Қон ун г узори и соли 1990
1. Дар бораи ищора дар Ҷумцурии Тощикистон
2. Дар бораи матбуот ва дигар воситацои ахбори омма

Қонуни Ҷумцурии Тощикистон

Дар бораи иҷора дар Ҷумцурии Тоҷикистон
( Ведомостьцои СО РССТ соли 1990, №24, мод.415; соли 1991, №18, мод.226; Ахбори
МО ҶТ соли 1995, №22, мод.268; соли 2004, қ-1, №12, мод. 692;)

Фасли 1. Иҷора

Қоидацои умумк дар бораи иҷора

Моддаи 1. Иҷора
Ищора ба мақсади зижд намудани истецсоли мацсулот, баланд бардоштани цосилнокии
мецнат ва дар ин асос бецтар намудани зиндагии мардум ташкил межбад.
Ищора дар асоси шартнома ба мӯцлати муайян бо подош ихтижрдорк ва истифода
кардани замин, дигар захирацои табик, корхонахо (иттицодияцо) ва комплексцои дигари
молу мулк, иншунин дигар хел амволе мебошад, ки ба ищоракор барои мустақилона пеш
бурдани фаъолияти хощагк ва ж дигар фаъолияташ зарур аст.

Моддаи 2. Қонунцои оиди иҷора
Муносибатцои ищоравиро дар Ҷумцурии Тощикистон Қонуни мазкур ва дигар актцои
қонунии Ҷумцурии Тощикистон танзим менамоянд.

Моддаи 3. Соца ва объектцои иҷора
Ищора дар цамаи соцацои халқ ищозат дода мешавад ва нисбати молу мулки тамоми
шаклу намудцои моликият истифода шуда метавонад.
Ба ищора инцоро додан мумкин аст:
а) замин ва дигар захирахои табик;
б) корхонахо (иттиходияхо), ташкилотхо, воцидцои таркиби иттицодияхо, истецсолот,
чехцо ва дигар coцaцoи корхонаю ташкилотцо, хамшунин комплексцои, ягонаи молу мулки
фондцои истецсолк ва дигар сарватцо;
в) биноцои алоцида, иншоот, тащцизот, воситацои нақлижт, асбобу анщом, дигар
сарватцои моддк.
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон намудцои (гypӯццои) корхонацо (иттицодияцо),
ташкилотхо ва намудхои амволсро, ки ба ищора дода намешаванд, муқаррар мскунад.

Моддаи 4. Иҷорадецон
Молу мулкро мулкдор, аз щумла шахсон ва гражданинцои юридикии хорищк ба
ищора дода мставонанд. Органу ташкилотцое низ ищорадец шуда мставонанд, ки мулкдор
онцоро барои ба ищора додани амвол ваколатдор кардааст. Корхонахои давлатк,
ташкилотцои кооперативк, щамъиятк ва дигар ташкилотцо цукуқ доранд, ки
комплсксцои молу мулк, биноцои алоцида, иншоот, тащцизот ва дигар сарватцои
моддиро, ки дар ихтижрдории пурраи хощагк ж идораи таъщилии онхо мебошанд, ба
ищора диханд.
Замин ва дигар захирахои табииро Мащлиси вакилони халқ дахлдор ба ищора медицанд,
аз щумла дар асоси озмун.
Колхозу совхозцо ва корхонацои дигари хощагии қишлоқ заминцои ба ихтижри худ
гирифтаро метавонанд мустақилона ба ищора дицанд.
Моддаи 5. Иҷорагирон
Шахсони юридикк ва шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон, корхонацои муштарак,
иттицодияю ташкилотцои байналхалқк бо иштироки шахсони цуқуқии ватанк ва хорищк,
цамшунин давлатцои хорищк, ташкилотцои байналхалқк, шахсони цуқуқк ва воқек
ищорагир буда мставонанд.

Модда 6. Иттицодияцои иҷорагирон
Ищорагирон цукуқ доранд, ки ихтижрк ассочиачия, иттифоқцо, консорчиумцо,
консернцо ва дигар иттицодияцо барпо карда, фаъолияти онцоро бо пул таъмин намоянд,
аз онцо мувофиқи оиннома озодона бароянд, ба ин иттицодияцо, қатъи назар аз шакли
моликияти истецсолоташон, цар як коллектив ва гражданин дохил шуда метавонад.
Ищорагирон дар навбати худ хуқуқ доранд бо ризоияти иттицодияцо ба цар яки онцо
дохил шаванд.

Моддаи 7. Шартномаи иҷора
Шартномаи байни ищорагиру ищорадец цущщати асосис мебошад, ки муносибати
байни онцоро танзим мскунад. Он дар асоси ихтижрк ва баробарцукуции пурраи тарафцо
имзо карда мешавад.
Шартномаи ищора инцоро псшбинк мекунад: таркибу арзиши молу мулки ба ищора
додашаванда, андозаи ищорапулк, мӯцлати ищора, тақсими вазифацои тарафхо дар
бобати пурра барқарор ва таъмир кардани молу мулки ищоравк, вазифаи ищорадец дар
xycycи ба ищорагир додани амвол дар цолатс, ки ба шартцои шартнома мувофиқ бошанд.
Вазифаи ищорагир дар бобати мувофиқи талаботи шapтнома истифода бурдани молу
мулк, масьулияти ищорагиp дар 6ахши сари вақт додани ищорапулк ва баьди ба oхир
pacидани муцлати шаpтнома ба ищорадсц баргардонидани молу мулк даp цолати
псшбиникардаи шартнома, шартцои харида гирифтаии амволи ищора ва дигар шартцои
моциятнок.
Ба шартномаи ищора назифаи ищорадсц дар бобати таъминоти моддию тсхникк,
расонидани жри барон тараққижти истсцсолот, татбиқи комьжбицои илму техника ва
тсхнологияи псшқадам, нав кардани техникаи истсцсолот, тараққижти ищтимок,
расонидани кӯмаки ахбоpотию машваратк ва дигар хсл жриву мадад, мададгорк дар боби
тайжр кардани кадрцо, муцайж намудани шароити зарурии истифодаи самарбахши молу
мулки ба ищора гирифташуда ва дар цолати хуб нигоц доштани он дохил шуда мставонанд.
Арзиши молу мулки ба ищора гирифташуда дар шартнома бо назардошти бацои
амвол дар лацзаи ба ищора супоридани вай бо қимати аслк, боқимонда ж барқароршуда
муайян карда мешавад.
Давоми мӯцлати хизмати амволи ба ищора додашуда бо созиши тарафайн на зижда аз
мӯцлати нави хурдашавии пурраи он, ки ба нормаи амортизачия мутобиқат мскунад,
муқаррар карда мешавад.

Тарафцо дар сурати ищpo накардан ва ж пурра ищро накардани ӯцдадорицои
шартномаи ищора, аз щумла барон яктарафа тагйир додан ва вайроикунии шартнома дар
асоси қонун ва шартнома щавобгаранд.
Дар мавриди кифоя набудани васоити ищорадеце, ки амволи корхонаи давлатиро
(воциди структурии иттицодияро) ба ищора супурдааст, аз рӯи ӯцдадорицо дар назди
ищорагир социби молу мулки дахлдор щавобгар мебошад.
Моддаи 8. Иҷорапулк
Ищорапулк аз циссащудокунии амортизачионии арзиши молу мулки ба ищора
гирифташуда ташкил межбад. Цангоми ба ищора додани замин ва дигар сарватцои табик
цаққи амортизачия гирифта намешавад. Андозаи циссащудокунии амортизачияро, ки ба
ищорапулк дохил мешавад, шартномаи ищора дар асоси тақсими вазифацои дар он
пешбинигардидаи тарафцо дар бобати тащдиди молу мулки ищоравк муайян мекунад.
Ищорапулк цамшунин маблағцоеро дар бар гирифта метавонад, ки ищорагир ба ищорадец
барои таъмири объектцо баъди анщоми мӯцлати ищораи онцо медицад. Ищорапулк як
қисми фоидаро (даромадро) дарбар мегирад, ки он аз истифодаи барои щамъият зарури
молу мулки ищоравк (фоизи ищора), ки шартнома маъмулан ба даращаи на камтар аз
фоизи банк муайяи мекунад, цосил шуда метавонад.
Ищорапулк метавонад барои тамоми молу мулки ищорвк яклухт ва ж алоцида аз рӯи
цар объект дар шаклхои аслк, пулк ва ж омехта муқаррар шавад. Шарту мӯцлати
супоридан ва цисоби гузаронидани ищорапулиро шартнома муайян мекунад.
Андозаи ищорапулк бо ризоияти тарафайн дар мӯхлати пешбиникардаи шартнома
тағйир жфта метавонад, вале на зиждтар аз як маротиба дар давоми панщ сол. Маблағк
ищорапулк бо талаби яке аз тарафцо дар сурати ба таври мутамарказ тағйир жфтани нарху
тарифцо ва дигар мавридцои , ки актцои қонуниии ҶШС Тощикистон пешбинк кардаанд,
пеш аз мӯцлат тағйир жфта метавонад.

