ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи цимоя ва дастгирии давлатии социбкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ-1, мод. 293; соли 2005, №7,
мод.400; соли 2007, №5, мод. 364; соли 2008, №12, қисми 2, мод.997; Қонуни ҶТ аз 25.03.11с. №701)
Қонуни мазкур қоидацои умумии цимоя ва дастгирии давлатк, инкишофи озоди социбкориро дар
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян намуда, шаклу усулцои цавасмандгардонию танзими давлатии
фаъолияти субъектцои социбкориро муқаррар менамояд.
БОБИ 1. КОИДАЦОИ УМУМB
Моддаи 1. Мақсади Қонун
Мақсади Қонуни мазкур аз амалк гардонидани цуқуқцои озодона истифодабарии қобилияту
амволи худ барои фаъолияти социбкорие иборат мебошад, ки онро Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар қонунцо муқаррар кардаанд.
Моддаи 2. Доираи татбиқи Қонун
Қонуни мазкур дар тамоми қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон нисбати цамаи субъектцои
социбкорк, сарфи назар аз матлабу мақсади фаъолияти онцо, шаклцои ташкилию цуқуқк ва
моликияташон амал мекунад.
Моддаи 3. Қонунунгузорк дар бораи цимоя ва дастгирии давлатии сохибкорк дар
Ҷумцурии Тоҷикистон
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи цимоя ва дастгирии давлатии социбкорк дар
Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни
мазкур, дигар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин аз санадцои цуқуқии
байналмилалк, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.
Моддаи 4. Мафцумцои асоск ва истилоцоте, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд
Социбкорк - фаъолияти мустақилона ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат
бо тартиби муқарарнамудаи қонун бақайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст
даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, истецсол, фуруши мол, иҷрои кор ж хизматрасонк равона
карда шудааст.
Иҷозатнома (литсензия) – цуҷҷатест, ки барои амалк гардонидани намуди муайяни фаъолият ба
мӯцлати дар он зикргардида аз тарафи мақоми ваколатдор ба шахси цуқуқк ж социбкори инфиродк
дода мешавад.
Баидҳои дуюм ва чоруми моддаи 4 хориҷ карда шуд (ҚҶТ аз 29.12.10с №658).

Моддаи 5. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва мақомоти мацаллии цокимияти
давлатк
Салоцияти Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз инцо иборат аст:
- муаяйн кардани принсипцои умумк, самтцои афзалиятнок ва тарзцои цимояву дастгирии
давлатии социбкорк;
- муқаррар намудани тартиби таъсиси мақомоти цокимияти давлатк ва ташкили фаъолияти онцо
дар соцаи цимоя ва дастгирии давлатии социбкорк;
- тартиб додан ва амалк гардонидани барномацои давлатии равнақу ривоҷи социбкорие, ки аз

