҳои барои шахсони тиҷоратии ҳуқуқӣ муқарраргардида аз он 

сабаб нисбати ӯ татбиқ мегарданд, ки аз моҳияти қонун, санадҳои дигари 

ҳуқуқӣ ё муносибатҳои ҳуқуқӣ тартиби дигар бар намеоянд. Бар хилофи 

шахсони ҳуқуқӣ молу мулки соҳибкори инфиродӣ, ки объекти фаъолияти ӯро 

ташкил медиҳад, озодона метавонад васият карда шавад ва ба мерос гузарад. 

Аммо ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба мерос намегузарад.  

Соҳибкори инфиродӣ инчунин дорои ҳуқуқҳои ғайримолумукӣ буда 

метавонад ба монанди: дорои ҳуқуқи зеҳнӣ ба асари илмӣ, адабӣ, санъат ва 

натиҷаҳои дигари фаъолияти зеҳнии бо қонун ҳифзшаванда бошад. Ӯ ҳуқуқ 

ба ҳимояи шуҳрати корӣ, шаъну шараф, масъунияти шахсият, дигар ҳуқуқи 

молумулкӣ ва ғайри молумулкии шахсӣ тибқи м. 19 КГ ҶТ, ки шахсони 

воқеӣ доранд, мебошад. 

Масъалаи тавсифи қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванди соҳибкор дар 

адабиёти ҳуқуқии муосир баҳсҳои зиёдеро ба миён овард. Як қатор 

муаллифон чунин меҳисобанд, ки қобилияти ҳуқуқдории соҳибкори 

инфиродӣ умумист, чунки тибқи КГ ҶТ ӯ дорои ҳуқуқҳои гражданӣ буда, 

уҳдадориҳои гражданиро, ки барои баамалбарории ҳама гуна намуди 

фаъолият зарур мебошад ва қонун манъ накардааст, бар уҳда гирифта 

метавонад.  

Қобилияти ҳуқуқдории умумии соҳибкори инфиродӣ баъзан дар 

қонунгузории кишварҳои алоҳида, масалан Федератсияи Россия бо 

қобилияти ҳуқуқдории махсуси сардори хоҷагии деҳқонӣ муқобил гузошта 

мешавад, ки ин баҳснопазир аст, чунки нисбати чунин хоҷагиҳо дар 

қонунгузорӣ аниқ мақсади таъсис ва фаъолияти онҳо: истеҳсол, коркард ва 
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фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ муайян карда шудааст117. Оид ба ин масъала 

дигар нуқтаи назар низ вуҷуд дорад. Чунончи В.В. Устюкова пешниҳод 

менамояд, ки хоҷагии деҳқонӣ ба ҳайси шакли махсуси ташкиливу ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, ки 

субъекти соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад, баррасӣ карда шавад118. 

Ҳамзамон, қайд карда мешавад, ки тартиби бақайдгирии сардорони 

хоҷагиҳои деҳқонӣ бояд махсус бошад, чунки ин ягона соҳибкороне ҳастанд, 

ки бевосита бо қонун ҳамчун соҳибкор эътироф карда шудаанд119.  

Бояд қайд намоем, ки тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ)», аз 15 марти соли 2016120 қобилияти амалкунии аъзои хоҷагии 

деҳқонӣ, аз ҷумла роҳбари он ба монанди соҳибкори инфиродӣ умумӣ 

мебошад. Ҳамзамон, бояд дар байни вазъи ҳуқуқии роҳбари хоҷагии деҳқонӣ 

ва хоҷагии деҳқонӣ фарқ гузошт. Роҳбари хоҷагии деҳқонӣ яке аз аъзои он 

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

карда мешавад. Субъекти соҳибкорӣ худи хоҷагии деҳқонӣ эътироф карда 

мешавад, на роҳбари он. Фаъолияти хоҷагидориро ҳамаи аъзои он, аз ҷумла 

роҳбари хоҷагӣ дар якҷоягӣ мебаранд. Ҳамзамон, молу мулки хоҷагии 

деҳқонӣ ва молу мулки аъзои он ба ҳуқуқи якҷояи соҳибмулкии онҳо тааллуқ 

дорад121. Ҳамин тавр, Қонуни зикршуда дар қатори шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқӣ ба сифати субъекти муносибатҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории 

хурд баромад намудани шакли ташкили нави фаъолияти якҷоя, ба монанди 

«хоҷагӣ»-ро муқаррар намуд. 

Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) – субъекти соҳибкориест, ки дар он 

истеҳсол, нигоҳдорӣ, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба фаъолияти 

шахсии як нафар ё фаъолияти якҷояи гурӯҳи шахсони воқеӣ дар қитъаи 

                                                 
117 Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой / Под ред. О.Н. Садикова. – М., 1995. – С. 

47; Семеусов В.А. Предпринимательство и право: учебное пособие. – Иркутск, 1996. – С. 18; Лаптев В.В. 

Предпринимательское право: понятие и субъекты. – М., 1997. – С. 49. 
118 Ниг.: Устюкова В.В. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве // Правовые проблемы малого 

предпринимательства / Отв. ред. Т.М. Гандилов. – М., 2001. – С. 174. 
119 Ниг.: Вольдман Ю. Об особенностях правового регулирования труда в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве // Хозяйство и право. – 1998. – № 3, 4.  
120 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016. – № 3. – Мод. 142 
121 Ниг.: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. – С. 135–136. 
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замин ва молу мулки ба онҳо тааллуқдошта асос ёфтааст. Аъзои хоҷагии 

деҳқонӣ молу мулки худро якҷоя соҳибӣ мекунанд ва истифода мебаранд. 

Тартиби соҳибӣ ва истифодабарии молу мулки хоҷагии деҳқонӣ ва номгӯйи 

молу мулки тақсимнашаванда дар шартнома дар бораи фаъолияти якҷояи 

аъзои хоҷагии деҳқонӣ муайян карда мешавад. Тартиби ихтиёрдории молу 

мулки хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар шартнома дар бораи 

фаъолияти якҷоя, барои хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ бошад, 

тибқи қонунгузории граждании ҶТ муқаррар карда мешавад. Молу мулки 

хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқии зиёда аз як нафар, ҳамчун 

моликияти якҷоя ба аъзои хоҷагии мазкур тааллуқ дорад, агар дар шартномаи 

байни аъзои хоҷагии деҳқонӣ тартиби дигар муқаррар нашуда бошад. 

Хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ дорои ҳуқуқи моликият ба молу 

мулке мебошад, ки дар натиҷаи фаъолияти ба қонунгузории ҶТ 

мухолифнабуда ба даст овардааст122. 

Соҳибкории инфиродӣ ҳангоми баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ 

ҳуқуқ дорад, ки номи худро истифода барад. Номи соҳибкор ҷузъи 

ҷудонашавандаи қобилияти ҳуқуқдории он ба ҳисоб меравад. Соҳибкори 

инфиродӣ ҳамчун шаҳрванд баромад намуда, ҳуқуқу уҳдадориҳоро бо номи 

худ, ки насаб ва худи ном, инчунин номи падарро дар бар мегирад, ба даст 

меорад ва татбиқ менамояд (қ. 1, м. 20 КГ ҶТ).  

Қайд кардан зарур аст, ки ном ба шаҳрванд ҳангоми таваллуд дода 

мешавад ва ба ҳайси воситаи фардикунонии шахсият дар давоми раванди 

фаъолият ва зиндагии инсон хизмат мекунад. Аз лаҳзаи бақайдгирии 

шаҳрванд ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ зери ҳамин ном ӯ ҳамчун субъекти 

соҳибкорӣ баромад менамояд, чунки бо номи худ дохил шудан ба 

муносибатҳои соҳибкорӣ аломати хоси иштирокчии мустақил, субъекти 

ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Маҳз бо ҳамин ном соҳибкор байни шарикони худ 

маъмул мегардад, нуфузи муайянро дар доираи муносибатҳои соҳибкорӣ ба 

даст меорад.  

                                                 
122 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016. – № 3. – Мод. 142.  
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Тибқи қ. 2, м. 20 КГ ҶТ шаҳрванд мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонун ҳуқуқ дорад, номи худро иваз кунад. Номи худро дигар кардани 

шаҳрванд барои қатъ ё тағйири ҳуқуқу уҳдадориҳои бо номи қаблӣ 

бадастовардаи ӯ асос намебошад. Номи худро дигар кардан асоси ҳуқуқӣ 

барои қатъ гардидан ё тағйир ёфтани ҳуқуқу уҳдадориҳои соҳибкор асос 

шуда наметавонад. Лекин соҳибкор уҳдадор аст, ки қарздорону кредиторони 

худ, инчунин мақоми бақайдгирандаро дар хусуси дигар кардани номаш огоҳ 

намояд, чунки дар акси ҳол таваккали оқибатҳоеро, ки бо сабаби огоҳӣ 

надоштани ин ашхос дар хусуси дигар кардани ном ба миён меоянд, ба 

зиммаи худ мегирад.  

Қонунгузорӣ ба шаҳрванде, ки номи худро дигар кардааст, чунин 

уҳдадориро вогузор намуда, ба ӯ ҳуқуқ медиҳад, ки аз ҳисоби худ ба 

ҳуҷҷатҳое, ки бо номи қаблии ӯ ба расмият дароварда шуда буданд, ворид 

намудани тағйироти дахлдорро талаб намояд. Ба онҳо пеш аз ҳама дохил 

мешаванд: ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва молиявӣ (барои соҳибкоре, ки фаъолияти 

худро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ месозад – патент ё шаҳодатнома дар 

бораи бақайдгирии давлатӣ), ҳуҷҷатҳо аз рӯйи уҳдадориҳо, инчунин дигар 

ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи ӯро тасдиқкунанда.  

Ҳолати ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ инчунин аз нуқтаи назари 

меъёрҳои дахлдор муайян карда мешавад, масалан, истиқоматгоҳи шаҳрванд. 

Истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё бештар дар 

он истиқомат мекунад (қ. 1, м. 21 КГ ҶТ). Мавҷудияти истиқоматгоҳи 

шаҳрванд ҷузъи қобилияти ҳуқуқдории ӯро ташкил медиҳад ва яке аз 

аломатҳои умумии субъекти ҳуқуқи гражданӣ ба ҳисоб меравад, ки барои аз 

ҷониби шаҳрванд ба даст овардани вазъи соҳибкори инфиродӣ ва 

бақайдгирии ӯ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ зарур аст. Аниқ муайян кардани 

истиқоматгоҳ барои амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрванд аҳаммияти 

ҳуқуқтатбиқкунанда дорад.  

Соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро дар асоси таваккал ба роҳ монда, 

ҷавобгарии молумулкиро ба зимма меирад. Асосҳои ҷавобгарии соҳибкори 
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инфиродӣ дар м. 432 КГ ҶТ муқаррар карда шудаанд. Принсипи умумӣ аз он 

иборат аст, ки аз рӯйи уҳдадориҳои бо фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд, озод 

шудан аз ҷавобгарӣ танҳо дар сурати қувваи рафънопазир имконпазир 

мебошад, дар дигар ҳолатҳо принсипи ҷавобгарии пурра амал мекунад.  

Дар робита ба ин, қонунгузор дар қ. 3, м. 432 пешбинӣ менамояд, ки агар 

дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, шахсе, ки 

ҳангоми анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ уҳдадориро иҷро накардааст ё 

онро номатлуб иҷро кардааст, агар исбот накунад, ки иҷрои матлуби 

уҳдадорӣ дар натиҷаи қувваи рафънопазир, яъне дар ҳамон шароити 

фавқулодда ва ногузир имконнопазир гаштааст, масъулият ба зимма дорад. 

Табиист, ки меъёри мазкур диспозитивӣ аст, он бо розигии тарафҳо мумкин 

аст тағйир дода шавад. Соҳибкори инфиродӣ ҳамчун шахси воқеӣ аз рӯйи 

уҳдарориҳои худ ба ҳамаи молумулки ба ӯ мансуббуда ҷавобгар аст, ба 

истиснои молумулке, ки тибқи қонун муҷозот пешбинӣ карда нашудааст. 

Хусусияти хоси соҳибкори инфиродӣ ин рақобатпазирии сусти он дар 

муқоиса ба субъектҳои дигари соҳибкории хурд, миёна ва калон мебошад. Ин 

ҳолат бо маҳдуд будани захираҳои молиявии шаҳрванди соҳибкор, 

мутаносибан маҳдудияти миқёси тиҷорати он шарҳ дода мешавад, яъне ӯ 

намояндаи маъмулии субъектҳои соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад ва ба 

дастгирии ҷиддии давлат эҳтиёҷ дорад.  

Камбудии асосии ин шакли фаъолияти соҳибкорӣ аз нуқтаи назари 

шахси ин фаъолиятро амаликунанда ин ҷавобгарии номаҳдуди молумулкии 

соҳибкор аз рӯйи уҳдадориҳо марбут ба молумулки ба ӯ тааллуқдошта 

мебошад. Ҷавобгарии соҳибкори инфиродӣ барои ҳамаи он чизе, ки дар 

фаъолияти тиҷоратиаш рӯй медиҳад, бо таваккали баланди талофи молиявӣ, 

ки бо зарари эҳтимолӣ ва пардохти ғайримунтазами музди меҳнат ба худаш 

алоқаманд аст, рост меояд. Азбаски ӯ аз рӯйи уҳдадориҳои қабулкардашуда 

барои молумулки хусусии худ ҷавобгар аст, зарар дар тиҷорат ба 

муфлисшавии шахсӣ оварда расонида метавонад123. Ҳамзамон, фаъолияти 

                                                 
123 Ниг.: Лапин М.С., Лапин С.М. Предприниматель без образования юридического лица. – М., 1997. – С. 9. 
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соҳибкори инфиродӣ дар муқоиса ба фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ як 

қатор бартариятҳо дорад:  

– пеш аз ҳама он бо мустақилияти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ тавсиф дода 

мешавад; 

– шаҳрванд соҳибкориро бо ташаббуси шахсии худ амалӣ менамояд;  

– чунин фаъолият бевосита бо мақоми муайян ва ҳатто алоҳидаи 

роҳбарикунанда идора ва назорат карда намешавад, лекин дахолати 

давлатро то дараҷаи зарурӣ истисно намекунад, масалан, бо мақсади 

ҳифзи ба ном «тартиботи оммавӣ», таъмини ҳукуқ ва озодиҳои дигар 

шаҳрвандон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ, 

амнияи давлат, мудофиаи кишвар, ахлоқи ҷамъиятӣ, саломатии аҳолӣ ва 

ягонагии ҳудудии ҷумҳурӣ (с. 3, м. 14 Конститутсияи ҶТ). 

Дар таъмини сирри тиҷоратӣ дар фаъолияти соҳибкори инфиродӣ 

баъзе бартариятҳо ҷой доранд. Дар сатҳи қонунгузорӣ кафолат ва 

бартарияти фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба тариқи зерин нишон дода 

шудаанд:  

– тартиби соддакардашудаи бақайдгирии давлатӣ, пешбурди тартиби 

соддакардашудаи баҳисобгирии муҳосиботӣ ва ҳисоботдиҳӣ;  

– андозбандии имтиёзнок дар муқоиса бо дигар субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ;  

– ба иҷора додани биноҳо ба субъектҳои соҳибкорӣ бо шартҳои 

имтиёзнок дар бизнес-инкубаторҳо, инчунин дигар имтиёзу бартариятҳое, 

ки бо қонунгузории андоз барои чунин субъектҳо пешбинӣ шудаанд.  

Дар баробари ин, ҳама гуна ситониш ба молумулки соҳибкори 

инфиродӣ, аз ҷумла маблағи пулӣ танҳо бо тартиби судӣ анҷом дода 

мешавад, ки ин кафолати муҳимми ҳифзи манфиатҳои молумулкии ӯ аз 

амалиётҳои ғайриқонунии мақомоти андоз ба ҳисоб меравад.  
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2.2. Ташкилотҳои тиҷоратӣ ҳамчун субъекти соҳибкории хурд 

 

Соҳибкории хурд дар фазои муайяни ташкиливу ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. 

Интихоби шакли ташкиливу ҳуқуқии баамалбарории соҳибкории хурд яке аз 

омилҳои калидии муваффақият ҳангоми баамалбарории фаъолияти 

соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад.  

Тибқи қонунгузории гражданӣ ва соҳибкорӣ шакли ташкиливу ҳуқуқии 

соҳибкории хурд ба мисли ҳама гуна ташкилоти тиҷоратӣ тибқи қисми 

дуюми м. 50 КГ ҶТ муайян карда мешавад. Чуноне ки аз муқаррароти моддаи 

мазкур бармеояд, шахсони ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ мебошанд, 

метавонанд дар шакли ширкату ҷамъиятҳои хоҷагӣ, кооперативҳои тиҷоратӣ, 

корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ таъсис дода шаванд. Лекин на 

ҳамаи ин шаклҳои баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ҳангоми таъсис ва 

фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд татбиқшаванда мебошанд. Эътироф 

намудани шаклҳои ташкиливу ҳуқуқӣ ба ҳайси унсури асосӣ дар соҳаи 

соҳибкории хурд низ баҳснок аст. Баъзеҳо олимон чунин ақида доранд, ки: 

«танҳо ҷамъияти хоҷагӣ (ҷамъияти масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти саҳомии 

пӯшида ё корхонаи истеҳсолии мардумӣ) ташкилоти тиҷоратии хурд буда 

метавонад»124.  

Таҳлили мураттаби меъёрҳои қонунгузории гражданӣ ва соҳибкорӣ аз 

он шаҳодат медиҳад, ки ҳамаи шаклҳои дар боло зикргардидаи ташкилотҳо, 

аз ҷумла кооперативҳо ба ташкилотҳои тиҷоратӣ тааллуқ доранд, ки ҳангоми 

риояи меъёрҳои бо Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ» муқарраргардида мақоми субъекти соҳибкории хурдро доро буда 

метавонанд.  

Ҳамин тариқ, ташкилотҳои тиҷоратии хурд метавонанд, дар шакли: 

ширкати комил ва ширкати ба боварӣ асосёфта; ҷамъиятҳои хоҷагӣ бошанд 

дар шакли ҷамъияти саҳомии кушода (минбаъд-ҶСК), ҷамъияти саҳомии 

пӯшида (минбаъд-ҶСП), ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (минбаъд-

                                                 
124 Правовые проблемы малого предпринимательства / Отв. ред. Т.М. Гандилов. – М., 2001. – С. 77. 



69 

ҶДММ), ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ (минбаъд-ҶДМИ), инчунин 

кооперативи тиҷоратӣ, таъсис дода шаванд. Таносуби истилоҳҳои «корхонаи 

хурд» ва «соҳибкории хурд» баҳснок мебошад. Чуноне ки дар адабиётҳои 

ҳуқуқӣ қайд мегардад, корхонаи хурдро низ метавон бо асосҳои аз тарафи 

давлат ва ҷамъият ҷавобгубудааш ҳамчун субъекти ҳуқуқ арзёбӣ намуд.  

Корхонаи хурдро метавон дар дилхоҳ шакли ташкилию ҳуқуқӣ, ташкил 

намуд. Аммо корхонаи хурди тиҷоратӣ ҳамчун корхонаи давлатӣ амал карда 

наметавонад, чунки чораҳои таъмини давлатӣ нисбати ин корхонаҳо татбиқ 

намегарданд, дар акси ҳол чунин мешавад, ки муассиси корхона гӯё худаш 

худашро дастгирӣ мекунад. Ба фикри мо мафҳуми корхонаи хурд ҳамчун 

қисми ҷудонашаванда бо мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ ба пуррагӣ бо 

хусусиятҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар давраҳои гуногуни 

замон алоқаманд мебошад. Шакли нисбатан содае, ки дар он корхонаи хурд 

амал карда метавонад, ин ширкати комил аст.  

Тибқи қонунгузории ҶТ ширкате комил дониста мешавад, ки 

иштирокчиёни он (шарикони комил) мутобиқи шартномаи байнашон 

имзошуда аз номи ширкат ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда, аз рӯйи 

уҳдадориҳои он нисбати тамоми молу мулки ба онҳо тааллуқдошта 

масъулият бар дӯш доранд (қ. 1, м. 72 КГ ҶТ). Тавзеҳи аломатҳои асосии 

ширкати комил имкон медиҳад, ки мувофиқи мақсад будани истифодаи ин 

шакли ташкиливу ҳуқуқӣ барои таъсис ва кори субъекти соҳибкории хурд 

таҳлил карда шавад.  

Пеш аз ҳама, қайд намудан зарур аст, ки амалҳои соҳибкории ҳар яке аз 

иштирокчиёни ширкат амали худи ширкат ҳамчун шахси ҳуқуқӣ эътироф 

карда мешавад, агар дар шартномаи таъсисиаш тартиби дигаре нишон дода 

нашуда бошад. Аз муносибатҳои ба боварӣ асосёфта мутаносибан хусусияти 

идоракунӣ бармеояд – ширкат ба мақомоти махсуси идоракунӣ эҳтиёҷ 

надорад, инчунин зарурати таҳияи оинномаи махсус, ки салоҳият ва тартиби 

таъсиси онро танзим менамуда бошад, аз байн меравад.  
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Ширкати комил дар асоси шартномаи таъсисӣ ташкил ва амал мекунад, 

ки он инчунин функсияи оинномаи ширкати комилро иҷро менамояд. Онро 

ҳамаи иштирокчиён имзо мекунанд. Аломати дигари хоси ширкати комил ин 

масъулияти якҷоя ва номаҳдуди иштирокчиёни ширкат барои ҳамаи молу 

мулки худ дар сурати нарасидани молу мулк ҷиҳати пур кардани қарз ба 

ҳисоб меравад. Чунин конструксияи ҳуқуқӣ ҳадди ҷавобгарии 

иштирокчиёнро барои қарзҳои ширкат муқаррар намекунад ва бо таваккали 

калони соҳибкорӣ (дар муқоиса бо шаклҳои дигар) алоқаманд аст. Ин 

аломатро ҳамчун норасоии ин шакли ташкиливу ҳуқуқӣ ҳисобидан мумкин 

аст.  

Ин омил ба он таъсир мерасонад, ки ширкатҳои комил дар ҶТ ба таври 

васеъ паҳн нагардидаанд, аз ҷумла, дар соҳаи соҳибкории хурд ва ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки соҳибкорон ба кори худ боварии калон надоранд ё ба ин 

шакли тиҷорат шубҳа доранд. Ҳол он ки имконияти таъсиси онҳо ҳанӯз ба 

аввали солҳои 1990 бо Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҶТ» 

пешбинӣ шуда буд125.  

Бо вуҷуди ин, омили мазкур барои шарикони ширкатҳои комил нақши 

мусбат мебозад. Ширкатҳои комил манфиатҳои онҳоро кафолат медиҳанд ва 

ин аз ҷиддият, шаффофият ва қонунӣ будани фаъолияти иштирокчиён 

шаҳодат медиҳад.  

Аломати ҷавобгарии номаҳдуди якҷояи иштирокчиёни ширкати 

комилро ҳамчун яке аз камбудиҳои ин шакли ташкиливу ҳуқуқӣ дар 

масъалаи таъсис ва фаъолияти корхонаҳои хурд, ки дар даст кашидан аз 

истифодаи ин шакли ташкилот дар соҳаи соҳибкории хурд ифода меёбад, 

баррасӣ намуда, чунин меҳисобем, ки принсипи дар КГ ҶТ 

муқарраргардидаи ҷавобгарии номаҳдуди якҷоя дуруст ва асоснок аст. Чунки 

дар таҷрибаи давлатҳои дигар мисолҳое ҳастанд, ки зарурати чунин 

ҷавобгариро тасдиқ мекунанд. Масалан, дар меъёрҳои ҳуқуқии ИМА то соли 

                                                 
125 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1995. – № 116; 1996. – № 320; 1997. – № 498; 1999. – № 

799.  
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1987 тибқи м. 15 Қонуни якшакл дар бораи ширкатҳо иштирокчиён аз рӯйи 

қарзҳои ширкатҳо, ки дар натиҷаи ҳуқуқвайронкуниҳо ба миён меомаданд, 

ҷавобгарии якҷоя доштанд. Аз рӯйи қарзҳои дигари ширкат ҷавобгарии якҷоя 

пешбинӣ нашуда буд, яъне иштирокчиён барои ҳамаи молу мулки худ на аз 

рӯйи принсипи «як кас барои ҳама ва ҳама барои як кас», балки аз рӯйи 

принсипи «ҳар кас барои худ» ҷавобгӯ буданд126. Лекин баъдан доктринаи 

ҳуқуқии амрикоӣ тағйир ёфт. Соли 1987 дар гузориши зеркомиссия оид ба аз 

нав дида баромадани Қонуни якшакла дар бораи ширкатҳо Ассотсиатсияи 

амрикоии ҳуқуқшиносон муқарраркунии ҷавобгарии якҷояи иштирокчиёнро 

аз рӯйи ҳамаи уҳдадориҳои ширкат тавсия дод, чунки даъвогарон маҷбур 

буданд, ҳамаи иштирокчиёнро дарёфт намуда, ба ҷавобгарӣ кашанд ва дар 

сурати ширкатҳои калон ин кор барои даъвогарон мушкил буд ва ҳуқуқҳои 

онҳоро вайрон мекард. Чунин меъёрҳоро қонунгузориҳои даҳ штат дар бар 

мегиранд127.  

