Қон ун г узори и соли 1992
1. Дар бораи Фецристцои давлатк
2. Дар бораи ислоцоти замин
3. Дар бораи кооператсияи матлубот дар Ҷумцурии
Тоҷикистон

ҚОНУНИ

ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи Фецристцои давлатк

(Ацбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, №9, мод. 126; Ацбори Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1996, №23, мод. 356; соли 2002, №4, қ-1, мод. 221; соли 2008,
№12, қисми 2, мод.993)

Боби 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК

Моддаи 1. Мақсади Фецрист

Қонуни мазкур тартиби таъсис, корбарк ва барцамдиции Фецристцои давлатиро
муқаррар менамояд.
Мақсади таъсис ва корбарии Фецристи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷамъоварк ва
мацфуз нигоц доштани маълумоти асоснок дар бораи маҷмӯи пурраи объектцои категорияи
муайян барои истифодаи он дар фаъолияти мақомоти цокимияти давлатию идора ва дар дигар
цолатцои бо Қонуни мазкур пешбинишуда мебошад.(ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 2. Таърифи Фецристи давлатк

Фецристи давлатк аз маҷмӯи далелцо иборат мебошад ва дар цудуди категорияи аниқ
муайянгардида маълумотцоро дар бораи тамоми объектцо дар бар мегирад. Таъсис, корбарк ва
истифодабарии Фецристи давлатк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва инчунин
дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки регистрцои алоцидаро танзим
мекунанд, сурат мегирад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 21 . Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи Фецристи давлатҷ
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи Фецристи давлатҷ ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро
эътироф намудааст, иборат мебошад.

(ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 3. Намудцои Фецрист

1. Фецристи давлатк, ҷумцуриявк ва мацаллк шуда метавонад.
2. Фецристи ҷумцуриявк объектцои категорияцои дацлдорро дар Ҷумцурии Тоҷикистон
дар бар мегиранд (Фецристи корцонацо, Фецристи ацолк, Фецристи замин, Фецристи
сарватцои табик ва ғайра).
3.

Мақомоти

цудидоракунии

мацаллк

барои

такмили

фецристи

ҷумцуриявк

метавонанд зацирацои мацаллиро, ки маҷмӯи маълумотцоро барои худидоракунии мацаллк
дар бар мегиранд, таъсис дицанд (Фецристи қишлоқцо, Фецристи биноцо ва ғайра). (ҚҶТ аз
31.12.08с №459).

Боби 2. ТАЪСИСИ ФЕЦРИСТЦОИ ДАВЛАТК

Моддаи 4. Муассиси Фецрист ва корбари Фецрист

Фецристи Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси дархости мақомоти давлатк таъсис дода
мешавад. Ҷамъоварк, сабту нигоцдорк, назорат ва ташкили истифодабарии маълумотцоро
муассиси Фецрист ж мақоме, ки корбари Фецрист номида мешавад, мебарад. (ҚҶТ аз 31.12.08с
№459).

Моддаи 5. Таъсиси Фецристи Ҷумцурии Тоҷикистон
1. Фецристи Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси дарцости мақомоти давлатк бо қарори
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. Ҳангоми таъсис додани Фецристи
Ҷумцурии Тоҷикистон мавҷудияти цуҷҷатцои зерин зарур мебошад:
а) лоицаи Низомнома дар бораи Фецрист;
б) цулосаи мақоми давлатии омор дар цусуси зарурати таркиб, ҷамъоварк ва
истифодабарии маълумотцо;
в) лоицаи царҷномаи Фецрист.
2. Таркиби маълумотцои Фецрист бо розигии муассиси он аз тарафи корбари Фецрист
васеъ карда мешавад.
3. Фецристе, ки маълумотцои шацсии шацрвандонро дар бар мегирад, бо Қонуни
алоцидаи Ҷумцурии Тоҷикстон муайян карда мешавад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 6. Таъсиси Фецристи мацаллк

Фецристи мацаллк бо қарори мақомоти худидоракунии мацаллҷ дар худуди таркиби
маълумотцое, ки дар Фецристи давлатк пешбинк шудаанд, таъсис дода мешавад. Дар цолатцои
дигар бошад, мақомоти цудидоракунии мацаллҷ ба Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон барои
гирифтани иҷозати таъсиси Фецрист бо таркиби маълумотцои васеъ дарцост, лоицаи
Низомнома дар бораи Фецрист ва цулосаи мақоми давлатии омори ҷумцуриро дар цусуси
мувофиқи мақсад будани васеъгардонии таркиби маълумотцои Фецрист пешницод мекунанд.
(ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 7. Эълон кардани тавсифи Фецрист, мутобиқати он ба меъжрцо

Таркиб ва усулцои истифодабарии маълумотцои Фецрист дар матбуот чоп карда
мешаванд. Тасниф ва кодгузории маълумотцо бояд ба меъжрцои байналмилалк мутобиқат
кунанд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 8. Пешницод намудани маълумотцо

1. Маълумоте, ки ворид намудани он ба Фецристи давлати цатмк мебошад, ба
истиснои маълумоте, ки тацти амали Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
бақайдгирии давлатии шацсони цуқуқи ва социбкорони иифиродк» қарор мегирад, аз
тарафи шацсони воқек ва цуқуқк пешницод карда мешавад.
2. Маълумот ба Фецристи ягонаи давлатии шацсони цуқуқи ва социбкорони
инфиродк аз тарафи мақомоти анчомдицандаи бақайдгирии давлатк бо тартиби
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Точикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии
шацсони цукукк ва социбкорони инфиродк» пешницод карда мешавад. (ҚҶТ аз 29.12.10с
№641)

Моддаи 9. Барцамдиции Фецристцои давлатк

Фецристи давлатк аз тарафи мақоме, ки таъсис додааст, бо пешницоди корбари
Фецрист ва дар сурати мавҷуд будани цулосаи мақоми давлатии омори Ҷумцурии Тоҷикистои
дар цусуси мувофиқи мақсад будани барцамдиции Фецрист, барцам дода мешавад.
Маълумотцое, ки дар Фецристи барцам додашаванда нигоц дошта мешуданд, ба
бойгонк супурда мешаванд ж мувофиқи Низомнома дар бораи Фецрист нобуд карда мешавад.
(ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Боби 3. Фецристдорк ва истифодаи фецристи давлатк

Моддаи 10. Цуқуқ ва вазифацои фецристдор
1. Агар фецристдори давлатк ба сацеции маълумоти фецрист шубца дошта бошад, цақ дорад
дар бораи объектцои бақайдгирифташуда ба маълумотдицандагон дарцост равон намояд.
2. Фецристдор вазифадор аст маълумотцоро аз истифода ва интишори ғайриқонунк, тағйир
додан ва нобуд соцтан цимоя намояд.
3. Фецристдор вазифадор аст ба талаботу дарцостцои дар қисми 1 моддаи 11 Қонуни мазкур
зикршуда дар давоми се рфзи корк ҷавоб гардонад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 11. Цуқуқ ва вазифацои объекти бақайдгирифташуда

1. Ҳар кадом объекти бақайдгирифташуда ж социби он цақ дорад аз корбари Фецрист
маълумотцоеро, ки дар бораи объект дар Фецристи давлатк нигоц дошта мешаванд, гирад,
цамчунин ба корбари Фецрист дар цусуси мавҷудият, асоснокк ж пуррагии он маълумотцо
равон намояд.