цисоби буҷет ва фондцои махсуси давлатк маблағгузорк карда мешаванд;
- пешницоди таклифцо оиди имтижзцо барои субъекти социбкорк аз рӯи андози давлатк ва дигар
пардохтцо ба буҷети давлатк.
Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк тамоми масъалацоро дар соцаи цимояву дастгирии
социбкорк мутобиқи салоцияти худ цаллу фасл намуда, аз ҷумла барои цимояву дастгирии социбкорк
аз цисоби буҷети мацаллк тадбирцои иловагк меандешанд. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №701)
Моддаи 6. Шаклцо ва намудцои фаъолияти социбкорк
Ҳама гуна шаклцои социбкории дар қонунцои амалкунандаи Ҷумцурии Тоҷикистон
пешбинигардида аз тарафи давлат эътироф ва иҷозат дода мешаванд.
Социбкорк дар доирацои муқаррарнамудаи қонунцо бо таври зайл амалк мегардад:
- бо истифодаи мецнати кироя;
- бе истифодаи мецнати кироя;
- бо таъсиси шахси цуқуқк;
- бе таъсиси шахси цуқуқк.
Социбкорк метавонад дар шаклцои зерин амалк шавад:
cоцибкории инфиродк - фаъолияти мустақилонаи шахси воқеие мебошад, ки бидуни таъсиси
шахси цуқуқк аз номи худ ва таваккалона бо масъулияти амволии худ, ба гирифтани фоида (даромад)
равона карда шудааст;
социбкории шахси цуқуқк - фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи
ташкилотест, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол,
истецсол, иҷрои кор ж хизматрасонк равона карда шудааст.
Ҳамаи субъектцо дар амалк намудани фаъолияти социбкорк цуқуқй баробар доранд.
Фаъолияти социбкорк ба намудцои зерин тақсим мешавад:
1) социбкории хурд
2) социбкории мижна
3) социбкории калон.
Моддаи 7. Субъектцои фаъолияти социбкорк
Ба субъектцои фаъолияти социбкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон дохил шуда метавонанд:
- шахси воқеък, яъне шацрвандони Тоҷикистон, хориҷк ва шахсони бешацрванд;
- шахси цуқуқк - ташкилотцои тиҷоратк ва ғайри тиҷоратк, инчунин ташкилотцои хориҷие, ки ба
фаъолияти социбкорк машғуланд.
Моддаи 71. Субъектцои социбкории хурд
Ба субъектцои социбкории хурд социбкорони инфиродк ва шахсони цуқуқии ба фаъолияти
социбкорк машғуле дохил мешаванд, ки дар сармояи оинномавии онцо циссаи иштироки давлат аз
25 фоиз зижд намебошад ва ба меъжрцои зерин мутобиқ аст:
- андозаи даромади умумии онцо дар авали соли андоз бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда
ва андоз аз савдои чакана аз цадди чоркаратаи муқаррарнамудаи моддаи 202 Кодекси андози
Ҷумцурии Тоҷикистон зижд набошад; (ҚҶТ аз 25.03.11с. №701)
- шумораи мижнаи кормандон дар давраи соли тақвимк на зиждтар аз 30 нафар, барои
истецсолкунандагони мацсулоти кишоварзк то 50 нафар бошад.
Ба субъектцои социбкории худ социбкорони инфиродк ва шахсони цуқуқие, ки ба фаъолиятцои зерин
машғул мебошанд, дохил карда намешаванд:
- истецсоли молцои зераксизк;
- тацвили алюминийи аввалия;
- фаъолият дар соцаи истифодабарии қацри замин;
- фаъолияти бонкк (ж барои машғул шудан бо намуданцои алоцидаи амалижти бонкк) ва
суғуртавк;

- фаъолияти вобаста ба идоракунии фондцои инвеститсионк;
- фаъолияти касбк дар бозори коғазцои қиматнок.
Дар цолати зижд шудани яке аз меъжрцои пешбининамудаи моддаи мазкур имтижзцои барои
субъекцои социбкории хурд муайянкардаи қонунгузорк ба субъектцои социбкории хурд татбиқ карда
намешаванд.
Моддаи 72. Субъектцои социбкории мижна ва калон
Ба субъектцои социбкории мижна социбкорони инфиродк ва шахсони цуқуқие, ки мутобиқи
меъжрцои зерин ба фаъолияти социбкорк машғул мебошанд, дохил мешаванд:
- агар андозаи даромади умумии онцо дар авали соли андоз бе дарназардошти андоз аз арзиши
иловашуда ва андоз аз савдои чакана аз цадди чоркаратаи муқаррарнамудаи моддаи 202 Кодекси андози
Ҷумцурии Тоҷикистон аз 15 миллион сомонк зижд набошад; (ҚҶТ аз 25.03.11с. №701)
- агар шумораи мижнаи кормандон дар давраи соли тақвимк аз 30 то 100 нафар, вале барои
истецсолкунандагони мацсулоти кишоварзк аз 50 то 200 нафар бошад.
Субъектцои социбкории калон социбкорони инфиродк ва шахсони цуқуқие эътироф карда
мешаванд, ки яке аз меъжрцои фаъолияти онцо аз цадди ницоии меъжрцои муқаррарнамудаи қисми якуми
моддаи мазкур зижд бошад.
Шумораи мижнаи солонаи кормандони субъектцои социбкорк мутобиқи дастурамали тасдиқнамудаи
мақоми ваколатдори омори давлатк муайян карда мешавад.
БОБИ 2. БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ СУБЪЕКТИ ФАЪОЛИЯТИ СОЦИБКОРB
Моддаи 8. Асосцои умумии бақайдгирии давлатии субъекти фаъолияти социбкорк
Субъекти фаъолияти социбкорк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони цуқуқк ва социбкорони инфиродк»
ба қайди давлатк гирифта мешавад. (ҚҶТ аз 29.12.10с №658)
Мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин мақомоти иҷроияи мацаллии
хокимияти давлати цуқуқ надоранд цангоми бақайдгирии давлатии субъекти цама намудцои
социбкорк нисбат ба шартцои муқаррарнамудаи қонунцо ва санадцои дигари меъжриву цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон шартцои иловагк гузоранд. (ҚҶТ аз 29.12.10с №658)
Рад кардани бақайдгирии давлатии субъекти фаъолияти социбкорк танцо дар цолатцои ба
талаботи муқаррарнамудаи санадцои меъжрию цуқуқк мувофиқ набудани фехристи цуҷҷатцои
пешницодшуда ва маълумоти дар онцо овардашуда мумкин аст.
Ғайриқонунк рад намудан ж худ саркашк кардан аз бақайдгирии давлатии субъекти фаъолияти
социбкорк тибқи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарк мегардад.
Моддаҳи 9 ва 10 хориҷ карда шуд (ҚҶТ аз 29.12.10с №658)