Моддаи 9. Моликият ҳангоми иҷора
Ба ищора додани молу мулк боиси додани цуқуқт моликият ба ин амвол намегардад.
Мацсулот ва даромаде, ки ищорагир аз истифодаи молу мулки ищоравк ба даст
овардааст моликияти ӯ мебошад. Сарвацои моддк ва дигар сарватцои ба таркиби молу
мулки ищора дохинашаванда, ки ищорагир дар асосцои пешбиникардаи қонун ба даст
овардааст, ж харидааст, низ моликияти щорагир мебошанд.
Агар дар шартномаи ищора дигар шарт пешбинк нашуда бошад, цар шизи барои
бецбудии молу мулки ищора харида ва ж сохта шуда моликияти ищорагир мебошад. Дар
мавриде, ки ищорагир бецбудиро аз цисоби маблағи худ бо ищозати ищорадец анщом дода
бошад ва ин барои молу мулки ищора (тармиму аз навсозии бино ж иншоот ва ғайра)
зарар нарасонда бошад, вай цуқуқ дорад, ки баъди ба охир расидани мӯцлати шартономаи
ищора арзиши ин бецбудикориро гирад, агар дар шартнома дигар хел шарт пешбини
нашуда бошад.
Цангоми ба ишора гирифтани корхона ва дигар комплексцои ягонаи молу мулк
ищораги ва гирифтани арзиши бецбудикории щудонопазири молу мулки ищора , ки аз
цисоби маблағи худаш, сарфи назар аз он, ки ищорадец ба ищрои шунин корцо ищозат
додааст ж не цуқуқ дорад, агар дар шартнома шарту шароити дигар пешбини нашуда
бошад.
Бецбудикорицое, ки (цам қобили щудошави ва цам щудонопазир) аз цисоби
циссащудокунии амартизатсионк аз молу мулки ищора анщом дода шудаанд, моликияти
ищорадец буда ва арзиши молу мулки ищора зам мешаванд.
Агар цолати молу мулке, ки баъди анщоми амали шартонома баргардонда
мешавд, аз вазъи пешбини шуда баъдтар бошад, ищорагир ба ищорадец товонк зижнро дар
асоси қонунцои щорк медицад.
Агар молу мулки ищора бо гуноци ищорагир пеш аз мӯцлати амартизатсионк аз
кор барояд, ищорагир ба ищрадец ищорапулии пурраи он, иншунин товонк зарарро
мувофиқи қонунгузории щорк медицад. Агар ищорагир молу мулки ба ищора
гирифташударо баъди анщоми мӯцлати истифода, ки он дар шартнома пешбини шудааст,
истифода барад, ищорадец ба ищоракор поддоши дахлдорро, медицад агар дар шартнома
дигар хел талабот пешбинк нашуда бошад.

Моддаи 10. Харидани молу мулки иҷора
Ищоракор бо розигии ишрадец метавонад молу мулки ищораро пурра ва қисман
харида гиранд. Шарт, тартиб ва мӯцлати хариданро шартномацои ищора ва харид муайян
мекунанд. Бацсцои оиди ин масъалацоро суди иқтисодк ж суд цал менамоянд
Дар қонунгузории Ҷумцурии
Тощикистон мавридцои мацдуд ж манъ кардани
харидани молу мулки ищора пешбини шуда метавонанд.
Ищорадец цақ дорад дар шартномаи харид ба муддати муайян шартцо пешницод
намуда, ин ж он цуқуқу ӯцдадорицои хариддоррро (ищорагирро) муайян намояд. Ба щумлаи
шунин шартцо аз щониби хариддор қабул шудани ӯцдадорицои зайл дохил шуда
метавонанд:
Бо мацсулот цисобу китоб кардани арзиши молу мулки харида- мацсулоте, ки бо
амволи харидашуда истецсол мешавад;
Ба истеъмолкунандагон дастрас кардани як қисми мацсулоти амволи харида шуда
истецсол гардида, ки фурӯшандаи молу мулк муайян мекунанд;
Дар мӯцлати муайян тағйир надодани навъи мацсулоте, ки ба амволи харидашуда
истецсол мегардад;
Нафурӯхтани молу мулки харида шуда;
Риояи дигар ӯхдадорицои харидори молу мулк, ки шартномаи харид пешбинк
кардааст.
Шартномаи харид иншунин шартцои харидори молу мулкро низ дар назар дошта
метавонад, ки он фурӯшандаи молу мулкро вазифадор менамояд дар давра муайян
таъминоти моддиву техникк ва бозорк фурӯши мацсулоти дар мулки харида шуда
истецсол карда шавандаро таъмин намояд, ба инкишофи фаъолияти истецсолк, илмию
техникк ва ищтимоии харидори молу мулк ва фаъолияти иқтисодии берунк мусоидат
намояд.
Харидани молу мулк бо роци ба ищорадец супурдани бақияи арзиши молу мулк, ки
ищораи он то анщоми мӯцлати амартизатсия қаъ гардидааст, ба амл бароварда мешавад.
Барои харидани молу мулк цамагуна васоте, ки корхонаи ищоравк мувофиқи қонун
дар ихтижри худ дорад, манбаъ шуда метавонад.
Цуқуқи моликияти корхонаи ищоравие, ки молу мулкро харидааст аз лацзаи дар
шӯрои депутатцои халқи дахлдор ба қайд гирифтани цущщати давлатии хариду фурӯш
оғоз межбад. Акти хариду фурӯш баъди ба бущети дахлдор супурдани маблағи хариди
молу мулк дода мешавад.
Баъди харидани молу мулки ба ищора гирифта шуда корхонаи ищора бо қарори
коллективкмецнатк кооператив, щамъияти аксионерк ва ж дигар корхонае табдил жфта
метавонад, ки дар асоси моликияти коллективи амал мекунад.

Моддаи 11. Муайян кардани самти фаъолияти хощагии ищорагир
Мувофиқи шартномаи ищора самтцои фаъолияти хощагиашро мустақилона муайян
мекунад ва мацсулоту даромадашро бо салоцдиди худ ихтижрдори менамояд.
Ищорагир берун аз доираи ӯцдадорицои шартномавиаш дар фаъолияти хощаги дорк
пурра озод мебошад

Моддаи 12. Мӯцлати ищора
Мӯцлати ищораро шартонома муайян мекунад. Дар айни замон ищораи захирацои
табик, корхонацо, биноцо, иншоот дарозмуддат аз панщ сол ва аз ин цам зижд мебошад.

Цангоми бастани шартномаи ищораи замин шартцои аз тарафи ищорагир
гузаронидани киштгардони илман асоснок бояд цатман пешбинк карда шавад. Ба ин
муносибат мӯцлати минималии ищораи замин набояд аз ротатсияи киштгардони
майдонцо кам бошад.
Қитъаи заминро барои корцои кишоварзк ва истецсоли мацсулоти кишоварзк
ба мӯцлати муайянкардаи Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон ба иҷора додан
мумкин аст.
Бо назардошти хусусияти молу мулк ва мақсадцои ищора шартнома кӯтоцмуддат – то
панщ сол шуда метавонад.
Баъди анщоми мӯцлати амали шартнома ищорагир цуқуқ дорад шартномаро барқарор
кунад.
Агар бар бораи катъ намудан ва ж тағйир додани шартнома баъди анщоми мӯцлати он
аризаи яке аз тарафцо набошад, шартнома дар цамон мӯхлат ва аз рӯи цамон шартцо
дароз карда мешавад, ки дар он пешбини шуда буданд. Цангоми ба мӯцлати нав дароз
кардани шартнома шартцои он бо созиши тарафцо тағйир жфта метавонанд.

Моддаи 13. Тағйир додан бекор кардан, қатъ намудан ва давом додани шартнома
Тағйир додани шартцои шартнома бекор кардан ва қатъи он бо ризоияти тарафайн
роц дода мешавад. Бо талаби яке аз тарафцо бо роци ду моц пеш огоцонидани тарафи
дигар дар мавридцои шартцои шартномаро вайрон кардани тарафи дигар шартномаи
ищора бо қарори цаками давлати ж суд қатъ шуда метавонад.
Аз нав созмон додани ташкилотцои ищорадец, иншунин иваз кардани социби
моликияти ищора гирифта шуда сабаби тағйир жфтан ва ж бекор шудани шартнома
намегардад.
Дар мавриди фавти ищорагир ва ж дигар цолатцое, ки у минбаъд ӯцдадорицояшро
ищро карда наметавонад, цуқуқцои вай мувофиқи шартномаи ищора ба яке аз аъзожни оила
ж аъзои цамроцаш коркунандаи хощагии мецнатк (коллективи ищора) мегузарад, агар онцо
ищоракор шудан хоцанд.
Ищорадец цақ надорад, ки ба шунин шахсон барои цамроц шудан ба шартнома ба
мӯхлати боқимонади шартномаи щорк роц надицад, ба истиснои мавридцое, ки бастани
шартонома ба сифатцои касбк ва шахсии ищоракор вобаста бошад.

Моддаи 14 Баррасии бацсу мунозира дар аснои бастани шартномаи иҷора ва
иҷрои он
Бацсцои цангоми бастани шартномаи ищора ва ищрои он ба мижн омадаро суди
иқтисодк ж суд мувофиқи ваколаташон барраск мекунанд.

Моддаи 15. Муцофизати цуқуқи иҷорагир ба молу мулк
Цуқуқи ищорагир ба молу мулке, ки вай мувофиқи шартномаи ищора гирифтааст,
баробарии цуқуқи нисбати моликият муқаррар кардаи қонунгузории гражданк цимоя
карда мешавад. Вай метавонад баргардонидани молу мулки ищораро аз истифода ғайри
қонунк, бартараф кардани монеъацои истифодаи амвол, додани товонк зарареро, ки цар
шахс, аз щумла ищорадец, ба молу мулк расондааст, талаб кунад.
Аз цисоби молу мулки ищора додани қарзи ищорадец роц дода намешавад.
Молу мулки ищорагир танцо бо қарори суди иқтисодк ж суд мусодира карда мешавад.
Шартцои шартномаи ищора дар тамоми мӯцлати эътибори шартнома ва дар он
мавридцое эътибори худро гум намекунад, ки қонунгузорк баъди имзои шартнома
қоидацоеро, уки муқаррар кардааст, ки ацволи ищорагирро бад мекунад.
Ищораи корхонацо (иттицодияцо).