2. Объекти бақайдгирифташуда ж социби он вазифадор аст асоснокии маълумотцои
барои ба Фецрист доцил кардан пешницодшуда ва таҷдиди онцоро мувофиқи тартиби дар
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқарраргардида таъмин намояд.
3. Объекти бақайдгирифташуда ж социби он вазифадор аст ба дарцости дар қисми 1
моддаи 10 Қонуни мазкур зикршуда дар давоми дац рӯзи корк ҷавоб гардонад. (ҚҶТ аз 31.12.08с
№459).

Моддаи 12. Истифодабарии маълумотцои фецрисцо

1. Ҳуқуқи истифодаи цизматии Фецристи давлатиро шацсони воқек ва цуқуқк дар
низомнома дар бораи Фецрист муайянгардида доранд.
2. Истифодаи маълумотцои дар Фецристи давлатк мавҷудбуда бо мақсадцое, ки
муцолифи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Низомнома дар бораи Фецрист мебошанд, манъ аст.
3. Маълумотцои дар Фецристи давлатк мавҷудбуда барои истифодабарк дар кор ба
шацсони воқек ва цуқуқк метавонанд мувофиқи Низомнома дар бораи Фецрист дода шаванд.
Шацсе, ки ба ӯ маълумотцои дар Фецрист мавҷудбуда дода шудаанд, метавонад онцоро танцо
барои мақсадцое, ки цангоми додани маълумотцо муайян гардидаанд истифода намояд.
Маълумотцо дар бораи тамоми шацсоне, ки ба онцо маълумотцои Фецрист дода шудаанд, дар
арциви Фецрист мацфуз дошта мешаванд.
4. Барои таъмини сацеции маълумотцои фецристи давлатк дар панҷ сол як маротиба
объектцои фецрист аз нав ба қайд гирифта шаванд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Моддаи 13. Додани кодцо ба объектцои бақайдгиранда

Баъди бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифтани шацсоне, ки тахти амали
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони цуқуқк ва
социбкорони инфиродк» қарор намегиранд, муассисацои бонкцо дар сурати мавҷуд будани
варақаи бақайдгирии додани кодцои мақоми омори давлатк, ки фецристи корцонаю муассисацо,
фирмацо сарфи назар аз шаклцои моликияташон, инчунин социбкорони инфиродиро ба қайд
мегиранд, суратцисоб ва дигар цисобномацо мекушояд. (ҚҶТ аз 29.12.10с №641)

Моддаи 14. Ҷавобгарҷ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шацсони воқеҷ ва цуқуқҷ, ки муқаррароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарҷ кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №459).

Президенти

Ҷумцурии Тоҷикистон

Р. НАБИЕВ

11 марти соли 1992 шацри Душанбе
№ 564

ҚАРОРИ ШӮРОИ ОЛИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар цусуси татбиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи Регистрцои давлатк»

(Ацбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, №9, мод. 127)

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи Регистрцои давлатк» аз рӯзи нашр
гардиданаш дар амал татбиқ карда шавад.
2. Девони Вазирони Ҷумцурии Тоҷикистон:
дар цусуси даровардани тағйироту иловацо ба қонунцои ҷории Ҷумцурии Тоҷикистон ба Шӯрои
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон таклиф пешницод кунад;
қарорцои Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро ба Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
регистрцои давлатк» мувофиқ намояд.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
11 марта соли 1992 шацри Душанбе
№ 565

С. КЕНҶАЕВ.

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон

Дар ислохоти замин
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, №10, мод 139; соли 1994, №1516, мод 252; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1995, №22, мод 276; соли
1997, №9, мод. 117; соли 2006, №3, мод. 165)

Фасли 1. ҚОИДАЦОИ УМУМК

Моддаи 1. Вазифацо ва мақсади ислоцоти замин
Вазифацои ислоцоти замин дар Ҷумцурии Тоҷикистон аз муцайж намудани шароит барои
тараққижти баробарцуқуқи шаклцои гуногуни хоҷагидорк дар замин, ташаккули иқтисодижти
бисжрсоца, истифодаи оқилона ва цифзи замин иборат буда, мақсадаш зижд намудани махсулоти
кишоварзк мебошад.
1
Моддаи 1 . Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи ислоцоти замин
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи ислоцоти замин ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон,
Конуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқӯқии
байналмилалк, ки Ҷумцурии Тоҷикистон онцоро эътироф кардааст, иборат аст.

Моддаи 2. Мундариҷаи ислоцоти замин
1. Ислоцоти замин маҷмӯи чорабиницои цуқуқк, иқтисодк ва ташкилию техникк мебошад,
ки ба муносибатцои сифатан нави заминистафодабарк гузаштанро таъмин менамояд.
2. Дар ҷаражни гузаронидани ислоцоти замин цуқуқк цар як шацрванд ва коллективи
мецнатк дар интихоби ихтижрии шакли заминдорк, заминистифодабарк ва фаъолияти
хоҷагидорк дар замин таъмин мегардад.
Талаб кардани заминцои бобок ва вакф ба эътибор гирифта намешавад.

Моддаи 3. Самтцои асосии ислоцоти замин
Самтцои асосии ислоцоти замин аз инцо иборатанд:

Ба рӯйхатгирии тамоми заминцо аз рӯи гурӯццо, тарзцои заминдорк, заминистифодабарк
ва намудцои замин;
муайян кардани заминцои истифоданашаванда ва ғайриоқилона истифодашаванда барои
ташкили фонди махсуси замини мақоми цокимияти иҷроияи мaцаллк (цукумати ноция) бо
мақсади азнавтақсимкунии он бацри самаранок истифода бурдани замин;
додани замин ба истифодаи якумраи мероск ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон
барои ташкили хоҷагицои децқонк (фермерк) ва касбцои анъанавии мардумк, инчунин қитъаи
замини назди цавлигк;
аз нав тақсимкунии замин дар цолатцои таҷдиди сохтори ташкилоту корхонацои
кишоварзк;
муқаррар ва аниқ кардани cарцади воцидцои маъмурию цудудк мaцалцои, ацолинишин ва
сохтори замину хоҷагидории онцо;
ба расмият даровардан ва аз нав ба қайд гирифтан цуҷҷатцое, ки цуқуқи истифодабарии
қитъаи заминро муайян менамоянд.

Моддаи 4. Марцилацои гузаронидани ислоцоти замин
Ислоцоти замин марцила ба марцила гузаронида мешавад.
Дар марцалаи аввал ба мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк цуқуқи
ихтижрдории замин, аниқ намудани cарцадцои маъмурк, муайян намудани талаботи шахсони
воқек ва цуқуқк ба замин, ташкил кардани фонди махсуси замин барои аз нав тақсим намудани
он дода мешавад.
Дар марцалаи дуюм мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатӣ ва мақомоти давлатии
заминсозии Ҷумцурии Тоҷикистон корцои ба шахсони воқеӣ ва цуқуқӣ барои истифодабарӣ додани
заминро амалӣ менамоянд.

