ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди қабул кардани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи кооперативцои истецсолк»
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи кооперативцои истецсолк» қабул карда шавад.
2. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
- ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи ба Қонуни мазкур
мутобиқ гардонидани қонунгузории ҷорк таклифцо пешницод намояд.
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С. ХАЙРУЛЛОЕВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи кооперативцои истецсолк»
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар
бораи кооперативцои истецсолк» барраск намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар бораи кооперативцои истецсолк» ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 12 ноябри соли 2002
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М. УБАЙДУЛЛОЕВ

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи кооперативцои истецсолк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 687)
БОБИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур
Қонуни мазкур муносибатцоро оид ба ташкил, фаъолият ва қатъ шудани фаъолияти кооперативцо
дар соцаи истецсол, коркард, фурӯши мацсулоти саноатк, кишоварзк ва мацсулоти дигар, иҷрои корцо,
савдо, хизматрасонии маишк ва намудцои дигари хизмате, ки Қонун манъ накардааст, ба танзим
медарорад.
Моддаи 2. Мафцуми кооперативи истецсолк
Кооперативи истецсолк (артел) – иттицоди ихтижрии шацвандон дар асоси узвият барои
фаъолияти якҷяи истецолк ж дигари хоҷгидорк мебошад, ки ба иштироки шахсии мецнатк ва тарзи
дигари иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчижн)-и он муттацид сохтани аъзоцаққии сацмии
амволк асос межбад. Ҳуҷҷатцои таъсисии кооперативцои истецсолк (минбаъд кооператив) иштироки
шахси цуқуқиро дар фаъолияти он пешбинк карда метавонад.
Кооператив шахси цуқуқк - ташкилоти тиҷоратк мебошад.
Моддаи 3. Қонунгузорк дар бораи кооперативцо
Қонунгузорк дар бораи кооперативцо ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос
жфта, аз Кодекси гражданк, цамин Қонун, дигар қонунцо ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки
Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат мебошад.
Моддаи 4. Фаъолияти кооператив
Кооператив метавонад, ба цамаи намудцои фаъолияте, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
манъ накардааст, машғул шавад.
Мақсад ва навъи фаъолияти кооперативро аъзои кооператив муйаян менамоянд.
Ба намудцои алоцидаи фаъолияте, ки барои он гирифтани иҷозатнома (литсензия) зарур аст,
кооператив танцо дар сурати мавҷуд будани иҷозатнома машғул шуда метавонад.
Намудцои фаъолияте, ки кооператив ба он машғул шуда метавонад, дар оинномаи он нишон дода
мешавад.
Муносибати давлат, мақомоти давлатк ва цокимияти мацаллк давлатк кооперативцо дар асоси
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад.
Моддаи 5. Принсипцои асосии таъсис ва амали кооперативцо
Кооператив дар асоси принсипцои зерин таъсис межбад ва амал мекунад:
ихтижрк будани узвият дар кооператив;
жрии цамдигарк ва таъмини нафъи иқтисодк барои аъзои кооператив, ки дар фаъолияти
истецсолк ва дигар фаъолияти хоҷагк иштирок менамоянд;
тақсими фоида ва зарари кооператив дар байни аъзои он бо назардошти иштироки шахсии
мецнатии онцо ж иштироки онцо дар фаъолияти хоҷагии кооператив;
дар фаъолияти хоҷагии кооператив мацдуд кардани иштироки шахсоне, ки аъзои он нестанд;
идораи фаъолияти кооператив дар асосцои демократк (як узви кооператив- як овоз дорад);
барои цамаи аъзои он дастрас будани иттилоот дар бораи фаъолияти кооператив.
БОБИ 2. ТАЪСИСИ КООПЕРАТИВ
Моддаи 6. Тартиби таъсиси кооператив
Кооператив танцо дар асоси қарори муассисони (иштирокчижни) он ташкил карда мешавад.
Ҳуҷҷати таъсисии кооператив оинномаи тасдиқнамудаи маҷлиси умумии аъзои кооператив мебошад.

Моддаи 7. Оинномаи кооператив
Оинномаи кооператив бояд маълумоти зеринро дошта бошад:
1) номи фирмавии кооператив;
2) мацалли ҷойгиршавии кооператив;
3) тартиби идоракунии фаъолияти кооператив;
4) тартиб ва шартцои дохилшавк ба кооператив, асосцо ва тартиби қатъ кардани узвият дар
кооператив;
5) андозаи аъзоцаққии сацмии аъзои кооператив;
6) таркиб ва тартиби аъзоцаққии сацмиро супурдани аъзои кооператив ва масъулияти онцо барои
риоя накардани ӯцдадорк оид ба супурдани аъзоцаққии сацмк;
7) андоза ва шартцои масъулияти иловагии (субсидиарии) аъзои кооператив барои қарзцои он;
8) хусусият ва тартиби иштироки шахсии мецнатии аъзои он дар фаъолияти кооператив ва
масъулияти онцо барои риоя накардани ӯцдадорк оид ба иштироки шахсии мецнатк;
9) тартиби тақсими фоида ва зижни кооператив;
10) цайат ва салоцияти мақомоти идоракунии кооператив ва тартиби қарор қабул намудани он, аз
ҷумла оид ба масъалацое, ки доир ба онцо қарор якдилона ж бо аксарияти кулли овозцо қабул карда
мешавад;
11) тартиб ва шартцои азнавташкилдицк ва барцамдиции кооператив;
12) ному насаб, санаи таваллуд, ҷои истиқомат, шиноснома ж цуҷҷати онро ивазкунандаи аъзои
кооператив, ки Оинномаро тасдиқ кардаанд ва аъзои ражсати кооператив.