Моддаи 16 Ташкили корхонаи иҷора
Коллективк мецнатии корхонаи давлатк (иттицодия) ж воциди структурии иттицодия
(минбаъд корхонаи давлатк) цуқуқ дорад, ки бо мақсади дар асоси корхона ташкил
намудани корхонаи коллективк ташкилоти ищоракоронро цамшун шахси юридикии
мустақил созмон дицанд.
Қарори созмон додани ташкилоти ищорагирон ва органцои идораи он дар Мащлиси
умумии (конференсияи) коллективк мецнати ба овози аз се ду қисми аъзожни он қабул
карда мешавад.
Ташкилоти ищорагирон лоицаи шартномаи ищораро якщоя бо комитети иттифоқи
касаба тартиб дода, онро ба органи давлатие, ки социби моликият вайро барои ба ищора
додани корхонаи давлатк ва колатдор намудааст, мефиристонад. Ин орган бояд лоицаи
шартномаро дар муддати ск рӯзи баъди гирифтани он барраск кунад. Ихтилофотеро, ки
цангоми бастани шартномаи ищора ба мижн меоянд, аз щумла ихтилофцои вобаста ба
беассос ба ищора надодани корхона ва кашол додани мӯцлати муцокимаи таклифцоро суди
иқтисодк барраск мекунад.
Баъди имзои шартнома ташкилоти ищоракорон мувофиқи тартиби
муқарраргардида молу мулки корхонаро қабул мекунад ва мақоми корхонаи ищоравиро
мегирад.
Корхонацои давлатк, воцидцои структурие, ки дар асоси онцо корхонаи ищоравк
ташкил шудааст, мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун барцам дода мешаванд.
Корхонаи ищора дар асоси оинномае, ки дар мащлиси умумии (конференсияи)
коллективи мецнат тасдиқ мешавад, амал мекунад. Корхонаи ищора аз рӯзи дар
комищроияцои мақоми бақайдгирк мацалли щойгиршавии корхонаи ищора қайд шуданаш
цуқуқи шахси юридикиро мегирад.
Корхонаи ищора мувофиқи дархосташ номгӯй ва мукофотцои цукуматии корхонаи
давлатиро, ки вай ба ищора гирифтааст, дар худ нигоц дошта метавонад.
Корхонаи ищора вориси цуқуқи молу мулк ва вазифацои корхонаи давлатии ба
ищора гирифтааш, аз щумла вориси цуқуқи истифодаи замин ва дигар захирацои табик
мегардад. Ищорадец пардохти қарзи корхонаро пурра ж қисман ба ӯцдаи худ гирифта
метавонад.
Ӯцдадории корхонаи давлатиро дар бобати фурӯши мацсулот (кор, хизмат)
ищорагир дар цащму мӯцлати пешбиникардаи шартномаи ин корхона ищро мекунад.
Ищорадец ба ищорагир захирацои моддк ва лимитцои (фондцои) онцоро медицад, иншунин
дигар тадбирцои заруриро меандешад, ки ищрои ин ӯцдадорк таъмин гардад.
Корхонаи ищоравк цуқуқашро барои маблағгузории мутамарказ ва дотатсия дар
цащме, ки барои корхонаи давлатии ба ищора гирифта муқаррар гардида буд, нигоц медорад.
Ба корхонаи ищора цуқуқу вазифацои корхонаи давлати ба ищора гирифта шуда дар
бобати иштирок кардан дар тараққижти ищтимоию иқтисодии цудуде, ки вай он що щой
гирифтааст, мегузаранд.
Шартномаи ищора муносибатцои байни ищорагир ва ищорадецро доир ба шартцои
истифодаи захирацои сӯзишворк, ашжи хом, масолец, истецсолоти нотамом, маснуоти тайжр,
тақсими бақияи фондцои цавасмандгардонии иқтисодк, истифодаи фонди манзили
идоравк, бо маблағ таъмин кардани он, харщи маблағеро, ки барои пардохти қарзи дебиторк
гирифта шудааст, муайян мекунад.

Мащбуран ба ищора додани объектцое, ки барои корхонацои ищора зиждатианд, роц
дода намешавад.

Моддаи 17. Идораи корхонаи ищора
Корхонаи ищора мувофиқи оинномаи он идора карда мешавад.

Моддаи 18. Фаъолияти хощагии корхонаи ищора
Корхонаи ищора цуқуқ дорад сарватцои моддиеро, ки ба таркиби молу мулки ищора
дохил мешаванд, ба ищораи фарък дицад, барои истифодаи муваққатк бепул ва ж пулакк
дицад, ба шарте ки шунин тариқи додани молу мулк боиси кам шудани нерӯи (арзиши)
истецсолию иқтисодии корхона нагардад ва дигар шартцои шартномаи ищораро халалдор
накунад. Тартиби мазкури ихтижрдории молу мулки ищора нисбати замин ва дигар
объектцои табик ва дар мавридцои дигаре, ки актцои пешбинк кардаанд, татбиқ намегардад.
Корхонаи ищора барои арзиши амволро зижд намудан цуқуқ дорад ба таркиби молу
мулки ищора мустақилона тағйирот дарорад, онро аз нав созад, техникаи нав шинонад, васеъ
кунад, ба шарте ки дар шартнома тартиби дигаре пешбинк нашуда бошад.
Корхонаи ищора истифодаи самарабахш ва такрористецсолкунии захирацои
табииро таъмин карда, онцоро мувофиқи мақсадцое ба кор мебарад, ки ба ин мақсадцо дода
шудаанд. Вай вазифадор аст, ки муцити атрофро аз олудагк ва дигар таъсирцои зижновар
цифз кунад.
Фаъолияти иқтисодии берунии корхонаи ищора мувофиқи тартибе сурат мегирад,
ки барои корхонацои давлатк муқаррар гардидааст.
Корхонаи ищора вазифадор аст, ки аз рӯи шартномаи ищора ищрои супориши
давлатк ва супоришцоро барои фурӯши мацсулот (кор, хизмат) мувофиқи алоқацои
мавщудаи хощагк дар цащме, ки аз супоришцои дахлдори сол ба ищора додани корхона зижд
набошад, ба ӯцда гирад.
Вай ихтижран заказцои давлатк ва дигар хелӯцдадории истецсол ва фурӯши
мацсулотро дар цащме мегирад, ки корхонаи молу мулки ба моликияти коллективк
тааллуқдоштаашро ба цамон андоза истифода мебарад.
Ищорадец ӯцдадории аз ищорагир харидани мацсулотро ба зимма гирифта
метавонад.
Корхонаи ищора мацсулоташ (кор, хизматаш)-ро аз рӯи нархцои яклухт, харид,
шакана ва шартномаие мефурӯшад, ки барои корхонаи давлатк пешбинк гардидаанд. Ашж,
масолец ва дигар захирацои моддию техникиро корхонаи ищора аз рӯи нархцои мавщудаи
яклухт, харид, шакана ва шартномавк мувофиқи тартиб ва шартцои барои корхонацои
давлатк муқарраршуда мехарад.
Ба корхонаи ищора барои васеъ кардани истецсолот ва ищрои вазифацои ищтимок
аз цисоби маблағи давлатии муттамарказ ва маблағи ищорадец дотатсия, иншунин дар асоси

ӯцдадории афзун гардондани истехсолоти мацсулот ва бецтар намудани сифати он (кор,
хизмат) қарз ва бунак (аванс) дода шуданаш мумкин аст.
Ищорадец ба ищорагирони корхонацои давлатии зараровар ва камфоида оиди
ищорапулк имтижзцо дода метавонад.
Корхонаи ищора натищаи фаъолияташро ба цисоб мегирад, цисобу китоби бухгалтерк ва
омориро мувофиқи тартиби умумие, ки барои корхонацо муайян шудааст, пеш мебарад. Ба
фаъолияти корхонаи ищора аз рӯи тартибе, ки қонунгузории щорк
муқаррар карда аст, бо назардошти хусусияти муносибатцои

барои корхонацо

ищоравк

назорат

карда

мешавад.

Моддаи 19. Маблағцои молиявии корхонаи иҷора
Зацирацои молиявии корхонаи ищора аз цисоби фурӯши мацсулот (кор, хизмат),
кредитцо, маблағи аз фурӯши коғазцои қиматнок ба даст омада, хайрия ва дигар воситацои
молиявк ташкил межбанд.
Аз цисоби маблағи щамъшудаи корхонаи ищора харощоти модда ва харощоти мушобеци
он, маблағи музди мецнат бароварда мешавад, андозцо, пули ищора, пардохти суғурта, пули
захирацои табик ва қувваи корк, фоизи қарзцо дода мешавад. Фоидаи боқимонда пурра дар
ихтижри корхонаи ищора мемонад. Корхонаи ищора мақсадцои истифодаи ин фоидаро
мустақилона муайян мекунад.
Корхонаи ищора метавонад барои щалб намудани захирацои иловагк қоғазцои қиматнок
барорад, дар асоси қонунцои дар амал буда зажмцои мақсаднок барорад, дар бозори
қоғазцои қиматнок иштирок намояд.
Барои харидани қоғазцои қиматнок аъзожни коллективи мецнатии корхонаи ищора
афзалият доранд.
Корхонаи ищора метавонад дар асоси шартцои муайянкардаи созишномаи тарафцо, аз
щумла мувофиқи ацду паймони тарафайн рощеъ ба цащми фоизи истифодаи онцо аз
маблағцои худ ба корхонаю ташкилотцои дигар пул қарз дицад.
Маблағцо аз цисоби корхонаи ищора фақат бо ищозати корхонаи ищора ва ж бо қарори
суди иқтисодк ж суд бароварда мешавад. Пул аз цисоби корхонаи ищора фақат дар
мавридцои пешбиникардаи актцои қонунк соқит карда мешавад. Агар корхонаи ищора дар
бобати аз цисоб соқит кардани пул розк набошад, вай цақ дорад дар бораи ситонидани пул
беасос аз цисоби соқитшуда ба цаками давлатк шикоят кунад.

Моддаи 20. Мецнат ва музди он
Муносибатцои мецнатии аъзожни коллективи корхонаи ищораро қонуни оид ба мецнат
бо назардошти хусусиятцои муқарраркардаи цамин Қонун танзим мекунад.
Корхонаи ищора тартиби киро кардан ва аз кор озод намудани коркунон, шаклу
системаи додани музди мецнат, тартиби рӯзи кор, усули сменагии корро мустақилона
муайян намуда, дар бораи бацисобгирии умумии вақти корк қарор қабул мекунад, тартиби
рӯцои истироцат ва рухсатиро муқаррар менамояд.

Корхонаи ищора муддати рухсатии царсолаи пулакиро мустақилона муайян менамояд.
Дар айни замон давомоти он аз вақти барои категорияцои дахлдори коргарону хизматшижни
корхонацои давлатк муайянгардида кам шуда наметавонад.
Ҷумцурии Тощикистон дар асоси қонунцои щорк манфиати ищтимоии мецнаткашони
корхонацои ищораро цамащониба цифз мекунад.
Барои коркуноне, ки аз сабаби ба ищора додани корхонаи давлатк кор озод мешаванд,
ищорадец ва Мащлисцои мацаллии вакилони халқ дахлдор цуқуқцоеро кафолат медицанд, ки
қонун барои коркуноне пешбинк кардааст, ки дар сурати тағйир жфтан ва ж барцам хӯрдани
корхонаи давлатк аз кор щавоб шудаанд.
Корхонаи ищора мувофиқи тартиб ба андозаи муқарраршудаи санадцои қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон пардохтцои дахлдор мугузаронанд ва андоз меспорад.