Моддаи 5. Мақомоте, ки ислоцоти заминро амалк мегардонанд
1. Гузаронидани ислоцоти замин ба ӯцдаи мақомоти иҷроияи

мaцаллии цокимияти

давлатк ва мақоми давлатии заминсозии Ҷумцурии Тоҷикистон гузошта мешавад;
2. Хадамоти давлатии танзими замини

мақоми давлатии заминсозии Ҷумцурии

Тоҷикистон ва мақомоти он дар мaцалцо оиди таъмини ислоцоти замин вазифацои зайлро
анҷом медицанд:
бақайдгирии
истифодаи замин;

давлатии

заминистифодабарк

ва

ба

расмият

даровардани

цуқуқи

бацисобгирии давлатии замин, кадастри замин ва мониторинги замин;
амалк гардондани корцои танзими замин, мураттаб сохтани нақшацои куллк истифодаи
замин, нақшаю лоицахои танзими замин, бацодиции замин ва ба харита даровардани гурӯци
заминцо;
назорати давлатк ба истифодаи замин;
Шӯроцои депутатцои халқ дар доираи салоцияти худ оиди масъалацои ислоцоту танзими
замин дар асоси маводи пешницодкардаи аз тарафи Хадамоти давлатии танзими замини
Вазорати кишоварзии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор қабул менамоянд;

Моддаи 6. Таъмини молиявии

ислоцоти замин

Ислоцоти замин аз цисоби буҷетцои ҷумцуриявк ва мацаллк, заминистифодабарандагон
ва дигар манбаъцо гузаронида мешавад.

Фасли П. БАЦИСОБГИРИИ ЗАМИН

Моддаи 7. Вазифацо ва гузаронидани бацисобгирии замин
Бацисобгирии замин бо мақсади аниқ кардани маълумотцо оиди мавҷудият ва тақсимоти
фонди замини Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
Бацисобгирии замин аз рӯи гурӯц, заминдорк, заминистифодабарк ва намудцои он
гузаронида мешавад.

Фасли III. ФОНДИ МАХСУСИ ЗАМИНИ МАҚОМИ ЦОКИМИЯТИ ИҶРОИЯИ
МAЦАЛЛК (ЦУКУМАТИ НОЦИЯ)

Моддаи 8. Ташкили фонди махсуси замин
1. Фонди махсуси замин аз цисоби заминцои зайл ташкил карда мешавад:
заминцое, ки цуқуқи истифодаи онцо мутобиқи моддаи 37 Кодекси замини Ҷумцурии
Тоҷикистон қатъ мегардад;
заминцои кишоварзии аз истифода баромада ж ба қатори заминцои қиматашон пасттар
гузаронидашуда;
заминцои эцтижтк;

заминцoи бе дарахту буттазори фонди ҷангал, ки барои истифода дар истецсолоти
кишоварзк мувофиқанд;
заминцое, ки ғайриоқилона истифода бурда мешаванд;
заминцои дигари ташкилоту корхонацои кишоварзк, ки пештар дар ислоцоти
кишоварзк истифода нашудаанд;
2. Заминцои фонди махсуси мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, ки дар соли
ҷорк пурра тақсим нашудаанд, ба фонди захираи давлатк дохил карда мешаванд.

Моддаи 9. Таъминоти фонди махсуси замин
Фонди махсуси заминро мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатк ба шахсони
воқек ва цуқуқк ба мақсади истифодаи кишоварзк ва дигар мақсадцо медицанд;

Моддаи 10. Муайян намудани заминцои истифоданашаванда ва ғайриоқилона
истифодашаванда
1.

Заминцои

истифоданашаванда

ва

ғайриоқилона

истифодашавандаро

мақоми

давлатии заминсозии Ҷумцурии Тоҷикистон бо роци бацисобгирк, инчунин мувофиқи тартиби
назорат ба риояи қонунцои замин, тартибдиции нақшаю лоицацои танзими замин, бурдани
кадастри замин ва мониторинга он муайян менамоянд.
2. Ҳуҷҷатцо оиди муайян намудани заминцои истифоданашаванда ва ғайриоқилона
истифодашаванда барои цалли масъалаи мусодира ва ба фонди махсуси замин дохил намудани
онцо ба мақоми цокимияти иҷроияи мaцаллк (цукумати ноция) пешницод карда мешаванд.

Моддаи 11. Гирифтан ва ба фонди махсус дохил намудани замин
Қитъацои

заминро

мақомоти

иҷроияи

мацаллии

цокимияти

давлатк

аз

заминистифодабарандагон ба фонди махсус дар асоси цуҷҷатцои пешницодкардаи мақомоти
давлатии заминсозии Ҷумцурии Тоҷикистон мегирад.
Барои мусодира намудани қитъацои замин ва ба фонди махсус дохил намудани онцо
розигии заминистифодабарандагон талаб карда намешавад.
Ҳангоми ба қарори мусодираи замин розк набудан истифодабарандаи замин метавонад ба
суд ж суди иқтисодк шикоят кунад;
То

вақти

ба

заминистифодабарандагони

заминистифодабарандагони собиқ истифода мебаранд.

нав

супурдани

заминцо

онцоро

Моддаи 12. Шартцои тақсимкунии фонди махсуси замин
1. Қитъацои замин аз фонди махсус мувофиқи тартиби танзими замин, чун қоида, яклухт
ҷудо карда мешаванд.
2. Қитъацои замин аз фонди махсус дар навбати аввал ба шахсони воқек ва цуқуқк барои
истифодаи кишоварзк дода мешаванд.
3. Шацрвандони дар мaцалцои дахлдор истиқоматдоштае, ки дорои донишу ихтисоси
махсуси кишоварзк мебошанд ва дар соцаи кишоварзк таҷрибаи кори амалк доранд, барои
гирифтани қитъаи замин, цуқуқи афзалиятнок доранд.
Ба хоҷагицои кишоварзии жрирасони корхонаю иттицодияцо ва муассисаю ташкилотцои
саноатк ва дигар корхонаю идтицодияцо ва муассисаю ташкилотцо қитъацои замин дар асоси
озмун дода мешаванд.

Фасли IV. ТАҶДИДИ СОХТОРИ ТАШКИЛОТУ КОРХОНАЦОИ КИШОВАРЗК ВА
ИСЛОцОТИ ЗАМИН

Моддаи 13. Шаклцои хоҷагидорк
Таҷдиди сохтори ташкилоту корхонацои кишоварзк новобаста аз тобеияташон бо роци
ташкил намудани хоҷагии децконк, ширкати хоҷагидорк, кооперативи истецсолк ва дигар
шаклцои хоҷагидорк бо розигии коллективцои мецнатк гузаронида мешаванд.

Моддаи 14. Ба расмият даровардани қитъацои замин цaнгоми таҷдиди сохтори
ташкилоту корхонацои кишоварзк
1. Ба хоҷагицои децқонк, ширкати хоҷагидорк, кооперативк, истецсолк, дигар намуди
хоҷагидорк, ки дар ҷаражни таҷдид ташкил межбанд, қитъацои замин аз цисоби заминцои
таҷдидгардида дода мешаванд.
2. Андозаи қитъаи замине, ки барои хоҷагии децқонк, кооперативцои кишоварзк,
коллективцои иҷоравк дода мешавад, аз рӯи миқдори заминхои мавҷудаи хоҷагк муайян
мегардад, ки он ба фонди тақсимшаванда ҷудо карда мешавад.
3. Мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатк дар асоси лоицаи заминсозк оид ба
ҷудо намудани қитъацои замин ба заминистифодабарандагони нав қарор қабул мекунад;
Баъди қабули қарор лоицаи заминсозк амалк мегардад ва цуқуқи истифодаи замин барои
заминистифодабаранда ба расмият дароварда мешавад.

Моддаи 15. Ғайридавлатикунонк ва хусусигардонии хоҷагицои муассисацои илмк
Uайридавлатикунонк ва хусусигардонии пойгоццои кишоварзк,нуқтацои жрирасонии
муассисахои илми- тадқиқотк ва хоҷагицои ба онцо баробар эътирофшуда, хоҷагицои махсуси
тухмипарварк, растанипарварк ва зотпарварк танцо ба розигии Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон сурат мегирад.