Мувофиқи мақсад мебуд, агар аз принсипи бо қонун муқарраргардидаи 

ҷавобгарии номаҳдуди якҷоя даст кашида нашавад, лекин ин ҷавобгарии 

пурзӯркардашудаи шариконро ба низоми имтиёзноки андозбандии ширкати 

комил ҳамчун шакли ташкиливу ҳуқуқӣ бе тааллуқ донистани онҳо ба 

имтиёзҳои субъектҳои тиҷорати хурд қонунан баробар кардан зарур аст. 

Масалан озод кардани ширкатҳои комил аз пардохти андоз аз даромад – 

ҳангоми интихоби ин шакли баамалбарории соҳибкорӣ барои кори субъекти 

соҳибкории хурд, ки ин ҳавасамандгардонии иловагӣ мешавад.  

Ба ҳайси камбудии ширкати комил ҳамин номбар кардан мумкин аст, ки 

ширкати комил якум, бо устуворӣ фарқ намекунад ва ҳамчун ноустувор 

тавсиф карда мешавад. Чунки аксар вақт бо сабаби мухолифатҳои байни 

иштирокчиён, инчунин бо сабаби аз ширкат баромадани ақалан яке аз аъзо ё 

марги яке аз онҳо фаъолияташ қатъ мегардад, ҳол он ки ин танҳо асос барои 

тағйир додани ҳайати иштирокчиёни ширкат ва давом додани фаъолият 

                                                 
126 Ниг.: Uniform Partnership Act of 1914 // Reuschlein G.H, Gregory W.A. The Law of Agency and Partneurship. 

– Chicago Unbound. – 1990. 
127 Ниг.: Сыродоева O.H. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М., 1996. – С. 14. 
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мегардад, агар бо шартномаи ширкат ё розигии иштирокчиёни боқимонда 

пешбинӣ шуда бошад. Ин бешубҳа, бо хусусияти шахсии муносибатҳои 

иштирокчиёни ширкати комил алоқаманд аст.  

Т.В. Кашанина чунин меҳисобад, ки шакли ташкиливу ҳуқуқии ширкати 

комил дар ҳолатҳои зерин афзалиятнок аст: агар иштирокчиёни он ба 

корхона дар шакли меҳнат ва дониш шахсан саҳм гузоранд, ба иштироки 

якхела дар сармоя кӯшиш кунанд ва таваккали ҷавобгарии пурраи шахсиро 

ба зимма гиранд128. Ин нуқтаи назар объективист, бахусус агар сухан сари 

имконияти истифодаи ширкати комил барои ташкил ва кори ташкилот – 

субъекти соҳибкории хурд равад. Чунки ҳамаи хусусиятҳои 

номбаркардашуда ба хусусияти корхонаҳои хурд ҷавобгӯ мебошанд.  

Бо вуҷуди ин, ширкатҳои комил қариб дар ҳамаи кишварҳои 

тараққикарда бомуваффақият кор мекунанд, пеш аз ҳама дар соҳаи тиҷорати 

хурд ва миёна, ки дорои нуфузи баланд буда, таҳти дастгирии махсуси давлат 

қарор доранд. Ин шакли соҳибкории хурд дорои имтиёзҳо, 

ҳавасмандгардониҳо, аз ҷумла дар шакли андозбандӣ ва қарздиҳии 

имтиёзнок ҳастанд, чунки маҳз ҷавобгарии номаҳдуди иштирокчиён аз рӯйи 

қарзҳои ширкат таваккали иҷро накардани уҳдадориҳоро аз рӯйи қарз паст 

мекунад ва боиси фаъолнокии қарздиҳии бонкӣ мегардад.  

Масалан, дар ИМА ба он нигоҳ накарда, ки тибқи м. 15 Қонуни якшакла 

дар бораи ширкатҳо иштирокчиёни комил аз рӯйи уҳдадориҳои ширкат 

номаҳдуд ва якҷоя ҷавобгар ҳастанд, бо вуҷуди ин ширкатҳои комил ба таври 

васеъ паҳн гардидаанд, пеш аз ҳама барои он ки ширкати комил андозбандӣ 

намешавад. Корхонаҳои аудиторӣ, адвокатӣ, тиббӣ дар ИМА аксар вақт маҳз 

дар шакли ширкати комил таъсис дода мешаванд ва аз даҳҳо, ҳатто садҳо 

иштирокчиён иборатанд129. Сабаби дигари асосии маъмулӣ набудани ин 

шакли ширкат дар Тоҷикистон дар соҳаи соҳибкории хурд, ин ҳайати 

махсуси субъектҳо (иштирокчиён) ба ҳисоб меравад.  
                                                 
128 Ниг.: Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 

внутрифирменной деятельности. – М., 1995. – С. 49. 
129 Ниг.: Uniform Partnership Act of 1914 // Reuschlein G.H, Gregory W.A. The Law of Agency and Partneurship. 

– Chicago Unbound. – 1990. 
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Тибқи қ. 4, м. 69 КГ ҶТ соҳибкорони инфиродӣ ва (ё) ташкилотҳои 

тиҷоратӣ метавонанд, иштирокчиёни ширкатҳои комил ва шарикони комили 

ширкати ба боварӣ асосёфта бошанд. Аз ин бармеояд, ки ба шаҳрвандоне, ки 

ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта нашудаанд, иштирокашон дар ширкатҳо 

манъ аст. Ҳоло ки тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ шакли ширкати комил маҳз барои 

ҳамин категорияи шаҳрвандон вуҷуд дорад, яъне на барои соҳибкорон, балки 

барои шаҳрвандоне, ки барои пешбурди соҳибкорӣ бо кумаки ҳамин шакл ба 

ширкат муттаҳид мешаванд.  

Ҳамзамон аз нуқтаи назари шаҳрванди соҳибкор, ки аллакай субъекти 

соҳибкории хурд аст ва мутаносибан аз имтиёзҳои бо қонунгузорӣ 

пешбинишуда истифода мебарад, таъсиси корхонаи хурд дар шакли ширкати 

комил манфиатовар нест. Чунки чунин ширкат ба мисли шаҳрванди соҳибкор 

субъекти соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад, аз имтиёзҳо истифода мебарад 

ва дар баробари ин, бо уҳдадориҳои ширкат маҳдуд карда нашудааст ва 

танҳо барои амалҳои худ ҷавобгӯ аст ва ба ӯ ягон имтиёз ва афзалиятҳои 

иловагӣ пешниҳод намекунанд.  

Дар баробари ин, мақоми соҳибкори инфиродӣ бо таъсиси ширкати 

комил қатъ намегардад, ҳол он ки қонун ба фаъолияти иштирокчиёне, ки бо 

фаъолияти худи ширкат рақобат мекунанд, маҳдудиятҳо пешбинӣ менамояд. 

Тибқи қ. 3, м. 76 КГ ҶТ иштирокчии ширкати комил бе ризоияти 

иштирокчиёни боқимонда аз ном ва ба манфиати худ ё ба манфиати шахси 

сеюм барои анҷоми аҳдҳое, ки мушобеҳи аҳдҳои моҳияти фаъолияти 

ширкатро ташкилкунандаанд, ҳуқуқ надорад. 

Ин мамоният бартараф кардани рақобати номатлуб ва барои ширкати 

комил хатарнокро дар назар дорад, чунки иштирокчие, ки ба фаъолияти 

якхела машғул мешавад, манфиатҳои шахсии худро ба зарари манфиатҳои 

ширкат дар ҷойи аввал гузошта метавонад. Аз ин рӯ, иштирокчии ширкати 

комил ҳуқуқ надорад бе розигии иштирокчиёни боқимонда чунин аҳдҳоро 

анҷом диҳад. Дар сурати риоя нагардидани ин қоида ширкат ҳуқуқ дорад, ки 

бо ихтиёри худ аз чунин иштирокчӣ ҷуброни ба ширкат расонидашуда ё ба 
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ширкат додани фоидаи аз рӯйи чунин аҳдҳо бадастовардашударо талаб 

намояд.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ баъзе муаллифон ба шаҳрвандони ба ҳайси 

соҳибкор ба қайд гирифтанашуда иҷозат надодани иштирок дар ширкати 

комилро бо он шарҳ медиҳанд, ки ширкати комил «иттиҳоди шахсон» 

мебошад ва иштироки шахсии иштирокчиён дар идоракунии ширкат бе 

бақайдгирии онҳо ба сифати соҳибкор имконнопазир аст130. Ба фикри О.Н. 

Сиродоева чунин шарҳ баҳснок аст ва танҳо барои асосноккунии зарурати 

бақайдгирии иштирокчиёни фаъолияти муштараки хоҷагидорӣ истифода 

шуда метавонад, чунки дар ҳар сурат иштирокчиёни ширкати комил дар 

мубодилаи хоҷагидорӣ на аз номи худ, балки аз номи шахси ҳуқуқӣ баромад 

мекунанд131.  

Мутаносибан, барои он ки шакли ширкати комил ҳангоми таъсиси 

корхонаҳои хурд фаъолона истифода шавад ва дар оянда фаъолияти 

бомуваффақияти онҳоро таъмин намояд, зарур аст, ба шаҳрвандоне, ки 

соҳибкор нестанд, иҷозат дода шавад, то ки онҳо дар чунин шакли ширкат 

иштирок намоянд. Ин таҷриба дар чунин кишварҳо, аз қабили ИМА, Олмон, 

Фаронса ва дигар давлатҳо истифода мешавад132. Ҳамин тавр, таъсиси 

корхонаи хурд дар шакли ширкати одӣ ин на танҳо усули иштироки 

шаҳрванд дар фаъолияти соҳибкорӣ, балки ҳамзамон имконияти истифодаи 

имтиёзҳо мебошад, ки тибқи сиёсати давлатии иқтисодӣ барои субъектҳои 

соҳибкории хурд пешбинӣ шудаанд.  

Шакли дигари ширкат, ки аз рӯйи он субъекти соҳибкории хурд 

фаъолият карда метавонад, ин ширкати ба боварӣ асосёфта мебошад. Ба 

мисли ширкати комил ширкати ба боварӣ асосёфта «иттиҳоди шахсонест», 

ки асоси онро боварии байни иштирокчиён ташкил медиҳад ва бо ҳамин 

сабаб ширкатҳои ба боварӣ асосёфта дар байни тиҷорати миёна ва хурди 

                                                 
130 Ниг.: Витрянский В.В., Суханов Е.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации об акционерных 

обществах и иных юридических лицах. Практикум акционирования. Вып. 7. – М., 1995. – С. 49. 
131 Ниг.: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М., 1996. – С. 14. 
132 Ниг.: Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Е.А. Васильева. – М., 1993. 

– С. 128. 
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чунин кишварҳо, аз қабили Фаронса, Олмон, Италия, Испания, Португалия ва 

дигарҳо паҳн гардидаанд133.  

Фарқи асосии ширкати ба боварӣ асосёфта аз ширкати комил он аст, ки 

он аз ду гурӯҳи иштирокчиён иборат аст: якум, иштирокчиёни комил, ки аз 

номи амонатгузор (коммандит) фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд ва 

аз рӯйи уҳдадориҳои он бемаҳдуд ва якҷоя барои ҳамаи молу мулк ҷавобгӯ 

мебошанд; ва коммандистҳо (саҳмгузорон), ки ба молумулки ширкат саҳм 

мегузоранд, аммо барои қарзи он бо молумулки хусусӣ ҷавобгӯ набуда, танҳо 

зарарро дар ҳаҷми маблағи саҳмгузоштаашон таваккал мекунанд ва 

мутаносибан таваккали онҳо аз таваккали ширкатҳои комил пасттар аст. Аз 

ин рӯ, коммандитҳо аз пешбурди кор озод буда, дар фаъолияти соҳибкории 

ширкат иштирок намекунанд.  

Моҳиятан ширкати ба боварӣ асосёфта, ширкати комилест, бо 

имконияти истифодаи сармояи иловагии саҳмгузорон, ки вазъи ҳуқуқии онҳо 

ба вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни ҷамъиятҳои хоҷагӣ монанд аст. Илова бар 

ин, маҳдуд намудани ҷавобгарии иштирокчиён барои ҷалби миқдори зиёди 

шахсон ба ин шакл, нисбат ба ширкати комил мусоидат мекунад.  

Бо вуҷуди ин ширкати ба боварӣ асосёфта шумораи ками шахсонро 

муттаҳид месозад ва он одатан аз ширкатҳои комил, ки баъди фавт ё 

эътирофи яке аз иштирокчиёни он ғайри қобили амал пароканда карда 

мешаванд, ба миён меояд. Аксар вақт меросгирон хоҳиши ба даст овардани 

мақоми соҳибкор дар ширкати комилро надоранд ва розӣ мешаванд, ки 

иштирокчии ширкати ба боварӣ асосёфта гаранд. Дар ин маврид Т.В. 

Кашанина дуруст қайд мекунад, ки иштирокчиёни пештара иштирокчиёни 

комил мегарданд134.  

Бо ҳамин сабабҳо ширкатҳои ба боварӣ асосёфта ба мисли ширкатҳои 

комил дар ҶТ дар соҳаи соҳибкории хурд васеъ паҳн нагардидаанд, ҳол он ки 

бешубҳа, ба фикри мо ин шакл дар муқоиса бо ширкати комил барои таъсис 

                                                 
133 Ниг.: Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1992. – С. 54–55. 
134 Кашанина Т.В. Асари зикршуда. – С. 52. 
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ва кори ташкилотҳои тиҷоратии хурд ояндадор аст. Ба ин сифат сабаби 

асосии маъмул нагардидани ширкати ба боварӣ асосёфта ҳамчун шакли 

ташкиливу ҳуқуқии соҳибкории хурд ҳаминро номбар кардан мумкин аст, ки 

ин шакл аз назари аввал бо сабаби ду гурӯҳи иштирокчиён – шарикони комил 

ва амонатгузорон (коммандистҳо) бо мақоми гуногун ва тавсифи ҷавобгарӣ 

мураккаб ба назар мерасад. Бо вуҷуди он ин конструксия барои истифода дар 

соҳибкории хурд бо сабабҳои зерин ба қадри кофӣ сода ва қулай мебошад:  

Якум, мавҷудияти гурӯҳи дуюми иштирокчиён – амонатгузорон, ки 

дорои ҷавобгарии маҳдуд буда, дар доираи саҳми худ таваккал мекунанд, ба 

ҷалби шумораи зиёди иштирокчиён ба ин шакл дар муқоиса ба ширкати 

комил мусоидат мекунад, чунки иштироки хоҳишмандонро барои дар 

фаъолияти соҳибкорие, ки барои саҳми пешакӣ гузоштаи худ ҷавобгар 

мебошанд, осонтар менамояд.  

Дуюм, ба мисли ширкати комил ширкати ба боварӣ асосёфта бо осонӣ ва 

қулай будани ташкили он тавсиф меёбад – он дар асоси шартномаи таъсисӣ 

амал мекунад, ки ҳуҷҷатҳои ягонаи таъсисии командит аст ва танҳо аз 

ҷониби ҳамаи иштирокчиён имзо карда мешавад, чунки маҳз онҳо аз номи 

ширкат бевосита дар муомилоти молумулкӣ баромад мекунанд.  

Сеюм, бар хилофи ширкати комил, ки дар он ба ҳайси иштиркчиёни 

комил танҳо ташкилотҳои тиҷоратӣ ё соҳибкорони инфиродӣ баромад карда 

метавонанд (ин ба ширкатҳои комил низ дахл дорад), сохтори ширкати ба 

боварӣ асосёфта ҳам ба шахсони ҳуқуқӣ ва ҳам ба шаҳрвандон имкон 

медиҳад, ки ба ҳайси амонатгузор иштирок намоянд, дар баробари ин 

соҳибкорон будани он шарт нест.  

Аз ин рӯ, ба он нигоҳ накарда, ки ширкати ба боварӣ асосёфта ба мисли 

ширкати комил аз ҷониби як шахс таъсис дода шуда наметавонад, ҳолате ҷой 

дошта метавонад, вақте ки дар натиҷаи рафтани иштирокчиён ба миён 

омадани ширкати ба боварӣ асосёфта имконпазир мегардад, ки иштирокчии 

ягонаи он ташкилоти тиҷоратӣ мешавад, аз ҷумла ҷамъияти тиҷоратии аз 
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ҷониби як шахс таъсисдодашуда саҳмгузори ягона бошад – муассиси чунин 

ҷамъият ба сифати шахси воқеӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар чунин ҳолат масъалаи зерини махсусан барои ташкилотҳои 

тиҷоратии калон муҳим дар сатҳи қонунгузорӣ ҳалнагардида боқӣ мемонад. 

Дар ин сурат шартномаи таъсиси ширкат бо кӣ баста мешавад, агар 

иштирокчии комил як худаш монда бошад, саҳмгир бошад тибқи шартнома 

тараф ба ҳисоб намеравад. Чунки қ. 1, м. 88 КГ ҶТ аниқ пешбинӣ менамояд, 

ки шартномаи таъсис аз ҷониби ҳамаи шарикони комил ба имзо расонида 

мешавад. 

Дар робита ба ин Н.В. Козлова чунин меҳисобад, ки ба қонунгузорӣ 

илова ворид намудан зарур аст ё пешбинӣ карда шавад, ки дар чунин ҳолат 

ҳуҷҷати таъсисӣ барои ширкати ба боварӣ асосёфта оиннома ба ҳисоб 

меравад ва аз ҷониби иштирокчии боқимондаи комил тасдиқ мешавад ё 

муқаррар кардан зарур аст, ки шартномаи таъсисии ширкати ба боварӣ 

асосёфта бояд байни ҳамаи иштирокчиёни он, ҳам иштирокчиёни комил ва 

ҳам саҳмгузорон баста шавад135. 

Имконияти пешбурди оинномаи аз ҷониби як иштирокчии комил 

тасдиқгардидаро ба мақсад мувофиқ намеҳисобем, чунки ин ба худи табиати 

ҳуқуқии ширкат, ки ҳамчун «ширкати як шахс» амал карда наметавонад, рост 

намеояд. Аз ин рӯ, дар сурати дар ширкати ба боварӣ асосёфта як иштирокчӣ 

боқӣ мондан, бо қонунгузорӣ имконияти бастани шартномаи таъсисиро 

байни ҳамаи иштирокчиёни чунин ширкат муқаррар кардан зарур аст, яъне 

ҳуқуқи саҳмгузори боқимонда (ё саҳмгузорон) ба бастани шартномаи таъсис 

бо иштирокчии боқимондаи комил пешбинӣ шавад.  

Умуман, маънои иштирокчии шахси ҳуқуқӣ ба сифати иштирокчии 

комили ширкати ба боварӣ асосёфта аз он иборат аст, ки муассисони чунин 

ташкилот ба вазъияти иштирокчиёни комил меафтанд, ки ҳамаи корҳои 

                                                 
135 Ниг.: Козлова Н.В. Организационные формы предпринимательства: достоинства и недостатки // 

Законодательство. – 1997. – № 2. – С. 24. 
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ширкати ба боварӣ асосёфтаро идора мекунанд, лекин аз рӯйи қарзҳои он 

ҷавобгарии молумулкӣ надоранд136.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло, сохтори ҳуқуқии ширкати ба боварӣ 

асосёфтаро дар масъалаи истифодаи ин шакл барои фаъолияти соҳибкории 

хурд баррасӣ намуда истода, боз як бартарияти онро дар муқоиса ба шакли 

ташкиливу ҳуқуқии ширкати комил қайд намудан мумкин аст, аз ҷумла, ҷой 

доштани имконияти воқеии маҳдуд кардани ҷавобгарии якҷояи иштирокчиён 

аз рӯйи қарзҳои ташкилот.  

Ин шакли ширкат барои сармояи калон он қадар муҳим нест, чунки 

пуррагии ҳокимият ва ба даст овардани фоидаи калонро таъмин намекунад. 

Аз ин рӯ, дар як қатор кишварҳо (дар пешрафтатарин низомҳои ҳуқуқӣ–

ҳуқуқи континенталӣ, пеш аз ҳама, дар ҳуқуқи фаронсавӣ ва олмонӣ) 

варианти ширкати ба боварӣ асосёфта дар шакли ширкати саҳомии ба боварӣ 

асосёфта ба миён омад, ки дар он сармояи саҳмгузорон ба саҳмияҳо тақсим 

мешаванд ва онҳоро озодона бегона кардан мумкин аст, ки ин ба сармояи 

калону миёна имкон медиҳад, ки мавқеи нисбатан устуворро соҳиб 

гарданд137. 

Қонунгузории амалкунандаи граждании ҶТ ба миён омадани чунин 

шакли ташкиливу ҳуқуқии «омехта»-ро истисно мекунад. Ширкати ба боварӣ 

асосёфта ба мисли ширкати комил барои шумораи ками иштирокчиёни дар 

он ширкаткунанда равона гардидааст, чунки ҳангоми ҷалби шумораи зиёди 

коммандистҳо ва сармояи калон ҳукфармоӣ ва моҳияти ширкатҳои комил ба 

таври кофӣ асоснок карда намешаванд, ҳатто бо он нигоҳ накарда, ки аввалан 

онҳо ташаббускори таъсиси чунин шахси ҳуқуқӣ ва муассиси он буданд. Дар 

ин сурат, ба мақсад мувофиқ мебуд, таъсис додани ташкилотҳои тиҷоратии 

хурд дар шакли чунин шахси ҳуқуқие, ки дар он миқдори зиёди иштирокчиён 

ба иродаи иштирокчиёни комил тан намедиҳанд, яъне дар шакли ҷамъияти 

дорои масъулияти маҳдуд.  

                                                 
136 Ниг.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. – 

М., 1995. – С. 121. 
137 Ниг.: Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М., 1992. – С. 56. 
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Ҳамин тариқ, ҷиҳати хуби ширкати ба боварӣ асосёфта ҳамчун шакли 

ташкил ва фаъолияти соҳибкории хурд аз имконияти ҷалби сармояи иловагии 

саҳмгузорон иборат аст, ки ба субъекти соҳибкории хурд имкон медиҳад бе 

хароҷоти калон инкишоф ёфта, минбаъд имконияти ҷалби воситаҳои 

муҳимро дошта бошад. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) дар 

Тоҷикистон шакли аз ҳама васеъ паҳнгардидаи ташкиливу ҳуқуқиест, ки дар 

он субъекти соҳибкории хурд фаъолият карда метавонад. Шумораи 

иштирокчиёни ҷамъият бе сабаб маҳдуд карда нашудааст, шумораи онҳо 

(аъзоёни он) мувофиқи қ. 3, м. 8 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуд» аз 10-уми майи соли 2002, № 572 (б)138 набояд аз сӣ 

нафар зиёд бошад, то ки ин конструксияи ҷамъиятҳои саҳомиеро, ки барои 

онҳо, баръакс, ҳаматарафа ҳадди аксари шумораи зарурии иштирокчиён 

(барои ҷамъиятҳои саҳомии шакли пӯшида) муқаррар карда шудааст, иваз 

карда натавонад.  

Дар кишварҳои Ғарб, аз қабили Олмон, Австрия, Фаронса, Белгия, 

Испания ва ғайра139, шакли ташкиливу ҳуқуқии ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуд асосан барои кори корхонаҳои соҳаи тиҷорати миёна ва хурд 

истифода мешавад, аз ин рӯ, дар марҳилаҳои аввал маҳз ҳамин корхонаҳо 

бештар бо ноустуворӣ ва кӯтоҳумрии худ тавсиф карда мешаванд. Чунончи, 

дар Олмон дар давраи ба миён омадани чунин корпоратсияҳо фоизи 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки дар марҳилаи барҳамхӯрӣ қарор 

доштанд, ниҳоят калон буд ва дар баробари ин корхонаҳое махсусан зиёд 

буданд, ки ҳангоми барҳамдиҳии онҳо ягон молу мулк надоштанд140. 

Дар муқоиса бо ширкатҳои дар боло баррасишуда ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуд дорои сохтори мураккаб буда, бо танзими ҳуқуқии 

муфассал фарқ мекунад – ба ғайр аз КГ ҶТ фаъолияти ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд бо Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуд» танзим карда мешавад. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд 

                                                 
138 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2002. – № 4. – Мод. 314; 2008. – № 10. – Мод. 810. 
139 Ниг.: Лапуста М.Г., Страростин Ю.Л. Малое предпринимательство. – М., 1997. – С. 68. 
140 Ниг.: Каминка А.И. Очерки торгового права. – Спб., 1911. – С. 274. 
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ҷамъияти хоҷагиест, ки аз ҷониби як ё якчанд шахс таъсис дода шуда, 

сармояи оинномавии он бо ҳиссаи ҳаҷми муайянкардаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ 

тақсим шудааст.  