Моддаи 21. Моликияти корхонаи иҷора
Мацсулоти ищрошуда, даромад ва амволи дигаре, ки бо пули корхона харида шудаанд,
моликияти корхонаи ищора мебошад.
Дар амволе, ки мувофиқи шарту тартиби муқарраркардаи оинномаи корхонаи ищора
моликияти он мебошад, андозаи сацми аъзожни коллективи мецнатк дар бунжди ин амвол аз
цисоби иштироки шахсиашон, иншунин маблағгузорк ва амволи дигари циссагуоштаашон
муайян карда мешавад.
Ба узви коллективи мецнатк ба арзиши циссааш дар моликияти корхонаи ищора дар
асоси оинномаи он қоғазцои қиматнок дода шуданаш мумкин. Ба қоғазцои қиматноки
аъзожни коллективи мецнатк бо назардошти натищацои ницоии истецсолот ва вазифацои
тараққии корхона мувофиқи цащми муайянкардаи коллективи мецнатк цақиқии сацм
(дивидент) дода мешавад.
Арзиши цақиқии қоғазцои қиматнок дар мавридцои пешбиникардаи оинномаи корхона
ба социбонашон баргардонда мешавад.
Дар оинномаи корхонаи ищора тартиб ва шартцои додани цаққи сацми аъзожни
коллективи мецнатие, ки муносибатцои мецнатиро қатъ кардаанд муайян карда мешаванд.

Моддаи 22. Ташкили корхонаи иҷора дар заминаи мликияти соцаи корхонаи
(иттицодияи) давлатк
Корхонаи ищораро дар заминаи ищораи моликияти истецсолот, чехцо, шӯъбацо,
фирмацо ва ж соцацои дигари корхонаи (иттицодияи) давлатк ташкил кардан мумкин аст.
Чунин корхонаи ищора бо ризоияти шартномаи ищора бо мақоми дахлдори давлатии
идораи амволи давлатк созмон межбад. Дар айни цол шартномаи ищора бо корхонаи
(иттицодияи) давлатие баста мешавад, ки қисме аз амволи вай ба ищора мегузарад.
Моддаи 23 Озмун барои иҷраи корхонацо (иттицодияцо) ва амволи онцо
Корхонаи (иттицодияи) давлатк ва ж соцаи он ба тариқи озмун ба ищора дода шуданаш
мумкин аст.

Озмунро органи давлатие эълонмекунад, ки барои ба ищора додани амволи дахлдор
цуқуқ дорад.
Дар озмун коллективцои мецнатии корхонацои (иттицодияцои) давлатк ва соцацои онцо,
коллективцои муштараки дарбаргирандаи коркуноне, ки дар цамаи корхона иттицодияи
(соца) кор мекунанд, гурӯци гражданинцое, ки бо мақсади ба ищора гирифтани корхона,
иттицодияи (соцааи) дахлдор дар коллектив муттацид шудаанд, иштирок карда метавонанд.
Коллективцои мазкур барои иштирок дар озмун мувофиқи тартиби пешбиникардаи банди
1-и моддаи 16 цамин Қонун
ташкилоти ищоракоронро ташкил медицанд. Дар озмун
корхонацои (иттицодияцои) дигари давлатк, иншунин кооперативцо ва ташкилотцои
щамъиятк иштирок карда метавонанд.
Коллективцои мецнатии корхонацои давлати ва соцацое, ки ба ищора дода мешаванд, дар
баробари шартцои якхела барои ищора гирифтани корхонаи давлатк бештар цақ доранд.
Ищорадец ва иншунин органцои он цангоми баррасии пешницодоти ба озмун расидаи
ищоракорон ба онцое, ки самарабахшии бештари истецсолотро таъмин намуда, қисми зижди
амволи ба ищора пешницодкардаро қабул карда, ӯцдадор мешаванд, ки бештар ищорапули
медицанд, бартари хоцанд дод.
Ташкилоти аз озмун гузаштаи ищоракорон бо ищорадец шартномаи ищора мебандад. Ва
мувофиқи тартибу шартномацои пешбиникардаи моддацои 16-21 цамин Қонун цамшун
корхонаи ищора амал мекунад.
Моддаи 24. Дар заминаи амволи ташкилотцои ҷамъиятк ташкил кардани
корхонацои иҷора
Ташкилотцои щамъиятк цуқуқ доранд, ки корхонацо ва соцацои онцоро мувофиқи
шартцои муайянкардаи ин ташкилотцо ба ищора дицанд. Дар баробари ин ташкилотцои
щамъиятк метавонанд цангоми муайян кардани тартиби ташкил ва шартцои фаъолияти
корхонацои ищора принсипцои дар цамин фасл зикржфтаро истифода баранд.
Моддаи 25. Корхонаи (иттицодияи) давлатк ва ж соцаи онро иҷора гирифтани
кооператив
Цангоми ба кооператив ищора додани корхонаи давлатк ва ж соцаи он муносибатцои
ищоравк бо органи давлатие, ки барои ба ищора додани корхона ваколатдор мебошад ва ж бо
корхонаи дахлдори давлатк муқаррар мегарданд. Шартцои шартномаи ба кооператив ба
ищора додан дар асоси банди 3 моддаи 16-ум ва моддаи 18-и цамин Қонун муайян мегарданд.
Иҷорагирии гражданинцо
Моддаи 26. Иҷораи фардк ва гурӯцк
Граждани ва ж гурӯци гражданинцо метавонад воситацои истецсолот ва моликияти
дигареро, ки барои фаъолияти хощагиашон зарур аст, ищора гиранд.
Шахсоне, ки ба фаъолияти мецнатк дар асоси шартцои ищораи фардк ж гурӯци
машғуланд баробари коргарону хизматшижн цаққи суғуртаи ищтимок ва таъминоти
ищтимоиро доранд. Ищоракорон мувофиқи тартибу цащми муайянкардаи Цукумати
Ҷумцурии Тощикистон аз даромадашон ба фонди давлатии суғуртаи ищтимок цисса
мегузоранд. Давраи кори ищоракорон, ки дар давоми он суғӯӯк дода шудааст, ба стажи кор
дохил мешавад.
Органцо ва ташкилотцо, аз щумла шахсони юридикии хорищк, ташкилотцои давлатк,
кооперативк, щамъиятк ва дигар ташкилотцо, ки барои ба ищора додан, вазифадоранд дар
муддати як моц аризаи гражданинцоро дар бораи ба онцо ба ищора додани амвол, замин ва
дигар захирацои табии дида бароянд.
Ихтилофотеро , ки цангоми бастани шартномаи ищора, аз щумла беасос рад кардан ж аз
мӯцлат дер дида баромадани аризаи ба ищора додани амвол, замин ва захирацои табик ба
мижн меоянд, бевомита суд барраск мекунад.
Моддаи 27. Фаъолияти хоҷагк цангоми иҷораи фарди ва гурӯцк
Ищорагирони фардк ва ж гурӯцк мувофиқи шартнома ба мацсулоти баровардаи худ
мустақилона ихтижрдорк мекунанд, онро дар цар минтақаи мамлакат мефурӯшанд,
мувофиқи нарху навои бо ризояти истеъмолкунанда ва ж мустақилони муқарраркарда
корцоро ба що меоранд ва хизмат мерасонанд. Онцо метавонанд ищрои супориши давлатиро

ихтижран ба ӯцда гирифта, мацсулоти аз цисоби ин супориш истецсошударо бо нархцои
яклухт, харид ва ж шартномавк фурӯшанд.
Дар ушасткацои замини ищора сохтани бино, бағайр аз бошишгоци сацрои, ки ба он бояд
розигии ищорадец бошад, роц дода намешавад.
Ищоракор бо пули фурӯши мацсулот (корцо, расонидани хизмат) баъди додани пули
ищора, андозцо ва пардохти қарзи банк мустақилона ихтижрдорк мекунанд.
Таъмионоти моддию техникк, нақлижт, таъмиру тармим ва дигвар намудцои
хизмарасонии ищоракор дар хощагии қишлоқ дар асоси шартномае,ки мувофиқи тартиб ва
шартцои барои колхозу совхозцо муқараршуда баста шудааст, сурат мегирад.
Хощагицои мецнатии ищоракорон цангоми ба амал баровардани фаъолияти
истецлсолиашон метавонанд бо колхозцо совхозцо ва дигар ташкилоцои давлатк,
кооперативк ва щамъиятк алоқоцои кооператсимонк барқарор карда, кооперативцои
таъминоту фурӯш, азнавкоркунк таъмиру сохтмон ва дираг кооператицо, аз щумла
хощагицои рафоқат ташкил кунанд.
Моддаи 28. Счет дар банк, қарз
Ищоракор цуқуқ дорад, ки дар муассисацои банк сшет кушояд. Ӯ цақ дорад, ки барои
гузаронидани муомилоти қарз ва цисобу китоб мустақилона банк интихоб намояд.
Ищоракорон метавонанд бо ризоияти муассисацои банк ва ж ищорадецон барои тараққии
истецсолот қарзи кӯтоцмуддат ва ж дарозмуддат гиранд.
Мащлисцои мацаллии вакилони халқ метавонанд ба ищоракорон барои ташкили хощагк,
тараққии истецсолот, обжрии замин, сохтмони роц ва манзил қарз ж бо поддош пул щудо
кунанд.
Фасли 2. Пудрати иҷоравии дохилихоҷагк
Моддаи 29. Истифодаи пудрати иҷоравии дохилихоҷагк
Пудрати ищоравии дохилихощагк цамшун шакли ташкил ва додани музди мецнати баъзе
корхонацо, коллективцои соцацо, гурӯццои коркунон (минбаъд-коллективцои ищоравк)
метавонанд дар корхонацои давлатк, коллективи ва щамъиятк истифода шавад.
Корхона бо ризоияти комитети иттифоқи касаба низомномаи пудрати ищоравии
дохилихощагк, нархцои цисобии мацсулот ва тарифцои дохилихощагиро барои кор ва
хизматрасонк, шаклцои бацисобгирифтани харощоти моддк ва харощоти дигари
коллективцои ищораро тасдиқ мекунад.
Коллективцои ищораи корхонаи давлатк шаклу системаи додани музд, тартиби рӯзи кор,
сменаи корро мустақилона муайян карда, дар бораи щорк намудани усули ба цисоб
гирифтани вақти кори умумк қарор қабул менамоянд, тартиби муайян кардани рӯзцои
истироцатро бидуни вайрон намудани мутобиқати зарурии фаъолияти соцацои гуногуни
корхона муқаррар мекунанд.
Коргарони нав бо ризоияти коллективии ищора ба кор қабул карда мешаванд. Дар
шартномаи пудрати ищоравк дар хощагии қишлоқ цуқуқи коллективи ищора дар боби аз
номи корхона бастани шартномаи мецнатк барои ищрои корцои муайян бо гражданинцои
аъзои коллективи ищора набуда пешбинк шуданаш мумкин аст. Музди мецнати шунин
гражданинцо аз цисоби пуле дода мешавад, ки барои музди мецнати аъзожни коллективи
ищора пешбинк шудааст.
Моддаи 30. Ташкили фаъолияти хоҷагии коллективи иҷора
Коллективи ищора мувофиқи шартномаи пудрати ищоравк вазифадор мешавад, ки
мацсулотро истецсол карда, кор, хизматрасониро ба корхона супорад ва ж бо супориши
ищорадец мацсулоти дар шартнома пешбинишударо ба корхонацои дигар ва ж гражданинцо
фурӯшад.
Коолективи ищора метавонад ба мацсулоти (кор, хизматрасонии) илова бар цащми
шартномаи истецсолкардааш, агар қонун ва ж шартнома шартцои дигарро муқаррар када
набошад, бо салоцдиди худихтижрдорк кунад.
Дар шароити пудрати ищоравк корхона бо бущет, банк ва дигар органцо аз рӯи натищаи
тамоми фаъолияташ мувофиқи тартиби муайяншуда цисобу китоб мекунад. Вай вазифаи ба