Оинномаи кооператив дорои маълумотцои дигаре буда метавонад, ки барои фаъолияти он зарур
аст.
Номи фирмавии кооператив бояд номи он ва иборацои «кооперативи истецсолк» ж «артел»-ро
дошта бошад.
Кооператив бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
бақайдгирии давлатии шахсонн хуқукк ва социбкорони инфиродк» ба қайди давлатк гирифта мешавад.
(ҚҶТ аз 29.12.10с №660)
Моддаи 8. Таъсиси кооператив цангоми азнавташкилдиции ташкилотцои кишоварзк
Аъзои (иштирокчии) ташкилоти кишоварзк бо розигии молик цақ доранд дар бораи нигоц
доштани шакли мавҷудаи хоҷагидорк бо мутобиқ намудани он ба қонунгузории ҷорк ж дар бораи аз нав
ташкил додан ва дар заминаи он таъсис додани як ж якчанд кооператив бо тартиби пешбининамудаи
Кодекси граждании Ҷумцурии Тоҷикистон ва Қонуни мазкур қарор қабул кунанд.
Ҳангоми дар натиҷаи азнавташкилдицк таъсис жфтани якчанд кооператив объектцои
инфраструктураи истецсолк (устохонацо, гаражцо, хушккунакцо, хирманцо, анборцо ва ғайра), ки аз
хизмати онцо цамаи аъзои (иштирокчижни) кооперативи азнавташкилжбанда истифода мебурданд,
тақсим карда намешаванд. Рӯйхати ин объектцо бо қарори маҷлиси умумии аъзои (иштирокчижни)
кооперативи азнавтаъсисжбанда муайян карда мешавад. Арзиши объектцои мазкур аз арзиши амволе,
ки аз рӯи сацми амволии аъзои (иштирокчижни) кооперативи азнавтаъсисжбанда тақсим карда мешавад,
бароварда шуда, ин объектцо тақсимнашаванда эълон карда мешаванд, ба истиснои цолатцои зерин, ки
онцо мумкин аст, ба ифодаи арзишк тақсим карда шаванд:
1) агар бинобар дур будани кооператив аз объектцои инфраструктураи истецсолк истифода
бурдани объектцои мазкур аз ҷицати иқтисодк мувофиқи мақсади онцо набошад;
2) агар кооператив чунин объектцои инфраструктураи истецсолк дошта бошад ва барои
истифодаи объектцои умумии инфраструктураи истецсолк зарурат набошад.
Агар аз 51 фоизи маблағи умумии сацми амволии узвият, ба объектцои тақсимнашавандаи
инфраструктураи истецсолк рост ояд, бо розигии дигар кооперативцои таъсисжфта ба фонди сацми яке
аз кооперативцои истецсолк дода мешавад ва ин кооператив цуқуқ дорад, ки объектцои мазкурро ба
фонди тақсимнашавандаи худ дохил кунад, ба шарте, ки:
1) кооперативцои боқимонда бо розигии онцо ба сафи аъзои муттацидшудаи кооператив қабул
карда шаванд;
2) ба ин аъзои муттацидшуда имконияти истифодабарии объектцои мазкур дар асоси шартнома
таъмин карда шаванд.
Дар сурати кооперативцои боқимонда ба сафи аъзои муттацидшудаи кооператив дохил шуданро
нахоцад, арзиши сацми онцое, ки ба арзиши объектцои тақсимнашавандаи инфраструктураи истецсолк
баробар аст, ҷуброн карда мешавад ж бо қарори маҷлиси умумии аъзои кооператив ин объектцои

тақсимнашавандаи инфраструктураи истецсолк барои идоракунии эътимоднок ба кооперативи дахлдор
супорида мешаванд.
Кооператив дар асоси шартнома метавонад аз объектцои инфраструктурии истецсолк, иншоотцои
дохилихоҷагк ва байни хоҷагии мелиоративк, шабакацои роц, газ, барқ, алоқа ва дагар
коммуникатсияцо, ки дар мувозинаи вазорату идорацо ва дигар моликон мебошанд, истифода барад.