Иштирокчиёни ҷамъият аз рӯйи уҳдадориҳои он масъулият надоранд ва 

зиёни таваккали марбут бо фаъолияти ҷамъиятро дар доираи арзиши саҳми 

гузоштаашон ба уҳда доранд. Инчунин, иштирокчиёни ҷамъият, ки ба 

сармояи оинномавии ҷамъият саҳмро дар ҳаҷми пуррааш нагузоштаанд, 

тибқи уҳдадории он дар доираи арзиши қисми пардохташудаи саҳми ҳар 

кадом иштирокчии ҷамъият масъулияти муштарак доранд. Табиист, ки 

ҷамъият дар моликият молу мулки алоҳида дорад, ки дар тавозуни мустақили 

он ба ҳисоб гирифта мешавад, вай аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва 

шахсии ғайримолумулкиро ба даст дароварда ва онро амалӣ менамояд, 

уҳдадориро ба зимма гирифта, дар суд даъвогар ва ҷавобгар шуда метавонад.  

Ҷамъият шахси ҳуқуқӣ буда, бо тартиби муқарраркардашуда метавонад 

дар ҳудуди ҶТ ва берун аз он суратҳисобҳои бонкӣ кушояд. Маъмул будани 

ин шакли ташкиливу ҳуқуқӣ ҳангоми истифодаи он дар соҳаи тиҷорати хурд 

ба он асос меёбад, ки бар хилофи ширкатҳо конструксияи ҷамъият барои 

иштирокчиён бо вуҷуд надоштани ҷавобгарии бемаҳдуд ва якхела аз рӯйи 

қарзҳои он диққатҷалбкунанда аст. Воқеан иштрокчиёни ҶДММ фақат 

таваккали аз даст додани саҳмашонро доранд.  

Фаъолият кардани ташкилоти тиҷоратии хурд дар шакли ҶДММ ба 

андозаи муайян манфиати қарздиҳандагонро низ кафолат медиҳад, чунки 

хусусияти ҷавобгарии иштиркчиён аз лаҳзаи ба муносибатҳои тиҷоратӣ 

дохил шудани онҳо бо корхонаи ба ин монанд сар мешавад, яъне номи 

фирмавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд бояд номи ҷамъият ва ибораи 

«дорои масъулияти маҳдуд»-ро дошта бошад (қ. 2, м. 94 КГ ҶТ).  

Хусусияти дигари мусбати ҷамъияти дорои мсъулияти маҳдуд, ки аз 

ширкати комил фарқ мекунад ва бо истифодаи он ба сифати шакли 

ташкилоти тиҷорати хурд мусоидат менамояд, он аст, ки дар баробари 

шахсони ҳуқуқӣ дар ҶДММ шаҳрвандон – шахсони воқеӣ низ иштирок карда 
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метавонанд, ки аз онҳо бақайдгирӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бо 

мақсади анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ талаб карда намешавад. Дар ин 

сурат, ҷамъият субъекти соҳибкорӣ мегардад.  

Сеюм, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ин намуди муттаҳиднамоии 

сармояҳо буда, бар хилофи ширкатҳо иштироки шахсии аъзои худро дар 

корҳои ҷамъият талаб намекунад. Чуноне ки дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда 

мешавад, бар хилофи ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки дар он унсури сармоявӣ бартарӣ 

дорад, унсури шахсӣ ба ақиб партофта шудааст, ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдуд имкон медиҳад, ки ин унсури хусусӣ ва моддӣ ба таври 

мувофиқ муттаҳид карда шаванд141. 

Чорум, бо сабабҳои дар боло зикргардида шакли ташкиливу ҳуқуқии 

ҶДММ нисбатан қулай аст ва аз ин рӯ, барои таъсис ва фаъолияти «ширкати 

як шахс» дар соҳаи соҳибкории хурд маъмул аст. Ин аз ҷумла бо он сабаб 

рӯй медиҳад, ки ҳангоми таъсиси ташкилоти тиҷоратии хурд аз ҷониби як 

шахс шартномаи таъсисӣ талаб карда намешавад ва танҳо як ҳуҷҷати 

таъсисӣ- оиннома, ки аз ҷониби муассиси ягона тасдиқ мешавад, кофист. Ба 

ғайр аз ин, дар сохтори мақомоти идоракунии ҷамъият маҷлиси умумӣ 

пешбинӣ намешавад ва ҷойи қарорҳои маҷлисро супоришҳои хаттии муассис 

мегирад.  

Ба сифати камбудии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд сохтори 

дузинагии мақомоти идоракуниро номбар кардан мумкин аст, ки ба сифати 

мақоми олии идоракунии ҶДММ – маҷлиси умумӣ ва ба сифати идоракунии 

ҷории фаъолият – танҳо мақоми яккасардор ё (ва) мақоми иҷроияи 

коллегиалиро (директор, директори генералӣ, президент ё дирексия, раёсат 

ва ғайра) пешбинӣ менамояд. Дар баробари ин, агар доираи иштирокчиёни 

ҷамъият калон набошад (асосан ҳамин хел ҳам аст), идоракунии ҷамъияти 

дорои масъулияти маҳдуд мураккаб нест.  

                                                 
141 Кашанина Т.В. Асари зикршуда. – С. 55. 
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Аз рӯйи табиати ҳуқуқии худ ҶДММ ба ҷамъиятҳои саҳомии пӯшида 

наздиктар аст, ки фаъолияти онҳо низ бо танзими ҳуқуқӣ фаро гирифта 

шудааст, лекин дар он меъёрҳои хусусияти ҳатмидошта бартарият доранд.  

Аммо шакли ҷамъияти саҳомӣ чандирӣ набуда, бо хароҷоти калон, ки 

барои ташкилотҳои тиҷоратии хурду миёна дастнорас аст, алоқаманд аст. 

Ҳоло он ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд барои ташкилотҳои 

соҳибкории хурд муносиб мебошад, чунки асосан ба манфиати соҳибкории 

хурд ҷавобгӯ аст. Бар ивази ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд қонунгузорӣ 

имконияти таъсис додани ташкилотҳои тиҷоратиро дар шалки ҷамъияти 

дорои масъулияти иловагӣ пешбинӣ менамояд, ки моҳиятан намуди ҶДММ 

аст ва аз ин рӯ, нисбати он ҳамаи қоидаҳои КГ ҶТ дар бораи ҶДММ (қ. 3, м. 

105 КГ ҶТ) ва Қонун дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, 

бешубҳа, бо назардошти хусусиятҳои хоси он татбиқ мегарданд.  

Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ҷамъияте дониста мешавад, ки аз 

ҷониби як ё чанд шахс таъсис гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи 

андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад, 

иштирокчиёни чунин ҷамъият аз рӯйи уҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба 

андозаи дар ҳуҷҷатҳои муайянгардидаи таъсиси ҷамъият барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки иловагӣ 

доранд. (қ. 1, м. 105 КГ ҶТ).  

Ҷавобгарӣ барои уҳдадориҳои ҷамъият фарқ мекунад. Чунончи, агар дар 

ҳуҷҷатҳои таъсисии ҷамъият тартиби дигари тақсимоти масъулият пешбинӣ 

нагардида бошад, дар сурати муфлисшавии яке аз иштирокчиён ҷавобгарии ӯ 

аз рӯйи уҳдадориҳои ҷамъият байни иштирокчиёни боқимонда мутаносибан 

ба саҳмҳояшон тақсим карда мешавад. Ҷавобгарии иштирокчиёни ҷамъияти 

дорои масъулияти иловагӣ маҳдуд аст – вай на ба ҳамаи молу мулк, балки 

дар ҳамон қисме, ки бо ҳамаи иштирокчиён ба андозаи яккаратаи маблағи 

гузоштаи онҳо баробар аст. (Масалан, секарата, панҷкарата ва ғайра, ки он 

дар оинномаи ҷамъият инъикос мегардад).  
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Ба он нигоҳ накарда, ки қонунгузорӣ имконияти таъсиси ташкилотҳои 

соҳибкории хурдро дар шакли ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ пешбинӣ 

менамояд, дар амал ин шакл ҳам дар сурати таъсиси ташкилотҳои 

соҳибкории хурд ва ҳам ҳангоми таъсиси ташкилотҳо умуман ниҳоят кам ба 

назар мерасад. Чунки хусусияти ҷавобгарии иловагии иштирокчиёни 

ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ асосан манфиати на худи иштирокчиён, 

балки қарздиҳандагонро кафолат медиҳад. 

Бо назардошти он ки танзими ҳуқуқии фаъолияти ҷамъияти дорои 

масъулияти иловагӣ амалан ба танзими ҳуқуқии ҶДММ монанд аст: ҶДМИ 

ба мисли ҶДММ сармояи оинномавӣ дорад, ки бо ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ба 

ҳиссаҳо тақсим карда шудаанд, сохтори он он қадар содда нест, аз ин рӯ, дар 

он чун дар ҶДММ мақомоти идоракунӣ ҳаст, ҳангоми таъсиси ҶДМИ 

тартибе, ки ҳангоми таъсиси ҶДММ риоя карда мешавад, бояд риоя карда 

шавад ва ҳуҷҷатҳои таъсис бояд ба талаботи ба муассисони ҶДММ 

равонагардида мутобиқат кунанд, бо назардошти ҳамаи ин, барои муассисон 

шакли таъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуде, ки дар он онҳо дар 

сурати хароҷоти якхела танҳо ҳиссаи ба сармояи оинномавӣ гузоштаашонро 

таваккал мекунанд, афзалиятноктар аст.  

Қонунгузории Тоҷикистон ба таъсиси соҳибкории хурд дар шакли 

ҷамъиятҳои саҳомӣ имкон медиҳад, аз ҷумла ҷамъияти саҳомии кушода, ки 

обунаи озоди саҳмияҳои мебаровардааш ва фурӯши озоди онҳоро ба шахсони 

сеюм амалӣ гардонида метавонад ва ҷамъияти саҳомии пӯшида, ки дар он 

саҳмияҳо бе розигии саҳмдорони дигар фурӯхта намешаванд. Ҷамъияти 

саҳомӣ ҳамчун шакли муттаҳидкунии сармоя асосан ба соҳибкории калон 

равона гардидааст ва одатан соҳибкорони хурд онро истифода намебаранд.  

Бар хилофи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки сармояи 

оинномавии он бояд на камтар аз 500 сомониро ташкил диҳад (қ. 1, м. 16 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд»), ҳадди ақали 

сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушода бояд на камтар аз панҷ ҳазор 

ва ҷамъияти саҳомии пӯшида на камтар аз як ҳазор сомониро ташкил 



84 

диҳад142. Ба андешаи мо муқаррар намудани 500 сомонӣ барои сармояи 

оинномавии ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд дар шароити иқтисодиёти 

бозорӣ ночиз аст. Зеро ба ҳуқуқу манфиатҳои кредиторон монеа эъҷод 

менамояд. Барои ҳамин ба қ. 1, м. 16 Қонуни мазкур тағйиру иловаҳо ворид 

намуда, калимаҳои “500 сомонӣ” ба калимаҳои “панҷ ҳазор сомонӣ” иваз 

карда шавад. 

Чунин ҳаҷми нисбат ба дигар шаклҳои соҳибкорӣ калони сармояи 

оинномавии ҷамъияти саҳомии пӯшида, пеш аз ҳама, аз он шаҳодат медиҳад, 

ки ин низом ба субъектҳои нисбатан калони фаъолияти соҳибкорӣ равона 

гардидаанд ва барои ташкилотҳои соҳибкории хурд манфиатовар нест.  

Айни замон ҷамъияти саҳҳомии пӯшида яке аз шаклҳои хоси 

соҳибкории хурд гардидааст, ки он таърихан пешгӯишаванда буд ва чунин 

шарҳ дода мешавад, ки дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ аввали 

солҳои 1990 ташкилотҳои соҳибкории хурд дар шакли ҷамъиятҳои саҳомии 

пӯшида бо роҳи ҷудо кардани зершуъбаҳои сохтории корхонаҳои давлатӣ 

таъсис дода мешуданд ва ин имкон медод, ки аз як тараф, афзалияти 

корхонаи калони давлатӣ (имконияти пешниҳоди қарз, таъмини моддиву 

техникӣ, нигоҳ доштани робитаҳои корӣ ва ба роҳ мондани алоқа бо шарикон 

ва ғайра) истифода шавад, аз тарафи дигар, маблағҳои шахсии саҳмдорон 

барои харидории молумулки давлатӣ ҷалб карда шавад.  

Лекин меъёрҳои амалкунандаи қонунгузорӣ, ки мақоми ҳуқуқии 

ҷамъиятҳои саҳомии пӯшидаро муайян мекунанд, онҳоро бо ҷамъиятҳои 

дорои масъулияти маҳдуд қариб ки якхела мекунанд ва иштироки пешакӣ 

муқарраргардидаи шумораи маҳдуди шахсон дар он (шумораи саҳмдорони 

ҷамъияти саҳомии пӯшида набояд аз панҷоҳ зиёд бошад, ҳол он ки шумораи 

саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушода номаҳдуд аст) бартарият ба ҳуқуқи ба 

даст овардани ҳисса (дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд) ё саҳмияҳо 

(дар ҷамъияти саҳомӣ) аз ҷониби иштирокчиёни ин ҷамъиятҳо дар назди 

                                                 
142 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2007. – № 3. – Мод. 170; 2008. – № 10. – Мод. 812; 2009. 

– № 5. – Мод. 318; № 7–8. – Мод. 496; 2010. – № 1. – Мод. 9. – № 12. – Мод. 816; 2011. – № 12. – Мод. 844. 
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шахси сеюм, уҳдадории чоп намудани гузоришҳои худ танҳо дар ҳолатҳое, 

ки дар қонунҳо нишон дода шудаанд ва ғайра аз гуфтаҳои мо шаҳодат 

медиҳанд.  

Фарқи асосии ҶДММ ва ҶСП дар он аст, ки ҶДММ ин бар хилофи ҶСП 

ҳуқуқ дорад, саҳмияҳоро дар байни иштирокчиёни худ тақсим намояд, 

уҳдадор аст феҳристи саҳмдоронро пеш барад, инчунин чунин тақсимкуниро 

новобаста ба камшавии моликият ҳангоми аз ҷамъият баромадани 

иштирокчӣ кафолат диҳад. Ҳолати охирин аз нуқтаи назари манфиатҳои 

шахсони ҳуқуқӣ ҳангоми интихоби шаклҳои ташкиливу ҳуқуқии 

ташкилотҳои соҳибкории хурд бешубҳа аз афзалияти ҶСП дар муқоиса ба 

ҶДММ шаҳодат медиҳад.  

Бо назардошти он ки ҳамаи он афзалиятҳоеро, ки шакли ҶСП ба 

субъектҳои хоҷагидорӣ медиҳанд, ин афзалиятҳоро онҳо ҳангоми истифодаи 

ҶДММ низ ба даст меоранд, пас ҳангоми таъсиси соҳибкории хурд интихоби 

яке аз ин ду шакли ба ҳам наздики ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ба 

шартҳои аниқ, мақсади фаъолият ва манфиати муассисон вобаста хоҳад буд. 

Дар робита ба ин, таҷрибаи кишварҳои алоҳидаро ҷолиби диққат меҳисобем. 

Масалан, ҳуқуқи континенталии Аврупо умуман тақсими ҷамъияти саҳомиро 

ба кушода ва пӯшида пешбинӣ намекунад. Қонуни Фаронса дар бораи 

ширкатҳои тиҷоратӣ № 66-537 аз 24.07.1966 танҳо ҷамъиятҳои саҳомӣ ва 

ширкатҳои дорои масъулияти маҳдудро муқаррар менамояд143.  

Қонуни саҳомии Олмон аз 6.09.1965144 ба ҷамъиятҳои саҳомие бахшида 

шудаанд, ки тибқи истилоҳоти Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» 

ҳамчун «ҷамъиятҳои саҳомии кушода» ифода шуда метавонанд, шабеҳи 

ҷамъияти саҳомии пӯшида бошад, ин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудест, 

ки бо қонуни Олмон аз соли 1892 пешбинӣ гардидааст. Танҳо дар Англия 

анъанаҳои ҳуқуқи англисиро давом дода истода, Қонун «Дар бораи 

ширкатҳо» аз соли 1985 ширкатҳои «хусусӣ» ва «давлатиро» пешбинӣ 

                                                 
143 Ниг.: Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: сборник нормативных актов: 

законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции. – М., 1987. – С. 16. 
144 Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 63. 
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менамояд. Ширкатҳои хусусӣ (тибқи қонунгузории ҶТ – ҷамъиятҳои 

саҳомии пӯшида) саҳмияҳоро байни иштирокчиёни худ тақсим мекунанд ва 

ҳуқуқи эълон кардани обунаи давлатиро надоранд, ҳуқуқи иштирокчӣ ба 

додани саҳмия бо зарурати розигии иштирокчиёни дигар маҳдуд карда 

шудааст. Ширкатҳои давлатӣ ҳамчун ҷамъиятҳои саҳомии кушода амал 

мекунанд.  

Барои ҳуқуқи англисиву амрикоӣ мавҷудияти ширкатҳои «хусусӣ» ва 

«оммавӣ» асоснок аст, чунки дар онҳо низоми дар ҳуқуқи минтақаи Аврупо 

қабулгардидаи ҷамъияти (ширкати) дорои масъулияти маҳдуд вуҷуд 

надорад145. Махсусият ва афзалияти ҷамъияти саҳомӣ, ки интихоби онро 

муассисони ташкилоти тиҷоратии хурд муайян мекунанд, ин ҷавобгарии 

маҳдуди иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ барои уҳдадориҳои корпоратсия аз 

рӯйи маблағҳои барои хариди саҳмияҳо пардохтшуда ба ҳисоб меравад, ки 

бешубҳа, ба ташкилот шахсонеро, ки омода ҳастанд, танҳо қисми ками 

молумулки худро таваккал кунанд, ҷалб менамояд.  

Маҳдудияти ҷавобгарии иштирокчиён бо ҳаҷми нархи саҳмияҳои 

харидоришуда имкон медиҳад, ки маблағҳо ба соҳибкории ба ном 

инноватсионии хурд саҳм гузошта шаванд, яъне ба лоиҳаҳои ниҳоят 

ояндадор ва дар навбати худ таваккалӣ, ки ба ҷорӣ намудани дастовардҳои 

илмӣ-техникӣ ба истеҳсолот суръат мебахшанд. Чунки ҷавобгарии маҳдуди 

саҳмдорон таваккали аз даст додани молумулкро дар сурати нобарориҳои 

тиҷоратии ташкилотҳои соҳибкории хурд дар шакли ҷамъияти саҳомӣ паст 

мекунад ва ин шакли ташкиливу ҳуқуқиро барои худи ҷамъият ва барои 

ҳамаи иштирокчиёни он қобили қабул мегардонад.  

Дар шароити иқтисодиёти ноустувор, буҳрони молиявӣ, вақте ки 

вазъиятҳои пешгӯинашаванда метавонанд ба зиёни калони истеҳсолӣ оварда 

расонад, барои пур кардани ин хароҷот тамоми молу мулки ташкилотҳои 

соҳибкории хурд мумкин аст, нокифоя бошанд ва ҳангоми интихоби шакли 

                                                 
145 Ниг.: Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – 

М., 1996. – С. 51. 
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ташкиливу ҳуқуқии субъекти соҳибкории хурд хусусияти ҷавобгарии 

иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ аз ширкат ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

иловагӣ, инчунин аз соҳибкори инфиродӣ, ки аз рӯйи қарзҳои молумулки ба 

ӯ тааллуқдошта ҷавобгӯ аст, фарқ мекунад. Лекин ба ин нигоҳ накарда, 

шакли саҳомии соҳибкорӣ дорои як қатор хусусиятҳое мебошад, ки ба 

мақсад мувофиқ набудани истифодаи онро дар соҳаи тиҷорати хурд муайян 

мекунад.  

Фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ ба танзими зиёди ҳуқуқӣ, бо афзалияти 

меъёрҳои хусусияти ҳатмидошта гирифтор аст, ба ғайр аз КГ ҶТ мақоми 

ҳуқуқии ҷамъияти саҳомӣ бо Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз 

5 марти соли 2007, №237146 танзим карда мешавад. Ин чунин шарҳ дода 

мешавад, ки ҷамъияти саҳомӣ шакли ниҳоят мураккаби ташкилот аст (асосан 

дар ташкилотҳои тиҷоратии калон истифода мешавад), ки ба алоқаи 

мутақобилаи манфиатҳои се гурӯҳи иштирокчиёни муносибатҳои 

дохилиширкатӣ асос ёфтааст: саҳмдороне, ки маблағҳои худро ба ҷамъият 

бовар кунонидаанд, мақоми идоракунӣ, ки роҳбарии ҷории фаъолияти онро 

амалӣ месозад, инчунин кормандони кироя. Мақсади қонунгузор дар ин 

маврид таъмини мувофиқатии муносиби манфиатҳо аст, вақте ки ба ҳар як 

гурӯҳ нақши худ ҷудо карда мешавад.  

Вобаста ба ин, ҷамъиятҳои саҳомӣ низоми мураккаби идоракуниро 

барои ташкилоти соҳибкории хурд доранд. Масалан, дар ҷамъиятҳое, ки 

миқдори саҳмдорон аз панҷоҳ зиёд аст, мавҷудияти мақоми 

доимоамалкунандаи интихобии назоратии саҳмдорон – Шӯрои назоратӣ 

ҳатмӣ аст. Ин бо зарурати пешгирӣ намудани суистифода аз ҷониби 

роҳбарияти ширкат ҳангоми ихтиёрдории сармояи ҷамъият шарҳ дода 

мешавад, чунки дар ин ҷо манфиати на танҳо муассисон, роҳбарон, 

дорандагони бастаи калони саҳмияҳо, балки саҳмдорони хурд, ки аксар вақт 

                                                 
146 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007. – № 3. – Мод. 170; 2008. – № 10. – Мод. 812; 2009. 

– № 5. – Мод. 318. – № 7–8. – Мод. 496; 2010. – № 1; 2010. – № 657; 2011. – № 760. 
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ба нозукиҳои идоракунии ҷомеа дуруст сарфаҳм намераванд ва танҳо барои 

гирифтани дивиденд манфиатоваранд, ба ҳам меоянд.  

Ҳамин тавр, дар ҷамъиятҳои саҳомии кушода (бо шумораи беш аз 50 

саҳмдор) низоми сезинавии идоракунӣ ҷой дорад, яъне ҳатман таъсис додани 

Шӯрои назоратӣ, дар дигар ҳолатҳо – низоми дузинадор. Ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ин шакли ташкиливу ҳуқуқӣ асосан барои соҳибкорони калон 

равона гардидааст. Бо назардошти гуфтаҳои боло дуруст мебуд қайд намоем, 

ки сохтори ҷамъияти саҳомии кушода барои истифодаи он ба сифати шакли 

ташкиливу ҳуқуқии соҳибкории хурд ниҳоят мураккаб аст. 

Оид ба ҷамъияти саҳомии пӯшида қайд кардан зарур аст, ки он барои 

таъсис ва кори соҳибкории хурд муфид аст, дар сурати ҳаҷми на он қадар 

калони онҳо (яъне бо шумораи нисбатан маҳдуди иштирокчиён), дар акси 

ҳол агар шумораи саҳмдорон зиёд набошад, бо мақсади баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ ва муфиднокии кори ташкилоти 

тиҷоратии хурд мувофиқи мақсад мебуд ба муассисон тавсия дода шавад, ки 

ҷамъияти саҳҳомӣ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ё кооперативи 

тиҷоратӣ табдил дода шавад. 

Бар хилофи ширкатҳои хоҷагӣ ва ширкатҳое, ки дар он иштироки 

бевоситаи меҳнатӣ зарур нест, машғул шудан ба соҳибкорӣ дар ҳайати 

кооперативҳои тиҷоратӣ иштироки шахсии иштирокчиёнро талаб мекунад. 

Кооператив ин иттиҳоди мустақил ва ихтиёриест, ки тибқи тартиби 

муқарраргардида ба қайд гирифта мешавад ва дар асоси узвияти шахсон бо 

мақсади қонеъ гардонидани талаботи муштараки иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ, инчунин кӯшишҳои тавассути муттаҳидкунии молу мулк (ҳаққи 

аъзогӣ) ва таъсиси ташкилоти ба таври демократӣ идорашавандаи 

ихтиёрдории муштарак ташкил карда мешавад147.  

Дар ин сурат, сухан сари маҳз фаъолияти муштараки меҳнатии 

шаҳрвандон меравад, на фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар ширкатҳо пешбинӣ 

шудаанд (ба мисли ширкатҳо), ки ба онҳо ба назари аввал кооперативи 

                                                 
147 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013. – № 7. – Мод. 519. 
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тиҷоратӣ наздик аст, аз ин рӯ, узвият низ дар он аз синни 16-солагӣ иҷозат 

дода мешавад. Ҳамин тариқ, кооператив нисбат ба ширкатҳо дида ба 

фаъолияти шахсӣ ва ташаббуси меҳнатии ҳар яке аз иштирокчиёнро ҷалб 

менамояд. Кооперативҳо тибқи қонунгузории ҶТ дар шакли тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ таъсис дода шуда метавонанд.  