Моддаи 11. Қатъи фаъолияти социбкорк
Фаъолияти социбкорк дар цолатцои зерин метавонад қатъ жбад:
- бо қарори муассисони он ж мақоми шахси цуқуқие, ки мутобиқи цуҷҷатцои таъсисотк чунин
ваколат дорад, аз ҷумла бо сабаби гузаштани мӯцлате, ки шахси цуқуқк барои он таъсис шуда буд, ноил
шудан ба мақсадцои таъсиси он, ж аз ҷониби суд беэътибор дониста шудани бақайдгирии шахси
цуқуқк бо сабаби роц додан ба қонунвайронкунк цангоми таъсиси он;
- бо қарори суд дар сурати бидуни иҷозатнома (литсензия) фаъолият кардан, дигар
қонунвайронқуницо, ж дар сурати татбиқи мунтазами фаъолияте, ки хилофи мақсадцои оинномавии
шахси цуқуқк мебошад;
- дар цолати гузаштани мӯцлати эътибори иҷозатнома (литсензия) ж патент;
- бо сабаби муфлис эътироф шудан.
Талаби қатъ жфтани фаъолияти социбкориро тибқи асосцои дар цамин модда зикргардида мақоми

ваколатдори давлатк метавонад ба суд пешницод намояд.
Бо қарори суд мумкин аст вазифаи барцам додани шахси цуқуқк ба зиммаи муассисони он ж
мақоми дар асоси цуҷҷатцои таъсиси шахси цуқуқк бо барцамдиции он ваколатдошта гузошта шавад.
Шахси цуқуқие, ки ташкилоти тиҷоратк аст ва чун кооперативи матлубот ж фонди ҷамъиятк
фаъолият мекунад, бо сабаби муфлис эътироф шудан мутобиқи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон барцам дода мешавад.
Муқаррароти бо сабаби муфлисшавк барцам додани шахси цуқуқк ба муассисацо дахл надорад.
Дар мавриди қатъ жфтани фаъолияти социбкорк, шахси цуқуқк вазифадор аст, мувофиқи
талаботи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷаражни барцамдициро гузарад.
БОБИ 3. ФАЪОЛИЯТИ ХОҶAГИДОРИИ СОЦИБКОР
Моддаи 12. Баамалбарории фаъолияти хоҷагидории социбкор
Социбкор метавонад цамагуна фаъолияти хоҷагидориро мувофиқи цуҷҷатцои таъсиск ба амал
барорад, агар онцоро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накарда бошад.
Социбкор молцои (корцои, хизматрасоницой) истецсолнамуда ва ба дастовардаашро мустақилона
ба муомилот мебарорад.
Супоришцои давлатиро социбкор дар асоси шартнома иҷро мекунад.
Моддаи 13. Самтцои фаъолияти социбкорк
Социбкор бо назардошти манфиатцои худ ва ҷомеа фаъолияти хешро бояд бо самтцои зерин
сафарбар намояд:
- бо мақсади кам кардани бекорк ва баланд бардоштани сатци зиндагии мардум барои ба вуҷуд
овардани ҷойцои иловагии корк дар саноат, сохтмон, хоҷагии қишлоқ ва дигар соцацо, махсусан соцаи
хизматрасонк тадбирцо андешад;
- ба кори ташкили истецсолот, махсусан оид ба коркарди мацсулоти хоҷагии қишлоқ, сохтмон ва
ба бозори дохилию хориҷк баровардани он чорацои зарурк бинад;
-меъжрцои амалкунандаи экологк, цифзи муцити зист, цолати санитарк, саломатии ахолк,
техникаи бехатарк ва стандартцоро риоя намояд;
- ба молцои истецсоли хориҷк бо назардошти афзалиятцои ниcбии мамлакат ва истифодаи
самараноки захирацои табии мацаллк рақобат ба вуҷуд оварад;
- аз дастовардцои навини илму техникаи ҷацонк, омӯзиши дигар забонцо, истифодаи усулцoи
цозиразамони маркетинг, менечмент, инчунин татбиқи технологияи навтарин воқиф бошад.
Моддаи 14. Мацдудкунии дахолати мақомоти цокимияти давлатк ба фаъолияти социбкорк
Ба мақомоти цокимияти давлатк ва идоракунк корцои зайл манъ аст:
- ба социбкорон додани дастур дар бораи тацвили мол (иҷрои кор, хизматрасонк) ба
истеъмолкунандагони муайян;
- муқаррар намудани нархцо ба молцои (корцои, хизматрасоницои) фурухташавандаи социбкорон
аз ҷумла бо роци муқаррар намудани андозаи нархи фурӯш ж дараҷаи баландтарини даромаднокк,
ғайр аз цолатцои дар қонун пешбинишуда.
Моддаи 15 . Тартиби пешницод кардани цисобот
Субъекти социбкорк мутобиқи тартибу мӯцлати дар санадцои ҷории меъжрию цуқуқк
пешбинишуда цисоботи заруриро оид ба омор, муцосиба, андозсупорк ва дигар цисоботдициро ба
мақомоти дахлдори давлатк амалк мегардонад ва пешницод менамояд.
Моддаи 16. Имтижзцо цангоми аидозбандии субъекти социбкорк
Дар мавридцое, ки пешницоди имтижзцои иловагк оид ба андозу боҷцо нисбати субъекти
фаъолияти социбкорк,
сохторцои жрирасони онцо (фондцои рушди социбкорк, ширкатцои
сармоягузорк ва социбкорк) талаб карда мешавад, цисоббаробаркуницои дахлдори даромад ва зарари
давлатк аз ин корцо амалк гардонида мешавад.