Моддаи 9. Иттицодияцои (ассотсиатсияцо, иттифоқцои) кооперативцо
Кооперативцо цақ доранд дар асоси шартнома ба иттицодия (ассотсиатсия, иттифоқ)-и
кооперативцо бо мақсади цамоцангсозии фаъолияти худ, муаррифк ва цифзи манфиатцояшон, фароцам
овардани шароит барои фаъолият, баланд бардоштани савияи касбии кормандонашон, таъмини
хизмати иттилоотк, цуқуқк ва ғайрацо муттацид шаванд.
Ҳуҷҷатцои таъсисии иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо оиннома ва шартномаи
таъсисии он мебошад.
Иттицодияцои (ассотсиатсияцо, иттифоқцои) кооперативцо ташкилоти ғайритиҷоратк буда, ба
фаъолияти социбкорк танцо барои амалк намудани мақсадцои оинномавии худ машғул шуда
метавонанд.
Ваколати иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо, цуқуқ ва ӯцдадорицо, инчунин
масъулияти он дар цуҷҷатцои таъсисиаш муайян карда мешавад.
Аъзои иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо мустақилият ва ваколати шахси цуқуқк
будани худро нигоц медоранд.
Иттицодияи (ассосиатсия, иттифоқи) кооперативцо барои ӯцдадорицои аъзожни худ ҷавобгар
намебошад.
Аъзои иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо аз рӯи ӯцдадорицои он бо тартиби
пешбинишудаи цуҷҷатцои таъсисии иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо ҷавобгарии
иловагиро ба зимма доранд.
Тартиби ташкили иттицодияи (ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо, азнавташкилдицк ва
барцамдиции он, цайат ва ваколати мақомоти идоракунии онцо, муносибатцои иттицодияи
(ассотсиатсия, иттифоқи) кооперативцо ва аъзои онцо, дигар масъалацои ташкил ва фаъолияти онро
цуҷҷатцои таъсисиаш муайян менамоянд.
БОБИ 3. ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ АЪЗОИ КООПЕРАТИВ
Моддаи 10. Узвият дар кооператив
Шумораи аъзои кооператив набояд аз 5 нафар кам бошад.
Ҳар шахси воқеии ба синни 16 расидае, ки бо тартиби муқаррарнамудаи оинномаи кооператив
аъзоцаққии сацмиро супоридааст, узви кооператив шуда метавонад.
Шахси цуқуқк дар фаъолияти кооператив ба воситаи намояндаи худ мувофиқи талаботи
оинномаи кооператив иштирок менамояд.
Шумораи аъзои кооперативе, ки аъзоцаққии сацмиро супоридаанд, вале бо мецнати шахсии худ
дар фаъолияти он иштирок наменамоянд, аз 25 фоизи шумораи умумии аъзои кооперативи бо мецнати
шахсии худ дар фаъолияти он иштироккунанда зижд буда наметавонад.
Аъзои кооператив, ки ба синни нафақа расидаанд ж бо сабаби ацволи саломатиашон ба нафақа
баромадаанд ж берун аз кооператив ба вазифаи интихобк гузаштаанд, ж ки ба сафи Қуввацои Мусаллаци
Ҷумцурии Тоҷикистон ба хизмат даъват шудаанд, инчунин дар цолатцои дигар бо тартиби
муқаррарнамудаи оинномаи кооператив узвияти худро дар он метавонанд нигоц доранд.
Дар сурати вафоти узви кооператив ворисони ӯ метавонанд ба узвияти кооператив қабул гарданд,
агар дар оинномаи кооператив цолати дигар пешбинк нашуда бошад. Дар акси цол кооператив ба
ворисон арзиши сацми узви вафоткардаи кооперативро медицад.
Моддаи 11. Цуқуқцои узви кооператив
Узви кооператив цуқуқ дорад:
1) дар фаъолияти истецсолк ж фаъолияти дигари хоҷагидории кооператив иштирок намояд;
2) ба мақомоти идоракунии кооператив интихоб намояд ва интихоб шавад;
3) дар бораи фаъолияти кооператив иттилооти пурра гирад;
4) қисми фоида ва даромадцои дигареро, ки дар байни аъзои кооператив тақсим карда мешаванд,
гирад;
5) аз имтижзу афзалиятцое, ки кооператив барои аъзои худ пешбинк намудааст, истифода барад;

6) бо хоциши худ аз кооператив хориҷ шуда, маблағи дар цамин Қонун ва оинномаи кооператив
пешбинишударо гирад;
7) ба цақи мецнат, истироцат, суғуртаи иҷтимок ва таъминоти иҷтимок;
8) барои цифзи цуқуқцои худ ба суд муроҷиат намояд.
Узви кооператив метавонад дорои цуқуқцои дигаре бошад, ки цамин Қонун, санадцои қонунгузорк
ва оинномаи кооператив пешбинк намудаанд.