Фа сл и V. МУҚАРРАР НАМУДАНИ САРЦАДИ ВОЦИДЦОИ МАЪМУРИЮ ЦУДУДК ВА
МАЦАЛЦОИ АЦОЛИНИШИН
Моддаи 16. Аниқ ва муқаррар намудани цудудцои мaцалцои ацолинишин
Аниқу муқаррар намудан ва ж тағйир додани cарцади мaцалцои ацолинишин дар
мавридцои зайл сурат мегирад:
набудани cарцадцои мaцали ацолинишин;
тағйир жфтани нақшаи генералии мaцали ацолинишин;
додани замини иловагк барои эцтижҷоти мaцали ацолинишин.
Барои цар як мaцали ацолинишин ва воцидцои маъмурию цудудк cарцадцоро тафсир
намуда, маводи нақшаю харита тартиб дода мешавад.
Сарцади мaцалцои ацолинишини децотро мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти
давлатк муайян менамояд.
Сарцадцои мaцалцои ацолинишин ва воцидцои маъмурию цудудк, ки мувофиқи тартиби
муайяншуда тасдиқ шудаанд, дар асл, бо аломатцои марзк ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 17. Додани замин дар мaцалцои ацолинишини децот
Додани замин ва дигар муносибат дар цудуди мaцалцои ацолинишини децот мутобиқи
моддаи 8 Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Фасли VI. БАРАСМИЯТДАРОРК ВА ТАҶДИДИ РАСМИЯТИ ЦУҶЧАТЦОИ ЦУҚУҚИ
ИСТИФОДАБАРИИ ҚИТЪАЦОИ ЗАМИН

Моддаи 18.Тартиби азнавбақайдгирии цуҷҷатцо

1.Шахсони воқек ва цуқуқк, ки дар истифодаашон қитъаи замин доранд,дар цолати
надоштани цуҷҷатцои дахлдори тасдиқкунандаи цуқуқи истифодаи замин ба мақомоти
иҷроияи мaцаллк цокимияти давлатк бо дархост муроҷиат менамоянд.
2. Мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатк дархости воридшударо ба қайд
гирифта, барои тайжр намудани пешницодот ба мақомоти мацаллии заминсозк мефиристад.
3. Мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатк вазифадоранд дар муддати як моц
дархости аз нав барасмиятдарории цуҷҷатцоро барраск намуда, қарори дахлдор қабул
намоянд.
4. Мақомоти мацаллии заминсозк оид ба муайян намуданицудудцои заминистифодабарк
бо дарназардошти гирифтани қитъаи замин ба фонди махсус, инчунин тағйир додани цудуди
мацалцои ацолинишин корцои заруриро иҷро менамояд ва цуҷҷатцоро (лоицаи заминсозиро)
барои тасдиқ ба мақомоти иҷроияи мaцаллии цокимияти давлатк пешницод менамояд. Баъди
тасдиқи

цуҷҷатцо

(лоицаи

заминсозк)

ва

дар

мацал

нишон

додани

сарцадцо

ба

заминистифодабаранда цуҷҷати тасдиқкунандаи цуқуқи истифодаи замин дода мешавад.
5. Шахсони воқек ва цуқуқк, ки қитъаи замин доранд, дар сурати доштани цуҷҷатцои
шацодатдицандаи цуқуқи истифодаи замин, барои бақайдгирк ба мақомоти мацаллии
заминсозк бо дархост муроҷиат менамояд.
6. Мақоми мацаллии заминсозк дархостро барраск намуда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон, цуқуқи истифодаи заминро ба қайд мегирад ва ба шахсони воқек ва цуқуқк
цуҷҷати тасдиқкунандаи цуқуқи истифодаи замин медицад.

Моддаи 20. Ба расмият даровардани цуҷҷати цуқуқи истифодаи якумраи меросии
замин
1. Ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави ҷумцурк истиқомат
мекунанду дар ихтижри худ замин доранд ва ин замин ба онцо ба мақсадцои дар моддаи 12
Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон зикршуда дода шудааст, асноди тасдиқкунандаи цуқуқи
истифодаи якумраи меросии замин.
2. Ҳангоми ба расмият даровардани цуҷҷатцо ба замине, ки барои боғдорк ва обчакории
дастҷамък ҷудо шудааст ва ба қитъацои замине, ки мавриди истифодаи инфиродии аъзожни
рафоқат мебошанд, санадцои давлатии цуқуқи социбии якумрии мероск дода мешавад.
3. Аъзои рафоқати боғдорк ва обчакорк цуқуқ дорад мувофиқи хоциши худ иморату
дарахтони ба ӯ тааллуқдоштаро дар қитъаи замине, ки ба социбии якумрии мероск дода
шудааст, ба шахси дигар фурушад ж ройгон дицад. Дар ин маврид розигии рафоқат талаб карда
намешавад.

Моддаи 21. Нигоц доштани цуқуқи истифодабарии замин то ба расмият даровардани
цуҷҷатцо
То барасмиятдарории цуҷҷатцои истифодаи замин,шахсони воқек ва цуқуқии қаблан
муайяншуда цуқуқи истифодаи қитъацои заминро нигоц медоранд.

Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
5 марти соли 1992 шацри Душанбе.
№ 594.

Р. НАБИЕВ

ҚАРОРИ ШEРОИ ОЛИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар хусуси татбиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоцоти
замин»

(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, №10, мод 140)

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоцоти замин» аз лацзаи ба нашр
расиданаш татбиқ карда шавад.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
5 марти соли 1992 шацри Душанбе.
№ 595.

С. КЕНҶАЕВ

ҚОНУНИ

ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи кооператсияи матлубот дар
Ҷумцурии Тоҷикистон
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, № 7, мод.105; Ахбори
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1995, №22, мод. 268, соли 2002, №11, мод. 702;
соли 2008, №1 қисми 2, мод. 13)
Ҳамин Қонун шароити цуқуқк, ташкилк, иқтисодию иҷтимоии фаъолияти кооператсияи
матлуботро дар қаламрави Тоҷикистон муайян намуда, ба тацкими асосцои демократк ва таъмини
мустақили кооператсияи матлубот, вусъати ташаббуси хоҷагк ва ибтикори ташкилоту корхонацои он,
муцофизати манфиатцо ва дастгирии давлатии ҷамъиятцои матлуботу иттифоқцои онцо равона карда
шудааст.

Боби I. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

Моддаи 1. Кооператсияи матлубот дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Кооператсяи матлуботи Тоҷикистон ташкилоти

ғайридавлатии ҷамъиятию

хоҷагии шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад, ки онцо бо мақсади пурратар
қонеъ намудани талаботи худ ба молцо ва хизматрасонк дар асоси ихтижрк муттацид
мегарданд. Дар цайати он ба сифати аъзои коллективк корхонацо, ташкилотцо,
муассисацо, муассисацои таълимие, ки мақсаду манфиатцои оинномавии онро
тарафдорк мекунанд, дохил шуда метавонанд.
Кооператсияи матлубот фаъолиятро оид ба қонеъ намудани манфиат ва
талаботи сацмдорон, муцайж ва инкишофи инфраструктура вусъат додани
кооператсияи матлубот, цимояи манфиатцои истеъмолкунандагон, таъсиррасонк
ба сижсати соцаи истеъмол ва дигар масъалацоро дар асоси санадцои меъжрию
цуқуқк амалк менамояд.
Кооператсияи матлубот савдои чакана, яклухт ва комиссионк, хӯроки умумк,
хариди мацсулоти кишоварзк, ашжи хом ва дигар мацсулот, инкишофи бозор ва
хоҷагицои

жрирасон,

истецсоли

молцои

сермасриф,

намудцои

гуногуни

хизматрасонк, гузаронидани чорабиницои маданк ва варзишк, таъсис, инкишоф ва
нигоц доштани муассисацои таълимии кооператсияи матлубот, тайжр намудани
кадрцо ва такмили ихтисоси онцо, фаъолияти иқтисодии хориҷиро ташкил
менамояд. Ба ислоцоти иҷтимоии децот, ташаккул ва инкишофи хоҷагицои
децқонк (фермерк), хоҷагицои шахск, афзоиши захирацои хӯрокворк ва дигар
молцои истеъмолии халқ, бецтар шудани хизматрасонк ба ацолк фаъолона
мусоидат мекунад.