Кооперативи ғайритиҷоратӣ барои соҳибкории хурд ягон манфиате 

надорад, чунки ташкилоти ғайритиҷоратиест, ки тибқи оинномаи кооператив 

хизматрасониҳоро асосан ба аъзои худ пешниҳод менамояд. Фоидаи софи 

кооперативи ғайритиҷоратӣ, ки дар натиҷаи хизматрасонии шахсони сеюм ба 

даст оварда мешавад, байни аъзои он тақсим карда нашуда, барои рушди 

минбаъдаи он харҷ карда мешавад. Дар сурати пешниҳоди хизматрасонӣ аз 

ҷониби кооперативи ғайритиҷоратӣ асосан ба шахсони сеюм он бояд ба 

кооперативи тиҷоратӣ табдил дода шавад.  

Кооперативи тиҷоратӣ ин ташкилоти тиҷоратиест, ки тибқи оиннома 

асосан ба шахсони сеюм хизмат мерасонад. Фоидаи софи кооперативи 

тиҷоратӣ, байни аъзои он тибқи тартиби бо Қонуни ҶТ «Дар бораи 

кооперативҳо» муқарраргардида ва оинномаи кооператив тақсим карда шуда 

метавонад. Муҳим он чиз аст, ки шаҳрвандон барои дохил шудан ба 

кооператив набояд ба сифати соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта 

шаванд. Ин расмиёти бақайдгирии дукаратаро ба сифати субъекти фаъолияти 

соҳибкорӣ истисно мекунад ва ин шаклро ҳангоми таъсиси соҳибкории хурд 

нисбатан дастрас, қуллай ва афзалиятноктар мегардонад.  

Махсусияти кооператив реҷаи махсуси молу мулки онро низ муайян 

мекунад, яъне кооперативи тиҷоратӣ сармояи оинномавӣ надорад, аз ин рӯ, 

қонунгузорӣ барои муассисони он уҳдадорӣ марбут ба пардохт намудани 

маблағи муқарраргардидаро, ки бе он таъсисаш имконнопазир аст, пешбинӣ 

намекунад (ин ҳолат дар ҷамъиятҳои хоҷагӣ ҷой дорад). Ин хусусияти 

кооперативи тиҷоратӣ барои шаҳрвандоне, ки соҳибкории хурд таъсис 

доданӣ ҳастанд, аммо бо сабаби вазъи молу мулкии худ имконияти дар 

ҷамъиятҳои хоҷагӣ иштирок карданро надоранд, муҳим аст.  
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Мувофиқатии кооперативи тиҷоратӣ дар соҳибкории хурд ба он асос 

меёбад, ки дар муқоиса ба ширкатҳо ва ҷамъиятҳо хароҷоти маблағҳои 

молиявӣ, ки барои таъсис ва бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ заруранд, ҳадди ақал 

аст ва ин барои муассисоне, ки хоҳиши оғоз намудани фаъолияти 

соҳибкориро доранду маблағи муайяни пулӣ барои он надоранд, ниҳоят 

муҳим аст.  

Қонунгузор ба ҳаҷми фонди саҳмгузори кооперативи тиҷоратӣ ягон 

талаботи махсус надорад, ин бо ҷавобгарии иловагии иловагии аъзои он 

барои қарзҳои кооператив қайду шарт карда мешавад, дар сурате, ки 

кооператив молу мулк надошта бошад. Ин вазъият боз як аломати хоси 

кооперативи тиҷоратӣ аст ва одатан ҳамчун норасоии шакли кооперативи 

тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад, ки шаҳрвандонеро, ки нияти таъсиси ташкилоти 

соҳибкории хурд доранду шакли ташкиливу ҳуқуқии онро интихоб 

нанамудаанд, метарсонад.  

Лекин тибқи сархати 2, қ.3, м.12 Қонуни ҶТ «Дар бораи кооперативҳо» 

узви кооперативи тиҷоратӣ ҷавобгарии иловагӣ (субсидиарӣ) вобаста ба 

уҳдадориҳои кооперативи тиҷоратӣ аз рӯйи андоза ва тартибе, ки қонуни 

мазкур ва оинномаи кооператив пешбинӣ намудааст, бояд дошта бошад. Дар 

ин ҷо, қонунгузор ҷавобгарии иловагии аъзои кооперативро ягон хел шарҳ 

надодааст, ҳадди поёнии он нишон дода нашудааст. Мутаносибан бо хоҳиши 

иштирокчиён ҳаҷми он мумкин аст ба ҳадди ақал расонида шавад.  

Дар ин вазъият аъзои кооперативи тиҷоратӣ, эҳтимол, маҷбур мешавад 

ҳал намояд, ки қисми маблағҳои худашро диҳад ё кооперативи тиҷоратӣ 

муфлис эълон гашта, баъдан барҳам дода шавад ва молу мулк бошад, барои 

супоридани қарз фурӯхта мешавад. Дар ин сурат, ҳалли ин вазъият ба 

амалҳои аниқ ва қарори муассисон вобаста аст, ки ба онҳо қонунгузор ҳуқуқ 

медиҳад, ки мустақилона ҳаҷм ва шартҳои ҷавобгарии иловагии 

иштирокчиёнро муқаррар намоянд ва муайян кунанд, ки ба манфиати кӣ 

афзалият дода мешавад – манфиати аъзои кооперативи тиҷоратӣ ё худи 

шахси ҳуқуқӣ.  
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Аз нуқтаи назари баназаргирии манфиатҳои муштараки ҳам кооператив 

ва ҳам иштирокчиёни он ба фикри мо дар оиннома бузургии ҳадди ақали 

ҷавобгарии иловагиро муайян кардан даркор нест, балки чунин ҳаҷмеро 

муқаррар кардан зарур аст, ки онро иштирокчиёни кооперативи тиҷоратӣ дар 

сурати ба миён омадани хатари барҳамдиҳии он ё дар натиҷаи 

пардохтнопазирӣ пардохт карда метавонанд.  

Аз ин рӯ, принсипи ҷавобгарии иловагии аъзои кооперативи тиҷоратиро 

камбудии ҷиддии шакли кооперативии ҳоҷагӣ номидан мумкин нест, чунки 

худи иштирокчиён метавонанд ҳаҷми дастрас ва қобили қабули ҷавобгариро 

барои ҳар кас муайян намоянд, аз ин рӯ, ин аломат набояд монеаи асосӣ 

барои истифодаи кооперативи тиҷоратӣ ҳамчун шакли соҳибкории хурд 

гардад. Сохтори идоракунии кооперативи тиҷоратӣ низ бо мураккабии худ 

фарқ мекунад ва асоси кооперативро ташкил медиҳад, ки иштироки ҳамаи 

аъзои онро дар идоракунӣ таъмин менамояд ва риояи манфиати ҳар яке аз 

онҳоро кафолат медиҳад.  

Мақоми олии кооперативи тиҷоратӣ маҷлиси умумӣ аст, ки тибқи м. 23 

Қонуни ҶТ «Дар бораи кооперативҳо» ҳуқуқ дорад, аз рӯйи доираи 

масъалаҳои ба таври кофӣ васеи таъсис ва фаъолияти кооперативи тиҷоратӣ 

қарор қабул намояд. Барои назорати фаъолияти мақомоти иҷроия дар 

кооперативҳои тиҷоратӣ бо миқдори беш аз сад иштирокчӣ шӯрои назоратӣ 

мумкин аст. таъсис дода шавад, аммо таъсиси он бар хилофи ҷамъиятҳои 

саҳҳомӣ ҳатмӣ нест ва ин барои ташкилоти тиҷоратии хурд мушкилиҳои 

иловагӣ ҳангоми таъсиси роҳбарии фаъолияти он ба миён намеорад.  

Хусусияти дигари кооперативи тиҷоратӣ он аст, ки даромади дар 

раванди фаъолияти кооператив бадастовардашуда байни аъзои он пеш аз 

ҳама тибқи иштироки шахсии меҳнатии онҳо бо назардошти ҳаҷми аъзоҳаққӣ 

тақсим карда мешавад, на мутаносибан ба саҳм ба мисли дар ҷамъиятҳо ва 

ширкатҳо. Ба ибораи дигар, тақсими даромад аз рӯйи саҳми молумулкӣ дар 

кооператив ин меъёри иловагӣ на муайянкунанда аст. Ин хусусият алоқаҳои 
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боз ҳам зичи аъзои кооперативро қайду шарт мекунад, ки барои ташкилотҳои 

тиҷоратии нисбатан хурд хос аст.  

Ҳаҷми аъзоҳаққии аъзои кооперативи тиҷоратӣ ба шумораи овозҳои 

доштаи онҳо таъсир намекунад, чунки ҳар як иштирокчӣ танҳо як овоз дорад. 

Ин оғози «артели-уставии» кооперативро тавсиф мекунад, яъне шакли 

махсуси ташкили фаъолияти меҳнатӣ ва соҳибкорӣ, ки ба принсипи 

баробарии ҳамаи иштирокчиён асос меёбад. Аз рӯйи табиати иқтисодӣ-

ҳуқуқии худ кооперативи тиҷоратӣ «ширкати як шахс» ба ҳисоб намеравад, 

аз ин рӯ, қонун барои он ҳадди ақали иштирокчиёнро муқаррар мекунад, 

яъне шумораи аъзои кооператив аз се шахси воқеиву ҳуқуқӣ кам буда 

наметавонад, дар акси ҳол он барҳам дода мешавад ё ба ҷамъияти хоҷагидорӣ 

ё ширкат табдил дода мешавад.  

Кооперативҳои тиҷоратӣ одатан бо ҳудуде, ки дар он амал мекунанд, 

алоқаманданд ва мутаносибан фаъолияти онҳо ба истифодаи кадрҳои 

маҳаллӣ, масолеҳ, захираҳои истеҳсолӣ баҳри васеъ намудани истеҳсолоти 

ватанӣ, таъмини мол ва хизматрасониҳо на танҳо ба аъзои худ, балки аҳолии 

ҳудуде, ки дар он кооператив амал мекунад, равона гардидааст.  

Аз ин рӯ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва махсусан мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ бояд ба рушди кооператив мусоидат намоянд, аз 

ҷумла, бо роҳи муқаррар намудани имтиёзҳои андоз ва дигар имтиёзҳо, пеш 

аз ҳама дар соҳаи истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ, таъмини афзалиятноки 

кооперативҳои тиҷоратӣ бо иморатҳои ғайриманзилӣ, қитъаҳои замин, 

дастрасӣ ба гирифтани фармоишҳои давлатӣ таъсир расонанд, инчунин ба 

таъмини маълумоти зарурӣ мусоидат намоянд. Қайд кардан зарур аст, ки ин 

муқаррарот хусусияти изҳоротӣ дорад. Дар робита ба ин, кооперативҳо ва 

иттиҳодияҳои (ассотсиатсияҳои) онҳоро зарур аст, ки дар назди мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ ташаббускорӣ нишон диҳанд, то ки кумаки 

онҳо барои кооперативҳо аҳаммияти амалӣ дода бошад.  

Дар ҳақиқат, имрӯзҳо кооперативи тиҷоратӣ худро ҳамчун шакли 

мувофиқи ташкилии соҳибкории хурд исбот намуд ва дастгирии 
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ҳаматарафаро металабад. Кооператив, агар ба сифати соҳибкории хурд амал 

кунад, ин ба нафъи худи кооперативи тиҷоратӣ аст, чунки ба ғайр аз имтиёз 

ва афзалиятҳо, ки барои субъектҳои соҳибкории хурд муқаррар карда 

шудаанд, ин шакли ташкиливу ҳуқуқӣ дигар ягон имтиёзҳои иловагӣ 

надорад.  

 

2.3. Хусусиятҳои бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкории 

хурд 

 

Бақайдгирии (аз калимаи лотинии – registrum гирифта шуда, маънои 

рӯйхат, феҳристро дорад) давлатӣ дар худ қоидаҳоеро таҷассум менамояд, ки 

дар ҷараёни он имконияти иҷозати субъектҳоро барои оғози бавуҷудоӣ 

ҷиҳати иҷрои фаъолияти соҳибкорӣ дар шаклҳои муайяншуда (шахси ҳуқуқӣ, 

соҳибкори инфродӣ) ва дар ҳолатҳои эҳтимолӣ имконияти санҷиши 

давлатиро, ки қонунӣ будан ва асоснокиашро мувофиқи он эътироф 

менамояд, мустаҳкам месозад148.  

Машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ бидуни ба қайд гирифтани он 

номумкин мебошад. Зеро тибқи талаботи қ. 3, м. 1 КГ ҶТ фаъолияти 

соҳибкорӣ фаъолияти шахсони ба сифати соҳибкор бо тартиби 

муқарраркардаи қонун бақайдгирифташуда мебошад. Дар ин ҷо, бақайдгирии 

давлатӣ ба сифати талаботи анҷом додани фаъолияти соҳибкории қонунӣ 

баромад менамояд. Инчунин талабот дар бораи бақайдгирии давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар м. 8 КА ҶТ нисбат ба соҳибкории инфиродӣ дар м. 

24 КГ ҶТ ва Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ» пешбинӣ карда шудааст. Бақайдгирии давлатӣ 

дар асоси принсипҳои оммавият, эътимоднокӣ ва аҳаммияти конститутивӣ 

доштани он амалӣ гардонида мешавад. Оммавият чунин маъно дорад, ки 

маълумот дар бораи бақайдгирӣ дар матбуот чоп карда шуда, шахсони ба он 

                                                 
148 Ниг.: Современное предпринимательское право: монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, Н.Г. 

Апресова (и.др.) / Отв. ред. И.В. Ершова. – Москва: Проспект, 2014. – С. 283. 
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ҳавасманд метавонанд бо маълумотҳои бақайдгирӣ дар мақомоти дахлдори 

бақайдгиранда шинос шаванд. Эътимоднокии бақайдгирӣ дар он ифода 

меёбад, ки сабт дар феҳристи давлатӣ мутобиқ ба ҳолати ҳақиқии кор 

дониста шуда ва маълумотҳои бақайдгирӣ то замони рад кардани суд 

эътиборнок ҳисоб карда мешаванд149. 

Омӯзиши амиқи таҷрибаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ аз он медиҳад, ки бақайдгирии 

давлатӣ роҳи ягонаи барасмиятдарории субъектҳои хоҷагидор ба ҳисоб 

намеравад ва ба ғайр аз ин, мазмуни ҳуқуқии он бо мақсад ва вазифаҳояш 

маънои онро дорад, ки метавонад ба таври асосӣ дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ ва низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ роҳҳои дигарро ифода созад. Ҳамин 

тавр, дар Фаронса бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

мазмуни конститутсивӣ, дар ИМА – эъломиявӣ, дар Германия бошад, ҳамаи 

муқарраротҳои номбаршуда роҳандозӣ мегардад150. Аҳаммияти 

конститутивии бақайдгирӣ дар он аст, ки субъекти фаъолияти соҳибкорӣ 

танҳо баъди ба қайд гирифта шуданаш субъекти ҳуқуқ этироф карда 

мешавад151. Дар ҶТ низ бақайдгирии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

хусусияти конститутивӣ дошта ва факти ҳуқуқие мебошад, ки аз мавриди 

содир намудани он ташкилот таъсисдодашуда ҳисобида шуда, шаҳрванд 

бошад, вазъи ҳуқуқии соҳибкорро доро мегардад. Тибқи м. 5 Конститутсияи 

ҶТ инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ доранд. Мувофиқи принсипи 

мазкур расмиёти бақайдгирии давлатӣ, пеш аз ҳама, барои таъмини озодона 

амалӣ намудани ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандон оид ба амалӣ намудани 

фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудааст. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба фаҳмиши барасмиятдарорӣ ва бақайдгирии 

давлатӣ фикру андешаҳои мухталиф ҷой дорад. Истилоҳи барасмиятдарорӣ 

бошад, аз калимаи лотинии– «legitimus» гирифта шуда, маънои қонунӣ, 

мувофиқи қонун ва Конститутсияро дорад. Ба андешаи Ж.А. Ионова 

                                                 
149 Ниг.: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. – С. 368. 
150 Ниг.: Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / Под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. – 

М., 2006. – С. 65–66. 
151 Ниг.: Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ: 

монография. – Душанбе, 2018. – С. 259.  
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барасмиятдарорӣ ин тасдиқнамоии давлатии қонунӣ будани ҳуқуқ ва 

ваколатҳои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар мавриди қарор 

доштанашон дар додугирифтҳои хоҷагидорӣ буда, яке аз шартҳои асосии 

мавҷудияти фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад152. Омӯзиши моҳияти 

барасмиятдарории субъектҳои соҳибкорӣ зарурат пеш меорад, ки мазмуну 

муҳтавои истилоҳи номбаршударо муайян намоем. Яке аз мазмунҳои 

муосири истилоҳи «барасмиятдарорӣ» – ин «расмигардонӣ, дар асоси қонун 

эътирофнамоӣ ё собит сохтани ҳуқуқ ва ваколатҳои шахсони воқеию ҳуқуқӣ, 

инчунин собитнамоии қонунии ҳуҷҷатҳои ба онҳо дахлдошта мебошад»153. 

Аз инҷо бармеояд, ки зери моҳияти барасмиядарории субъектҳои соҳибкорӣ 

тартиби ҳуқуқмуқаррарнамоӣ, додани баҳои қонунии фаъолияти соҳибкорӣ 

ва бадастоварии мавқеи ҳуқуқии он субъектҳо фаҳмида мешавад.  

Бо баинобатгирии мафҳумҳои номбаршуда ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки мафҳум ва моҳияти истилоҳи барасмиятдарорӣ нисбати 

мафҳуму моҳияти бақайдгирии давлатӣ васеътар мебошад. Дар адабиёти 

илмӣ мафҳумҳои нисбатан васеи барасмиятдарориро вохӯрдан мумкин аст, 

ки натанҳо бақайдгирии давлатии субъектҳои номбурдаро дар бар мегирад, 

балки дигар равандҳое, ки натиҷааш ба даст овардани ҳуқуқ ва бавуҷудоии 

шаклҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорист (ба монанди огоҳонидан аз оғози 

бавуҷудоии намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, иҷозатномадиҳӣ ва гирифтани 

ҳуҷҷатҳои муомилоти пулӣ ва ғайраҳо)154. Ва дар натиҷаи омӯзиши амиқ 

метавон қайд намуд, ки барасмиятдарории давлатӣ бахши нахустин 

(муқаддимавӣ)-и барасмиядарорӣ мебошад. 

Таҳлили қонунгузории амалкунандаи ҶТ низ имконият медиҳад ба 

чунин хулоса биёем, ки барасмиятдарории субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

ҳангоми бақайдгирии давлатии онҳо оғоз мегардад. Ҷараёни бақайдгирии 

                                                 
152 Ниг.: Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. – 

1997. – № 5. – С. 46. 
153 Ниг.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М., 

1999. – С. 60. 
154 Ниг.: Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ / Отв. ред. Р.А. 

Адельханян. – М., 2012. – С. 32, 45–46; Тотьев К. Легитимация субъектов предринимательской деятельности 

// Законность. – 2002. – № 12. – С. 10–15. 
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давлатӣ дар замони имрӯза шакли беҳтарини барасмиятдарории ҳам 

соҳибкорони инфиродӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод мегардад. 

Қонунгузории ҶТ тартиби бақайдгирии давлатиро ба сифати усули ҳатмии 

барасмиятдарории дилхоҳ субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар 

менамояд. 

Бақайдгирии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ яке аз шартҳои ҳатмии 

машғул шудан ба чунин фаъолият ҳисобида шуда, бе бақайдгирӣ ин 

фаъолият ғайриқонунӣ эътироф гардида, мувофиқи қонунгузории ҶТ 

ҷавобгурии маъмурӣ ва дар дигар ҳолатҳо ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ 

менамояд (м. 617 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ, м. 259 Кодекси 

ҷиноятии ҶТ соҳибкории ғайриқонунӣ).  

Мақсади асосии бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ дар ҶТ ин қонунигардонии фаъолияти онҳо ва ошкор кардани 

субъектҳои андозсупоранда аст. Ҳамзамон бақайдгирии давлатӣ вазифаи 

татбиқи назорати давлатии фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон; ба даст 

овардани маълумоти оморӣ барои андешидани чораҳои танзими давлатии 

равандҳои иқтисодӣ; ҷамъ овардан ва пешниҳод намудани маълумот дар 

бораи соҳибкорони бақайдгирифташуда ба иштирокчиёни дигари 

муносибатҳои хоҷагидорӣ ва ғайраро иҷро менамояд.  

Шахсони воқеие, ки нияти иштирокчии муносибатҳои соҳибкориии 

хурдро доранд ва мехоҳанд фаъолияташонро дар ин самт ҳамчун субъекти 

соҳибкории хурд оғоз намоянд ё якҷоя бо дигар шахсон шахси ҳуқуқиро 

таъсис ё дар асоси шартномаи фаъолияти якҷоя ё дигар ҳуҷҷат муттаҳид 

шуда истода фаъолият намоянд, бояд ҳатман аз қайди давлатӣ гузаранд. 

Чунин бақайдгирӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё бо тартиби 

муқарраргардидаи қонунгузорӣ бо роҳи ташкилоти аз нав 

таъсисдодашавандаи шахси ҳуқуқӣ дар шакли ташкиливу ҳуқуқии бо қонун 

пешбинишуда амалӣ карда мешавад.  
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Тибқи Қонуни ҶТ аз 19 майи соли 2009, № 508 «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»155 қайди давлатӣ ба 

маънои васеъ ин амали мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар хусуси 

ба расмият даровардани воқеияти ҳуқуқии таъсисёбӣ, азнавташкилдиҳӣ ва 

барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкорони 

инфиродӣ ва қатъ намудани фаъолияти онҳо, таъсисёбӣ ва қатъ намудани 

фаъолияти филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин 

ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ фаҳмида мешавад (м. 2). 

Ба сифати мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ Мақомоти 

андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

шаҳру ноҳияҳо баромад менамоянд (м. 5). Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи 

«равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодгардида амалӣ гардонида мешавад (м. 4 Қонун). Ба андешаи Д.Н. 

Бандуров экпертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида яке аз давраи 

муҳим дар ҷараёни бақайдгирии давлатӣ ҳисобида мешавад156, агар раванди 

гузаронидани он мувофиқи қонунгузорӣ роҳандозӣ гардад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ бақайдгирии давлатии соҳибкорон ҳамчун тартиби 

ба таври ҳуқуқӣ танзимкунандаи асоси таъсисии соҳибкор дар ҳама гуна 

шакли ташкиливу ҳуқуқӣ бо мақсади бақайдгирӣ ва назорати қонунӣ будани 

пайдоиш, азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳӣ эътироф мегардад157. Вазъи 

ҳуқуқии субъекти соҳибкории хурд худ аз худ ба вуҷуд намеояд, он 

тавассути татбиқи амалҳои дар қонунгузорӣ муайянгардида оид ба 

бақайдгирӣ ба сифати соҳибкор ба даст оварда мешавад. Маълумот дар бораи 

бақайдгирии давлатӣ, аз ҷумла дар бораи бақайдгирии ташкилотҳои тиҷоратӣ 

                                                 
155 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009. – № 5. – Мод. 316; 2010. – № 12. – Мод. 828; 2012. 

– № 12. – Мод. 1006; 2015. – № 11. – Мод. 972; 2016. – № 1319. 
156 Ниг.: Бандуров Д.Н. Проблемы правового регулирования предпринимательства и государственной 

регистрации его субъектов: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2003. – С. 46. 
157 Ниг.: Ноздрачев А. Статус предпринимателя // Хозяйство и право. – 1994. – № 1. 
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ба Феҳристи ягонаи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дохил карда 

мешаванд ва барои шиносоӣ ба ҳама дастрасанд.  

Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 

ин махзани ягонаи давлатии иттилоотӣ дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо 

ва намояндагиҳои онҳо, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ мебошад. Айни замон бақайдгирии давлатии 

соҳибкорони хурд аз ҷониби мақоми ваколатдор аз рӯйи принсипи «равзанаи 

ягона» бе гузаронидани ташхиси ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда анҷом 

дода мешавад. Принсипи «равзанаи ягона» маънои зеринро дорад:  

1) барои бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи 

Қонун дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродиро танҳо ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ аз рӯйи 

маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ (маҳалли зисти роҳбари шахси 

ҳуқуқӣ), маҳалли зисти (фаъолияти) соҳибкори инфиродӣ, маҳалли 

ҷойгиршавии (суроғаи) филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ 

(маҳалли зисти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ) 

пешниҳод менамояд;  

2) мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ маълумотро дар бораи 

шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии 

хориҷиро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда, дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи Қонуни номбаршуда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии 

давлатӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қайди баҳисобгирии андоз, 

омор ва суғуртаи иҷтимоии давлатиро медиҳад. Бақайдгирии давлатӣ дар 

Феҳристи ягонаи давлатӣ бақайдгирии яквақтаро дар мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ, мақомоти давлатии омор ва мақомоти 

суғуртаи иҷтимоии давлатиро дар назар дорад; 

3) ҳангоми бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ба субъектҳо 

Рақами ягонаи мушаххас дода мешавад.  