Моддаи 12. Ӯцдадории узви кооператив
Узви кооператив ӯцдадор аст:
1) талаботи оинномаи кооперативро риоя намояд;
2) қарорцои мақомоти идоракунии кооперативро иҷро намояд;
3) аъзоцаққии сацмиро супорад;
4) дар фаъолияти кооператив бо мецнати шахсии худ иштирок намояд;
5) оид ба ӯцдадорицои кооператив бо тартиби пешбининамудаи цамин Қонун ва оинномаи
кооператив масъулияти иловагк (субсидиарк) дошта бошад;
6) қоидацои тартиботи дохилк, цифзи мецнат ва техникаи бехатариро риоя намояд;
7) сирри тиҷоратии кооперативро фош накунад.
Узви кооператив вазифадор аст, ӯцдадорицои дигареро, ки цамин Қонун, санадцои қонунгузорк ва
оинномаи кооператив пешбинк намудаанд, иҷро намояд.
Моддаи 13. Қатъи узвият дар кооператив
Ҳар узви кооператив цуқуқ дорад бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур ва оинномаи
кооператив узвияти худро бо роци ихтижрк баромадан аз кооператив қатъ намояд. Дар ин сурат ба ӯ
бояд арзиши сацм пардохта шавад, ж мутобиқи сацми ӯ амвол дода шуда, инчунин маблағцои дигари дар
оинномаи кооператив барояш пешбинигардида пардохта шавад.
Сацмпулк ж амволи узви хориҷшавандаи кооператив пас аз анҷоми соли молиявк ва тасдиқи
мувозинаи муцосибавии кооператив дода мешавад.
Узвият дар кооператив дар чунин цолатцо қатъ мегардад:
1) вафоти узви кооператив ж фавтида эълон намудани ӯ;
2) ба дигар шахс додани сацмпулии худ;
3) аз кооператив баромадан;
4) барцам додани хоҷагии децқонк (фермерк) ва ж шахси цуқуқие, ки узви кооператив мебошад;
5) аз кооператив хориҷ кардан.
Узви кооперативро бо қарори маҷлиси умумии аъзои кооператив дар цолатцои зерин аз
кооператив хориҷ кардан мумкинаст:
1) рӯжнидани маблағи қарзи шахсии узви кооператив дар назди кооператив аз цисоби сацми ӯ
танцо дар сурати нокифоя ва қобили қабул набудани амволи дигари он барои пардохти чунин қарз;
2) дар сурати мунтазам иҷро накардан ж ба таври дахлдор иҷро накардани ӯцдадорицое, ки тибқи
оинномаи кооператив ба зиммааш вогузор гардидаанд;
3) бо сабаби узви кооперативи ба цамин кооператив монанд будани ӯ;
4) дар дигар цолатцое, ки цамин Қонун ва оинномаи кооператив пешбинк кардааст.
БОБИ 4. ИДОРАКУНК ДАР КООПЕРАТИВ
Моддаи 14. Мақомоти идоракунии кооператив
Мақомоти идоракунии кооператив инцоянд:
1) Маҷлиси умумии аъзои кооператив;
2) Шӯрои нозирони кооператив;
3) Мақомоти иҷроияи кооператив;
4) Комиссияи тафтишотк (ревизор).
Моддаи 15. Маҷлиси умумии аъзои кооператив
Маҷлиси умумии аъзои кооператив мақоми олии кооператив мебошад.
Ба салоцияти истисноии маҷлиси умумии аъзои кооператив дохил мешавад:
1) қабул ва тағйири оинномаи кооператив;
2) қабул ва хориҷ кардани аъзои кооператив;
3) таъсис додани Шӯрои нозирон ва қатъ намудани ваколати аъзои он;

4) тасдиқи Дастури маҷлиси умумии аъзои кооператив;
5) таъсис додан ж қатъ намудани ваколати мақоми иҷроияи кооператив;
6) муқаррар намудани фондцои тақсимнашаванда ва захирацои кооператив ва тартиби истифодаи
онцо;
7) муқаррар намудани қоидацои тартиботи дохилии кооператив, тартиби пардохти музди мецнати
аъзо ва кормандони кирояи кооператив;
8) таъсис ва барцам додани филиалцо ва намояндагицои кооператив;
9) цалли масъалаи иштироки кооператив дар ширкат ва ҷамъиятцои хоҷагк, инчунин дохил шудан
ба иттицодия (ассотсиатсия, иттифоқ)-цои кооперативцо;
10) цалли масъалацо оид ба супоридани аъзоцаққии сацмии иловагк;
11) тасдиқ намудани цисоботи солонаю тавозуни муцосибавии кооператив ва тақсим кардани
фоидаю зижни он;
12) қабул кардани қарори азнавташкилдицк ва барцамдиции кооператив;
13) шунидани цисоботи ражсати (раиси) кооператив;
14) интихоби комиссияи тафтишотии (ревизор) кооператив ва қатъ намудани ваколати аъзои он.
Ба салоцияти мустаснои маҷлиси умумк тибқи оинномаи кооператив мумкин аст цалли
масъалацои дигар низ мансуб дониста шавад.
Агар дар маҷлиси умумк зижда аз нисфи аъзои кооператив иштирок дошта бошанд, он
комилцуқуқ цисоб мешавад.
Ҳар узви кооператив цангоми қабули қарори маҷлиси умумии аъзои кооператив як овоз дорад.