нақшагирифтани номгӯй ва цащми асосии истецсоли мацсулот (корцо, хизмат) –ро ба зиммаи
худ гирифта, иншунин сижсати ягонаи техникиро мегузаронад, мувофиқи плани барои
корхона умумк оно аз нав сохта, бо техникаи нав мущаццаз мекунад, соцаи ищтимоиро
тараққк мекунад.
Коолективи корхонаи ищора программаи истецсолиашро бо назардошти шартномаи
пудрати ишоравк мустақилона тартиб медицад. Шартномаи пудрати ищоравк цащму тартиби
иштироки коллективи ищораро дар харощоту пардохти корхона, аз щумла харощот барои
тараққижти истецсолт, илму техника ва эцтижщоти ищтимок муайян мекунад. Дар шартномаи
пудрати ищоравк масъулияти тарафцо барои ищро накардан ва ж ба қадри кофи ищро
накардани ӯцдадорицои пешбиникардаи шартнома муайян карда мешавад.
Корхона ба коллективи ищораи соца цуқуқи аз номи вай бастани шартномаи хощагиро
дода метавонад. Чунин коллективи ищора цақ дорад дар муассисаи банк сшжт кушояд.
Коллективи ищора аз рӯи шартнома ба амволе, ки ба ихтижраш гузошта шудааст, щавобгар
аст. Дар сурати нарасидани амвол мувофиқи ӯцдадорицои коллективи ищора корхона
щавобгар мешавад.
Совхозцо, колхозцо ва корхонацои дигари хощагии қишлоқ дар асоси шартнома ва
коолективцои ищоракори соцацо барои мустақилона фурӯхтани мацсулоташон (корцо,
хизматрасонк), истифодаи даромад барои додани музд, андозу пардохт ба бущет, цаққи
суғуртаи ищтимок цуқуқ дода метавонанд. Чунин коллективцои ищора метавонанд дар
муассисацои банк ж марказцои молиявию цисобк сшжт кушоянд.
Ищорадец дар шароити ищораи дохили хощагк метавонад ба ищоракор цар гуна имтижзцо
дицад.
Моддаи 31. Иҷорапули дар шароити пудрати иҷоравк
Ищорапули барои замин ва шорвои мацсулдец ба андозаи фоидаи банақшагирифта
(нормативк), ки цангоми истифодаи замин ва шорво ба даст омаданаш мумкин аст, бо
назардошти сифати онцо ва харощоти щамъиятии зарурк барои истецсоли мацсулот
муқаррар карда мешавад.
Подош барои амволи ба ихтижри коллективи ищора додашуда (ищорапули) дар
шартномаи пудрати ищоравк муайян крда мешавад. Дар сурати тағйир жфтани нарх ва
шартцои дигари иқтисодк цащми ищорапулк метавонад бо ризоияти тарафцо тащдиди назар
шавад.
Агар сугуртаи киштзор, шорво ва амволи дигари ищоравк аз тарафи корхона сурат
гирифта бошаду коллективи ищора бинобар офати табии ва ж цодисацои дигар цащми дар
шартнома зикржфтаи мацсулотро гирифта натавонад, ищорапулк дар цащми маблағи аз
суғурта гирифтаи корхона таносубан кам карда мешавад.
Коолективи ищора цақ дорад, ки бо ризоияти корхона аз номи вай барои суғуртаи
киштзор, шорво ва амволи дигар шартнома бандад. Дар ин маврид цангоми офати табик ва
цодисацои дигари сугуртавк тағйири ищорапулк пешбинк намешавад.
Моддаи 32. даромади коллективи иҷора
Даромади коллективцои ищора аз пули фурӯше, ки баъди додани ищорапули,
баровардани қусури харощоти моддк, циссащудокуницои дигаре, ки дар шартнома пешбинк
шудаанд, боқи мемонад, ташкил межбад. Даромади дар ихтижри коллективи ищора монда
мустақилона ихтижрдорк карда, гирифта намешавад.
Тартиби танзими цащи пулеро, ки барои додани музди мецнат сарф мешавад,
шартномаи пудратк муайн мекунад.
Моддаи 33. Кафолати цуқуқцои коллективи иҷора
Амволеро, ки мувофиқи шартномаи пудрати ищоравк ба коллективи ищора дода
шудааст, корхона баргардонида гирифта наметавонад.
Пеш аз мӯцлат тагйир додани шартнома ж қат намудани шартномаи пудрати ищоравк
танцо бо ризояити коллективи ищора ва ишорадец роц дода мешавад.

Дар истецсолоти хощагии қишлоқ амали шартнома баъди анщоми соли хощагк, камаш ду
моц пеш бо огоц кардани тарафи дигар тағйир дода, ж қатъ карда мешавад.
Бацсцои байни коллективи ищора ва корхонацоро, ки цангоми ищро намудан қатъ кардан
ва тағйир додани шартномаи пудрати ищоравк сар мезананд, суди иқтисодк ж суд дида
мебарояд.
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Дар бораи матбуот ва дигар воситацои
ахбори омма
(Ведомостьцои Совети Олии РСС Тоҷикистон соли 1990, №24, мод.421; соли 1992, №10,
мод.144; соли 1992, №11,мод.175; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1996, №3,
мод.48; соли 1997, №23-24, мод.333; соли 1999 № 12, мод.335; соли 2002, №4 қ-1, мод.269)
Боби I. Қоидацои умумк
Моддаи 1. Воситацои ахбори омма
Воситацои ахбори омма аз идорацои матбуоти даврк, радиою телевизион, агентицои
иттилооти, дигар муассисацое, ки ахбори омма нашр мекунанд, иборат аст.
Мувофиқи цамин Қонун воситацои ахбори омма рӯзномаю мащаллацо, бюллетенцо ва дигар
нашрияцои даврк, ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинк шудаанд ва дар се моц на
камтар аз як маротиба нашр мешаванд, цамшунин барномацои телевизиону радио, кинохроника,
хабарцои агентицои информатсионк, сабтцо ва барномацои аудио ва аудиовизуалк мебошанд.
Моддаи 2. Озодии матбуот
Матбуот ва дигар воситацои ахбори омма дар Тощикистон озоданд.
Цар як шацрванди щумцурк цуқуқ дорад фикру ақидаашро озодона бажн кунад, онцоро дар цар шакл
дар матбуот ва дигар воситацои ахбори омма интишор намояд. Сензураи давлатк ва таъқиб барои
танқид манъ аст.
Моддаи 3. Забони воситацои ахбори омма
Воситацои ахбори оммаи Ҷумцурии Тощикистон фаъолияти худро ба забони давлатк ва ба
забонцои дигар тибқи Конститутсияи (Сарқонуни ) Ҷумцурии Тощикистон ва қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон амалк менамоянд.
Давлат цуқуқи шацрвандони Ҷумцурии Тощикистонро ба истифодаи забони модарк ва
забонцои дигари халқцои щумцурк цангоми дастрасу интишори ахбори омма таъмин менамояд.
Моддаи 4. Фаъолияти воситацои ахбори омма
Идораи воситацои ахбори омма дорои цуқуқи шахси цуқуқк буда, дар асоси оинномаи худ
амал мекунад.
Идора цақ дорад фаъолияти истецсолию хощагиашро аз рӯи шартцои мустақилияти
иқтисодк ва цисоби хощагк ба роц монад.
Тартиби аз тарафи давлат ба воситацои ахбори омма расонидани кӯмаки молиявиро
(дотатсияро) қонунцои Ҷумцурии Тощикистон муайян мекунанд.
Моддаи 5. Воҷибии ахбор додан
Ташкилотцои давлатию сижск ва щамъиятк, царакатцо ва шахсони мансабдор вазифадоранд,
ки ба воситацои ахбори омма маълумоти заруриро дицанд.
Моддаи 6. Роц надодан ба суистифода аз озодии сухан
Интишори маълумоти дорои сирри давлатк ж асрори дигари қонунан мацфуз, ахборе, ки ба
зӯран сарнагун сохтан ж тағйир додани сохти конститутсионк даъват мекунад, шаъну эътибори
давлат ва Президентро халалдор месозад, щанг, зулму зӯроварк, терроризм бо цамаи зуцуроташ,
хусумати нажодию миллк ва динк, иншунин эцтиром накардани миллату дини дигар, фацшу фущур
(порнография)- ро таблиғ мекунад, ба содир намудани кирдори щиноятии дигар даъват менамояд,
дар воситацои ахбори омма манъ аст.