Чунин цисоббаробаркунии асоснок доир ба дастгирии социбкорк барои даровардани тағйирот ба
қонунгузории ҷории андоз асос шуда метавонад.
Моддаи 17. Цуқуқцои субъекти фаъолияти социбкорк
Субъекти фаъолияти социбкорк цуқуқ дорад:
- цамагуна корхонаю ташкилотеро, ки хилофи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон
намебошанд, таъсис дицад;
- пурра ж қисман аз амволи корхонацои давлатк ва корхонацое, ки ба шаклцои дигари моликият
алоқаманданд, тибқи тартиботи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон истифода барад, ж
ба он социб шавад;
- бо амволи худ ва амволи бо роци қонунк ба даст овардааш, дар фаъолияти субъектцой
социбкории хоҷагидори дигар иштирок намояд;
- дар асоcи шартнома аз амволи шахсони цуқуқк, шацрвандон ва шахсони бешацрванд истифода
барад;
- цар миқдор кормандонро дар асоси шартнома киро намояд ва аз кор ҷавоб дицад;
- намудцо, системацо, цаҷми музди мецнат ва дигар намудцои даромади коргарони кирояро
муқаррар намояд;
- барномаи фаъолияти хоҷагиро тартиб дицад, тацвилдицандагон ва истеъмолкунандагони
мацсулоти (корцои, хизматрасоницои) истецсолиро интихоб намояд, барои эцтижҷи давлат корцо,
хизматрасоницоро дар асоси шартнома ба анҷом расонад;
- нарх, арзиш ва тарифцой молцои (корцои, хизматрасоницои) фурӯхташавандаро, ба истиснои
цолатцое, ки дар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти
зиддиинцисорк пешбинк шудаанд, мустақилона муқаррар намояд;
- цисобцои бонкк кушояд, цар гуна амалцои цисобу китоб, қарздицк ва пули нақдиро анҷом дицад;
- фонди (даромад) аз фаъолияти социбкориро, ки баъди пардохти андозцо ва пардохтцои дигари
цатмк боқи мондаасг, озодона ихтижрдорк намояд;
- бо тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон аз системаи
давлатии таъминоти иҷтимок ва суғуртаи иҷтимок истифода барад;
- цар гуна даромади аз рӯи цаҷм номацдуд гирад;
- бо тартиби муқарраршуда аз болои амал ва ж беамалии мақомоти давлатк ва дигар мақомот,
инчунин аз шахсони мансабдоре, ки цуқуқцо ва манфиатцои қонунии онро поймол месозанд, аз ҷумла
оид ба масъалацои вобаста ба санҷиши фаъолияти онцо шикоят намояд;
- бо тартиби барои шахсони цуқуқк муқаррарнамудаи санадцои меъжрию цуқуқк цамчун
иштирокчии робитацои берунии иқтисодк амалижти асъориро ба амал барорад;
- ба дигар амалцои вобаста ба фаъолияти социбкорк машғул шавад, ба шарте, ки ин амалижт
хилофи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон набошад.
Нисбати қарори мацдуд намудани цуқуқ ба суд шикоят кардан мумкин аст.
Дар мавриди хусусигардонии иншоотцои сохтмонк (цамчунин сохтмонцои нотамом), ба ин
объектцо цуқуқдор шудани социбкор бо тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрию цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон, ин объектцо бо истифодаи доимии қитъаи замине, ки ин нуқтацо дар он
ҷойгиранд, ба ихтижри социбкор мегузарад.
Фаъолияти социбкории инфиродк, ки тибқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудааст, ба
собиқаи корк ворид карда мешавад.
Тартиби бацисобгирии собиқаи корк ва пешбурди дафтарчаи мецнатии социбкорй инфиродиро
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
Моддаи 18. Ӯцдадорицои субъекти фаъолияти социбкорк
Социбкор ӯцдадор аст, ки:
- мутобиқи қонунгузории мецнат бо шацрвандоне, ки онцоро ба сифати коргари кироя ба кор
мегирад, шартнома (қарордод) ва цамчунин бо талаби коллективцои мецнатк шартномаи коллективк