Моддаи 2. Асосцои фаъолияти кооператсияи матлубот.
Фаъолияти

кооператсияи

матлубот мутобиқ бо

асосцои

узвияти

ихтижрк,

мустақилияти хоҷагк, цавасмандии моддк ва адолати иҷтимок, иштироки мустақили
аъзои кооператсия дар идораи корцои он дар асоси демократия ва қонуният қарор
мегирад.
Ҳар гуна мудохилае, ки қодир аст цуқуқи кооператсияи матлуботро мацдуд намояд
ж монеи ба амал баровардани ин цуқуқ мегардад, манъ аст.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи кооператсияи
матлубот
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи кооператсияи матлубот ба
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур ва
дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои
цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, иборат
мебошад. (ҚҶТ аз 5.01 08 №348)

Моддаи 4. Системаи кооператсияи матлубот
Системаи кооператсияи матлуботро ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо, ки
аз тарафи шацрвандон дар децот, ноцияцо, шацрцо, Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцо ва ҷумцурк таъсис межбанд, ташкил медицанд.
Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цақ доранд ваколатцои роцбарии
фаъолияти кооператсияи матлубот, эҷоди инфраструктураи умумии истецсолию
иҷтимок, муцофизати манфиатцои аъзои кооператсияи матлубот ва кормандони онро
байни худ аз нав тақсим намоянд.

Моддаи 5. Мақомоти роцбарикунандаи кооператсияи матлубот
Мақоми олии роцбарикунандаи кооператсияи матлубот дар ҷумцурк, Вилояти
Мухтори Кӯцистони Бадахшон ва вилоят анҷуманцо мебошанд.
Мақоми олии роцбарикунандаи кооператсияи матлубот дар ноция конференсияи
иттифоқи ҷамъиятцои матлубот мебошад.
Мақоми олии роцбарикунандаи ҷамъияти матлубот маҷлиси умумии сацмдорон
(маҷлиси намояндацо) мебошад.
Анҷуманцою конференсияцо Шӯроро интихоб менамоянд, ки он дар давраи байни
анҷуману конференсияцо вазифацои онцоро иҷро карда, ба онцо цисоботдец мебошад.

Маҷлиси умумии сацмдорон (маҷлиси намояндацо), конференсия ва анҷуман
мақомоти идора ва мақомоти назоратро интихоб менамояд.
Ташкилоти ибтидоии идораи корцои кооператсияи матлубот участкаи кооперативк
мебошад, ки аз рӯи аломати цудудк ж истецсолотк ташкил мегардад.
Мақомоти иҷроияву амрдицандаи ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо
ражсатцои ҷамъияти матлубот, иттифоқцои ноциявк, шацрк, Вилояти Мухтори
Кӯцистони Бадахшон, вилоятк ва ҷумцуриявк мебошанд. Тартиби интихоби ражсат ва
ваколатцои он мувофиқи оинномаи ҷамъияти матлубот ва иттифоқи он ба амал
бароварда мешавад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)

Моддаи 6. Иттифоқи ҷумцуриявии ҷамъиятцои матлуботи Тоҷикистон ва ваколатцои он
(ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)

Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо Иттифоқи ҷумцуриявии ҷамъиятцои
матлуботи Тоҷикистон — Иттифоқи Тоҷикматлуботро ташкил мекунанд.
Ба цайати Иттифоқи Тоҷикматлубот цамчунин дигар ташкилотцои кооперативк,
ҷамъиятцои саццомк ва дигар ҷамъиятцо (ширкатцо) дар асоси комилан ихтижрк дохил
шуда метавонанд.
Иттифоқи Тоҷикматлубот ваколатцои зеринро амалк менамояд:
- манфиатцои иқтисодк, цуқуқк ва иҷтимоии ташкилоту корхонацои
кооператсияи матлуботро дар суд ва дигар мақомоти мацаллии цокимияти давлатк
муаррифк ва цимоя мекунад;
- стратегия ва барномаи рушди кооператсияи матлуботи ҷумцурк, роццои
татбиқи қарорцои қабулнамудаи анҷуманро тация ва амалк менамояд;
- бо мақсади татбиқи барномацои кӯтоцмуддат ва дарозмуддати рушди
иҷтимок ва иқтисодии соца фаъолияти маблағгузориро дар ташкилоту корхонацои
кооператсияи матлубот амалк месозад;
- иҷрои қонунцо, санадцои меъжрии цуқуқк, қарорцои қабулкардаи худро аз
ҷониби

цамаи

ташкилотцои

кооператсияи

матлубот

–

аъзои

Иттифоқи

Тоҷикматлубот ташкил ва назорат менамояд;
- бо ташкилотцои кооператсияи матлуботи дигар давлатцо, инчунин
ташкилотцои

байналмилалии

кооператсияи

матлубот

тибқи

тартиби

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон робита барқарор месозад;

- дар тацияи лоицацои санадцои меъжрии цуқуқк,

ки ба фаъолияти

кооператсияи матлубот дахл доранд, иштирок менамояд;
-

барои

ташкилотцои

кооператсияи

матлубот

–

аъзои

Иттифоқи

Тоҷикматлубот оиди сохтори ташкилк, меъжрк, пардохти музди мецнат, таъсис ва
истифодаи фондцо,

ки хоси соцаи кооператсияи матлубот мебошанд, дастуру

тавсияцо ба нашр мерасонад;
- назорати иқтисодк ва молиявиро амалк месозад,

фаъолияти шахсони

цуқуқиро дар доираи кооператсияи матлубот назорат карда, ба онцо кӯмакцои
техникк, иқтисодк ва кӯмакцои дигар мерасонад;
- дар дигар давлатцо намояндагицои тиҷоратк таъсис медицад, ки онцо
манфиатцои кооператсияи матлуботи Тоҷикистонро вобаста ба

фаъолияти

иқтисодии хориҷк цимоя менамоянд;
- омӯзиши тамоюлцои рушди бозори дохилк ва хориҷиро ташкил намуда,
тавсияцо медицад;
- омӯзиш ва баланд бардоштани дараҷаи тахассусии цайати кормандони
кооператсияи матлуботро ташкил ва цамоцанг месозад. (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)

Боби II. ДАВЛАТ ВА КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ

Моддаи 7. Кафолати цуқуқи кооператсияи матлубот

1. Давлат ба риояи цуқуқ ва манфиатцои қонунии кооператсияи матлубот ва аъзои
он кафолат медицад.
Мақомоти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ба инкишофу тацкими мустақилияти
иқтисодии ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо, афзоиши самаранокии фаъолият
мусоидат намуда, ба цеҷ як мацдудкунии фаъолияти хоҷагк ва ташаббуси кооператсияи
матлубот, мацдудкунии амали озод ва баробарцуқуқи он дар бозори молцо, корцо ва
хизматрасонк роц намедицанд. Давлат цимояи цуқуқи амволи кооператсияи
матлуботро кафолат медицад. Моликияти он дахлнопазир аст.
2. Давлат ба ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цуқуқ медицад, ки:
барои иҷрои мақсад ва вазифацояшон корхонацо ва дигар субъектцои
хоҷагидориро тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил намояд; (ҚҶТ аз
5.01.08 № 348)