Истифодаи воситацои ахбори омма барои дахолат кардан ба цажти шахсии шацрвандон,
дидаву дониста шоп кардани хабару мақолацои дурӯғин, маълумотцои тӯцмату иғвоангез, шаъну
шарафи шацрвандон, мақомоти давлатк, иттицодияцои щамъиятк ва дигар ташкилотцоро паст
мезананд, манъ аст.
Моддаи 7. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бори матбуот ва дигар воситацои
ахбори омма
Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар бораи матбуот ва дигар воситацои ахбори омма ба
Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумцурии Тощикистон асос жфта, аз цамин Қонун ва дигар санадцои
меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тощикистон, иншунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии
Тощикистон эътироф кардааст, иборат мебошад.
Боби II. Ташкили фаъолияти воситацои ахбори омма
Моддаи 8. Цуқуқи таъсиси воситацои ахбори омма
Цокимияти мацаллк ва дигар мақомоти давлатк, цизбцои сижси, ташкилотцои щамъиятк,
царакатцои оммавк, иттифоқцои эщодк, иттицодияцои кооперативк, динк ва дигар иттицодияцои
гражданинцо, ки мувофиқи қонун барпо шудаанд, коллективцои мецнатк, цамшунин шахсони
алоцидае, ки синнашон ба 18 расидааст, ба таъсиси воситацои ахбори омма цуқуқ доранд.
Дар Ҷумцурии Тощикистон ба инцисори матбуот ва дигар воситацои ахбори омма роц дода
намешавад.
Муассиси воситацои ахбори омма буда наметавонанд;
-шацрвандоне, ки ба синни цаждацсолагк нарасидаанд, ж мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи
қонун аз қобилияти амал мацрум шудаанд, ж қобилияти амалашон мацдуд карда шудааст;
-цизбцои сижск, иттицодияцои щамъиятие, ки фаъолияташон мувофиқи қонун манъ карда
шудааст;
-шацрвандони хорищк ж шахсони бешацрванд.
Моддаи 9. Бақайдгирии воситацои ахбори омма
Идораи воситацои ахбори омма баъди бақайд гирифта шудани воситацои ахбори оммаи
дахлдор ба фаъолияти худ шурӯъ мекунад. Воситацои ахбори омма дар муддати як моц аз рӯзи
расидани ариза идораи давлатии нотариали мацаллк воқеъияти онцо ба қайд гирифта мешаванд.
Воситацои ахбори омма, ки дар цудуди Тощикистон нашр мешаванду муассисонаш цизбцои
сижск, созмонцои щамъиятк, царакатцои оммавк, иттифоқцои эщодк, кооперативцо, созмонцои динк
ва дигар иттицодияцои гражданк коллективцои мецнатк ж гражданинцои алоцидаи Ҷумцурии
Тощикистон мебошанд, танцо баъди аз тарафи идораи давлатии нотариалии дахлдор ба қайд
гирифта шуданашон ба фаъолияти худ шурӯъ менамоянд.
Цуқуқи нашри воситацои ахбори омма аз рӯзи гирифтани шацодатнома дар давоми як сол
эътибор дорад. Дар сурати гузаштани ин мӯцлат эътибори шацодатномаи бақайдгирк аз байн
меравад.
Табдили муассис, тағйири цаммуассис, шакли интишори ахбори умум, ном ж забон
(забонцои) воситацои ахбори омма дар асоси аризаи муассис (цаммуассис) бо тартиби дар цамин
модда бажнкардашуда сабт карда мешавад, аз сари нав ба қайд гирифта мешавад.
Сабти давлатии воситацои ахбори умум дар сурати мавщуд будани цущщатцои зерин ба що
оварда мешавад:
- ариза дар бораи сабти давлатк;
- шартномаи таъсиси(дар сурати мавщуд будани якшанд муассис);
- оиннома;
- хулосаи цуқуқии цущщатцои таъсиси, ки вазорати адлияи Ҷумцурии Тощикистон медицад;
- рамзи таснифгари (класификатори) мақомоти омор;
- тасдиқномае, ки мацали воқеияти корхонаро шацодат медицад;
- цущщати пардохти бощи давлатк ;
- хулосаи Вазорати фарцанги Ҷумцурии Тощикистон.

Моддаи 10. Ариза дар бораи бақайдгирии воситацои ахбори омма
Дар аризаи бақайдгирии воситацои ахбори омма буда маълумоти зерин нишон дода шавад:
1) муассис (ношир);
2) ном, забон (забонцо), щои воқеъшавии воситацои ахбори омма;
3) доираи тахминии хонандагон;
4) мақсаду вазифацои воситацои ахбори омма;
5) рӯзцои нашр, цащм ва манбаи таъминоти молиявк;
Дар вақти бақайдгирии воситацои ахбори омма талаб кардани маълумоти дигар манъ аст.
Моддаи 11. Мавридцои бе қайд пацн кардани ахбор
Мақомоти цокимияту идораи давлатк, дигар мақомоти давлатк, ки цущщатцои нормативии
расмк ва дигар цущщатцо, бюллетенцои мацкама ва цущщатцои арбитражро шоп мекунанд, цуқуқ
доранд маълумоти худро бе қайд дар байни омма пацн намоянд.
Корхонацо, ташкилотцо, муассиасацои таълими ва илмк цуқуқ доранд материалцои ахборк
ва цущщатцои барои фаъолияташон заруриро бе қайд нашр ва пацн намоянд. Ба қайд гирифтани
фаъолияти бо жрии воситацои техникии шоп, ауди ва аудиовизуалк тажр кардани материалцо, ки
барои дар байни омма пацн намудан таъин нашудаанд, ж цамшун дастнавис нусхабардор карда
мешаванд, талаб карда намешавад.
Цангоми бо теъдоди камтар аз сад нусха нашр гардидани мацсулоти шопк бақайдгирии
воситацои ахбори омма талаб карда намешавад.
Моддаи 12. Рад кардани бақайдгирии воситацои ахбори омма
Бақайдгирии воситацои ахбори омма танцо бо сабаби вайрон кардани қонунгузории щории
Ҷумцурии Тощикистон дар бораи тартиби таъсиси корхонацо, ба талабцои муқарраркардашудае, ки
барои сабти цущщатцо заруранд мувофиқ набудан ва дар асоси зерин рад карда мешавад:
1) агар номи ахбори омма, мақсад ва вазифацои барномавии он ба мазмуну мундарищаи қисми
аввали моддаи шашуми цамин Қонун мухолиф бошад;
2)агар
органи
бақйдгиранда
пештар
бо
цамин
ном
ба
воситаи
дигар
ахбори омма шацодатнома дода бошад;
3) агар ариза як сол пеш аз анщоми рӯзи қонунан эътибор пайдо кардани қарори қатъи
фаъолияти воситаи ахбори омма
пешницод шуда бошад.
Раддияи қайд дар асоси далелцое, ки цамин Қонун пешбинк менамояд, ба таври хаттк
пешницод карда мешавад.
Моддаи 13. Андоз барои қайди воситацои ахбори омма
Барои додани шацодатномаи қайди воситаи ахбори омма ба цащме, ки қонунцои
Ҷумцурии Тощикистон муайян кардаанд, андози давлатк гирифта мешавад.
Моддаи 14. Қатъи табъу нашри воситацои ахбори омма
Фаъолияти табъу нашри ахбори омма дар асосцои зерин метавонад қатъ гардад:
1. бо қарори муассис;
2. бо сабаби барцам хурдан ж аз нав ташкил кардани воситацои ахбори омма;
3. бо цалномаи суд, дар цолати вайрон кардани талаботи моддацои 6 ва 22 цамин Қонун.
Цангоми вайрон кардани муқаррароти цамин қонун прокурор ж Вазорати фарцанги
Ҷумцурии Тощикистон расман вайронкунандаи қонунро огоц менамояд, дар сурати такроран
вайрон кардани цамин қонун барои қатъ намудани фаъолияти воситацои ахбори омма ба суд
мурощиат мекунад.
Моддаи 15. Тартиби шикоят дар цолати рад намудани бақайдгирии воситаи ахбори
омма ва қарор дар бораи қатъи фаъолияти он

Муассис ж идораи воситаи ахбори омма дар цолати рад намудани қайди воситаи ахбори
омма ж аз тарафи мақомоти давлатк риоя накардани мӯцлати дар муддати ба қайд гирифтани он,
цамшун қарор дар бораи қатъи воситаи ахбори омма ба мацкама шикоят карда метавонад. Мацкама
шикояти онцоро, аз щумла бацсу мунозираро дар бораи моликият мувофиқи тартиби
пешбининамудаи Кодекси прочессуалии граждании Ҷумцурии Тощикистон дида мебарояд.
Эътирофи раддия дар бораи қайди воситацои ахбори омма ж қарор дар бораи қатъи
фаъолияти он, ки мухолифи Қонун бошад, маънои бекор шудани қарорцои ба мацкама
пешницодшударо дорад. Бекор намудани қарор дар бораи қатъи фаъолияти воситацои ахбори омма
пардохти зарарцоеро ба мижн меорад, ки ба муассис, идора ва ношир, аз щумла аз даромадцои
нагирифтааш ворид шудааст.
Моддаи 16. Муассис, муцаррир, идора ва ношири воситаи ахбори омма
Муассис барномаи (принчипцои асосии) фаъолияти воситаи ахбори оммаро тасдиқ
менамояд. Идора ж дигар муассисе, ки воситаи ахбори оммаро нашр мекунад, барномаро мувофиқи
мацорати касбиаш мустақилона дар амал татбиқ менамояд.
Муцаррир (сармуцаррир) аз тарафи таъсискунандаи воситаи ахбори омма таъин ва аз кор
озод карда мешавад ва ж мувофиқи тартиби пешбиникардаи оинномаи идора интихоб ва аз кор
озод мегардад.
Муцаррир (сармуцаррир) ба фаъолияти цайати тацририя ва идораи воситаи ахбори омма
роцбарк карда, манфиатцои онро дар назди муассис, ношир, муаллифон, мақомоти давлатк,
ташкилотцои щамъиятк, дигар иттицодияи шацрвандцо ва худи шацрвандцо, хамшун дар мацкама
цимоя менамояд.
Муцаррир (сармуцаррир) дар асоси цамин Қонун ва дигар цущщатцои қонунк барои ищрои
талаботе, ки ба фаъолияти воситацои ахбори омма пешницод шудаанд, масъул мебошад.
Цайати тацририя мувофиқи тартиби пешбиникардаи оинномаи идораи воситаи ахбори
омма ташкил карда мешавад. Муцаррир (сармуцаррир) раиси цайати тацририя мебошад.
Муассис, цамшунин нашрижт ж дигар шахси цуқуқие, ки воситаи ахбори оммаро бо маводи
моддию техникк таъмин менамояд, ношири он буда метавонад.
Моддаи 17. Оинномаи воситацои ахбори омма
Оинномаи идораи воситацои ахбори омма дар мащлиси умумии коллективи журналистон бо
аксарияти овозцо дар цозирии аз се ду қисми цайати кормандон қабул карда мешавад ва муассис
онро тасдиқ менамояд.
Оинномаи идораи муносибатцои таъсискунанда, муцаррир (сармуцаррир), идораи
воситацои ахбори омма ва салоцияти коллективи журналистонро муайян менамояд. Ба он қоидацои
тартиби тақсим ва харощоти даромаде, ки аз фаъолияти ахбори омма ба даст меояд ва дигар
қоидацо дохил карда мешавад.
Оинномаи идораи воситаи ахбори омма набояд ба қонунцои Ҷумцурии Тощикистон
мухолиф бошад.
Моддаи 18. Муносибатцои истецсолию молк ва пулии идора, муассис ва ношири
воситаи ахбори омма
Муносибатцои истецсолию молк ва пулии идора, муассис ва ношири воситаи ахбори омма
мувофиқи қонунцои мавщуда ва шартнома муқаррар карда мешавад.
Шартнома нуқтацои зеринро дар бар мегирад:
1) маблағцои барои фаъолияти идора пешбинишуда;
2) қисми даромад (фоида), ки аз фаъолияти воситаи ахбори омма ба даст омада, ба ихтижри
идора, муассис ва ношири он гузошта мешавад;
Ӯцдадорицои муассис ва ношир дар бораи муцайж кардани шароити истецсолк, ищтимок ва
маишии кормандони идора.
Моддаи 19. Воситацои ахбори омма ва цуқуқи муаллиф
Воситацои ахбори омма цангоми истифодаи маводцо бояд қонунцо ва нормацои
байнанхалқиро оиди цуқуқи муаллиф риоя кунад.