бандад;
- барои муттацидшавии коргарони кироя ба иттифоқцои касаба ва мақомоти дигари намояндагии
онцо бо мақсади цимояи манфиатцои иҷтимок-иқтисодии худ монеъ нашавад;
- ба коргарони кироя на камтар аз андозаи цадди ақали муқаррарнамудаи санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон маош дицад;
- оид ба таъмини цифзи мецнат, бехатарии экологк, санитарк ва техникаи бехатарк, тозагиву
бецдошти истецсолот, инчунин болоравии иқтисодижт дар асоси қоидаву меъжрцои ҷорк тадбирцо
андешад;
- пардохти саривақтии андозцо ва дигар ӯцдадорицои молиявии худро дар назди давлат ба иҷро
расонад;
- дар бораи муфлисшавии худ ва имконнопазир будани адои ӯцдадорицо дар назди
қарздицандагон арз намояд;
- барои фаъолият дар соцацое, ки тибқи cанадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон
иҷозатнома (литсензия) талаб карда мешавад, иҷозатнома (литсензия) гирад;
- талабцои дигари дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинигардидаро риоя намояд.
Моддаи 19. Иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолияти социбкорк
Ичозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолияти социбкорк мутобиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» амалк
карда мешавад. (ҚҶТ аз 29.12.10с №658)
Моддаи 20. Нархгузории молцой истецсолнамудаи субъекти фаъолияти социбкорк
Субъекти фаъолияти социбкорк моли (кори, хизматрасонии) худро, чи истецсоли худк ва чи моли
аз дигар ҷой харидаашро бо нархи (арзиши, тарифи) мустақилона муқаррарнамудаи худ ж бо нархи
шартномавк мефурӯшад.
Муқаррар кардани нархи давлатии мол бо мақсади роц надодан ба баландшавии инцисории нархи
он бо тартиби пешбининамудаи қонугузории зиддиинцисорк ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 21. Санҷиши фаъолияти субъекти социбкорк .
Санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагидории субъекти фаъолияти социбкорк (шахсони воқек ва
цуқуқк) тибқи шартномаи байни социбкор ва ташкилоти аудиторк сурат мегирад.
Мутобиқи талаботи мақомоти андоз цангоми пешницод намудани цисобот социбкор метавонад
хулосаи аудиториро истифода барад.
Талаб кардани маълумоти бонкк оиди муомилоти бонкии субъекти фаъолияти социбкорк,
суратцисобцо ва маблағцо танцо тибқи қонунгузорк дар бораи фаъолияти бонкк сурат гирифта
метавонад.
Санҷиши фаъолияти субъектцои социбкорк мутобиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
санҷиши фаъолияти субъектцои хоҷагидор дар Ҷумцурии Тоҷикистон» амалк карда мешавад.