Рақами ягонаи мушаххас – рамзи ягонаи рақамӣ, ки ба рақами 

мушаххаси андозсупоранда асос ёфта, такрорнашаванда мебошад ва ҳангоми 
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бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ ба шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва 

намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ дода шуда, барои 

мушаххасгардонии онҳо хизмат мекунад. Ин рақам танҳо як маротиба дода 

мешавад, ки набояд тағйир ёбад ва ба дигар субъектҳо баъди бекор кардани 

бақайдгирӣ дода мешавад.  

Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) 

шахси ҳуқуқӣ – мақомоти андоз дар муддати то панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи 

пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳое, ки номгӯи онҳоро м. 11 Қонуни номбаршуда 

пешбинӣ намудааст, бо додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқӣ дар худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад.  

Агар пас аз ба охир расидани панҷ рӯзи корӣ мақомоти андоз қарорро 

дар бораи бақайдгирии давлатӣ ё рад кардани бақайдгирии давлатии шахси 

ҳуқуқӣ қабул накарда бошад ва ё ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқиро надода бошад, мақомоти андоз уҳдадор аст, фавран 

пас аз гузаштани муҳлати дар боло нишондодашуда ба Феҳристи ягонаи 

давлатӣ маълумотро дар бораи таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ворид созад ва ба 

аризадиҳанда дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ Шаҳодатнома 

диҳад ё онро ба суроғаи дар ариза нишондодашуда фиристад.  

 Барои амалигардонии бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ 

ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ариза барои бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқӣ, қарори муассис (протоколи маҷлиси муассисон) дар 

бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ, нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти 

роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии таъсисёбанда пешниҳод 

гардидани ҳуҷҷат ё нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва ваколатнома 

ба номи шахси ваколатдор дар сурати аз ҷониби шахси ваколатдори 

муассисон пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатии шахси 

ҳуқуқӣ, иқтибоси ҳуҷҷат дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё 

нусха аз феҳристи шахсони ҳуқуқии давлати хориҷӣ дар сурате, ки агар 
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муассис шахси ҳуқуқии хориҷӣ бошад, пардохтномаи (квитансия) боҷи 

давлатӣ ва ғайраҳо пешниҳод карда мешавад. 

Барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ пешниҳод намудани Оинномаи шахси ҳуқуқӣ ва 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оинномавӣ талаб карда 

намешавад.  

Бояд қайд намоем, ки дар сатҳи қонунгузорӣ масъалаи ташкили сармояи 

оинномавӣ мухталиф пешниҳод шудааст. Чунончи, тибқи қ. 4, м. 11 Қонуни 

ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оинномавӣ ба 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати як сол аз рӯзи 

бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад.  

Қонунгузор муқаррар мекунад, ки дар ҳолати ташкил надодани ҳадди 

ақали ҳаҷми сармояи оинномавӣ шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории ҶТ 

барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ – 

мақомоти андоз ҳуқуқ дорад, ба суд бо талаби барҳам додани чунин шахси 

ҳуқуқӣ муроҷиат кунад.  

Дар ин ҷо, ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки ин талабот асосан ба 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ҳамчун субъекти соҳибкории хурд 

тааллуқ дорад. Дар қонунгузорӣ ташкил ва ҳадди ақали ҳаҷми сармояи 

оинномавӣ танҳо нисбати ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд дар ҳаҷми 

на камтар аз панҷсад сомонӣ (қ. 1, м. 16 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои 

дорои масъулияти маҳдуд») пешбинӣ шудаанд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки Тоҷикистон дар баробари 109 кишвари 

ҷаҳон Конвенсияи Гаагаро дар бораи тасдиқи (легализатсияи) ҳуҷҷатҳои 

расмии хориҷӣ, ки талаботи тасдиқи ҳуҷҷатҳои расмии хориҷиро бекор 

мекунад, ба тасвиб ва 5 октябри соли 1961 ба имзо расонидааст. Барои ҳамин 

ҳам ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби 

шахсони воқеӣ ё ҳуқуқии хориҷӣ пешниҳод гардидаанд, бояд тибқи талаботи 
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қонунгузории ҶТ тасдиқ (расмикунонӣ) карда шаванд ё ба онҳо апостил 

гузошта шавад.  

Муҳим аст, ки муқаррароти Қонвесия дар бораи апостил дар 

қонунгузории дохилӣ татбиқ шудаанд, аз ҷумла дар қонунгузорӣ дар бораи 

бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ. Ҳамин тариқ, 

чуноне ки аз моҳияти меъёри қ. 5, м. 11 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» маълум мегардад, ҳангоми 

гузоштани апостил дар ҳолати таъсис додани шахси ҳуқуқӣ дар ҳудуди 

минтақаи озоди иқтисодӣ маълумотномаи маъмурияти минтақаи озоди 

иқтисодӣ талаб карда мешавад.  

Тасдиқ ё гузоштани апостил ба ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқии хориҷии 

мамлакатҳои аъзои шартномаҳо ва созишномаҳои байналмилалии дахлдори 

эътирофнамудаи Тоҷикистон, аз ҷумла Конвенсия дар бораи гузоштани 

апостил пешниҳод мегарданд, талаб карда намешавад.  

Ба фикри мо, дар сатҳи қонунгузорӣ меъёри алоҳидаро марбут ба 

шартҳои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин филилал 

ва намояндагиҳои он ва соҳибкорони инфиродӣ нишон додан ва байни 

мафҳуми «тасдиқ кардан» ва «апостил гузоштан» фарқ гузоштан зарур аст.  

Гузоштани апостил имкон медиҳад, ки бақайдгирии давлатии 

субъектҳои соҳибкории хурд ва расмиёти тасдиқи асл будани имзо, муҳр ё 

штампи ҳуҷҷати расмӣ барои пешниҳод дар ҳудуди кишварҳои иштирокчии 

Конвенсия дар бораи апостил сода карда шавад. Апостил танҳо пайдоиши 

ҳуҷҷати расмиро тасдиқ мекунад: асл будани имзо, ба кадом ҳайс шахс, ки 

ҳуҷҷатро имзо кардааст, баромад мекунад, асл будани муҳр ё штампе, ки ин 

ҳуҷҷат муҳргузорӣ шудааст, на мундариҷаи онро. Дар баробари ин, асоси 

ҳуқуқии гузоштани апостилро дар ҶТ «Низомнома дар бораи қоида ва 

шартҳои ягонаи гузоштани апостил дар ҳуҷҷатҳои расмии мақомоти 

давлатии ҶТ» ташкил медиҳад158.  

                                                 
158 Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 ноябри соли 2015, № 699 тасдиқ гардидааст. 
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Мақомоти ваколатдоре, ки хизматрасониҳоро марбут ба гузоштани 

апостил пешниҳод менамояд Вазорати корҳои хориҷии ҶТ (ҳуҷҷатҳо дар 

бораи таъсис ва дигар ҳуҷҷатҳо) ва Вазорати адлияи ҶТ (ҳуҷҷатҳои мақомоти 

сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби нотариусҳо дода 

мешаванд, мақомоти судӣ, мақомоти истеҳсолоти иҷро ва мақомоти 

прокуратура) мебошанд159. 

Тарҷумаи ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ 

аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқии хориҷӣ пешниҳод гардидаанд, бояд ба 

тариқи нотариалӣ тасдиқ карда шаванд. Ин талабот бори гаронест ва ба сода 

кардани раванди бақайдгирии давлатии соҳибкорони хурд халал мерасонад, 

ҳол он ки апостил аз ҷониби иштирокчиёни Конвенсия дар бораи апостил 

бечуну чаро қабул карда мешавад. Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ меҳисобем, 

агар ин талабот ба бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорони хурд дар 

ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ низ татбиқ карда шавад.  

Ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии 

шахси ҳуқуқӣ Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ 

мебошад. Бақайдгирии давлатии шахси воқеиро ба сифати соҳибкори 

инфиродӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ – мақомоти андоз 

дар муддати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо амалӣ 

мегардонад.  

Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ 

ҳангоми гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии ӯ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ ё ҳангоми гирифтани Патент барои ҳуқуқи 

амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар маҳалли анҷомдиҳии фаъолияти 

соҳибкории чунин шахс амалӣ мешавад. Агар пас аз ба охир расидани 

муҳлати муқарраркардаи қонун мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ қарорро дар бораи бақайдгирии давлатӣ ё рад кардани бақайдгирии 

давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ қабул накарда бошад, 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ уҳдадор аст, бе таъхир, пас аз 

                                                 
159 Манбаи дастрасӣ: URL: https://www.consular.tj/apostilirovanie.aspx (санаи муроҷиат: 30.04.2018). 

https://www.consular.tj/apostilirovanie.aspx
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гузаштани муҳлати дар боло нишондодашуда ба Феҳристи ягонаи давлатӣ 

маълумотро дар бораи шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ворид 

созад ва ба аризадиҳанда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии 

шахси воқеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ диҳад ё онро ба суроғаи дар 

ариза нишондодашуда фиристад.  

Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ 

ҳангоме, ки бақайдгирии давлатии амалкунандаи ӯ ба ин сифат эътиборашро 

гум накарда бошад ё аз рӯзи қабул намудани қарори суд оид ба муфлисшавии 

ӯ дар натиҷаи қонеъ гардонида натавонистани талаботи кредиторон, ки ба 

фаъолияти пештари соҳибкории ӯ вобаста мебошад, муҳлат нагузаштааст ё 

муҳлате, ки бо санади суд ба ӯ ҳуқуқи ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шудан манъ гардидааст, ба охир нарасидааст, роҳ дода намешавад.  

Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, дар 

асоси ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ анҷом дода мешавад. Ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори 

инфиродӣ Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ ва ё Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани 

фаъолияти соҳибкории инфиродӣ мебошанд.  

Шахси воқеӣ метавонад фаъолияти соҳибкории инфиродиро дар асоси 

Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани намудҳои фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ тибқи рӯйхате, ки аз ҷониби Ҳукумати ҶТ тасдиқ мешавад, амалӣ 

намояд. Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ ҳуҷҷате мебошад, ки барои машғул шудан ба 

ҳама намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқ медиҳад, агар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии ҶТ тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд.  

Шахси воқеӣ наметавонад дар як вақт ҳам соҳиби Патент барои ҳуқуқи 

амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ва ҳам соҳиби 

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ бошад. Равшан аст, ки низоми махсуси бақайдгирии 

субъектҳои соҳибкории хурд дар Тоҷикистон вуҷуд надорад, муқаррароти 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлати шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» бо сабаби заминаи махсуси ҳуқуқии зарурӣ дар амал татбиқ 

намегарданд.  

Аз ин рӯ, то ба имрӯз на танҳо аз соҳибкори инфиродӣ, балки шахси 

ҳуқуқие, ки ба меъёрҳои мансуб донистани шахс ба соҳибкории хурд 

ҷавобгӯй ҳастанд, ягон бақайдгирии иловагӣ талаб карда намешавад. Барои 

истисно намудани вазъияте, ки дар воқеъ, субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ба 

шартҳои мансуб донистани он ба субъекти соҳибкории хурд мувофиқат 

мекунад, аммо расман бо сабаби набудани санади мақоми бақайдгирӣ чунин 

эътироф намешавад, низоми алоҳидаи бақайдгирии субъектҳои соҳибкории 

хурдро дар Тоҷикистон таъсис додан зарур аст. Барои он бояд санади 

дахлдори меъёрие, ки тартиби таъсиси онро муайян мекунад, қабул кардан 

зарур аст. Чунин муносибат имкон медиҳад, ки масъалаи аз кадом лаҳза 

соҳибкорони инфиродӣ ё шахсони ҳуқуқӣ мақоми субъекти соҳибкории 

хурдро ба даст меоранд, масалан аз лаҳзаи бақайдгириашон ба сифати 

соҳибкори хурд ҳал карда шавад.  

Ташкил ва пешбурди Феҳристи ҷумҳуриявии субъектҳои соҳибкории 

хурд ҷамъ намудани маълумотро дар бораи ташкилотҳои соҳибкории хурд ва 

соҳибкорони инфиродии амалкунанда ва фаъолияташонро қатъкарда дар 

минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, соҳаҳои иқтисодиёт осон мекунад. Таҳлили 

қонунгузории ҶТ дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ зарурати анҷом додани амалҳои зеринро нишон медиҳад:  

Якум, ба ташкилотҳои соҳибкории хурд ва соҳибкорони инфиродӣ 

имкон дода шавад, ки худро ба сифати субъектҳои соҳибкории хурд дар 

асоси як ариза, ки намунаи онро таҳия ва тасдиқ намудан лозим аст, ба қайд 

гиранд.  

Дуюм, вазифаҳо марбут ба пешниҳоди маълумот дар бораи соҳибкори 

инфиродӣ ё ташкилотҳои тиҷоратии хурд (оиди ҷавобгӯ будани он ба 

меъёрҳои мансуб донистани онҳо ба субеъктҳои соҳибкории хурд) ба 

мақомоти андоз вогузор карда шавад.  
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Сеюм, меъёран роҳҳо ва соҳаи робитаи мутақобилаи барӯйхатгирандаи 

«умумӣ» ва «махсус» бо мақсади сода кардани расмиёти бақайдгирӣ 

тавассути роҳ надодан ба такрор ёфтани як қатор вазифаҳои субъектҳои 

номбаршуда муайян карда шаванд.  

Чорум, дар қонунгузорӣ чораҳои ҷавобгарӣ пешбинӣ карда шаванд, ки 

нисбати соҳибкорони бевиҷдон дар сурати сӯистифодаи эҳтимолии ҳуқуқҳо 

ҳангоми баамалбарории расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ татбиқ 

хоҳанд шуд (масалан, барои пешниҳод намудани маълумоти нодуруст ва 

ғайра). 

Агар пешниҳодҳои номбаршуда дар қонунгузорӣ инъикос гарданд, ба 

низоми худкор гузаронидани раванди татбиқи бақайдгирии субъектҳои 

соҳибкории хурд дар Тоҷикистон ва гирифтани он бо тартиби ариза 

имконпазир мегардад.  
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БОБИ 3. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ДАСТГИРИИ  ДАВЛАТИИ 

СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРИИ ХУРД 

 

3.1. Ҳавасмандгардонӣ ва маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ ҷиҳати рушди 

соҳибкории хурд 

 

Гузариш ба иқтисоди бозорӣ боиси фаъолияти субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд ва натиҷаи ниҳоӣ фаъолияти онҳо 

гардид. Асос барои он васеъшавии мустақилият ва озодии соҳибкорон 

мебошад. Ба ин бояд, инчунин омилҳои гуногуни иқтисодию ҳуқуқӣ 

ҳавасмандгардонӣ низ мусоидат намояд. Онҳо ба ҳайси қисми таркибии 

дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ баромад менамоянд.  

Дар шароити ҳозираи хоҷагидорӣ ноил гардидан ба натиҷаи ниҳоӣ 

фаъолияти соҳибкорӣ бевосита ба мусоидати омилҳои иқтисодӣ-ҳуқуқии 

мусбат (позитивӣ) вобастагӣ дорад. Онҳо метавонанд на танҳо дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, балки дар шартномаҳо бо назардошти дурнамои гирифтани 

неъмати муайяни моддӣ муқаррар карда шаванд.  

Ба омилҳои иқтисодӣ-ҳуқуқии мусбат чораҳои ҳавасмандгардонӣ, 

имтиёз, афзалият, ташкили шароити мусоид, нарх, кредит, андоз ва ғайраҳо 

дохил мешаванд. Онҳо бо фаро расидани оқибатҳои мусбат барои субъект бо 

назардошти муносибати мусбати ӯ ба натиҷаи ниҳоӣ вобастаанд. Чи тавре ки 

М.З. Раҳимзода қайд менамояд, ба омилҳои мусбат қатъият хос набуда, балки 

онҳо тасдиқкунандаи ин ва ё он амал ва онро мусбат баҳо додан мебошанд. 

Дар онҳо неруи бештари огоҳонидан, пешгирӣ, ҳавасмандгардонии ба 

натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ вогузор карда шудаанд. Дар марҳилаи 

муосири рушди хоҷагидории кишварамон низоми ҳавасмандиҳо бояд бо 

назардошти васеъшавии ҳуқуқ, озодӣ, мустақилият ва ташаббуснокии 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва дар асоси бо иродаи худ баамалбарории 
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ҳуқуқ ва манфиатҳои худ дар доираи ҳама гуна шартҳои шартнома, ки ба 

қонунгузорӣ мухолиф намебошад, амалӣ намуд160.  

Омилҳои ҳавасмандгардонӣ амале мебошанд, ки асосан аз амалҳои 

берунӣ ба миён омада, ба ниятҳои субъект таъсир расонида, онҳоро ба вуҷуд 

меорад. Онҳо механизми беҳтарин барои фаъол кардани омили инсонӣ 

мебошанд161. Масалан дар асоси м. 8 Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузорӣ» 

дар ҳолати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории ҶТ ё қабули 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав, ки боиси бадшавии шартҳои амалисозии 

фаъолияти сармоягузорӣ мегарданд, сармоягузороне, ки сармоягузории 

дарозмуҳлат мекунанд, дар давоми даҳ сол аз рӯзи мавриди амал қарор дода 

шудани ин қонунҳо барои интихоби шароити ба онҳо мусоид ҳуқуқ 

доранд162.  

Ҳавасмандии ҳуқуқӣ ба манфиатҳои шахсии субъектҳо барои фароҳам 

овардани шароитҳои мусоиди ҳуқуқӣ оид ба ваъда ва пешниҳоди арзишҳо, ки 

ба густариши имкониятҳо, озодии интихоби ихтиёрӣ асос ёфтаанд, 

нигаронида шудааст. Маҳдудияти ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки 

сармоягузорон ҳуқуқ доранд сармоягузориро ба иншоот ва намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ, ба истиснои намудҳои фаъолияте, ки барои фаъолияти 

сармоягузорӣ бинобар зарурати таъмини манфиатҳои миллӣ маҳдуд ва ё 

манъ карда шудаанд, амалӣ намоянд. Ҳавасмандгардонӣ ва маҳдудиятҳои 

ҳуқуқӣ ба андешаи А.В. Малко ҳамчун воситаи муайянкунандаи танзими 

давлатӣ оид ба ташаккули муносибатҳои бозорӣ буда, ҳамчун унсури 

муҳимтарини сиёсати давлатӣ мебошад. Онҳо барои дастгирӣ ва ҳимояи 

рушди соҳибкорӣ заруранд163. 

Маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ дар танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар 

ҳама гуна монеаҳои ҳуқуқии нисбати субъектҳои он ифода карда мешаванд. 

Ин дар қонунӣ кардани субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, бақайдгирӣ, 

                                                 
160 Ниг.: Рахимов М.З. Конечний результат предпринимательской деятельности: теория и правовое 

регулирование. – С. 204–205. 
161 Ниг.: Тихомиров Ю.А. Закон, стимулы, экономика. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 10–11. 
162 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016. – № 3. – Мод. 152. 
163 Ниг.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – С. 

250. 
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иҷозатдиҳӣ, риояи қоидаҳо оид ба таъмини бехатарӣ ва сифати мол, кор, 

хизматрасонӣ ва ғайра ифода меёбад. Бояд қайд намоем, ки дар соҳаи 

соҳибкории хурд на танҳо ҳавасмандиҳо ба таври васеъ истифода мешаванд, 

балки маҳудиятҳои ҳуқуқӣ низ татбиқ карда мешаванд. Илова бар ин 

ҳавасмандиҳои таҳлилшавандаи ҳуқуқии соҳибкории хурд бо маҳдудиятҳои 

ҳуқуқие, ки дар соҳаи соҳибкории хурд мавҷуданд, алоқаи зич доранд. Аз ин 

ҷо робитаи ҳавасмандӣ ва маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ дар баҳамалоқамандии онҳо 

ифода меёбад.  

Масалан, андоз дар ҳолатҳои пешбининамудаи КА ҶТ ба ҳайси омили 

ҳуқуқии ҳавасмандгардонӣ баромад менамояд. Тибқи м. 110 КА ҶТ 

корхонаҳо аз андоз аз фоида озоданд, ба истиснои корхонаҳое, ки ба 

фаъолияти савдо, миёнаравӣ, таъминотӣ (фурӯш ва захиракунӣ) машғуланд, 

ки дар онҳо дар як вақт дар соли ҳисоботии андоз: 

а) на камтар аз 50 фоизи шумораи кормандонро маъюбон ташкил 

диҳанд; 

б) на камтар аз 50 фоизи маблағҳои музди меҳнат ва дигар таъминоти 

моддӣ, аз ҷумла натуралӣ, барои эҳтиёҷоти маъюбон сарф карда шудааст. 

Дар асоси м. 123 КА ҶТ андоз ба ҳайси тарҳҳо оид ба андозҳо ва ҷаримаҳо 

нисбат ба маҳдудияти ҳуқуқӣ баромад менамояд. Тибқи он андоз аз даромад 

ва андоз аз фоидае, ки дар ҳудуди ҶТ ё дар давлатҳои дигар супорида 

шудааст, инчунин ҷаримаҳо ва фоизҳое, ки ба буҷети ҶТ ё буҷети дигар 

давлат пардохт шудаанд (бояд пардохт шаванд), иҷозат дода намешаванд. 

Ҳавасмандгардониҳои рушди соҳибкории хурдро ҳадди ақал аз ду ҷиҳат 

– ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Қайд кардан зарур аст, ки 

ҷиҳатҳои номбаркардашудаи соҳибкории хурд хусусияти ба ҳам алоқаманд 

доранд. Ин алоқамандӣ дар он зоҳир мегардад, ки аксарияти ҳавасмандиҳои 

иқтисодӣ ва ҳуқуқиро ҳамчун ҷабҳаи иқтисодӣ-ҳуқуқӣ тавсиф намудан 

мумкин аст.  

Дар шакли умумӣ ҳавасмандиҳои рушди соҳибкории хурд дар ташаккул 

ва истифодаи чунин маҳакҳои иқтисодие ифода мегардад, ки ба рушди 
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низоми соҳибкории хурд, аз ҷумла афзоиши шумораи субъектҳои он 

мусоидат мекунанд. Масалан, ба он чораҳои иқтисодӣ, андозбандии 

шахсонеро, ки ба фаъолияти соҳибкории хурд машғуланд, мансуб донистан 

мумкин аст.  

Дар баробари ин ба назар гирифтан зарур аст, ки ҳавасмандиҳои 

иқтисодӣ умуман хусусияти объективӣ ва баъзан моддӣ доранд ва дар 

падидаҳое зоҳир мегарданд, ки онҳо аксар вақт ба субъект вобаста нестанд. 

Ба чунин ҳавасмандиҳо, ба фикри мо, нияти шахсеро, ки ба фаъолияти 

соҳибкорӣ (ё соҳибкори эҳтимолиро), аз ҷумла фаъолияти соҳибкории хурд 

машғул аст, дохил кардан мумкин аст, ки мақсади онҳо аз мунтазам ба даст 

овардани фоида иборат мебошад. Ҳамзамон баамалбарории фаъолияти 

соҳибкории хурдро ҳамчун яке аз усулҳои имконпазири ба даст овардани 

маблағи зисти шахс баррасӣ намудан мумкин аст. Илова бар ин, нияти ба 

даст овардани фоида барои ҳастии субъект яке аз ҳавасмандии асосии 

иқтисодии баамалбарории фаъолияти соҳибкории хурд мебошад.  

Бояд қайд намоем, ки ҷалби сармоя ба соҳаи соҳибкории хурд яке аз 

омилҳои иқтисодии рушди соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад. Дар шароити 

имрӯза барои рушди соҳибкории хурд ҷалби сармояи хориҷӣ муҳим буда, бе 

он рушди ин намуди соҳибкориро тасаввур намудан ғайриимкон аст. Аз ин 

рӯ бояд шароити мусоиди боваринок ва эътимоднокро баҳри сармоягузорони 

хориҷӣ таъмин намуд164.  

Ба ибораи дигар, муҳити сармоягузории соҳибкории хурд бояд тарзе 

ташкил карда шавад, ки «барои соҳибкорони эҳтимолӣ» сармоягузорӣ 

намудани ин соҳа манфиатовар бошад. Ба маънои васеъ сармоягузорӣ ин 

ҷудо намудани маблағ бо мақсади дар оянда зиёд намудани он аст. Дар 

баробари ин афзоиши сармоя барои ба сармоягузор ҷуброн кардани маблағҳо 

барои даст кашидан аз истифода, истеъмол дар давраи ҷорӣ ва таваккали он 

аз беқурбшавӣ дар давраи минбаъда бояд кофӣ бошад165.  

                                                 
164 Ниг.: Бозоров Р.Б. Правовые проблемы инвестиционной поддержки малого и средного бизнеса в РТ // 

Вестник национального университета (научный журнал). – Душанбе, 2002. – № 2. – С. 49–53. 
165 Ниг.: Идрисов А. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М., 1995. – С. 14. 
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Дар амал, аз ҷумла дар соҳаи соҳибкории хурд, намудҳои зерини 

сармоягузориро фарқ бояд кард: сармоягузорӣ ба дороиҳои воқеӣ, 

сармоягузорӣ ба дороиҳои пулӣ, сармоягузорӣ ба дороиҳои ғайримоддӣ. 