Дар цолате, ки як муаллиф асари муаллифи дигарро аз худ менамояд (яъне медуздад), вай
дар асоси қонун ба щавобгарк кашида мешавад.
Моддаи 20. Маълумотномаи воситаи ахбори омма
Цар як шумораи воситаи ахбори омма бояд маълумотцои зерин дошта бошад:
1) номи нашрия;
2) таъсискунанда;
3) Ному насаби муцаррир (сармуцаррир);
4) рақами тартибии шумора ва санаи ба табъ расидани нашрияи даврк, барои рӯзнома
бошад, цамшунин рӯзи ба шоп имзо шуданаш;
5) индекс барои нашрияцои даврие, ки тавассути дӯконцои алоқа фурӯхта мешавад;
6) адади нашр;
7) нарх (дар мавриди ба нархи тищоратк фурӯхтани нашрия);
8) нишонии идораи нашрия, ношир, матбаа;
9)рақами шацодатномаи бақайдгири ва номи мақоме, ки онро додааст.
Идораи телевизион ва радиошунавонк цангоми оғози цар як барнома ва дар мавриди
мутассил намоиш додан ва шунавонидани барнома цар шабонарӯз камаш шор бор номи идораи
телевизион ва радиоро бояд эълон намояд.
Моддаи 21. Нусхацои ройгони назоратк ва цатмк
Нусхацои ройгони назоратк ва цатмии матбуоти даврие, ки дар Ҷумцурии Тощикистон ба
қайд гирифта шудаанд, сарфи назар аз шаклцои моликияташон, баъди ба табъ расидан аз щониби
муассисон, тибқи тартиби муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тощикистон дар рӯзи шоп шудан
фавран ба идорацо, муассисацо ва ташкилотцои дахлдор фиристода мешаванд.
Нусхацои назоратк ва цатмии матбуоти даврие, ки дар Ҷумцурии Тощикистон сабти ном
шуда, дар хорищи кишвар шоп мешаванд, цамшунин ба дигар идорацо, муассисацо ва ташкилотцои
дахлдор фиристонида мешаванд.
Фецристи муассисацои щумцуриявиро, ки бояд нусхацои ройгони назоратк ва цатмии
матбуоти давриро гиранд, Цукумати Ҷумцурии Тощикистон муайян менамояд.
Моддаи 22. Интишори воситацои ахбори омма
Мацсули воситаи ахбори оммаро бевосита нашр ж дар асоси шартнома ва ж дигар воситаи
қонунк муассисацои алоқа, цамшунин шацрвандон пацн мекунанд.
Пацн кардани адабижт ва нашрияцое, ки маълумоти дорои сирри давлатк ж асрори дигари
қонунан мацфуз, ахборе, ки ба зӯран сарнагун сохтан ж тағйир додани сохти Конститутсионк даъват
мекунад, шаъну эътибори давлат ва Президентро халалдор месозад, щанг, зулму зӯроварк, хусумати
нажодию миллк ва ж динк, терроризм бо цамаи зуцуроташ иншунин эцтиром накардани миллату
дини дигар, фацшу фущур (порнография)-ро таблиғ мекунад, ба содир намудани кирдори щиноятии
дигар даъват менамояд, манъ аст.
Бе нишон додани маълумотнома пацн кардани мацсули воситаи ахбори омма манъ аст.
Мамониати интишори қонунии мацсули воситаи ахбори омма, цамшунин пурра ж қисман
мусодира намудани он, агар оид ба он қарори суд мавщуд набошад, манъ аст.
Ташкилотцои интишоркунандаи нашрия цуқуқ надоранд, ки бо сабабцои мухолифати
андешацои сижск аз пацн намудани он даст кашанд.
Моддаи 23. Нигоц доштани нусхацои ахбори пацншуда
Ношир дастхатцо ва нусхацои ба табъ расидаро бояд баъди интишор шуданашон на камтар
аз як сол мацфуз дорад.
Идорацои телевизион ва радио бояд маводцои барномацоро таи як моци баъди нашр
шуданашон нигоц дорад, дафтари қайди барномацоеро, ки бидуни сабти пешаки нашр мегарданд,
дошта бошад, ки дар он мавзӯи барнома, сана, вақти оғозу анщоми нашр, ному насаби баранда қайд
карда мешавад. Дафтари қайди шунин барномацо таи як сол аз рӯзи сабти охирин цифз мегардад.

Моддаи 24. Цуқуқи раддия ва ҷавоб
Шацрванд ж ташкилот цақ дорад аз воситаи ахбори омма барои нашр кардани маълумоти аз
цақиқат дур ва шаъну шарафи онцоро пастзананда раддия талаб намояд.
Шацрванд ж ташкилоте, ки воситаи ахбори омма дар бораи онцо маълумоти цуқуқу
манфиатцои қонуниашонро пастзананда нашр намудааст, цақ дорад дар худи цамон воситаи ахбори
омма щавоби худро нашр кунад.
Раддия ж щавоб бояд дар бахши махсус ж ки дар цамон сацифа бо цамон цуруфе шоп шавад, ки
маълумоти радшаванда ба табъ расида буд: дар рӯзномацо- на дертар аз як моци баъди рӯзи талаб
намудан ва дар дигар нашрияцои даврк дар шумораи навбатк.
Раддия ж щавоб аз тарафи наттоқи радио ж телевизион дар цамон барнома ж силсилаи
намоишцо, дар айни замон на дертар аз як моци баъди рӯзи талаб намудан, хонда мешавад. Худи
шацрванд ж намояндаи ташкилоте, ки щавобро талаб намудааст, цамшунин цақ дорад бо щавоб
баромад кунад.
Идора вазифадор аст, ки щавобро ба табъ расонад. Тацрири матни щавоб манъ аст.
Моддаи 25. Ахбори расмк
Воситацои ахбори омма, ки мақомоти цукуматк ва идораи давлатк таъсис додаанд,
вазифадоранд, ки ахбори расмии ин мақомотро шоп кунанд.
Идораи нашрия вазифадор аст қарори суд ж худ мақомоти арбитражи давлатиро, ки
эътибори қонунк пайдо кардааст ва дар бораи дар цамон воситаи ахбори омма шоп кардани қарор
дастур дорад, бе пул ва дар мӯцлати муқаррашуда шоп намояд.
Моддаи 26. Аз тарафи суд дида баромадани ариза оиди нашри раддия ж ҷавоб
Дар сурати аз тарафи воситаи ахбори омма рад кардани шопи раддия ж щавоб ва ж риоя
накардани мӯцлати якмоцаи барои нашри шунин материалцо муқарраршуда, шацрванд ж
ташкилоти манфиатдор цақ дорад дар муддати як соли баъди нашри мақола ба суд мурощиат
намояд.
Суд аризаро дар бораи аз тарафи идораи воситаи ахбори омма шоп кардани раддия ж щавоб
мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонуни прочессуалии гражданк барраск менамояд.
Боби III. Муносибати воситацои ахбори омма бо шацрвандон, мақомоти давлатк ва
иттицодияцои ҷамъиятк
Моддаи 27. Цуқуқи гирифтани маълумот аз тариқи воситацои ахбори омма
Шацрванд цақ дорад, ки тариқи воситацои ахбори омма фавран дар бораи фаъолияти
мақомоти давлатк, иттицодияцои щамъиятк ва шахсони мансабдор маълумоти аниқ ба даст орад.
Воситацои ахбори омма, цуқуқи аз мақомоти давлатк, иттицодияцои щамъиятк ва шахсони
мансабдор гирифтани ахборро дорад. Мақомоти давлатк, иттицодияцои щамъиятк, шахсони
мансабдор ба воситацои ахбори омма маълумоти зарурк дода, барои шинос шудан бо цущщатцо
имконият муцайж мекунанд.
Ташкилотцои давлатк, сижск ва щамъиятк, царакатцо ва шахсони мансабдор фақат дар
мавриде аз додани маълумот метавонанд худдорк намоянд, ки мувофиқи моддаи 6 цамин Қонун
маълумоти онцо барои интишор нораво бошад.
Агар онцо аз додани маълумот саркашк намоянд, намояндаи воситацои ахбори омма ба
мақомоти боло ж худ ба шахси мансабдор ва баъд мувофиқи нуқтацои пешбининамудаи қонун дар
бораи шикоят кардан аз болои фаъолияти ғайриқонунии органцои идораи давлатк, ва шахсони
мансабдор, ки цуқуқи шацрвандонро поймол мекунанд, ба суд шикоят карда метавонанд.
Моддаи 28. Истифодаи эҷодижт ва мактубцои муаллифон
Воситацои ахбори омма эщодижти журналистон, адибон, санъаткорон ва олимонро бо риояи
цуқуқи муаллифон истифода карда метавонанд.
Цещ кас цуқуқ надорад, ки воситацои ахбори оммаро бо шопи маводцои радкардаи идора
вазифадор намояд, ба шарте, ки қонун шизи дигарро пешбинк накарда бошад.