БОБИ 4. ЦИМОЯ ВА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЦИБКОРB
Моддаи 22. Цимояи цуқуқ ва манфиатцои қонунии субъекти фаъолияти социбкорк
Давлат фаъолияти озоди иқтисодк, социбкорк, баробарцуқуқк ва цифзи цуқуқии цамаи шаклцои
моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медицад.
Давлат набояд монеаи фаъолияти субъекти социбкорк шавад.
Шацрвандони хориҷк ва шахсони цуқуқии давлатцои хориҷк, инчунин шахсони бешацрванд чун
шацрвандон ва шахсони цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, ғайр аз цолатцои муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, цуқуқу масъулияти баробар доранд.
Ҳуқуқ ва манфиатцои қонунии социбкор бо роццои зерин цимоя карда мешаванд:
- имконияти озодона анҷом додани цамаи намудцои фаъолияти социбкорк тибқи тартиби

муайяншуда ба ғайр аз намудцои фаъолияте, ки дар асоси иҷозатнома (литсензия) анҷом дода
мешаванд;
- тартиби соддакардашудаи бақайдгирии субъекти социбкорк;
- бо санадцои меъжрию цуқуқк мацдуд кардани санҷиши фаъолияти социбкорк, ки аз тарафи
мақомоти давлатк ба амал бароварда мешаванд;
- шикоят кардан ба суд аз болои амал ж беамалии мансабдорони мақомоти давлатк, ки цуқуқ ва
манфиатцои қонунии субъекти фаъолияти социбкориро халалдор мекунанд;
- танцо бо санадцои меъжрию цуқуқк муқаррар кардани номгӯи корцое (хизматрасоницое, молцое),
ки барои социбкорк манъ ж мацдуд шудаанд;
- бо дигар воситацое, ки санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудааст.
Мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба масъалацои социбкорк дорои
цуқуқи дар мақомоти судк, мақомоти цокимияти иҷроия ва мақомоти дигари давлатк цимоя кардани
манфиату цуқуқцои субъекти социбкорк мебошад.
Мақомоти ваколатдор дар бораи цуқуқвайронкуницое, ки нисбати субъекти фаъолияти социбкорк
роц дода мешаванд, дар бораи тамоюли рушди социбкорк саривақт ба мақомоти дахлдор маълумот
медицад, таҷрибаи фаъолияти сохторцои социбкориро ҷамъбаст мекунад.
Мақомоти мазкур аз тарафи мақомоти нозир дар китоби cанҷишцо дуруст қайд намудани
санҷишцои субъекти социбкориро назорат мекунад. Ҳангоми зарурат дар назди мақомоти дахлдор
масъалаи ба ҷавобгарк кашидани шахсони гунацкорро мегузорад.
Ба ғайр аз масъалацои дар Қонуни мазкур ва қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинишуда,
дахолат ба корцои дохилии субъекти фаъолияти социбкорк манъ мебошад.
Моддаи 23. Дастгирии давлатии фаъолияти социбкорк
Дастгирии давлатии цама намуди фаъолияти социбкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон аз тарафи
давлат дар шахси мақомоти ваколатдор тибқи салоцияти онцо ва мақомоти мацаллии цокимияти
давлатк, дар цалли масъалацои иттилоотк, ташкилк-цуқуқк, молиявию қарздицк, моддию техникии
социбкорк, ки Қонуни мазкур пешбинк намудааст, ба амал бароварда мешавад. (ҚҶТ аз 25.03.11с.
№701)
Дастгирии давлатии социбкорк дар самтцои зерин амалк мегардад:
- такмили базаи меъжрию цуқуқк ва қонунгузорк барои инкишофи социбкорк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон;
- фароцам овардани шартцои имтижзноке, ки онро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон лозим
мешуморад;
- ташкил кардани шароити мусоиди андозбандк, гумрукк ва сармоягузорк;
- барқарор намудани тартиби соддакардашудаи андозбандк, бақайдгирии социбкорк,
иҷозатномадицк ва ж патент ба фаъолияти онцо, сертификатсиякунонии мацсулоти истецсол ва ж
воридкардаи онцо ва пешницоди цисоботи оморию муцосибк;
- додани қитъаи замин ва амволи давлатк бо шарту тартиби соддакардашуда;
- дастгирии фаъолияти берунии иқтисодии социбкорк инчунин мусоидат ба пешрафти алоқаи
тиҷоратк, илмк-техникк, истецсолк ва иттилоотии онцо бо давлатцои хориҷк;
- мусоидат ба ташкили фондцои дастгирии фаъолияти социбкорк;
- фароцам овардани шароити мусоид барои фаъолияти шарикии амалк байни бахшцои
давлатк ва хусуск ва таъмини муколамаи баробарцуқуқи онцо бо роци таъсис додани шӯроцои
машваратк доир ба рушди социбкорк дар сатци ҷумцуриявк ва мацалцо, таъмини цисоботдиции
онцо;
- мусоидат ба рушди социбкории инноватсионк, аз ҷумла тавассути муқаррар намудани
низоми махсуси ташкилию цуқуқк дар минтақацои озоди иқтисодк ва паркцои технологк;
- ҷорк намудани барномацои магистрии идоракунии социбкорк дар муассисацои тацсилоти
олии касбк бо мақсади тайжр намудани социбкорони касбии дорои дониши муосири иқтисодк
ва цуқуқк;