Маҷлиси умумии аъзои кооператив аз рӯи масъалацои муцокимашаванда дар доираи ваколатцои
худ бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои кооператив қарор қабул мекунад ва иҷрои онро
назорат менамояд.
Оинномаи кооператив метавонад масъалацоеро муайян кунад, ки қарори оид ба цалли онцо бо
аксарияти кулли овозцо ж якдилона қабул карда шавад.
Тартиби даъват ва гузаронидани маҷлиси навбатк ва ғайринавбатии аъзои кооперативро
оинномаи кооператив муайян менамояд.
Моддаи 16. Маҷлиси вакилони кооператив
Кооперативцое, ки зижда аз 300 нафар аъзо доранд, бо қарори маҷлиси умумии худ маҷлиси
вакилони кооперативро таъсис дода, шумораи вакилонро ба маҷлиси вакилон муайян менамоянд.
Шумораи вакилони интихобшуда ба маҷлиси вакилон набояд аз 100 нафар кам бошанд. Қарорцои
маҷлиси вакилон ба овоздиции на камтар аз се ду циссаи вакилони иштирокдошта қабул карда мешавад.
Ҳолатцои пешбининамудаи цамин Қонун ва оинномаи кооператив оиди маҷлиси умумк ба
маҷлсии вакилон низ татбиқ мешаванд.
Меъжр ва шумораи умумии вакилон охири цар соли молиявк вобаста ба шумораи умумии аъзои
кооператив муқаррар карда мешавад.
Вакилон ба таври овоздиции кушода ж махфк дар асоси оинномаи кооператив дар маҷлиси
бахшцои истецсолии (сех, бригада, ферма ва ғайрацо) кооперативцо интихоб карда мешаванд.
Вакил наметавонад ваколати худро ба дигар аъзои кооператив вогузор намояд.
Моддаи 17. Шӯрои нозирони кооператив
Дар кооперативе, ки зижда аз панҷоц нафар аъзо дорад, мумкин аст аз цисоби аъзои кооператив
Шӯрои нозирон ташкил карда шавад, ки он ба фаъолияти мақомоти иҷроияи кооператив назорат
мекунад.
Аъзои Шӯрои нозирон дар маҷлиси умумии аъзои кооператив интихоб карда мешаванд. Теъдод,
мӯцлати амал ва салоцияти Шӯрои нозиронро оинномаи кооператив муайян мекунад. Шӯрои нозирони
кооператив аз цайати худ раиси Шӯрои нозиронро интихоб менамоянд. Аъзои Шӯрои нозирон дар як
вақт узви ражсат ж раиси кооператив буда наметавонад.
Аъзои Шӯрои нозирони кооператив цақ надоранд аз номи кооператив амал намоянд.
Тибқи оинномаи кооператив ба салоцияти Шӯрои нозирон назорати қарорцои маҷлиси умумии
аъзои кооператив вогузор шуда метавонад.
Моддаи 18. Мақомоти иҷроияи кооператив
Роцбарии ҷориро оид ба фаъолияти коооператив мақомоти иҷроияи кооператив амалк
менамояд.
Мақомоти иҷроияи кооператив ражсат ж раиси он мебошанд.

Ражсати кооперативро раиси ражсат сарварк мекунад, ки маҷлиси умумии аъзои кооператив ӯро аз
цисоби аъзои кооператив интихоб менамояд.
Дар кооперативцои дорои камтар аз бист нафар аъзо вазифацои ражсат ба зиммаи раиси
кооператив вогузор карда мешавад.
Узви ражсати (раиси) кооператив аз цисоби аъзои кооператив дар маҷлиси умумии аъзои
кооператив интихоб мегардад.
Теъдоди аъзои ражсат, инчунин мӯцлате, ки дар давраи он ражсати (раиси) кооператив интихоб
мегарданд, бо оинномаи кооператив муайян карда мешавад.
Ражсати (раиси) кооператив ба маҷлиси умумии аъзои кооператив ва Шӯрои нозирони кооператив
цисоботдицанда мебошад.
Баррасии тамоми масъалацои фаъолияти кооператив салоцияти ражсати (раиси) кооператив
мебошад, ки тибқи цамин Қонун ва оинномаи кооператив ба салоцияти истисноии маҷлиси умумии
аъзои кооператив ж Шӯрои нозирони кооператив вогузор нашудаанд.
Ражсат дар маҷлисцои худ қарорцо қабул мекунад.
Агар дар маҷлиси ражсат на камтар аз се ду циссаи аъзои ражсат цузур дошта бошанд, он
комилцуқуқ цисоб мешавад.
Қарори ражсат бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи аъзои ражсати дар маҷлис цузурдошта
қабул мегардад.