Дар вақти шопи мактубцои хонандагон ихтисор ва тацрири матн щоиз ва равост, ба шарте, ки
мазмуни мактуб тацриф нашавад.
Дар цолати аз дигар воситацои ахбори омма гирифта шоп кардани материалцо, мазмун ва
мундарищаи он набояд тацриф гардад.
Нашри такрории маводцо аз дигар воситацои ахбори омма бо нишондоди цатмии манбаи он
мумкин аст.
Моддаи 29. Мавридцои махсуси фош накардани ахбор
Идораи воситацои ахбори омма ва рӯзноманигор цуқуқ надорад:
1) номи шахсеро зикр намояд, ки бо шарти ифшо намудани номи вай ахбор додааст, ғайр аз
мавридцое, ки инро суд талаб кунад.
2) маълумоти тафтиши пешакиро бе ищозати хаттии прокурор, муфатиш ж шахсе, ки
тафтиш мебарад, ошкор намояд; бе розигии ноболиғ ва намояндаи қонунии вай цар хабареро
интишор кунад, ки боиси зикри шахсияти ноболиғи қонуншикан мешуда бошад.
3) дар ахбораш натищаи мурофиаи судии кори мушаххасро пешакк бажн кунад ж пеш аз
эътибор пайдо кадани цалнома ж цукум ба суд ба тарзи дигар таъсир расонад.
Боби IV. Цуқуқ ва вазифацои журналист
Моддаи 30. Журналист
Дар цамин Қонун тацти номи журналист шахсе дониста мешавад, ки барои воситацои ахбори
омма мавод щамъ мекунад, менависад, тацрир менамояд ж тайжр мекунад ва бо воситаи ахбор
шартномаи мецнатк дорад ж ин ки бо ваколати цамин воситаи ахбор ба ин кор машғул аст.
Моддаи 31. Цуқуқи журналист
Журналист цуқуқ дорад, ки:
1) ахбор даржфт намояд, гирад ва интишор кунад;
2) вобаста ба ищрои вазифаи журналистк бо шахсони мансабдор цамсӯцбат шавад;
3) цамагуна фактро, аз щумла бо роци истифодаи воситацои техники аудиовизуалк, асбобцои
кино ва аксбардор сабт намояд, ғайр аз мавридцое, ки қонун пешбини кардааст;
4) баъди нишон додани шацодатномаи журналистк дар мацалли офати табик цузур дошта
бошад;
5) зимни санщиши факту цолатцои вобаста ба маводцои расида ба мутахассисон мурощиат
намояд.
6) аз навиштани мақолаи хилофи эътиқодаш даст кашад;
7) аз зери ахборе, ки мазмуни он, ба фикри вай дар рафти тацрири идора тацриф шудааст,
имзояшро гирад;
8) нигоц доштани сирри муаллифиро пешаки гуфтугӯ кунад;
Журналист аз цуқуқцои дигаре цам истифода мебарад, ки мувофиқи цамин Қонун муцайж
шудаанд.
Моддаи 32. Вазифацои журналист
Журналист вазифадор аст, ки:
1) барномаи фаъолияти воситаи ахбори оммаро, ки бо вай муносибатцои мецнатк дорад,
ищро намояд, аз рӯи оинномаи идора амал кунад;
2) сацецияти ахбори гирифтаашро санщад;
3) хоциши шахсонеро, ки ахбор додаанд, дар бораи зикри муаллифиашон қонеъ кунонад, ба
шарте, ки агар ин хабар бори аввал интишор мешуда бошад;
4) ищрои супоришеро, ки муцаррир (сармуцаррир) ж идора додааст, рад намояд, ба шарте, ки
он бо халалдор шудани Қонун алоқаманд бошад;
5) цуқуқу, манфиати қонунк, қадру қимати миллк шацрвандон, цуқуқ ва мафиати қонунии
ташкилотцоро эцтиром кунад.
Журналист вазифацои дигар цам дорад, ки аз цамин Қонун бар меоянд.

Моддаи 33. Ваколат
Воситацои ахбори омма бо маслицатцои ташкилотцои давлатк, сижск, щамъияти ва царакатцо
метавонанд журналистони худро дар он муассисот вакил намоянд.
Журналисти ваколатдор цуқуқ дорад дар мащлисцо ва дигар шорабиницои цамин ташкилотцо
ширкат варзад; вай мувофиқи тартиби муқарраркардаи цамон ташкилот бо стенограмма, протокол
ва цущщатцои дигар таъмин мегардад.
Воситацои ахбори омма бо ищозати органцои расмк метавонанд дар мамлакатцои хорищк
мухбирони худро дошта бошанд.
Боби V. Ҷавобгари барои вайрон кардани қонуни матбуот ва воситацои дигари ахбори омма
Моддаи 34. Омилцои ҷавобгарк
Интишор ва пацн кардани адабижт ва нашрияцое, ки маълумоти дорои сирри давлатк ж
асрори дигари қонунан мацфуз, ахборе, ки ба зӯран сарнагун сохтан ж тағйир додани сохти
конститутсионк даъват мекунад, шаъну эътибори давлат ва Президентро халалдор месозад, щанг,
зулму зӯроварк хусумати нажодию миллк ва ж динк, терроризм бо цамаи зуцуроташ иншунин
эцтиром накардани миллату дини дигар, фацшу фущур (порнография) -ро таблиғ мекунад, ба содир
намудани кирдори щиноятии дигар даъват менамояд, истифодаи ғаразноки ахбори омма барои
дахолат кардан ба цажти шахсии шацрвандон манъбуда, мутобиқк қонун ба щавобгарк кашида
мешавад.
Шахсони мансабдори давлатк ва созмонцои щамъиятк, цамшунин нашрияцо, муцаррири
(сармуцаррири) воситацои ахбори омма, муаллифони хабару мақолацо, ки қонуни матбуот ва
воситацои дигари ахбори оммаро вайрон мекунанд, ба щавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 35. Мавридцои озод кардан аз ҷавобгарк барои пацн кардани маълумоти
бардурӯғ
Муцаррири (сармуцаррир) ва цамшунин журналист барои дар воситацои ахбори омма пацн
кардани маълумоти бардуруғ дар шунин мавридцо озод карда мешавад:
1) агар ин маълумот дар ахбори расмк бошад;
2) агар ин маълумот аз агентцои ахбори иттилоотк ж умури матбуоти мақомоти давлатк ва
щамъиятк гирифта шуда бошад.
3) агар он такрори тацтуллафзи нутқцои вакилони халқ дар анщуманцо, ва щаласацо,
мащлисцо, вакилони анщуманцо, конференчияцо, ражсатцо, иттицодияцои щамъиятк, иншунин
нуқтацои расмии шахсони мансабдори мақомоти давлатк ва щамъиятк бошад;
4) агар он дар нутқцои муаллиф, ки мустақиман ба мавщ мераванд, ж дар матнцое бошад, ки
мувофиқи цамин Қонун набояд тацрир шаванд.
Моддаи 36. Норавоии монеъшавк ба фаъолияти қонунии касбии журналист
Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналист, цамшунин мащбур намудани ӯ барои
пацн кардан ж рад намудани пахши иттилоот, ки ба тацдиди зӯроварк, нобуд сохтан ж вайрон
кардани амвол, пацн қардани дуруғи бофтае ж фош намудани дигар маълумоте, ки щабрдида
мехоцад онро нигоц дорад алоқаманд аст, цамшунин бо роци тацдиди поймол намудани цуқуқ ва
манфиатцои қонунии журналист боиси щавобгарк мегардад.
Моддаи 37. Ҷавобгарк барои ғайриқонунк тайжр ва интишор намудани воситацои
ахбори омма
Тайжр ва интишор намудани мацсулоти воситацои ахбори омма бо вайрон кардани
муқаррароти цамин Қонун ж баъди қабули қарор дар бораи қатъи нашри он мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон боиси щавобгарк мегардад.
Моддаи 38. Товони зарари маънавк

Товони зарари маънавк (ғайримоддк), ки шацрванд аз нашри маълумоти бардурӯғ дар
воситацои ахбори омма дидаасту он шаъну шарафи ӯро паст мезанад ва ж ба вай дигар зарари
ғайримоддк мерасонад, бо цукми суд аз тарафи воситацои ахбори омма, иншунин шахсони
мансабдор ва шацрвандони гунацкор баргардонида мешавад. Андозаи зарари маънавиро
(ғайримоддиро) ба цисоби пул суд муайян мекунад.
Боби VI. Цамкорицои байналмилалк дар соцаи ахбори омма
Моддаи 39. Фаъолияти воситацои ахбори оммаи хориҷк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Воситацои ахбори оммаи хорищк цуқуқ доранд дар Ҷумцурии Тощикистон фаъолият
намоянд. Ин фаъолият бо роци кушодани намояндагицо ва ж акредитатсияи хабарнигорон дар
Ҷумцурии Тощикистон сурат мегирад.
Намояндагицои Воситацои ахбори оммаи хорищк, иншунин агентицои иттилоотии
байналмилалк дар Ҷумцурии Тощикистон тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ва бо
мувофиқаи Вазорати корцои хорищии Ҷумцурии Тощикистон таъсис дода мешаванд.
Аккредитатсияи хабарнигорони хорищиро Вазорати корцои хорищии Ҷумцурии Тощикистон
тибқи тартиботи муқарраргардида амалк мегардонад.
Вазорати корцои хорищии Ҷумцурии Тощикистон метавонад мувофиқаи худро барои
кушодани намояндагицои воситацои ахбори хорищк ва аккредитатсияи хабарнигорони хорищиро
дар сурати хилофи Конститутсияи ( Сарқонуни ) Ҷумцурии Тощикистон ва қонунгузории Ҷумцурии
Тощикистон, иншунин хилофи манфиатцои миллии Тощикистон будани фаъолияти онцо, бекор
намояд.
Моддаи 40. Шартномацои байналмилалк
Цамкории байналмилалии воситацои ахбори оммаи Ҷумцурии Тощикистон дар асоси
санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тощикистон онцоро эътироф намудааст, иншунин
дар асоси шартномацои бевосита ба амал бароварда мешаванд.
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