- такмили донишу малакаи касбии субъектцои социбкории хурд бо роци ташкили машварат
ж курсцои кӯтоцмуддат дар соцацои маориф, молия, омор ва андоз тибқи барномацои таълимии
мақомоти ваколатдори давлатии дастгирии социбкорк;
- фароцам овардани шароити мусоид бацри рушди фарцанги андозсупорк, таблиғи ғояцои
социбкорк ва цавасмандгардонии социбкорони пешсаф;
- дар заминаи мониторинги рейтинги байналмилалии муцити социбкорк муайян намудани
роццои минбаъдаи инкишофи бахши хусуск дар мамлакат. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №701)
Моддаи 24. Барномацои давлатии дастгирии фаъолияти социбкорк
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цар сол цангоми тацияи лоицаи буҷети давлатк дар он цаҷми
маблағгузорицои буҷетиро, ки барои амалигардонии барномацои давлатии дастгирии социбкорк ҷудо
карда мешаванд, алоцида пешбинк мекунад.
Мақомоти ваколатдори давлатк ва мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк,
мутобиқи цаҷми маблағгузорицои буҷетии ҷудокардашуда, чорацои аниқ ва барномацои мақсадноки
дастгирии социбкориро тация мекунанд. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №701)
Барномацои давлатии дастгирии фаъолияти социбкорк бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тация мешаванд ва онцо бояд ба радифи барномацои давлатк бо назардошти
цамаи самтцои фаъолияти социбкорк ва мусоидат ба шуғли ацолк, татбиқи сижсати мухоҷират, цалли
проблемацои экологк, инчунин барцамдиции оқибатцои вазъиятцои фавқулодда дохил шаванд.

Моддаи 25. Суғуртаи давлатии субъекти социбкорк
Суғуртаи давлатии фаъолият ва амволи субъекти фаъолияти социбкорк тибқи тартиби
муқаррнамудаи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардад.

Моддаи 26. Дастгирии давлатии субъекти фаъолияти социбкорк дар соцаи иттилоотк
Мақомоти ваколатдори давлатк ва идорацое, ки барои ташаккул ва истифодаи манбаъцои
давлатии иттилоот масъуланд, барои ба субъекти фаъолияти социбкорк фавран ва пурра пешницод
намудани иттилоотй иқтисодк, цуқуқк, оморк, истецсолию техникк ва дигар иттилоотцо дар асоси
шартнома амал мекунанд.
Барои надодани иттилоотк дастраси умум аз манбаъцои давлатии иттилоот ба суд шикоят кардан
мумкин аст.
Моддаи 27. Дастгирии фаъолияти иқтисодии хориҷии субъекти фаъолияти социбкорк
Мақомоти давлатк ва ташкилотцои ҷамъиятк бо мақсади дастгирии социбкорк чорацоро барои
васеъ намудани иштироки цама шаклцои социбкорк дар муомилоти содиротию воридотк, намоишу
ярмаркацои байналхалқк, татбиқи барномацо ва лоицацои фаъолияти иқтисодии хориҷк ба амал
мебароранд.
(БОБИ 5. ҲИФЗИ СИРРИ ТИҶОРАТИИ СУБЪЕКТИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРB
Моддаи 28. Ҳифзи сирри тиҷоратии субъекти фаъолияти социбкорк
Маълумоти сирри давлатк цисобнашавандае, ки бо истецсол, иттилооти технологк, идоракунии
маблағцо ва дигар фаъолияти субъекти хоҷагидори социбкорк алоқаманд буда, ошкор намудани онцо, ба
манфиати ин субектцо зарар расонида метавонанд, ба сирри тиҷоратк тааллуқ доранд.
Таркиб ва цаҷми маълумоте, ки сирри тиҷоратиро ташкил медицанд, аз тарафи қонун муайян карда
мешавад.
Ҳифзи сирри тиҷоратк дар манъи ошкор намудани маълумоте, ки дар қисми аввали моддаи мазкур