Ҳамаи сармоягузориҳои эҳтимолиро ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:  

– сармоягузориҳои пассив, ки агар ба аҳаммияти он назар намоем, бад 

нашудани нишондиҳандаҳои даромадро аз сармоягузорӣ ба амалиётҳои ин 

ташкилот аз ҳисоби иваз кардани таҷҳизоти куҳнашуда, тайёр намудани 

кормандони нав бар ивази кормандони аз кор рафта ва ғайраро таъмин 

менамоянд;  

– сармоягузориҳои мустақим, ки баландбардории рақобатпазирии 

ташкилот ва даромаднокии онро дар муқоиса ба даромадҳои пештар 

бадастовардашуда аз ҳисоби ҷорӣ намудани технологияҳои нав, ташкили 

истеҳсоли моли ниёзи мардум, фатҳи бозорҳои нав ё нест кардани 

ташкилотҳои ракобатпазиро таъмин менамоянд166.  

Соҳибкории хурд ба ин ду намуди сармоягузорӣ эҳтиёҷ дорад, ҳамзамон 

ба сифати сармоягузор баромад мекунад ва ҳам ба сармоягузории гурӯҳи 

дуюм манфиатдор аст. Ба назар мерасад, ки сармоягузорӣ ҳамчун омил ба 

пастшавии сатҳи таваккали соҳибкории хурд мусоидат менамояд. Дар ин ҷо 

ба назар гирифтан зарур аст, ки аз нуқтаи назари умумӣ, сатҳи таваккал, ки 

бо соҳибкории хурду миёна алоқаманданд, бо қобилияти мутобиқшавии 

самаранок, вокуниш кардан ба мушкилоти дохиливу беруна пешгӯӣ карда 

мешавад.  

Ташкилотҳои соҳибкории хурд на ҳама вақт қобилияти баланди 

мутобиқшавиро ба даст оварда метавонанд. Одатан таъсис ва фаъолияти 

бомуваффақияти соҳибкорони хурд пурра ба як шахс ё гурӯҳи хурди 

одамоне, ки барои ба даст овардани фоидаи бомуваффақиятона 

салоҳиятноканд, аммо сари вақт тағйироти сохториро дар соҳаи ҳуқуқ, 

                                                 
166 Ниг.: Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной 

деятельности: учеб. пособие. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-Пресса», 1998. – С. 67. 
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иқтисодиёт таҳлил ва чораҳои дахлдор андешида наметавонанд, вобаста 

мебошанд.  

Ба омилҳои боздошти рушди соҳибкории хурд тавсифи фаъолияти 

соҳибкориро тааллуқ донистан мумкин аст. Чунончи, баъзе намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ танҳо дар сурати мутамарказии сармояи калони 

молиявӣ ва иқтисодӣ, зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолот ва ғайра самаранок амалӣ 

шуда метавонанд, ки одатан тавассути ташкили ин ё он шакли инҳисороти 

иқтисодӣ ба даст оварда мешавад.  

Чунин ҳолат воқеан дар соҳаи ҳуқуқӣ низ эътироф карда мешавад. 

Чунончи, тибқи м. 4 Қонуни ҶТ аз 5 марти соли 2007, «Дар бораи 

инҳисороти табиӣ»167 қонунгузор ин воҳиди иқтисодӣ-ҳуқуқиро ҳамчун 

инҳисороти табиӣ ифода мекунад. Инҳисороти табиӣ ин ҳолати бозори 

молест (кор, хизматрасонӣ), ки ҳангоми он ташкил кардани шароити 

рақобатнок барои қонеъ гардонидани талабот ба намудҳои муайяни молҳо 

(корҳо, хизматрасониҳо) ғайриимкон аст, ё ин амал бо назардошти 

хусусиятҳои хоси технологии истеҳсолот (бинобар хеле кам шудани хароҷот 

ба воҳиди мол вобаста ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот) аз нигоҳи иқтисодӣ 

қобили қабул намебошад. Таҳлили мафҳуми овардашудаи меъёрии 

инҳисороти табиӣ нишон медиҳад, ки субъектҳои соҳибкории хурд амалан ба 

ташкилотҳои номбаркардашудаи инҳисорот тааллуқ дошта наметавонанд. Ин 

бо ду ҳолат тасдиқ мегардад:  

Якум, чуноне ки аз мафҳуми инҳисороти табиӣ бармеояд, барои он 

ҳаҷми калони истеҳсолот хос аст, ки дар навбати худ аломати сифатии 

соҳибкории хурд ба ҳисоб намеравад.  

Дуюм, соҳаи соҳибкории хурд бо рушди рақобат дар бозори дахлдори 

мол алоқаманд аст, ҳол он ки барои инҳисороти табиӣ аломати асосӣ ин 

набудани рақобат аст.  

                                                 
167 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2007. – № 3. – Мод. 168; с. 2008. – № 10. – Мод. 814; с. 

2013. – № 12. – Мод. 899; с. 2015. – № 11. – Мод. 977; Қонуни ҶТ аз 18.07.2017 с., № 1460.  
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Қонунгузории ҶТ фаъолияти соҳибкории хурдро дар алоқамандӣ бо 

субъектҳои инҳисороти табиӣ истисно мекунад. Ба соҳаи фаъолияти 

субъектҳои инҳисороти табиӣ чунин хизматрасониҳо дохил мешаванд: 

хизматрасонӣ дар мавриди истеҳсол, ҳамлу нақли нафт ва маҳсулоти нафтӣ 

тавассути қубурҳои магистралӣ; хизматрасонӣ дар мавриди истеҳсол, харид 

ва интиқоли гази табиӣ тавассути қубурҳои магистралӣ ва (ё) тақсимкунанда, 

истифодаи дастгоҳҳои газтақсимкунанда ва қубурҳои газгузаронии ба онҳо 

вобаста; хизматрасонӣ дар мавриди истеҳсол, интиқол ва (ё) тақсими неруи 

барқ ва (ё) гармӣ; хизматрасонии ҳамлу нақл тавассути роҳи оҳан; 

хизматрасонии терминалҳои нақлиёт, фурудгоҳҳои ҳавоӣ ва аэронавигатсия; 

хизматрасонии алоқаи барқӣ, почта ва телекоммуникатсия бо истифодаи 

хатҳои шабакаҳои маҳаллӣ; хизматрасонии хоҷагии об ва (ё) системаи 

канализатсия; хизматрасонии ҳамлу нақл тавассути роҳҳои ҳавоӣ дар 

самтҳои маҳаллӣ (м. 5 Қонун). 

 Ба вуҷуд надоштани манъи бевоситаи қонунии фаъолияти субъектҳои 

соҳибкории хурд дар соҳаҳои қайдгардидаи инҳисороти табиӣ диққат додан 

зарур аст. Ба фикри мо чунин ҳолат мавҷудияти баъзе ташкилотҳои хурди 

соҳибкориро дар соҳаҳои дар боло зикргардидаи инҳисороти табиӣ (дар 

баробари субъектҳои инҳисороти табиӣ) истисно намекунад. Умуман, 

фаъолияти ташкилотҳои соҳибкории хурдро таҳлил намуда мушкилоти 

асосиеро ҷудо намудан зарур аст, ки барои душвор гардидани кори онҳо ва 

ҳамчун монеаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар соҳаи соҳибкории хурд мегарданд 

ва онҳо чунинанд: 

– беқурбшавӣ, коҳиши истеҳсолот, бадшавии интизоми пардохт, сатҳи 

баланди меъёри фоиз барои истифодаи қарз (кредит), аз ҷиҳати ҳуқуқӣ суст 

ҳимоя гардидан, сатҳи баланди андоз;  

– сатҳи нисбатан пасти донишҳои ташкиливу иқтисодӣ ва ҳуқуқии 

муассисон ва роҳбарони ташкилотҳои соҳибкории хурд, сатҳи пасти 

маданият ва одоби кории онҳо;  

– номукаммалии механизми дастгирии давлатии соҳибкорони хурд;  
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– норасоии сармоя ва таҷрибаи касбӣ;  

– ба таври зарурӣ таҳқиқ нашудани бозори дохиливу беруна, ки дар 

натиҷа боиси мушкилот бо фурӯши маҳсулот мегардад;  

– дуруст ба ҳисоб нагирифтани хароҷоти кардашуда;  

– набудани стратегияи минтақавӣ, барномаҳои фаврии рушди 

соҳибкории хурд, мақсади фаъолияти истеҳсоливу хоҷагидорӣ, 

банақшагирии ғайриқаноатманд;  

– иваз шудани кормандон дар соҳаи кадрӣ, набудани таҷрибаи 

баландбардории доимии ихтисоси ҳамаи кормандоне, ки дар ташкилотҳои 

соҳибкории хурд кор мекунанд.  

Таҳлили мушкилоти ҳуқуқие, ки ба раванди рушди соҳибкории хурд 

монеъ мешавад, водор мекунад, ба чунин хулоса оем, ки ҳамаи онҳо ба таври 

бояду шояд бо вазъи умумии иқтисодиёт, беқурбшавӣ ва ихтисори 

истеҳсолот, ҳадди пасти талаботи пардохтпазирӣ алоқаманд мебошанд.  

Ҳавасмандиҳои баррасишудаи иқтисодӣ, инчунин маҳдудиятҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ асосан ба ҳуқуқ асос меёбанд. Ба ин маъно ба он чиз 

ишора кардан зарур аст, ки омилҳои қайдгардида ҳамчун асоси ташаккул ва 

рушди омилҳои ҳуқуқии соҳибкории хурд баромад мекунанд.  

Аз тарафи дигар ҳавасмандии ҳуқуқӣ ба сифати шакли ҳуқуқии 

ҳавасмандии дахлдори иқтисодӣ баромад мекунад ва мутаносибан дар бораи 

мавҷуд будани алоқаи мутақобилаи байни ҳавасмандиҳои иқтисодӣ ва 

ҳуқуқии амали соҳибкории хурд хулоса баровардан мумкин аст. Ба фикри мо 

аломатҳои то дараҷае умумии ҳавасмандии ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории 

хурд чунин мебошанд:  

– ба шароити мусоиди амалигардонии манфиатҳои шахсии худ 

алоқаманданд, зеро дар ваъда татбиқи манфиатҳои хусусии субъектҳои 

соҳибкории хурд ё ин ки додани арзишҳо ва ҳатто баъзе вақт дар бекор 

кардан, ё маҳрум кардани арзишҳо ифода меёбанд; 

– дар бораи васеъшавии ҳаҷми имкониятҳо ва озодӣ иттилоъ медиҳанд, 

зеро ба ҳайси зоҳиршавии ҳавасмандии ҳуқуқии ҳуқуқҳои субъективӣ, 
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манфиатҳои қонунӣ имтиёзҳо, бартарӣ, ҷуброн, тавсия ва ғайра барромад 

мекунанд;  

– далели ( мативатсияи) мусбати ҳуқуқиро дар худ ифода менамоянд;  

– барои батартибдарории тағйироти муносибатҳои ҷамъиятӣ равона 

карда шуда, вазифаи рушди алоқаҳои иҷтимоиро иҷро менамоянд;  

– баландбардории фаъолнокии мусбати субъектҳои соҳибкории хурдро 

дар назар доранд168. 

Ҳавасмандии иқтисодию ҳуқуқии соҳибкории хурд нияти ҳуқуқии 

баамалбарории фаъолият оид ба таъсисӣ ва баамалбарории фаъолияти 

соҳибкории хурд аз ҷониби субъектҳои он тибқи қонунгузорӣ дар бораи 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд мебошад. Муҳиммияти мафҳуми 

мазкур барои таҳлили ҳолати ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд ба таври 

зерин пешбинӣ мешавад. Аз як тараф, субъектҳои соҳибкории хурд ин 

субъектҳои маъмулии фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд, яъне шахсони 

ҳуқуқии шаклҳои дахлдори ташкили-ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки 

мақоми ҳуқуқии онҳо дар доираи қонунгузорӣ муайян карда мешавад. Аз 

тарафи дигар хусусияти вазъи ҳуқуқии онҳо бо татбиқи танзими махсуси 

ҳавасмандкунандаи ҳуқуқии фаъолияти онҳо алоқаманд аст. Маҳз дар 

заминаи ин танзими ҳуқуқӣ дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд 

амалӣ карда мешавад.  

Хусусияти қайдгардида аз он иборат аст, ки субъектҳои соҳибкории 

хурд дорои маҷмӯи ҳуқуқҳои субъективие мебошанд, ки бо 

ҳавасмандгардонии ҳуқуқии фаъолияти онҳо алоқаманданд. Ба фикри мо 

категорияҳои ҳуқуқии «ҳавасманди ҳуқуқӣ» ва «ҳавасмандии ҳуқуқии» 

рушди соҳибкории хурд мазмунан мувофиқат мекунанд. Ин, аз ҷумла бо он 

алоқаманд аст, ки ҳама гуна омили ба таври бояду шояд муқарраргардидаи 

ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд ба ташаккул ва мустаҳкамшавӣ, яъне дар 

охир ба рушди низоми соҳибкории хурд мусоидат мекунад.  

                                                 
168 Ниг.: Малько А.В. Стимулы и органичения в праве. – М.: Юрист, 2005 – С. 60. 
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Амалан ҳавасмандии ҳуқуқии соҳибкории хурд (албатта дар маҷмӯъ бо 

дигар омилҳои иқтисодӣ) ба сифати воситаи ҳуқуқии аз ҷониби қонунгузор 

муқаррар кардани тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд мебошад. 

Ҳамин тариқ аввал ҳавасмандиҳои ҳуқуқӣ ба ҳайси воситаҳои ҳуқуқии 

ташкили расмиёти қонеъгардонии манфиати хусусии соҳибкорони хурд 

баромад мекунанд.  

Дуюм, ҳавасмандиҳои таҳлилшавандаро ба омилҳои аз ҷониби 

қонунгузор расман муқарраргардида ва равшан ифоданагардида ҷудо кардан 

мумкин аст. Ин таснифот вобаста ба техникаи қонунгузории муқарраркунии 

ин омилҳо дар қонунгузорӣ гузаронида мешавад.  

Гурӯҳи якуми ҳавасмандиҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби қонунгузор бо мақсади 

ташкили дастгирии ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд ташкил карда 

мешавад. Омилҳои ҳуқуқии гурӯҳи дуюм, баръакс, хусусияти миёнаравӣ 

доранд ва одатан дар кафолатҳои умумӣ барои ҳамаи субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ ё маҳдудиятҳои ҳуқуқии шарикони соҳибкории хурд, пеш аз ҳама 

шахсоне, ки ба соҳибкории калон машғуланд, ифода меёбанд.  

Сеюм, ҳавасмандиҳои ҳуқуқии таҳқиқшавандаро вобаста ба сатҳи 

муқарраркунии онҳо бо тартиби маъмурӣ ҷудо кардан мумкин аст ва дар 

робита ба ин омилҳои ҳуқуқиеро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар сатҳи 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ муқаррар карда шудаанд.  

Ҳавасмандии ҳуқуқӣ дар якҷоягӣ маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ барои рушди 

соҳибкории хурдро мусоидат менамоянд. Маҳдудияти ҳуқуқӣ боздошти 

ҳуқуқии амали ғайриқонунӣ, ки барои қонеъ гардонидани манфиатҳои 

мутақобилаи субъект ва манфиатҳои ҷамъиятӣ дар ҳифз ва ҳимоя шароит 

фароҳам меорад, ин ҳудудҳои дар ҳуқуқ муқарраркардашуда аст, ки дар 

доираи он субъектҳо бояд амал кунанд ва он истиснои имкониятҳои муайян 

дар фаъолияти шахсон мебошад169.  

Ин нуқтаи назар ва мафҳуми маҳдудияти ҳуқуқиро дастгирӣ намуда, 

қайд кардан зарур аст, ки маҳдудияти ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд на 

                                                 
169 Малько А.В. Стимулы и органичения в праве. – С. 91. 
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танҳо рафтори ғайриқонуниро дар ин соҳа, балки дигар амалҳоеро, ки 

зоҳиршавии онро қонунгузор дар назар надорад, ифода менамояд. Дар 

навбати аввал ин дар инҳисоршавии барзиёди бозоре ифода меёбад, ки 

субъектҳои соҳибкории хурд дар он амал мекунанд. 

Амалан қонунгузор маҷмӯи махсуси пешбиникардашудаи санадҳои 

меъёриву ҳуқуқии зиддиинҳисориро эътироф мекунад. Лекин маънои 

қонунгузории зиддиинҳисорӣ аз пурра решакан кардани фаъолияти инҳисорӣ 

иборат набуда, танҳо маҳдудкунии онро ҷиҳати нигоҳ доштани манфиатҳои 

ниҳоии иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ пешбинӣ менамояд.  

Ҳамин тариқ, хусусияти (аломати) аввали маҳдудиятҳои ҳуқуқиро дар 

соҳаи соҳибкории хурд аз боздошт бо кумаки ин маҳдудиятҳо, ҳамзамон 

ҳамчун амалҳои ғайриқонунӣ ва амалҳое, ки хусусияти ғайриқонунӣ 

надоранд, лекин ба рушди соҳибкории хурд (амалҳои барои қонунгузор 

номатлуб дар соҳаи бозор) монеъ мешаванд, иборат мебошад170.  

Хусусияти дигари маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ дар аломати субъективӣ ифода 

меёбанд. Ин маҳдудиятҳо, аз як тараф, ба қонеъгардонии манфиатҳои 

субъектҳои соҳибкории хурд, инчунин манфиатҳои ҳуқуқи оммавии онҳо 

равона гардида, аз тарафи дигар, онҳо бояд ба ном нишондиҳандаҳои 

субъектҳои соҳибкории хурдро маҳдуд намоянд. Қайд менамоем, ки 

субъектҳои мутақобилаи ин самтро ба ду категория ҷудо кардан мумкин аст.  

Ба категорияи якум шахсонеро дохил кардан зарур аст, ки ба фаъоляти 

соҳибкории калон машғуланд (шарикон ё агентҳои хусусӣ). Ин шахсон бо 

субъектҳои соҳибкории хурд дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ 

алоқаи зич доранд. Ба гурӯҳи дуюми нишондиҳандаҳои субъектҳо 

субъектҳои оммавиро дохил кардан зарур аст. Ин мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва шахсони мансабдоре мебошанд, ки аз болои соҳибкорӣ, аз ҷумла 

соҳибкории хурд назорат мебаранд. Онҳо ба субъектҳои муносибатҳои 

ҳуқуқи оммавӣ дохил мешаванд.  

                                                 
170 Ниг: Карягин Н.Е., Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Комментарий к федеральному законодательству о 

государственном регулировании предпринимательской деятельности (научно-практический). СПБ: Питер, 

2003. – С. 59. 
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Таснифоти пешниҳодгардидаи субъектҳои мутақобилаи соҳибкории 

хурд имкон медиҳад, ба чунин хулоса биёем, ки маҳдудиятҳои дар 

қонунгузорӣ дар бораи соҳибкории хурд муқарраргардида ба боздошти ҳам 

шахсони хусусӣ ва ҳам оммавӣ равона гардидаанд. Мутаносибан, боздошти 

маъмулии татбиқи манфиатҳои алоҳидаи хусусӣ ва ҳам баъзе манфиатҳои 

оммавӣ амалӣ мешавад. Ҳамин тариқ, маҳдудиятҳои ҳуқуқии амалинамоии 

соҳибкории хурд ифода меёбанд, ки:  

– онҳо бо шароитҳои номусоиди амалӣ гардонидани манфиатҳои 

субъектҳои соҳибкории хурд алоқаманд буда, ё барои боздошти онҳо ва 

ҳамзамон барои қонеъ гардонидани манфиатҳои шарикон равона карда 

шудаанд;  

– дар бораи кам шудани доираи (ҳаҷми) имконият ва озодии 

соҳибкорони хурд, ки ба ёрии уҳдадориҳо, манъкуниҳо, муҷозотҳо ва ғайра 

амалӣ карда мешавад, хабар медиҳанд;  

– далели ( мативатсияи) манфии ҳуқуқии соҳибкории хурдро дар худ 

ифода мекунанд;  

– барои ҳифзи муносибатҳои субъектҳои соҳибкории хурд равона карда 

шудаанд;  

– пастшавии манфии фаъолнокии субъектҳои соҳибкории хурдро дар 

назар доранд. 

Бо назардошти гузориши боло мафҳуми маҳдудияти ҳуқуқии 

соҳибкории хурдро чунин баҳо додан мумкин аст: Маҳдудияти ҳуқуқии 

соҳибкории хурд боздошти аз нуқтаи назари қонунгузор ғайриқонунӣ ва 

номатлуби амалҳои шарикони хусусӣ ва оммавӣ дар соҳаи соҳибкории хурд 

буда, барои қонеъ гардонидани манфиатҳои хусусӣ ва оммавии субъектҳои 

соҳибкории хурд дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ шароит фароҳам меорад.  

Дар баробари ин омилҳои ҳуқуқии соҳибкории хурдро, инчунин 

маҳдудиятҳои ҳуқуқии дахлдорро ба намудҳои гуногун ҷудо намудан 

мумкин аст. Нахуст онҳоро аз рӯйи мансубият ба соҳаҳои ҳуқуқӣ ҷудо 

кардан зарур аст. Дар робита ба ин онҳоро ба омилҳои ҳуқуқи хусусӣ ва 
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ҳуқуқи оммавӣ ҷудо кардан мумкин аст. Инчунин қайд кардан зарур аст, ки 

қонунгузории амалкунандаи гражданӣ ва соҳибкорӣ субъектҳои соҳибкории 

хурдро аз ҷиҳати ҳуқуқӣ тавсиф намекунанд. Асосан дар қонунгузории 

амалкунанда омилҳои ҳуқуқи оммавии соҳибкории хурд ифода гардидаанд, 

ки ба ҳар ҳол моҳияти калони ҳуқуқи хусусӣ доранд.  

 

3.2. Шаклҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд 

 

Солҳои охир дар ҶТ бо мақсади рушди соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории 

хурд шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд. Чорабиниҳои дар ин 

давра амалишуда, бахусус расмикунонии молу мулки шаҳрвандон, эълон 

кардани моратория (боздошт) ба санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, 

татбиқи ислоҳоти низоми иҷозатномадиҳӣ, мустаҳкам кардани робитаи 

мутақобилаи давлат ва бахши хусусӣ, инчунин тасдиқи Барномаи дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012-2020 ба рушди соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ такони ҷиддӣ бахшиданд171. 

Бояд қайд намуд, ки ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар шакли 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ, молумулкӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва дигар шаклҳо амалӣ 

шуда, ба беҳтар намудани шароити соҳибкорӣ ба низоми бақайдгирии 

соҳибкорӣ, андозбандӣ, иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ, санҷиши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ, бақайдгирии молу мулк, ҳисоботдиҳӣ, танзими 

зиддиинҳисорӣ, сода намудани амалиёти воридотию содиротӣ бо 

дарназардошти санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон, қарздиҳӣ, мораторияи санҷиши фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ асос меёбад. 

Дастгирии давлатии соҳибкории хурд ба воситаи ҳуқуқ ва бо роҳи дар 

қонунгузории амалкунанда пешбинӣ намудани низоми ягонаи меъёрҳо, 

усулҳо, чораҳо ва воситаҳо амалӣ карда мешавад. Меъёрҳо, усулҳо, чораҳо ва 

                                                 
171 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

26.04.2013. [Захираи электронӣ]: URL: http://www.president.tj/node/431815.10.2018 (санаи муроҷиат: 

27.11.2018). 

http://www.president.tj/node/431815.10.2018
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воситаҳо, ки дар қонунгузорӣ ифода гардидаанд, шаклҳои ҳуқуқии дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд мебошанд.  

Дар фарқият ба дигар шаклҳои дастгирӣ, ки ба воситаи онҳо ҳамчун 

қоида доира ва ҳудуди муайяни фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ муқаррар 

карда мешавад, дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ барои васеъ 

намудани имконияти онҳо равона карда шудааст. Вай нисбати ҳам соҳаи 

муайян ё намудҳои мушаххаси субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ (мисол, 

фаъолияти бонкӣ) ва ҳам нисбати субъектҳои муайян (ба монанди 

субъектҳои соҳибкории хурду миёна) амалӣ карда мешавад. Мақсади 

дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ барпо намудани шароити ташкилӣ 

ва иқтисодӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ буда, фаъолияти мақомоти 

давлатиро оид ба татбиқи чорабиниҳои пешбининамудаи барномаҳои 

давлатӣ ва ҳудудии рушди соҳибкориро дар бар мегирад. 

Бинобар ин, дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ низоми бо 

қонунгузорӣ муқарраргардидаи меъёр, усул, чора ва воситаҳое мебошад, ки 

дар маҷмӯъ ба ташкил ва таъмини кори самараноки онҳо равона гардида, 

ҳавасмандгардонии ҳуқуқии субъектҳои мазкур ва маҳдудиятҳои ҳуқуқии 

шахсони бо онҳо алоқамандро баҳо медиҳад. 