амволи корхонацои давлатк ва корхонацое, ки ба шаклцои дигари моликият асос
жфтаанд, дигар амвол ва цуқуқи амволк гиранд;
ба тартиби муқарраршуда қитъацои заминро ба ихтижр, ба истифода гиранд;
бо истифодаи асъори хориҷк амалижт гузаронанд ва цамчун иштироккунандаи
муносибатцои иқтисодии хориҷк баромад кунанд;
бо масъулияти молумулкии худ фаъолияти социбкорк ва мижнаравии
тиҷоратиро инкишоф дицанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)
дар ноцияцои наздисарцадии Ҷумцурии Тоҷикистон бо роци таъсис додани
бозорцо, фурӯшгоццо, ва иншоотцои дигари савдо ва хӯроки умумк савдои
наздисарцадиро тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил намояд. (ҚҶТ
аз 5.01.08 № 348)
3. Ба мацдудиятцо дар ҷудо кардани молцои истеъмоли халқ ва мацсулоти таъиноти
истецсолотк аз манбацои давлатк ба андозаи аз тарафи кооператсияи матлубот вусъат
додани цаҷми захирацое, ки аз цисоби харидорк ва истецсоли худ ба муомилот ҷалб
мегарданд, роц дода намешавад.
4. Давлат ба назорати фаъолияти истецсолию хоҷагк ва молиявии кооператсияи
матлубот

ва

аз

тарафи

ташкилотцои

корхонацои

он

риоя

шудани

мавқеи

оинномацояшон, қоидацои муқарраршудаи савдо ва аз адои хизмати ацолк цақ доштани
мақомоти назоратию тафтишотиро эътироф мекунад.
Мақомоти давлатк мутобиқи вазифацои муқарраркардаи қонунгузории ҷорк цақ
доранд ба фаъолияти кооператсияи матлубот назорат кунанд.
5. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо тадбирцои масъулияти интизомии шахсони
интихобк ва дигар кормандонро мутобиқи Кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон ва
оинномацои худ мустақилона муқаррар мекунанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)
Мақомоти давлатк дар мавриди зарурат цақ доранд ба ражсати ташкилоти болок
ариза дода, ба он таклиф намоянд, ки ба раисони ражсатцо ва дигар кормандони
интихобии ҷамъиятцо ва иттифоқцои матлубот ҷазои интизомк дода шавад.

Моддаи 8. Муносибатцои кооператсияи матлубот бо Маҷлисцои вакилони
халқ
Ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи матлубот дар фаъолияти худ бо
Маҷлисцои вакилони халқ дар масъалацои ташкили хизматрасонии савдо ба ацолк,
равнақи харидории мацсулот ва ашжи хоми кишоварзк, истецсоли молцои истеъмоли
халқ, адои хизматцои гуногуни ацолк цамкорк мекунанд, ихтижрк дар кори тараққии

комплексии иқтисодию иҷтимоии минтақацо, ки Маҷлисцои вакилони халқ аз цисоби
маблағцои буҷети мацаллк анҷом медицанд, ширкат меварзанд.
Мақомоти давлатк ва мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо дар
фаъолияти хоҷагк, молиявк ва дигар фаъолияти ҷамъиятцои матлубот ва
иттифоқцои онцо ба ғайр аз мавридцое, ки дар қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
дар назар дошта шудааст, цуқуқи дахолат карданро надоранд. Муносибатцои
ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо бо мақомоти цокимияти иҷроия дар
мацалцо дар асоси созишнома муайян карда мешаванд.
Масъалацои бунжд кардани иншоотцои иқтисодию иҷтимок, ба кор бурдани
захирацои

табик

дар

минтақаи

дахлдор

аз

тарафи

ташкилотцою

корхонацои

кооператсияи матлубот бо ризояти Маҷлисцои вакилони халқ цал карда мешаванд.
Давлат барои ӯцдадорицои ҷамъиятцои матлуботу иттифоқцои онцо ва ҷамъиятцои
матлуботу иттифоқцои онцо барои ӯцдадорицои давлат масъулият надоранд.
Подоши зараре, ки мақомоти давлатк, дигар шахсони цуқуқк ба ҷамъиятцои
матлубот ва иттифоқцои онцо дар натиҷаи дахолати ғайриқонуниашон ба фаъолияти
хоҷагк ва дигар фаъолияти онцо расонидаанд, аз ин мақомот ва шахсони цуқуқк ба
воситаи суди иқтисодк ситонда мешавад.

Моддаи 9. Цуқуқ ва ӯцдадорицои ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цамчун
иттицодияцои ҷамъиятк (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)
1. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цамчун иттицодияцои ҷамъиятк цуқуқ
доранд:
цуқуқ ва манфиатцои корхонацои кооператсияи матлубот ва коркунони ин
соцаро дар мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти мацаллии цокимияти давлатк,
суд ва дигар ташкилоту муассисацо тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
намояндагк ва цифз намояд; (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)

дар тацияи қарорцои мақомоти цокимияти давлатк ва идора
иштирок намоянд;
дар бораи мақсадцо ва фаъолияташон озодона хабар пацн кунанд. Воситацои
ахбори омма таъсис дицанд ва фаъолияти табъу нашрро тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк намоянд;
аз рӯи масъалацои гуногуни иҷтимоию иқтисодк ва цажти ҷамъиятк
ташаббус нишон дицанд, ба мақомоти цокимияти давлатк пешницодцо намоянд,
ваколатцои дигарро,

ки Қонуни мазкур ва дигар қонунгузории Ҷумцурии

Тоҷикистон дар соцацои фаъолияти кооператсияи матлубот пешбинк кардаанд,
татбиқ намоянд;

- ба мақомоти цокимияти давлатк тибқи тартиби муқарраршуда маълумотеро, ки
ба фаъолияти оинномавк алоқаманд мебошад, пешницод намоянд. (ҚҶТ аз 5.01.08
№ 348)

Боби III. МОЛИКИЯТИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ

Моддаи 10. Моликияти ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо
1. Моликияти кооператcияи матлубот аз моликияти ҷамъиятцои матлубот,
иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот ва моликияти муштараки онцо иборат аст.
Моликияти (амволи) кооператсияи матлуботро мақомоти он мутобиқи салоцияти
муайянкардаи оинномацои ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо бо розигии
иттифоқцои ҷумцуриявии онцо ихтижрдорк ва амалк мекунанд.
2. Моликияти иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот аз амволи барои онцо додаи аъзои
ҷамъият, циссаҷудокунии дохилисистемавк ва аз маблағцое, ки аз фаъоляти хоҷагии
корхонацо ва ташкилотцои иттифоқ,

фурӯши қоғазцои қимматнок ба даст меоянд,

ташкил межбад
3. Манбаъцои амволи кооператсияи матлубот аз цисоби цаққи узвияти
сацмдорон, даромад аз фаъолияти социбкории ҷамъиятцои матлубот, иттифоқцои
ҷамъиятцои матлубот ва ташкилотцои аз тарафи онцо таъсис шуда, инчунин аз
цисоби

дигар манбаъцое,

ки

қонунгузории

Ҷумцурии Тоҷикистон

манъ

накардааст, ташаккул межбанд.
4. Мусодира ва интизоъ кардани иморатцо, иншоот, биноцои истиқоматк, молцо,
дигар амвол ва маблағцои ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цамчун моликияти
кооператсияи матлубот аз ҷониби Маҷлисцои вакилони халқ, цукуматцои вилоятцо,
шацрцо ва ноцияцо, мақомоти давлатк ва дигар мақомот манъ аст.
5.Моликияти

кооператсияи

матлубот

ба

ташкилотцо,

корхонацо

ва

муассисацои аз тарафи ҷамъиятцои матлубот, иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот
таъсис дода, вобаста карда мешавад.