Раиси ражсат (раиси кооператив) чунин ваколатцо дорад:
- аз номи кооператив бидуни ваколатнома амал мекунад;
- амволи кооперативро ба цадде, ки цамин Қонун пешбинк намудааст, идора намуда, аз номи
кооператив ваколатнома медицад, аз ҷумла бо цуқуқи ба каси дигар ваколат додан;
- дар бонкцо ва дигар ташкилотцои кредитк суратцисобцо мекушояд;
- қарорцои ражсатро имзо мекунад;
- кормандони кирояро ба кор қабул ва аз кор озод менамояд;
- дар доираи салоцияти худ фармон мебарорад, ки иҷрои он барои аъзои кооператив ва
кормандони кироя цатмк мебошад.
Аъзои кооператив ва кормандони кироя метавонанд аз рӯи қарор ва амалцои мақомоти иҷроияи
кооператив ба маҷлиси умумии кооператив ж суд шикоят намоянд.
Моддаи 19. Комиссияи тафтишотии (ревизор) кооператив
Барои назорат кардан ба фаъолияти молиявию хоҷагии кооператив маҷлиси умумии аъзои
кооператив комиссияи тафтишотиро дар цайати на камтар аз 3 нафар аъзои кооператив ва дар сурати аз
20 нафар кам будани аъзои кооператив ревизорро интихоб менамояд.
Аъзои комиссияи тафтишотии (ревизор) кооператив аъзои Шӯрои нозирон ва мақомоти иҷроияи
кооператив шуда наметавонанд.
Комиссияи тафтишотии (ревизор) кооператив цолати молиявии кооперативро аз рӯи ҷамъбасти
кори соли молиявк тафтиш менамояд. Тафтиши фаъолияти молиявию хоҷагии кооператив бо
супориши маҷлиси умумии аъзои кооператив, Шӯрои нозирони кооператив ж бо талаби на камтар аз 10
фоизи аъзои кооператив, инчунин бо ташаббуси комиссияи тафтишотк (ревизор) гузаронида мешавад.
Комиссияи тафтишотк (ревизор) натиҷаи тафтишро ба маҷлиси умумии аъзои кооператив ва
Шӯрои нозирони кооператив пешкаш менамояд.
Барои тафтиши фаъолияти молиявию хоҷагии кооператив мақомоти иҷроияи кооператив ж
Шӯрои нозирони кооператив метавонанд аудити берунаро сафарбар намоянд.
Тафтиши фаъолияти молиявию хоҷагии кооператив аз тарафи аудити беруна бо талаби на камтар
аз 10 фоизи аъзои кооператив сурат гирифтанаш мумкин аст.
БОБИ 5. АМВОЛИ КООПЕРАТИВ
Моддаи 20. Амволи кооператив
Кооператив цақ дорад социбмулки цама гуна амвол бошад, ба ғайр аз амволе, ки мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон моликияти давлатк цисоб межбад. Сарчашмацои ташкилжбии
амволи кооператив инцо мебошанд:
1) аъзоцаққии сацмии кооператив;
2) фоидаи аз фаъолияти кооператив бадастомада;
3) қарз, амволе, ки аз тарафи шахси воқек ва цуқуқк тӯцфа карда шудааст;
4) дигар манъбацое, ки Қонун манъ накардааст.

Амволе, ки моликияти кооператив аст, мутобиқи оинномаи кооператив ба сацми аъзои он тақсим
карда мешавад.
Сацм циссаи узви кооператив дар амволи кооператив мебошад ва бо фоиз ба цисоб гирифта
мешавад.
Узви кооператив цуқуқ дорад цангоми барцам хурдани кооператив сацми худро талаб намояд.
Кооператив цуқуқ надорад, ки сацмия (аксия) барорад.
Моддаи 21. Аъзоцаққии сацмии кооператив
Аъзоцаққии сацмии аъзои кооператив сармояи ибтидоии кооперативро ташкил дода, барои
пӯшонидани хароҷот ҷицати таъсис ва ташкили фаъолияти он таъин мешавад.
Пул, коғазцои қимматнок, мол, цуқуқцои амволк, аз ҷумла цуқуқи истифодаи замин, цуқуқ ба
натиҷаи моликияти зецнк ва амволи дигар аъзоцаққии сацмии кооператив шуда метавонад.
Узви кооператив вазифадор аст, ки дар муддати як сол аз рӯзи бақайдгирии давлатии кооператив
сад фоизи сацмпулии худро супорад. (ҚҶТ аз 29.12.10с №660)
Таркиб ва андозаи аъзоцаққии сацмк, инчунин тартиб, усул ва мӯцлати ворид шудани онро
оинномаи кооператив муайян мекунад.
Бо қарори маҷлиси умумии аъзои кооператив аз ҷониби аъзои кооператив супоридани
аъзоцаққии сацмии иловагк пешбинк шуда метавонад.
Аъзоцаққии сацмии дохилшавии узви нави ба кооператив қабулшавандаро созишномаи ӯ бо
кооператив муайян намуда, он дар протоколи маҷлиси умумии аъзои кооператив ба қайд гирифта
мешавад.
Аъзоцаққии сацмии узви кооперативро ба гарав мондан мумкин аст. Тартиби ба гарав мондан ва
рӯжнидан аз цисоби он бо қонунгузории гражданк муайян карда мешавад.