Дар асоси мафҳуми зикркардашудаи категорияи «дастгирии давлатии 

субъектҳои соҳибкории хурд» мафҳуми «шакли ҳуқуқии дастгирии давлатии 

соҳибкории хурдро чунин баҳо додан мумкин аст. Шакли ҳуқуқии дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд чораҳои (усул, воситаҳои) аниқи дорои хусусияти 

аз ҷиҳати ҳуқуқӣ маҳдуд ва ҳавасмандкунандае мебошад, ки ба таъсис ва (ё) 

дастгирии сатҳи фаъолияти низоми субъектҳои соҳибкории хурд равона 

гардидаанд.  

Моҳиятан шаклҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии зикргардида, ки дар 

қонунгузорӣ ифода ёфтаанд, маҷмӯи омилҳои ҳуқуқӣ ва маҳдудиятҳои 

ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд мебошад. Бо дастгирии ин воситаҳо 

қонунгузор кӯшиш мекунад, ки соҳаи соҳибкориро ба самти ба фикри ӯ 

зарурӣ равона созад. Асосҳои дар боло зикршудаи дастгирии давлатии 
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субъектҳои соҳибкории хурд ва шакли ҳуқуқии дастгирии давлатиро ба асос 

гирифта, шаклҳои баррасишавандаро аз рӯйи хусусиятҳояшон ба 

ҳуқуқпешниҳодкунанда ва ҳуқуқмаҳдудкунанда ҷудо кардан мумкин аст.  

Дар сурати истифодаи шакли ҳуқуқпешниҳодкунанда ба субъектҳои 

соҳибкории хурд ҳуқуқҳои муайяни субъективӣ дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ дода мешаванд (хусусияти ҳуқуқи хусусӣ ва ҳуқуқи 

оммавидошта), ки дар маҷмӯъ ба кори бемонеаи соҳибкории хурд мусоидат 

мекунанд.  

Баръакс, шаклҳои ҳуқуқмаҳдудкунанда ҳуқуқҳои муайяни субъективии 

шариконро истисно мекунанд, аз ҷумла мақомоти дахлдори ҳокимияти 

давлатӣ татбиқи як қатор ҳуқуқҳои субъективии шахсони зикргардидаро 

бозмедоранд. Категорияи дастгирии давлатии соҳибкории хурдро аз нуқтаи 

назари ҳуқуқӣ таҳқиқ карда истода, ҳадди ақал ба ду ҳолат диққат додан 

зарур аст.  

Якум, нишон додан зарур аст, ки дастгирии давлатии соҳибкории хурд 

ҳамчун қисми таркибии дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ баромад 

мекунад.  

Дуюм, дастгирии давлатии соҳибкории хурд мазмунан қисми категорияи 

«танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ» (қисми танзими давлатии 

соҳибкории хурд) ба ҳисоб меравад.  

Ба ибораи дигар, дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар доираи 

танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад. Зимнан дар 

илми ҳуқуқшиносӣ ин танзим низоми идорӣ (иерархӣ) номида мешавад ва 

аксар вақт бо зарурати пеш аз ҳама манфиатҳои оммавӣ алоқаманд 

мебошад172.  

Бо ин нуқтаи назар умуман розӣ шуда, ба он чиз диққат додан зарур аст, 

ки ҳифзи манфиатҳои оммавӣ ҳамзамон ҳифзи манфиатҳои хусусии 

шахсонеро дар назар дорад, ки ба фаъолияти соҳибкории хурд машғуланд. 

                                                 
172 Ниг.: Белых B.C. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. – 

М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2005. – С. 268. 
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Воситаи муҳимми ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории хурд одатан 

дахолати молиявии давлат ба шумор меравад. Он ҳам аз ҳисоби маблағҳои 

буҷети давлатӣ (субсидия, дотатсия) ва ҳам аз ҳисоби дигар сарчашмаҳо 

(имтиёзи андозӣ, бурсияҳо оид ба қарз) ба амал бароварда мешавад. Ба 

шаклҳои асосии ҳуқуқии дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд, 

ки аз ҷониби давлат амалӣ карда мешавад ва дар қонунгузории амалкунанда 

муқаррар карда шудаанд, ҳавасмандгардонии молиявӣ-ҳуқуқии соҳибкории 

хурд тааллуқ дорад.  

Мазмунан ҳавасмандгардонии мазкур аз қонунгузории андоз ва буҷет 

бармеояд. Новобаста аз он ки ҳавасмандгардонии молиявӣ-ҳуқуқии 

соҳибкории хурд, бешубҳа ба соҳаи ҳуқуқи оммавӣ дохил мешавад, бо 

вуҷуди он аҳаммияти ҳуқуқи хусусиро низ доро аст. Татбиқи он аз як тараф 

ба пастшавии пардохти андоз аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурд 

мусоидат мекунад. Аз тарафи дигар, дар доираи ин ҳавасмандгардонӣ ба 

субъектҳои соҳибкории хурд дар ин ё он асосҳои ҳуқуқӣ маблағҳои буҷетӣ 

ҷудо карда мешаванд (ҳавасмандгардонии ҳуқуқи буҷетӣ), яъне 

сармоягузории буҷетии соҳаи соҳибкории хурд амалӣ мешавад. Ин дар 

навбати худ боиси баланд шудани фаъолнокии ҳуқуқи хусусии субъектҳои 

соҳибкории хурд мегардад. Аз ҷумла, доираи субъектҳои соҳибкории хурд аз 

ҳисоби таъсиси субъектҳои нав васеъ мегардад.  

Ҳамин тавр ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки танзими молиявӣ-

ҳуқуқии соҳаи соҳибкории хурд ҳамчун воситаи қонеъгардонии на танҳо 

манфиатҳои оммавӣ, балки хусусӣ дар ин соҳа мебошад. Маҳз бо кумаки 

танзими молиявӣ-ҳуқуқӣ манфиатҳои хусусии доираи номуайяни субъектҳои 

соҳибкории хурд қонеъ гардонида шуда, тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи мазкур, 

ки бо қонунгузорӣ муайян карда шудааст, таъмин карда мешавад. Чунин 

тартиботи ҳуқуқиро аз рӯйи самташ ҳамчун тартиботи ҳуқуқии 

ҳавасмандкунанда, ба ҳуқуқи хусусӣ тавсиф додан мумкин аст, гарчанде ки 

бо кумаки дастурамалҳои ҳуқуқи оммавӣ муқаррар карда мешаванд. Сухан 

дар бораи он меравад, ки чунин тартиботи ҳуқуқӣ аз рӯйи моҳияти худ ба 
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ташаккули намуди муайяни соҳибкорӣ ва васеъшавии фаъолияти хусусияти 

соҳибкоридошта мусоидат мекунад.  

Бояд қайд намоем, ки яке аз самтҳои асосии дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд (яке аз шаклҳои ҳуқуқӣ) муқаррар намудани имтиёзҳои 

андоз, инчунин афзалиятҳои алоҳида дар соҳаи маъмурикунонии андоз 

(назорати андоз) мебошад, ки моҳияти хусусӣ-ҳуқуқӣ доштани танзими 

молиявӣ-ҳуқуқии онро ифода менамояд. 

Кодекси андоз низоми соддакардашудаи андозбандиро барои ташкилоту 

соҳибкорони инфиродӣ муқаррар кардааст. Татбиқи низоми содакардашудаи 

андозбандӣ аз ҷониби ташкилотҳо иваз намудани пардохти андоз аз фоидаи 

ташкилот, андоз аз молу мулки ташкилот ва андози ягонаи иҷтимоиро ба 

пардохти андози ягона пешбинӣ менамояд, ки аз рӯйи натиҷаи фаъолияти 

хоҷагидории ташкилотҳо барои давраи андоз ҳисоб карда мешавад.  

Ташкилотҳое, ки низоми соддакардашудаи андозбандиро истифода 

мебаранд, андозсупорандагони андоз аз арзиши иловашуда (минбаъд ААИ) 

эътироф карда намешаванд, ба истиснои ААИ, ки тибқи КА ҶТ ҳангоми 

ворид кардани мол ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурӣ бояд пардохт карда шавад. 

Дигар андозҳо аз ҷониби ташкилотҳое, ки низоми содакардашудаи 

андозбандиро истифода мебаранд, тибқи низоми умумии андозбандӣ пардохт 

карда мешаванд.  

Моддаи 290 КА ҶТ низоми соддакардашудаи андозбандиро барои 

субъектҳои соҳибкории хурд пешбинӣ менамояд, ки тибқи он субъектҳои 

соҳибкории хурд андоз аз фоидаро барои шахсони ҳуқуқӣ ё андози 

даромадро барои соҳибкорони инфиродӣ бо тартиби содакардашуда пешбинӣ 

менамоянд. Тибқи м. 298 КА ҶТ низоми содакардашудаи андозбандӣ барои 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (минбаъд – андози ягона) барои 

низоми махсус андозбандии субъектҳои соҳибкории хурде мебошад, ки 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро бе коркарди минбаъда амалӣ менамоянд, 

пешбинӣ шудааст.  
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Андози ягона аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва дигар 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода карда мешавад, ки 

барои онҳо замин воситаи асосии фаъолияти соҳибкорӣ (минбаъд – 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ) мебошад. Супорандаи андози 

ягона дар қисми фаъолияте, ки бо андози ягона андозбандӣ мешавад, аз 

пардохти андозҳои зерин озод карда мешаванд: 

– андоз аз фоида (андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои 

соҳибкории хурд), ба истиснои даромадҳои дар манбаи пардохт 

андозбандишаванда; 

– андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудае, 

ки ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави гумрукии ҶТ пардохта мешавад ва 

(ё) дар ҳолати анҷом ёфтани амалиётҳои дар манбаи пардохт 

андозбандишаванда; 

– андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 

– андози замин. 

Тибқи м. 283 КА ҶТ низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти 

соҳибкориро тибқи патент амалӣ менамоянд, низоми махсуси андозбандӣ 

мебошад, ки дар асоси он соҳибони патент уҳдадоранд, андозҳои 

муқаррарнамударо ба андозаи устувор новобаста аз даромади бадастомада 

пардохт намоянд. Дар соли тақвимӣ даромади умумии истифодабарандаи 

низоми патентӣ наметавонад аз 100 ҳазор сомонӣ бештар бошад (минбаъд 

ҳадди даромад барои системаи патентӣ).  

Истифодаи низоми патентӣ соҳибкори инфиродиро аз инҳо озод 

менамояд: 

– пардохтани андозҳо аз даромадҳои фаъолияти соҳибкории инфиродии 

ӯ, ки дар қ. 2 ва 3, м. 6 КА ҶТ муқаррар шудаанд, ба истиснои андоз аз 

даромад ва андози иҷтимоии бевосита ба арзиши (нархи) патент 

дохилшаванда; 

– аз пешниҳоди ҳисоботи андоз, ба истиснои пешниҳод намудани 

эъломияи даромади умумӣ барои соли гузаштаи тақвимӣ (ё барои давраи аз 
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оғози соли тақвимӣ дар ҳолати қатъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ) бо 

замимаи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои бонкӣ доир ба пардохти андозҳо; 

– истифодабарии мошинаҳои назоратӣ-хазинавӣ, агар КА ҶТ тартиби 

дигаре муқаррар накарда бошад.  

 Дар баробари ин, имтиёзҳои андоз барои фаъолияти соҳибкорӣ амал 

мекунанд. Чунончи, воридоти таҷҳизоти истеҳсолӣ-технологӣ ва техникаи 

кишоварзӣ, хизматрасонии тиббӣ, хизматрасонӣ дар соҳаи маориф, таҳвили 

рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, адабиёти бачагона, бадеӣ ва илмӣ-техникӣ, молҳои 

кӯдакона аз ААИ ва боҷи гумрукӣ озод ҳастанд.  

Истифодаи низоми содакардашудаи андозбандӣ аз ҷониби соҳибкорони 

инфиродӣ ивази пардохти андозро аз даромади шахсони воқеӣ (нисбати 

даромадҳое, ки аз баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ба даст оварда 

мешаванд) ва андози ягонаи иҷтимоиро аз даромадҳое, ки аз фаъолияти 

соҳибкорӣ ба даст оварда шудаанд, инчунин дигар мукофотпулиҳое, ки аз 

ҷониби онҳо ба манфиати шахсони воқеӣ ҳисоб карда мешаванд, бо пардохти 

андози ягона, ки аз рӯйи натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ барои давраи 

андоз ҳисоб карда мешаванд, пешбинӣ менамояд.  

Гуфтаҳои боло марбут ба ҳавасмандгардонии андозӣ-ҳуқуқии 

соҳибкории хурд имкон медиҳад, хулоса барорем, ки чунин 

ҳавасмандгардонӣ қариб ки дар ҳама гуна ҳолат боиси пастшавии вазнинии 

андоз ва сустшавии маъмурикунонии андоз аз ҳисоби кам кардани спектри 

андозҳо (ивази массаи асосии онҳо ба пардохти ягона) мегардад, ки 

субъектҳои соҳибкории хурд дар доираи ин ё он низоми махсуси андоз 

пардохт менамоянд. Амалан қонунгузор дар ҳолатҳои таҳқиқшаванда ба 

субъекти соҳибкории хурд имкон медиҳад, ки барои фаъолнокӣ, васеъ 

намудани фаъолияти соҳибкории худ маблағ, қувва ва вақт ҷудо намояд.  

Дар баробари дастгирии молиявӣ-ҳуқуқии соҳибкории хурд ба шаклҳои 

дастгирии соҳибкории хурд, инчунин маҷмӯи меъёрҳоеро дохил намудан 

мумкин аст, ки ба ташкили ҳимояи ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд аз 

дахолати ғайриқонунӣ ба кори онҳо ба ном аз дахолати дигар субъектҳои 
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мутақобилаи оммавӣ равона гардидаанд. Ин меъёрҳои ҳуқуқии самти оммавӣ 

дошта, моҳиятан воситаҳои оммавӣ-ҳуқуқии татбиқи принсипи гражданӣ-

ҳуқуқӣ оид ба дахолат накардани ягон кас ба корҳои шахсӣ мебошад. Ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ин принсип хислати комплексӣ дошта, 

ба муносибатҳои ҳуқуқии хусусӣ ва ҳам оммавӣ татбиқ карда мешавад.  

Асоси ин маҷмӯи меъёрҳоро Қонунҳои ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ», «Дар бораи мораторияи санҷишҳои 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ»173 ва «Дар бораи 

мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 

истеҳсолӣ» 174 ташкил медиҳанд.  

Ба принсипҳои асосии ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҶТ 

тааллуқ доранд: қонуният; шаффофияти фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ; 

баробарҳуқуқии ҳамаи субъектҳои соҳибкорӣ; кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва 

таъмини фаъолияти озоди субъекти соҳибкорӣ; иштироки озоди субъектҳои 

соҳибкорӣ дар таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба манфиатҳои 

соҳибкорӣ дахлдошта; афзалияти рушди соҳибкории хурд ва миёна (м. 3 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ»). 

Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти соҳибкорӣ бо роҳҳои 

сода намудани тартиби бақайдгирии субъекти соҳибкорӣ, дар асоси 

муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ маҳдуд кардани санҷиши фаъолияти 

субъекти соҳибкорӣ, ба суд шикоят овардани мақоми ваколатдори давлатӣ аз 

амали (беамалии) шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии субъекти фаъолияти соҳибкориро халалдор мекунанд, 

ҳисоб кардани собиқаи меҳнатии соҳибкори инфиродӣ тибқи қонунгузории 

ҶТ ва ғайраҳо амалӣ карда мешавад.  

Механизми муфиди дастгирии соҳибкории хурд, шаклҳои бавоситаи 

молумулкии мусоидат ба рушди соҳибкории хурд аз ҷониби давлат мебошад, 

ки метавон ба он қарз (кредит) додан ба соҳибкорони хурд аз ҳисоби 

                                                 
173 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012. – № 7. – Мод. 709; 2015. – № 1192. 
174 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2018. – № 1505. 
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намудҳои алоҳидаи молумулкии давлатӣ ва имтиёзҳои ширкатҳои лизингии 

ғайридавлатӣ, ки бо ширкатҳои хурд ҳамкорӣ менамоянд, бошад. Дар 

шароити маҳдуд будани сарчашмаҳои буҷетӣ, кумаки давлатӣ ба соҳибкории 

хурд дар Тоҷикистон, механизмҳои бо пешниҳоди кафолатҳо оид ба қарз аз 

ҳисоби амволи давлатӣ ва маҳаллӣ алоқаманд, муҳиммияти махсус пайдо 

менамояд. Механизмҳои мазкурро метавон дар ҷараёни дастгирии 

соҳибкории хурд татбиқ намуд. Бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои сармоягузорӣ, 

лизингӣ ва дигар сармоягузорон барои маблағгузории кӯтоҳмуҳлат ва 

дарозмуҳлат ба корхонаҳои хурд дар ҳолате ҳавасманд мешаванд, ки агар 

сармоягузории онҳо бо воситае таъмин шуда бошад. Ширкат ва ҷамъиятҳои 

хурд дорои моли бозоргир ба миқдори дахлдор воситаҳои таъминотӣ 

надоранд, аммо дар ин ҷо ҷиҳати дастгирии онҳо метавонад давлат ва 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вориди муносибатҳо шаванд, ки ба 

ҳайси кафолати воситаҳои қарзи молу мулки худро пешниҳод намояд. 

Дар баробари шакли оммавӣ-ҳуқуқии дастгирии субъектҳои соҳибкории 

хурд, барои рушди соҳибкории хурд шакли хусусӣ-ҳуқуқӣ низ мусоидат 

менамояд. Агар шакли оммавӣ-ҳуқуқии дастгирӣ дар доираи танзими 

ҳуқуқии муносибатҳои оммавӣ (андозбандӣ, дастгирии давлатӣ ва ғайра) 

баамал бароварда шавад, пас шакли хусусӣ-ҳуқуқии дастгирӣ дар доираи 

танзими хусусӣ-ҳуқуқии муносибатҳо бо иштироки субъектҳои соҳибкории 

хурд амалӣ мегардад. Бояд қайд намуд, ки таснифоти шаклҳои дастгирии 

бахши соҳибкории хурд, ки номбар гардиданд, маъмулан дорои хислати 

шартӣ мебошанд. Масалан, танзими зиддиинҳисории фаъолияти соҳибкорӣ, 

аз ҷумла соҳибкории хурд бояд аз рӯйи асоси худ ба доираи ҳуқуқи оммавӣ 

дохил намуд. Аммо бо назардошти он, ки тавассути чунин танзимнамоӣ 

ҳуқуқҳои хусусии шарикҳои хусусии субъектҳои соҳибкории хурд маҳдуд 

карда мешаванд, баён намудан мункин аст, ки танзимнамоии баррасишаванда 

инчунин дорои хислати хусусӣ-ҳуқуқӣ низ мебошад.  

Ба шаклҳои хусусӣ-ҳуқуқии дастгирӣ дар бахши соҳибкории хурд 

метавон дохил намуд: ташкили қарздиҳии (кредитдиҳии) имтиёзнок ба 
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субъектҳои соҳибкории хурд; суғуртакунии субъектҳои соҳибкории хурд дар 

асосҳои имтиёзнок; таъмини иштироки субъектҳои соҳибкории хурд дар 

муносибатҳои шартномавӣ оид ба иҷроиши фармоишҳо барои супоридани 

мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ барои эҳтиёҷоти давлат ва ғайра.  

Чораҳои сиёсати қарзӣ (кредитӣ) – усули муҳимми ҳавасмандгардонии 

рушди соҳибкории хурд мебошанд. Он аз таъмини шартҳои имтиёзноки 

қарздиҳӣ ва ё сабук намудани дастрасӣ ба қарз (бо роҳи кафолати давлат дар 

якҷоягӣ) иборат бояд бошад. Дар баробари ин дастгирии ҳуқуқии 

баррасишаванда бо роҳи таъсис додани ҷамъияти қарзии мутақобилаи 

субъектҳои соҳибкории хурд ва дар қонунгузорӣ муқаррар намудани ҳолати 

ҳуқуқии он ба амал баровардан мумкин аст. Ҷамъияти қарзии мутақобили 

субъектҳои соҳибкории хурд барои ҷамънамоии воситаҳои пулии муваққатан 

озоди иштирокчиёни ин ҷамъият бо мақсади расонидани кумаки молиявӣ ба 

онҳо бояд таъсис дода шавад.  

Чунин ташкилотҳои ҳуқуқӣ метавонанд захираҳои ҳатмиро дар Бонки 

миллии Тоҷикистон нигоҳ доранд, ҳаҷм, давравӣ ва тартиби ҷойгир 

намудани амонатҳо (пасандозҳо)-и иштирокчиёни ҷамъиятҳои номбаршуда, 

инчунин нархи болоӣ, муҳлат ва шартҳои хизматрасонии кумаки молиявиро 

муайян намоянд. Дар баробари ин шахсони номбаршуда ҳуқуқ надоранд 

воситаҳои пулиро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки иштирокчии чунин 

ҷамъиятҳо намебошанд, пешниҳод намоянд. Ҷамъияти қарзии мутақобила 

субъектҳои соҳибкории хурдро баррасӣ намуда, бояд қайд кард, ки аз рӯйи 

моҳияти худ он ба ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобила монандӣ доранд (м. 1055 

КГ ҶТ). Онҳо ба ақидаи мо метавонанд шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба 

категорияи субъектҳои соҳибкории хурд тааллуқдоштаро муттаҳид намоянд.  

 Дар қатори қарзи (кредити) бонкӣ барои рушди соҳибкории хурд 

метавонад чунин усули молиякунонӣ ба монанди амалиётҳои лизингӣ 

(лизинг) баромад намояд. Дар натиҷаи истифодаи он додани молумулк ба 

истифодабарии муваққатӣ бо шартҳои муҳлатнок, бо бозгашт ва музднок 

воқеан анҷом дода мешавад. Бо сабабе ки дар муносибатҳои лизингӣ 
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принсипҳои асосии кредитикунонӣ амалӣ карда мешаванд, аз рӯйи мазмуни 

худ лизинг ба муносибатҳои кредитӣ наздик буда, аз ин ҷиҳат дар адабиёти 

иқтисодӣ, он ҳамчун тарзи махсуси кредитикунонӣ на дар шакли пулӣ, балки 

молӣ баррасӣ карда мешавад175.  

Ҳамин тавр, дар маънои иқтисодӣ лизинг ин кредите мебошад, ки 

лизингдиҳанда ба лизинггиранда дар шакли молу мулк ба истифодабарӣ 

медиҳад176. Вале дар монандии муносибатҳои кредитӣ ва лизингӣ танҳо дар 

маънои иқтисодӣ сухан рондан мумкин аст. Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ 

шартномаи лизинг аз шартномаи кредитӣ ва қарз хеле фарқ менамояд. 

Предмети шартномаи лизинг ашёҳои моддӣ буда, шартномаи кредит, бошад 

маблағҳои пулӣ мебошад. 

Аз рӯйи шартномаи лизингӣ ашёи муайяни инфиродӣ ба лизинггиранда 

барои истифода дода мешавад, аз рӯйи шартномаи қарз бошад қарзгиранда 

ашёҳои дорои аломатҳои муайяни гурӯҳиро аз соҳибмулк мегирад. Бо сабабе 

ки лизингдиҳанда ба лизинггиранда на маблағҳои пулиро пешниҳод 

менамояд, балки молумулкро лизинг ба молиякунонии инвеститсионӣ 

монанд мебошад. Маҳз дар ҳамин маъно табиати иқтисодии лизинг дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷораи молиявӣ(лизинг)177 муайян карда мешавад. 

Тибқи м. 2 қонуни мазкур фаъолияти лизингӣ ҳамчун намуди фаъолияти 

сармоягузорӣ оид ба харидани молу мулк ва бо лизинг додани он маънидод 

карда мешавад. Ва дар охир мақсади қонун тибқи дебочаи он рушди шаклҳои 

сармоя ба воситаҳои истеҳсолот дар асоси иҷораи молиявӣ (лизинг) ва 

таъмини самараноки молиякунонӣ мебошад.  

Бояд қайд намоем лизинг дорои механизми мусбат мебошад, ки 

имконият медиҳад онро дар соҳаи фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд 

татбиқ кард. Пеш аз ҳама, лизинг имконияти ба даст овардани таҷҳизотро дар 

мавриди номуайян будани ҷалби воситаҳои қарзӣ ба субъектҳои соҳибкории 

                                                 
175 Ниг.: Прилуцкий Л.Н. Правовые основы лизинговые деятельности в Российский Федератции. – М., 1996. 

– С. 3. 
176 Ниг.: Ченларева Е. Экономическая сущность лизинг // Хозяйства и право. – 1994. – № 4. – С. 19. 
177 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2003. – № 4. – Мод. 139; 2016. – № 1300; 2016. – № 11. – 

Мод. 891; 2019. – № 1580. 
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хурд медиҳад. Ташкилотҳои хурд то дараҷае барои гирифтани молумулк 

тибқи шартномаи лизинг нисбат ба гирифтани кредит барои харидани он 

ҳавасманд мебошад. Ба ғайр аз он лизинг гирифтани таҷҳизотро бе пардохт 

намудани маблағи пурраи он таъмин менамояд ва ин имконият медиҳад 

истеҳсолотро бе ҷалби хароҷотҳои калон ташкил намуд.  