Моддаи 11. Цамкории тарафайни ташкилотцои кооператсияи матлубот бо
ташкилоту корхонацои шаклцои дигари моликият
1. Ҷамъиятцои матлубот, иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот ва корхонацои онцо ба
сифати аъзо ж иштирокчк дар асоси сацмдорк ба ассотсиатсияцои хоҷагк, консернцо,
консорсиумцо, ширкатцои саццомк, ширкатцои дорои масъулияти мацдуд ва дигар
ҷамъиятцои (ширкатцои) хоҷагк метавонанд дохил шаванд, ки ин боиси тағйир жфтани

муносибатцои ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо, цуқуқи онцо чун шахсони
цуқуқк намегардад.

Боби IV. АСОСЦОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОИИ КООПЕРАТСИЯИ
МАТЛУБОТ

Моддаи 12. Фаъолияти кооператсияи матлубот дар децот
Реҷаи кории корхонацои кооператсияи матлубот, ки савдо ва дигар намудцои
хизматрасониро ба ацолк амалк месозанд, дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи
мацаллии цокимияти давлатк муайян карда мешавад. (ҚҶТ аз 5.01.08 № 348)
Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо ба тараққии соцаи иҷтимоии децот
мусоидат намуда, дар цамкории мутақобил бо ташкилоту корхонацои комплекси
агросаноатк шабакаи васеи корхонацои тацияю коркарди мацсулоти ба мацалли зисти
ацолк басо наздикро ташкил мекунанд. Ин корхонацо мацсулот ва ашжи хоми
кишоварзиро харида, коркарди оддк ва фурӯши он, цамчунин хизматрасониро анҷом
медицанд.
Ташкилотцои кооператсияи матлубот фаъолияти хоҷагии худро дар децот дар
цамкории наздик бо иттифоқцою ассотсиатсияцои хоҷагицои децқонк ва дигар
истецсолкунандагони кишоварзк ба роц мемонанд, алоқацои ҷамъиятию хоҷагиро ба
аъзояшон барои мусоидат ба муцофизати манфиатцои ацолии децот, пурратар таъмин
намудани он аз молцои таъиноти истецсолию техникк ва истеъмоли халқ истифода
мекунанд.
Ташкилотцои кооператсияи матлубот якҷоя бо Маҷлисцои вакилони халқ дар
қаламрави ноцияцои децотк системаи комплексии хизматрасонк барпо мекунанд, ки он
ба ацолк имкон медицад, то цама чизи лозимаро дар мацал пайдо намуда, барои буд
кардани кори худ ба шацр наравад. Ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи
матлубот дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк
захираи мацсулоти кишоварзк ва дигар молцои мавсимиро ташкил намуда, барои
таъминоти ацолк дар давраи тирамоцу зимистон нигацдорк менамоянд. (ҚҶТ аз
5.01.08 № 348)
Бо қарори маҷлисцои умумк (маҷлисцои намояндагон) ҷамъиятцои матлубот дар
ташкили марказцои савдою маишк ва ҷамъиятию фарцангк, сохтмони манзил,
муассисацои томактабк, табобатию солимгардонк ва дигар иншоотцои соцаи иҷтимок
дар децот иштирок мекунанд.

Моддаи 13. Фаъолияти кооператсияи матлубот дар шацрцо

Кооператсияи матлубот фаъолияти худро дар шацрцо бо роци ташкил намудани
ҷамъиятцои матлуботи шацрк, анборцои фурӯши яклухти молу мацсулот, таъминкунк аз
мацсулот ва мацсулоттайжркунк, корхонацои истецсолк, сохтмонк, нақлижтк, таъмирк ва
дигар корхонацо, шабакаи савдои чаканаи мацсулоти кишоварзк дар шакли тару тоза ж
коркардашудаи дигар молцо, инчунии комплекси мецмонхонацо, қароргоц барои
хизматрасонк ба шацрвандон ривоҷ медицад.

Моддаи 14. Ташкили захирацои молк ва моддию техникк
1. Барои қонеъ намудани талаботи аъзои худ ва ацолие, ки ба он хизмат расонида
мешавад, ташкилотцои кооператсияи матлубот аз цисоби харидории захирацои молк дар
асоси шартномавк аз корхонацои саноатк ва кишоварзк, дигар шахсони воқек ва
цуқуқк, истецсоли молцои хӯрокворк ва ғайрихӯрокворк дар корхонацои шахсии худ, аз
цисоби инчунин ворид намудан берун аз цудуди ҷумцурк захирацои молк ташкил
мекунанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)
2.

Ташкилотцо

ва

корхонацои

кооператсияи

матлубот

дар бозорцои

мол

мустақилона ва баробарцуқуқона амал мекунанд, савдои яклухтро инкишоф медицанд,
бидуни цеҷ як мацдудият бо корхонацои саноат ва дигар тациякунандагони молу мацсулот
алоқацои мустақим барқарор мекунанд, дар кори биржацои молу ашжи хом иштирок
менамоянд, ярмарка ва музоядацо (ауксионцо) ташкил мекунанд.
3. Ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи матлубот хариди захирацои моддию
техникиро бевосита аз истецсолкунандагон, дар савдои яклухт, дар биржацо, ярмаркацо,
музоядацо, аз ташкилотцои мижнарав ва дигар ташкилотцо, инчунин бо роци гирифтан аз
манбаъцои марказонидаи давлатк дар таркиби комплекси агросаноатии Ҷумцурии
Тоҷикистон ташкил мекунанд.

Моддаи 15. Даромадцо, нархгузорк, андозгирк, қарзцо ва цисоббаробаркунк
1. Фоидаи ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи матлубот аз цисоби натиҷацои
фаъолияти савдо, мацсулоттайжркунк, истецсолк ва дигар фаъолияте, ки қонун манъ
накардааст, ташкил мегардад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)
2. Ражсати ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо мустақилона ж тавассути
шартнома дар асоси нархгузорк бо назардошти арзиши воқеии ашжи хом ва материалцо,
масорифи муомилот ва истецсолот ва андозаи мижнаи фоидаоварии нархи (тарифи)
молцо, мацсулот, ашжи хом, кору хизматцоро, ки ташкилоту корхонацои кооператсияи
матлубот ба аъзои худ, ба ацолк ва дигар харидорон мефурӯшанд ва кору хизматцои
онцоро иҷро менамоянд, муқаррар мекунад.

3. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо дар ташкили буҷети давлатк бо роци
пардохти андоз аз фоида мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон иштирок
мекунанд.
Ба ташкилотцою корхонацои кооператсияи матлубот дар бобати андоз мутобиқи
қонуни ҷории ҷумцурк имтижзцо дода мешаванд.
Меъжри андоз аз даромад барои ташкилоту корхонацои кооператсияи матлубот дар
асоси шартцои имтижзнок бо назардошти хислату хосияти фаъолияти кооператсияи
матлубот муайян карда мешавад.
4. Ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи матлубот, цамчун шахси цуқуқк,
метавонанд дар цар як банк барои нигоц доштани пул ва иҷрои цама гуна амалижти
цисоббаробаркунк, қарзк ва хазинавк цисобцои пардохт ва цисобцои дигар кушоянд, аз
кредитцои банкк ба шартцои барои ташкилотцо ва корхонацои комплекси агросаноатк
муқарраршуда истифода намоянд.
Иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот цақ доранд, ки банкцои цисоби хоҷагии
кооперативк ташкил намоянд. Ҷамъиятцои матлубот ва корхонацои кооператсияи
матлубот ба ин банкцо ихтжран дохил мешаванд.
Иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот метавонанд цамчунин марказцои молиявии
цисоббаробаркунк ташкил кунанд, ки онцо ба сифати қарздицандагони ягона, инчунин
пардохткунандагони ӯцдадорицои пулии ҷамъиятцои матлубот дар назди буҷет, банкцо
ва дигар корхонацою ташкилотцо баромад кунанд. Дар муомилоти хоҷагии кооператсияи
матлубот векселцо истифода шуда метавонанд.

Моддаи 16. Фаъолияти амонатгузорк ва суғурта (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)

1. Банкцои кооперативк ва марказцои молиявии цисоббаробаркуние, ки дар
кооператсияи матлубот амал мекунанд, метавонанд аз аъзои он ва дигар шацрвандон
амонатцоро қабул кунанд, мустақилона шартцоеро муқаррар намоянд, ки мутобиқи онцо
амалижти қабули амонатцо сурат мегирад.
Банкцои кооперативк ва марказцои молиявии цисоббаробаркунк цифзи маблағцои
ҷалбшуда, истифодаи самарабахши онцо ва дар назди амонатгузорон дар вақташ иҷро
шудани ӯцдадорицоро кафолат медицанд.
2. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цақ доранд мустақилона бидуни
иҷозатномацои мақомоти давлатк суғуртаи дохилисистемавии амвол ва манфиатцои
амволиро ба амал бароранд, дигар навъцои суғуртаро ривоҷ дицанд ҷамъиятцои
кооперативии суғурта таъсис кунанд, шароити суғуртапулиро муайян созанд.

Ҷамъиятцои матлубот, иттифоқцои ҷамъиятцои матлубот, корхонацои онцо
метавонанд амволашон ва манфиатцои амволиашонро дар мақомоти суғуртаи давлатк
дар асоси ихтижрк суғурта намоянд.
3. Ба мақсади сафарбар намудани маблағцои озоде, ки аъзои ҷамъиятцои матлубот
ва шахсони дар ташкилотцою муассисацои кооператсияи матлубот аз рӯи шартномаи
мецнатк коркунанда, дигар шацрвандон доранд, дар системаи кооператсияи матлубот
метавонанд қабули иловагии аъзоцаққиро дар цаҷми номацдуд дар асоси
созишномацо бо сацмдорон ташкил намоянд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)

Моддаи 17. Дастгирии иҷтимоии аъзо ва кормандони кооператсияи матлубот
1. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо ба таъмини шуғли ацолк бо роци
ташкили мақсадноки ҷойцои кор, васеъ намудани шабакаи корхонацои хурд, татбиқи
реҷаи ӯцдабарожнаи мецнат, омӯзиш ва бозомӯзии касб ва такмили ихтисоси кормандоне,
ки дар навбати аввал аъзои ҷамъиятцои матлубот мебошанд, мусоидат мекунанд.
2. Ба манфиати аъзо ва кормандон дар системаи кооператсияи матлубот
муассисацои таълимоти кооперативк, оид ба тайжр намудани мутахасисони
тацсилоти олк ва мижнаи махсус, курсцои кӯтоцмуддати тайжр намудани
кормандони касбцои оммавк амал мекунанд.
Сохтори омӯзиши кадрцо, навъцои касбу ихтисос, цаҷми омӯзиш дар
муассисацои таълимиро иттифоқи Тоҷикматлубот муайян мекунад. (ҚҶТ аз 5.01.08
№348)
3. Ба манфиати аъзо ва кормандон дар системаи кооператсияи матлубот шабакаи
таълимоти кооперативк, ки иборат аз омӯзишгоццои касбию техникк, техникумцо,
муассисацои тацсилоти олк ва дигар муассисацои таълимк мебошанд, амал мекунад.
Сохтори омӯзиши кадрцо, навъцои касбу ихтисос, цаҷми омӯзиш ба муассисацои
таълимиро иттифоқи Тоҷикматлубот муайян мекунад.
4. Ташкилотцо ва корхонацои кооператсияи матлубот истифодаи самарабахшу
дурусти қитъацои замини дар истифода ж дар ихтижрашон бударо таъмин мекунанд,
цангоми ҷо ба ҷо кардан ва сохтани иншоотцои базаи моддию техникк тадбирцои
муцофизати табиатро амалк менамоянд, цангоми анҷом додани фаъолияти истецсолк,
мацсулоттайжркунк ва дигар фаъолияти хоҷагк талаботи муцофизати муцити зистро ба
назар мегиранд.

Боби V. АЛОҚАЦОИ БАЙНАЛХАЛҚК ВА ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ
КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ

Моддаи 18. Алоқацои байналмилалии кооператсияи матлубот
Иттифоқи
Ассотсиатсияи

Тоҷикматлубот
Лигаи

кооператсияи

ташкилотцои

миллии

матлуботи

Тоҷикистонро

(ҷумцуриявии)

дар

кооператсияи

матлуботи кишварцои аъзои Иттицоди Давлатцои Мустақил ва дигар ташкилотцои
байналхалқк мустақилона намояндагк мекунад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №348)

Моддаи 19. Фаъолияти иқтисодии хориҷии кооператсияи матлубот
1. Ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цақ доранд мутобиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолияти иқтисодии хориҷиро мустақилона татбиқ намоянд.
Онцо аз қарзцои банкцои Ҷумцурии Тоҷикистон, қарзцои тиҷоратк дар шакли асъори
хориҷк ва пардохти ин қарзцо аз цисоби маблағцои асъории аз фурӯши молу мацсулоти
воридотк ба дастомада, ж дигар маблағцои худк истифода мекунанд.
Маблағцо дар шакли асъори хориҷк, ки ташкилотцою корхонацои кооператсияи матлубот аз
содироти молу мацсулот, молцо (хизматрасонк) ба даст меоваранд, баъд аз пардохти боҷцои гумрукк
ба ихтижри онцо дохил мешаванд ва воҷиби ситондан намебошанд.

2. Ба ҷамъиятцои матлубот ва иттифоқцои онцо цуқуқ дода мешавад, то туризми
байналхалқии кооперативиро равнақ дицанд ва дар Тоҷикистон ба воситаи шабакаи
савдои махсусгардонидашуда молцоро ба асъори хориҷк фурӯшанд.

Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
НАБИЕВ
13 марти соли 1992 шацри Душанбе.
№ 583.

ҚАРОРИ ШEРОИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар хусуси амалк гардонидани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
кооператсияи матлуботи Ҷумцурии Тоҷикистон»
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1992, № 7, мод.106)

Р.

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи кооператсияи матлуботи Ҷумцурии
Тоҷикистон» аз лацзаи чоп шуданаш амалк гардонда шавад.
2. Девони Вазирони Ҷумцурии Тоҷикистон, Тоҷикматлубот қарорцои Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон ва санадцои нормативии идоравиро ба Қонун «Дар бораи кооператсияи матлуботи
Ҷумцурии Тоҷикистон» мутобиқ кунонанд.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
КЕНҶАЕВ
13 марти соли 1992 шацри Душанбе.№ 584.
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