Ба аъзои кооператив дафтарчаи аъзогк дода мешавад, ки дар он андозаи аъзоцаққии сацмии цатмк
ва мӯцлати пардохтани он, цаҷми аъзоцаққии сацмии иловагк, шакли аъзоцаққии сацмк (пул, замин,
амвол), андозаи сацми афзоянда ва санацои додани он, цаҷми пардохти арзиши аъзоцаққк ва санаи ин
пардохтцо нишон дода мешавад.
Моддаи 22. Додани сацми узви кооператив ба аъзои дигари он ва шахсони сеюм
Аъзои кооператив цуқуқ дорад, ки сацми худ ж қисми онро ба дигар узви кооператив дицад, агар
оинномаи кооператив тартиби дигареро пешбинк накарда бошад. Дар чунин цолат аъзои дигари
кооператив барои харидани аъзоцаққии сацми (қисми он) цуқуқи афзалиятнок дорад.
Агар узви кооператив дар мӯцлати як моц пас аз огоц жфтан ж дигар мӯцлате, ки оинномаи
кооператив пешбинк намудааст, аз цуқуқи афзалиятноки худ истифода набарад, сацм мумкин аст ба
шахси сеюм фурӯхта (дода) шавад.
Додани сацм (қисми он) ба шацрвандоне, ки узви кооператив намебошанд, танцо бо ризояти
кооператив имконпазир аст. Сацм (қисми он) бо тартиби пешбининамудаи оинномаи кооператив дода
мешавад.
Шахси узви кооператив набуда, ки ба ӯ сацм (қисми он) дода шудааст, бо хоциши ӯ бояд ба узвияти
кооператив қабул карда шавад.
Моддаи 23. Фондцои кооператив
Тибқи оинномаи кооператив мумкин аст муқаррар карда шавад, ки қисми муайяни амволи
кооператив фондцои тақсимнашаванда буда, барои мақсадцои муайян кардаи оинномаи кооператив
истифода шаванд.
Қарори таъсис додани фондцои тақсимнашавандаро, агар дар оинномаи кооператив тартиби
дигаре пешбинк нагардида бошад, аъзои кооператив якдилона қабул мекунанд.
Амволе, ки фонди тақсимнашавандаи кооперативро ташкил медицад, ба сацми аъзои кооператив
дохил карда намешавад. Аз амволи номбаршуда аз рӯи ӯцдадорицои шахсии аъзо рӯжнидан мумкин
нест.
Кооператив цуқуқ дорад фондцои захиравк ва фондцои дигари хилофи қонун набудаи моддию
молиявиро, ки барои фаъолияти истецсолию хоҷагк ва рушди иҷтимоии он заруранд, ташкил дицад.
Моддаи 24. Тақсими фоида ва зижни кооператив
Фоидаи кооператив вобаста ба натиҷацои сол муайян карда мешавад. Фоидае, ки баъд аз
супоридани андозцо ва дигар пардохтцои цатмк боқк мемонад, дар ихтижри пурраи кооператив монда,
аз ҷониби маҷлиси умумии аъзои кооператив ба мақсадцое, ки оинномаи кооператив пешбинк

намудааст, равона карда мешавад.
Фоидаи кооперативи дар байни аъзои кооператив, ки ба иштироки шахсии мецнати он асос
межбад, ба андозаи сацми онцо тақсим карда мешавад. Дар байни аъзои кооператив, ки бевосита бо
мецнатк шахсиаш дар фаъолияти кооператив иштирок наменамоянд, фоидаи кооператив мутаносибан
ба андозаи аъзоцаққии сацмии онцо тақсим карда мешавад. Бо қарори маҷлиси умумии аъзои
кооператив қисми фоидаи кооператив мумкин аст дар байни кормандони кирояи онцо тақсим карда
шавад.
Тартиби тақсими фоидаро оинномаи кооператив пешбинк менамояд.
Зижни кооператив, ки аз рӯи мувозинаи муцосибави муайян карда мешавад, дар байни аъзои
кооператив мувофиқи андозаи музди мецнати аъзои кооператив тақсим карда мешавад.
Зижни кооператив аз цисоби фонди захиравк, кам кардани сацмпулии афзоянда ж аз цисоби
аъзоцаққии сацмии иловагии гузошташуда ҷуброн мешавад.
Моддаи 25. Масъулияти кооператив ва аъзои он оид ба ӯцдадорицои кооператив
Кооператив аз рӯи ӯцдадорицои худ бо цамаи амволе, ки дар социбмулкии он мебошад, масъулият
дорад.
Кооператив аз рӯи ӯцдадорицои узви худ ҷавобгар намебошад.
Аъзои кооператив оид ба ӯцдадорицои кооператив танцо дар цолати пешбининамудаи оинномаи
он масъулияти иловагк (субсидиарк) доранд.