Дар фарқият бо шартномаи кредит шартномаи лизинг то дараҷае 

чандирӣ мебошад. Муҳлат ва ҳаҷми пардохт дар натиҷаи созиши 

мутақобилаи тарафҳо муқарраркардашуда, ки манфиати ҳар яки онҳоро 

ифода менамояд. Ҳамзамон, тарафҳо метавонанд тартиб ва хислати 

пардохтҳои лизингиро маслиҳат намоянд. Масалан, мумкин аст дар 

шартнома таъхири пардохти аввала муқаррар карда шавад, пардохтҳо қисман 

ё пурра дар шакли молӣ дар таҷҳизоти лизингии истеҳсолшаванда ё 

хизматҳои мутақобила ифода карда шаванд.  

Ба ғайр аз он лизинг воситаи мувофиқ барои аз нав кардани фондҳои 

асосӣ баромад менамоянд. Он имконият медиҳад, ки вазифаҳои истеҳсолиро 

ба воситаи истифодаи муваққатии мошин ва таҷҳизот ҳал намояд. Ин дар 

навбати худ имконияти лизинггирандаро оид ба соҳибмулки таҷҳизот шудан 

баъди ба охир расидани муҳлати шартнома истисно наменамояд.  

Дар шароити ҳозира гирифтани кредити (қарзи) бонкӣ аз ҷониби 

соҳибкорони хурд то дараҷае душвор мебошад. Сабаби асосии даст кашидан 

аз додани кредит ва монеъ шудани ташкилотҳои кредитӣ (қарзӣ) барои 

додани қарз ба соҳибкорони хурд қобилияти таъминоти заруриро пешниҳод 

карда натавонистани субъектҳои соҳибкории хурд мебошад. Барои даст 

кашидан аз додани қарз (кредит) аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дараҷаи 

баланди таваккал барои баргардонидани кредит аз ҷониби субъектҳои 

соҳибкории хурду миёна низ асос мегардад. Бо сабабе ки соҳибкорони хурд 

аз рӯйи моҳияташ ҳангоми калавиши бозорӣ ва дигари иқтисодӣ бисёр вақт 

боиси нокомӣ мегарданд, захираҳои зарурии молиявие низ надоранд, ки дар 

давраи пастравии иқтисодиёт ҳолати худро нигоҳ доранд, ташкилотҳои қарзӣ 

(бонкҳо) ба субъектҳои соҳибкории хурд бо дили нохоҳам ҳамкорӣ 
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мекунанд. Аз ин ҷо барои рушди соҳибкории хурд дар Тоҷикистон тавассути 

ҷалби давлат, бахши хусусӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва байналмилалии молиявӣ, 

яъне дар шакли омехта таъсис ва рушд додани фондҳои замонатӣ мувофиқи 

мақсад аст178.  

Албатта Кодекси гражданӣ замонатро ҳамчун тарзи таъмини иҷрои 

уҳдадориҳо муқаррар менамояд. Вале масъалаи таъсис ва рушди фондҳои 

замонатӣ хислати комплексӣ дошта, ҳам қонунгузории гражданӣ ва ҳам 

молиявиро дар бар мегирад. Аз тарафи дигар меъёрҳои қонунгузориҳои 

зикршуда бо сабаби номукаммал буданашон барои рушди соҳибкории хурд 

мусоидат карда наметавонанд. Аз ин ҷо зарурати фароҳам овардани 

заминаҳои мукаммали танзими ҳуқуқии фондҳои кафолатӣ ба вуҷуд 

омадааст. Ба ҳайси ин метавонад Қонуни ҶТ «Дар бораи фондҳои замонатӣ» 

баромад намояд. Дар он бояд асосҳои иқтисодию ҳуқуқӣ таҳлил ва 

фаъолияти фондҳои замонатӣ, шартҳои барпо намудани он, сармояи 

кафолатӣ, сарчашмаҳои ташаккул ва дараҷаи камтарини сармояи оинномавӣ, 

тартиби додани замонат, ҷавобгарии фондҳои замонатӣ ва ғайра бояд муайян 

карда шавад. Мақсади асосии фаъолияти онҳо мусоидат кардан барои 

гирифтани кредити бонкӣ ва дигар воситаҳои молиявӣ ба субъектҳои 

соҳибкории хурду миёна мебошад. Бо роҳандозӣ намудани фаъолияти 

фондҳои замонатӣ, яке аз мақсадҳои давлат барои дастгирии соҳибкории 

хурд, ки дар рушди иқтисодии он нақши муҳим дошта метавонанд, амалӣ 

мегардад. Таҷрибаи зиёда аз 80 давлати дунё нишон медиҳад, ки фондҳои 

кафолатӣ чунин ташкилотҳое мебошанд, ки бозгардонидани қисми қарзи 

(кредити) ба субъектҳои соҳибкории хурд додашударо кафолат медиҳанд. 

Бояд қайд намоем, ки таъсиси низоми фондҳои кафолатӣ дар Тоҷикистон 

барои рушди субъектҳои соҳибкории хурд ва зиёдшавии даромади онҳо, 

инчунин барои гирифтани қисми зарурии маблағи кредит ҳангоми 

нокифоягии гарав ба онҳо имконият дода, барои инкишофи истеҳсолоти 

                                                 
178 Ниг.: Раҳимзода М.З. Дурнамои фондҳои замонатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Нақши фондҳои 

замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна / Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илмҳои ҳуқуқ, 

профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 58. 
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содиротӣ ва воридшаванда, барпо намудани ҷойҳои нави корӣ, кам шудани 

меъёрҳои фоизи кредит дар ташкилотҳои қарзӣ аз ҳисоби додани кафолатҳои 

пардохтпазири фондҳои кафолатӣ, зиёдшавии воридшавии андоз ба буҷет ва 

рушди минтақаҳои кишвар мусоидат менамояд. 

Мутаассифона дар ҶТ бозори фондӣ рушд наёфтааст, заминаи меъёрии 

ҳуқуқии дастгирии илмию технологӣ ва таъминоти он бо маблағҳои буҷетӣ 

ҷой надорад ва шароити мусоид барои молиякунонии венчурӣ барпо карда 

нашудааст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва 

маҳаллӣ дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии муқаррар намудани имтиёзҳои андозӣ 

барои фондҳои венчурӣ ва сармоягузорикунандаи соҳибкории хурд, 

бемамониат баргардонидани даромадҳо барои сармоягузорони хориҷӣ, ҳифзи 

ҳуқуқи моликият ва ғайра қабул карда шаванд. Дар бунёди инфрасохтори 

амалинамоии фондҳои венчурӣ ва ширкатҳои хурди сармоягузорӣ ва 

вориднамоии низоми пешбурди савдо бо қоғазҳои қиматнок ширкати давлат 

зарур мебошад.  

Механизми муфиди дастгирии соҳибкории хурд, шаклҳои бавоситаи 

молумулкии мусоидат ба рушди соҳибкории хурд аз ҷониби давлат мебошад, 

ки метавон ба он қарз додан ба соҳибкорони хурд аз ҳисоби намудҳои 

алоҳидаи молумулкии давлатӣ ва имтиёзҳои ширкатҳои лизингии 

ғайридавлатӣ, ки бо ширкатҳои хурд ҳамкорӣ менамоянд, бошад. Дар 

шароити маҳдуд будани сарчашмаҳои буҷетӣ, кумаки давлатӣ ба соҳибкории 

хурд дар Тоҷикистон, механизмҳои бо пешниҳоди кафолатҳо оид ба қарз аз 

ҳисоби амволи давлатӣ ва маҳаллӣ алоқаманд муҳиммияти махсус пайдо 

менамояд. Механизмҳои мазкурро метавон дар ҷараёни дастгирии 

соҳибкории хурд татбиқ намуд. Бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои сармоягузорӣ, 

лизингӣ ва дигар сармоягузорон барои маблағгузории кӯтоҳмуҳлат ва 

дарозмуҳлат ба корхонаҳои хурд дар ҳолате ҳавасманд мешаванд, ки агар 

сармоягузории онҳо бо воситае таъмин шуда бошад. Ширкат ва ҷамъиятҳои 

хурд дорои моли бозоргир ба миқдори дахлдор воситаҳои таъминотӣ 

надоранд, аммо дар ин ҷо ҷиҳати дастгирии онҳо метавонад давлат ва 
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мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ вориди муносибатҳо шаванд, ки ба ҳайси 

кафолати воситаҳои қарзӣ молу мулки худро пешниҳод намояд. 

Айни ҳол дар ҶТ механизмҳои кафолати бо ҷалби амволӣ дар ихтиёри 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ буда, барои рушди соҳибкории 

хурд суст истифода мегардад ва ё умуман истифода намешаванд. Аз ин рӯ, 

зарур аст, фондҳои махсуси кафолатӣ таъсис дода шаванд. Чунин фондҳо 

бояд бо маблағи муайян ба соҳибкории хурд кафолат барои кредит ва қарз 

заминаи молумулкии фонд пешниҳод намоянд.  
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ХУЛОСА 

Дар натиҷаи омӯзиш, таҳлил ва баррасии мавзӯи мазкур таклифҳо ва 

тавсияҳои илмиву амалии зерин пешниҳод мешаванд: 

1. Таҳлили моҳияти (мазмуни) иқтисодӣ ва ҳуқуқии соҳибкории хурд 

нишон медиҳад, ки соҳибкории хурд ҳамчун қисми таркибии соҳибкорӣ, 

соҳаи махсуси танзими ҳуқуқӣ ва аз ҷиҳати хусусият воҳиди маҷмӯӣ буда, 

моҳият ва мазмуни иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Моҳияти (мазмуни) иқтисодӣ 

ва ҳуқуқии соҳибкории хурд ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд. 

 Моҳияти иқтисодии соҳибкории хурд дар тавсифи диалектикӣ ва 

бисёрмеъёрии рушди он зоҳир ёфта, ба сифати бахши мустақили иқтисодиёт 

барои ба даст овардани фоида равона карда шуда, бо дараҷаи баланди 

номуайянӣ, таваккал, ҷавобгарӣ, қобилият ба ҷорӣ намудани навовариҳо ва 

ғайра асос меёбад.  

Моҳияти (мазмуни) ҳуқуқии соҳибкории хурд аз мафҳуми расмии 

фаъолияти соҳибкорӣ, ки қонунгузории Тоҷикистон онро ҳамчун фаъолияти 

мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо 

тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои 

мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, 

иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст, ба миён меояд (қисми 

3, м. 1 КГ ҶТ ва қ. 1, м. 8 Кодекси андози ҶТ ).  

2. Субъекти асосии фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд ва 

унсури марказии муносибатҳои соҳибкорӣ соҳибкор ба ҳисоб меравад. Ба 

ҳайси субъектҳои соҳибкории хурд танҳо соҳибкорони инфиродӣ 

(шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 

бешаҳрванд), шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои тиҷоратии резидент ва 

ғайрирезидент, филиал ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ), ки ба 

соҳибкорӣ машғуланд баромад карда метавонанд. Барои ба субъектҳои 

соҳибкории хурд дохил намудани онҳо маҳакҳои (критерияҳои) 

муайянкардаи қонунгузорӣ ва дар ҳамин асос соҳиби имтиёзҳои дар 
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қонунгузорӣ дарҷ гардид зарур мебошад. Ҳоло қонунгузории Тоҷикистон ба 

ҳайси маҳаки фарқкунандаи соҳибкории хурд аз соҳибкории миёна ва калон 

танҳо нишондиҳандаи миқдории иловагӣ даромади умумии бо усули кассавӣ 

ҳисобшударо ба инобат гирифта, шумораи кормандони ба шуғл 

машғулбударо ба инобат намегирад. Бо дарназардошти таҳлили 

қонунгузории Тоҷикистон ва таҷрибаи байналмилалӣ пешниҳод карда 

мешавад, ки асос барои танзими ҳуқуқии соҳибкории хурд бояд муносибати 

омехта бошад, ки дар худ аломатҳои миқдорӣ (даромади умумии бо усули 

кассавӣ ҳисобшуда ва шумораи кормандони ба шуғл машғулбуда) ва сифати 

тааллуқ доштани субъектро ба субъекти соҳибкории хурд ифода намуда, 

барои то дараҷае ба таври пурра ва объективона кушодани моҳияти ташкилӣ-

ҳуқуқии соҳибкории хурд ҳангоми барасмиятдарории ҳуқуқии он мусоидат 

намояд ва ба ягонагии равиши инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқ карда шавад [5–М].  

3. Фаъолияти ҳунармандӣ – як навъи мустақили фаъолияти соҳибкории 

хурд оид бо тарзи дастии истеҳсолот ё ин ки бо истифодаи воситаҳои 

механиконии хурд дар асоси истифодаи малакаи касбии эҷодӣ ва 

маҳоратнокии касбии истеҳсолӣ ё таъинотӣ ороишотии дорои хусусияти 

муқарраршудаи инфиродии муайян мебошад.  

Ба аломатҳои фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун навъи соҳибкории хурд 

дохил мешаванд. 

1) хусусияти касбӣ, ки барои субъекти соҳибкорӣ бо мавҷудияти 

дараҷаи касбӣ тасдиқ карда мешавад; 

2) истифодаи меҳнати дастӣ ва воситаҳои механиконии хурд дар 

ҷараёни истеҳсолот;  

3) инфиродӣ будани маҳсулоти истеҳсолкардашуда [5–М]. 

4. Бо мақсади бартараф намудани норасоиҳо дар танзими ҳуқуқии 

соҳибкории хурд пешниҳод карда мешавад, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи 

дастгирии соҳибкории хурд» қабул карда шуда, дар он масъалаҳои 

субъектҳо, маҳакҳое, ки ин ё он субъекти фаъолияти соҳибкориро ба 
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субъекти соҳибкории хурд дохил намудан мумкин аст, дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд, ҳавасмангардонӣ ва маҳдудиятҳо дар соҳаи соҳибкории 

хурд, таъмини иттилоотии соҳибкории хурд, иттифоқҳои (ассотсиятсияҳои) 

соҳибкории хурд ва ғайра пешбинӣ карда шавад [5–М]. 

5. Ширкати ба боварӣ асосёфта ба мисли ширкати комил аз ҷониби як 

шахс таъсис дода шуданаш мумкин нест, зеро қисми 1, моддаи 88 КГ ҶТ 

пешбинӣ менамояд, ки шартномаи таъсис аз ҷониби ҳамаи шарикони комил 

ба имзо расонида мешавад. Барои ҳамин ҳам дар ҳолати рафтани 

иштирокчиёни он мавҷудияти ширкати ба боварӣ асосёфта аз байн меравад 

ва иштирокчии ягонаи он ташкилоти тиҷоратӣ, аз ҷумла ҷамъияти тиҷоратии 

аз ҷониби як шахс таъсис додашуда ва саҳмгузори ягонаи он бошад шахси 

воқеӣ муассиси чунин ҷамъият ба ҳисоб меравад. Дар чунин ҳолат масъалаи 

мавҷудияти ҷамъияти ба бовари асосёфта дар сатҳи қонунгузорӣ 

ҳалнагардида боқӣ мемонад. Дар ин сурат маълум намегардад, ки шартномаи 

таъсиси ширкат бо кӣ баста мешавад, агар иштирокчии комил як худаш боқи 

монда бошад, саҳмгир бошад тибқи шартнома тараф ба ҳисоб намеравад. 

Барои ҳалли масъала дар чунин ҳолат дар қонунгузорӣ пешбинӣ карда шавад, 

ки шартномаи таъсисии ширкати ба боварӣ асосёфта бояд дар байни ҳамаи 

иштирокчиёни он, ҳам иштирокчиёни комил ва ҳам саҳмгузорон баста шавад 

[12–М]. 

6. Қонунгузории Тоҷикистон барои таъсиси соҳибкории хурд дар шакли 

ҷамъиятҳои саҳомӣ, аз ҷумла ҷамъияти саҳомии кушода ва ҷамъияти 

саҳомии пӯшида имконият медиҳад. Ҷамъияти саҳомӣ ҳамчун шакли 

муттаҳидкунии сармоя асосан ба соҳибкории калон равона гардидааст ва 

одатан соҳибкорони хурд онро истифода намебаранд.  

Бар хилофи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки сармояи 

оиномавии он бояд на камтар аз 500 сомониро ташкил диҳад ҳадди ақали 

сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушода бояд на камтар аз панҷ ҳазор 

ва ҷамъияти саҳомии пӯшида на камтар аз як ҳазор сомониро ташкил диҳад. 

Муқаррар намудани 500 сомонӣ барои сармояи оинномавии ҷамъиятҳои 
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дорои масъулияти маҳдуд дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ночиз мебошад. 

Чунин ҳолат барои амали намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кредиторон 

метавонад монеа эъҷод намояд. Аз инҷо ба қ. 1, м. 16 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд” илова ворид намуда, маблағи 

сармояи оинномавии он ба панҷ ҳазор сомонӣ иваз карда шавад [12–М]. 

7.Ҳавасмандии иқтисодию ҳуқуқии соҳибкории хурд нияти ҳуқуқии 

баамалбарории фаъолият оид ба таъсис ва баамалбарории фаъолияти 

соҳибкории хурд аз ҷониби субъектҳои он тибқи қонунгузорӣ дар бораи 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд мебошад. Ҳавасмандгардониҳои рушди 

соҳибкории хурд моҳияти иқтисодию ҳуқуқӣ дошта, дар алоқамандӣ қарор 

доранд. Онҳо ҳамчун чораҳои мусбатии иқтисодию ҳуқуқӣ барои ноил 

гардидан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ гирифтани фоида равона 

карда шудаанд.  

Дар шароити ҳозираи хоҷагидорӣ ноил гардидан ба натиҷаи ниҳоӣ 

фаъолияти соҳибкорӣ бевосита ба мусоидати омилҳои иқтисодӣ-ҳуқуқии 

мусбат (позитивӣ) вобастагӣ дорад. Онҳо метавонанд на танҳо дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, балки дар шартномаҳо бо дарназардошти дурнамои 

гирифтани фоида, ҳамчун натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар 

карда шаванд. Аз тарафи дигар ҳавасмандии ҳуқуқӣ ба сифати шакли 

ҳуқуқии ҳавасмандии дахлдори иқтисодӣ баромад мекунад ва мутаносибан 

дар бораи мавҷуд будани алоқаи мутақобилаи байни ҳавасмандиҳои 

иқтисодӣ ва ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории хурд хулоса баровардан мумкин 

аст.  

Ба ақидаи диссертант категорияҳои ҳуқуқии «ҳавасманди ҳуқуқӣ» ва 

«ҳавасмандии ҳуқуқии рушди соҳибкории хурд» мазмунан мувофиқат 

мекунанд. Ин аз ҷумла бо он алоқаманд аст, ки ҳама гуна омили ба таври 

бояду шояд муқарраргардидаи ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд ба 

ташаккул ва мустаҳкамшавӣ, яъне дар охир ба рушди низоми соҳибкории 

хурд мусоидат мекунад.  
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Аввалан ҳавасмандии иқтисодию ҳуқуқии соҳибкории хурд ба сифати 

воситаи иқтисодию ҳуқуқии аз ҷониби қонунгузор муқаррар кардани 

тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории хурд мебошад. Ҳамин тариқ аввало, 

ҳавасмандиҳои ҳуқуқӣ ба ҳайси воситаҳои ҳуқуқии ташкили расмиёти 

қонеъгардонии манфиати хусусии соҳибкорони хурд баромад мекунанд.  

Дуюм, ҳавасмандиҳои таҳлилшавандаро ба омилҳои аз ҷониби 

қонунгузор расман муқарраргардида ва равшан ифоданагардида ҷудо кардан 

мумкин аст. Ин таснифот вобаста ба техникаи қонунгузории муқарраркунии 

ин омилҳо дар қонунгузорӣ гузаронида мешавад.  

Сеюм, ҳавасмандиҳои ҳуқуқии таҳқиқшавандаро вобаста ба сатҳи 

муқарраркунии онҳо бо тартиби маъмурӣ ҷудо кардан мумкин аст ва дар 

робита ба ин омилҳои ҳавасмандии ҳуқуқиеро ҷудо кардан мумкин аст, ки 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ муқаррар карда шудаанд.  

  8. Маҳдудияти ҳуқуқии соҳибкории хурд боздошти аз нуқтаи назари 

қонунгузор ғайриқонунӣ ва номатлуби амалҳои шарикони хусусӣ ва оммавӣ 

дар соҳаи соҳибкории хурд буда, барои қонеъ гардонидани манфиатҳои 

хусусӣ ва оммавии субъектҳои соҳибкории хурд дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ шароит фароҳам меорад. Онҳо дори хусусиятҳои зерин мебошанд: 

– бо шароитҳои номусоид амали гардонидани манфиатҳои субъектҳои 

соҳибкории хурд алоқаманд буда, ё барои боздошти онҳо ва ҳамзамон барои 

қонеъ гардонидани манфиатҳои шарикон равона карда шудаанд;  

– дар бораи кам шудани доираи (ҳаҷми) имконият ва озодии 

соҳибкорони хурд, ки ба ёрии уҳдадориҳо, манъкуниҳо, муҷозотҳо ва ғайра 

амали карда мешаванд хабар медиҳанд;  

– барои ҳифзи муносибатҳои субъектҳои соҳибкории хурд равона карда 

шудаанд;  

9. Дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ низоми бо қонунгузорӣ 

муқарраргардидаи меъёр, усул, чора ва воситаҳое мебошад, ки дар маҷмӯъ ба 

ташкил ва таъмини кори самараноки онҳо равона гардида, 
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ҳавасмандгардонии ҳуқуқии субъектҳои мазкур ва маҳдудиятҳои ҳуқуқии 

шахсони бо онҳо алоқамандро баҳо медиҳад.  

10. Шакли ҳуқуқии дастгирии давлатии соҳибкории хурд чораҳои (усул, 

воситаҳои) аниқи дорои хусусияти аз ҷиҳати ҳуқуқӣ маҳдуд ва 

ҳавасмандкунандае мебошад, ки ба таъсис ва (ё) дастгирии сатҳи фаъолияти 

низоми субъектҳои соҳибкории хурд равона гардидаанд.  

11. Дар шароити ҳозира гирифтани қарзи (кредити) бонкӣ аз ҷониби 

соҳибкорони хурд бо сабаби таъминоти заруриро пешниҳод карда 

натавонистан ва дараҷаи баланди таваккал барои баргардонидани кредит 

ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) барои додани қарз ба соҳибкорони хурд монеъа 

эъҷод менамоянд. Ҳамзамон, соҳибкорони хурд ҳангоми калавиши бозорӣ ва 

дигари иқтисодӣ бисёр вақт боиси нокомӣ мегарданд, захираҳои зарурии 

молиявие надоранд, ки дар давраи пастравии иқтисодиёт ҳолати худро нигоҳ 

доранд, ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ), бонкҳо ба субъектҳои соҳибкории 

хурд бо дили нохоҳам ҳамкорӣ мекунанд. Аз инҷо барои рушди соҳибкории 

хурд дар Тоҷикистон тавассути ҷалби давлат, бахши хусусӣ, ташкилотҳои 

қарзӣ ва байналмилалии молиявӣ, яъне дар шакли омехта таъсис ва рушд 

додани фондҳои замонатӣ мувофиқи мақсад аст. Меъёрҳои қонунгузории 

амалкунанда бо сабаби номукаммал буданашон барои рушди соҳибкории 

хурд мусоидат карда наметавонанд. Барои ҳамин ҳам зарурияти фароҳам 

овардани заминаҳои мукаммали танзими ҳуқуқии фондҳои кафолатӣ бавуҷуд 

омадааст. Ба ҳайси ин метавонад Қонуни ҶТ «Дар бораи фондҳои замонатӣ» 

баромад намояд. Дар он бояд асосҳои иқтисодию ҳуқуқӣ таҳлил ва 

фаъолияти фондҳои замонатӣ, шартҳои барпо намудани он, сармояи 

кафолатӣ, сарчашмаҳои ташаккул ва дараҷаи камтарини сармояи оинномавӣ, 

тартиби додани замонат, ҷавобгарии фондҳои замонатӣ ва ғайра муайян 

карда шавад. Бояд қайд намоем, ки таъсиси низоми Фондҳои кафолатӣ дар 

Тоҷикистон барои рушди субъектҳои соҳибкории хурд ва зиёдшавии 

даромади онҳо, инчунин барои гирифтани қисми зарурии маблағи кредит 

ҳангоми нокифоягии гарав ба онҳо имконият дода, барои инкишофи 
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истеҳсолоти содиротӣ ва воридшаванда, барпо намудани ҷойҳои нави корӣ, 

кам шудани меъёрҳои фоизи кредит дар ташкилотҳои қарзӣ аз ҳисоби додани 

кафолатҳои пардохтпазири фондҳои кафолатӣ, зиёдшавии воридшавии андоз 

ба буҷет ва рушди минтақаҳои кишвар мусоидат менамояд [12–М].  
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