нишон дода шудааст, ифода межбад, яъне дар манъи пацн кардани маълумот дар байни шахсони гуруци муайян
ж гуруци номуайян ба цар шакле, ки набошад, инчунин дар манъи маълум кардани чунин маълумот ба шахси
дигар.
Шахсе, ки ғайриқонунк маълумоти ташкилдицандаи сирри тиҷоратиро гирифтааст, цуқуқ надорад, ки
онцоро ба мақсадцои ғаразноки худ, агар чунин истифода ба сирри тиҷоратии субъекти цуқуқк зарар расонида
тавонад, кор фармояд.
Манъкунк ба субъекти социбкоре, ки навигарицои истецсолк, ташкилк, молиявк ва ғайраро истифода
бурда ва дар онцо сирри тиҷоратии дигар субъекти социбкор вуҷуд дорад, дахл надорад, агар маълумоти
дахлдор бе вайронкунии меъжри сирри тиҷоратк гирифта шуда бошад.
Дар акси хол ин амал чун рақобати бевиҷдонона эътироф мешавад.
Моддаи 29. Вазифаи мақомоти давлатк ва шахсони мансабдор оид ба таъмиии сирри тиҷоратии
субъекти фаъолияти социбкорк
Мақомоти давлатк ва шахсони мансабдори он вазифадоранд, ки маълумоти ба сирри тиҷоратк
тааллуқдорро, ки цангоми бақайдгирии субъектцой хоҷагидор, санҷиши фаъолияти онцо, назорати шароити
кор ва дигар амалцои аз вазифацои мақомоти дахлдор бароянда ба даст меоранд, ошкор насозанд.
Ҳангоми иҷрои вазифацои бақайдгирк, санҷиш ж назорати шахсони мансабдори давлатк цуқуқ надоранд,
ки маълумоти дорои сирри тиҷоратиро, ғайр аз онцое, ки барои иҷрои масъалаи гузошташуда масъуланд
талаб намоянд. Чунин мацдудиятцо цангоми ба мақомоти давлатк пешницод намудани дигар маълумотцо
низ татбиқ карда мешаванд).

(Боби 5 Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.08с №463
хориҷ карда шудааст).
БОБИ 6. ҶАВОБГАРB БАРОИ МОНЕАИ ҒАЙРИҚОНУНB БА ФАЪОЛИЯТИ СОЦИБКОРB
Моддаи 30. Асосцои умумк ва ҷавобгарк барои монеаи ғайриқонунк ба фаъолияти
социбкорк
Амали мақомоти давлатк ж шахсони мансабдори он, ки боиси имконнопазирии анҷомдиции
фаъолияти озоди социбкорк, мацдудияти цаҷми вай, пацн намудани соцацои шаклцои алоцидаи он ва
дигар соцацои социбкорк мешаванд, чунин мақомот ва шахсони мансабдор тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Тамоми зарарцои дар натаҷаи монеаи ғайриқонунк ба фаъолияти социбкории субъекти
хоҷагидорк расонидашуда, аз рӯи даъвои субъекти номбурда ба пуррагк, аз ҷумла даромадцои
гирифтанашуда, аз цисоби маблағцои буҷети дахлдор бо тариқи судк ҷуброн карда мешаванд.
Моддаи 31. Масъулият барои вайрон кардани тартиби муқарраршудаи санҷиши фаъолияти
социбкорк
Дар цолати аз тарафи мақомоти давлатк ж шахсони мансабдори он вайрон шудани тартиботи
муқарраршудаи санҷиши социбкорк (дар мавридцои набудани зарурати гирифтани цуҷҷатцо,
барӯйхатгирии арзишцои моддк, боздоштани истецсолот, тартиб додани маълумотцо ва бажнотцои
иловагк, пешницод намудани дархостцои беасос ва дигар мавридцо) ба цаҷми зарарцое, ки бояд ҷуброн
шаванд, маблағи подошпулицо ба кормандони корхона барои тайжр кардани маводи санҷиш, музди
мецнат барои вақти маҷбуран бозиcтодани истецсолот, фурсати мусоиди аз даст рафта, ки дар ин вақт
субъекти хоҷагидор цангоми фуруши молцо (корцо, хизматрасоницо) метавонист даромад ба даст орад,
дохил шуда метавонанд.
Моддан 32. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қoнуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои вайрон кардани Қонуни мазкур тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.

Моддаи 33. Мавриди амал карор додани Қoнуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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