Узви кооператив, ки ба кооператив пас аз таъсисжбии он дохил шудааст, оид ба ӯцдадорицое, ки
баъд аз дохилшавии ӯ ба кооператив ба мижн омадаанд, масъулият дорад.
Рӯжнидан аз цисоби сацми узви кооператив аз рӯи қарзи шахсии ӯ мувофиқи тартиби
муқарраркардаи Қонун ва оинномаи кооператив танцо дар сурати нокифоя будани амволи дигари ӯ
барои пардохти чунин қарз мумкин мебошад. Масъулият дар байни аъзои кооператив мутаносибан ба
андозаи сацмцои онцо тақсим карда мешавад.
Давлат аз рӯи ӯцдадорицои кооператив ва кооператив аз рӯи ӯцдадорицои давлат масъулият
надоранд.
БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 26. Цисобот дар кооператив
Кооператив ӯцдадор аст, ки дар бораи фаъолияти худ тибқи тартиби муқарраркардаи
қонунгузорк цисобот дицад.
Ҳисоботи солона ва мувозинаи муцосибавии кооперативро маҷлиси умумии аъзои кооператив
баъди онро тафтиш кардани комиссияи тафтишотк тасдиқ намуда, ба мақоми андоз ва мақоми омори
давлатк пешницод менамояд.
Мӯцлат ва шакли пешницоди цисоботи муцосибавиро мақоми андоз ва мақоми омори давдатк
мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.
Моддаи 27. Муносибатцои мецнатк дар кооператив
Муносибатцои мецнатии аъзои кооператив бо Қонуни мазкур ва оинномаи кооператив,
муносибатцои мецнатии кормандони кироя бошад, бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
мецнат ба танзим дароварда мешавад.
Кооператив шакл ва низоми музди мецнати аъзо ва кормандони кирояро мустақилона муайян
менамояд. Андозаи цадди баланди музди мецнати аъзои кооператив ва кормандони кирояи он мацдуд
карда намешавад. Ҳамзамон шумораи кормандони кироя дар давраи цисоботк набояд аз 25 фоизи
шумораи аъзои кооператив зижд бошад.
Кооператив мустақилона намудцои ҷавобгарии интизомиро барои аъзожнаш муайян менамояд.
Ҷазои интизомк ба раиси кооператив, аъзои Шӯрои нозирон ва аъзои комиссияи тафтишотк танцо бо
қарори маҷлиси умумии аъзои кооператив дода мешавад.
Аъзои кооператив, ки дар фаъолияти он шахсан иштирок менамоянд ва кормандони кироя
мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба суғуртаи иҷтимок ва таъминоти иҷтимок цуқуқ
доранд.
Шароити мецнат, вақти корк ва истироцатк дар кооператив мутобиқи қонунгузории мецнат,
қоидацои тартиботи дохилии кооператив, инчунин шартномаи мецнатк (қарордод) муайян карда
мешавад.
Кооператив метавонад барои аъзои худ имтижзу афзалиятцо, дар навбати аввал харидани молцои

истецсолнамудаи ӯ, кор, хизмат, истифодаи амволи кооператив, гирифтани кӯмаки иҷтимок аз
кооперативро пешбинк намояд.
Моддаи 28. Азнавташкилдицк ва барцамдиции коооператив
Кооператив бо қарори маҷлиси умумии аъзои он метавонад ихтижран аз нав ташкил ж барцам дода
шавад.
Ҳангоми азнавташкилдиции кооператив санади супурдаи ж баланси тақсимот тартиб дода
мешавад, ки дар онцо тартиби гузариши ӯцдадорицои кооперативи азнавташкилшаванда нисбати цамаи
кредиторцо ва қарздорон ифода межбад. Санади супурдаи ж баланси тақсимот аз ҷониби маҷлиси
умумии аъзои кооператив, ки дар хусуси азнавташкилдиции кооператив қарор қабул намудааст
тасдиқ гардида, ба мақомоти анҷомдицандаи бақайдгирии давлатк барои бақайдгирии давлатии
кооперативи навтаъсис ва ба Фецристи ягонаи давлатии шахсони цуқуқк ва социбкорони
инфироди ворид намудани тағйиру иловацо пешниход карда мешаванд. (ҚҶТ аз 29.12.10с №660)
Кооператив бо қарори якдилонаи аъзои он метавонад ба ширкат ж ҷамъияти хоҷагк табдил дода
шавад.
Кооператив бо қарори суд дар сурати бидуни иҷозатнома (литсензия) фаъолият кардан, ба
фаъолияти манъкардаи Қонун машғул шудан, дар цолати якчанд маротиба ж дағалона вайрон кардани
Қонун, инчунин муфлисшавк барцам дода мешавад. Тартиби барцамдиции кооперативцоро Кодекси
граждании Ҷумцурии Тоҷикистон ва қонунцои дигари амалкунанда муайян менамоянд.
Амволи боқимондаи кооперативи барцамхӯрда баъди қонеъ намудани талаботи кредиторон дар
байни аъзои он мувофиқи сацмашон тақсим карда мешавад.
Моддаи 29. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Конуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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