ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи роццои автомобилгард ва фаъолияти роцдорк
(Ахбори Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон соли 2002, №4, қ- 1, мод. 296; соли 2009,
№7-8, мод.498)
Қонуни мазкур ба мақсади такмил ва ташкили идоракунии давлатк дар соцаи роцдорк,
барои тараққк додани шабақацои роццои автомобилгард ва бецтар кардани истифодаи он бо
мақсадади таъмини зарурати ацолк, давлат, субъектцои фаъолияти хоҷагк ҷицати интиқоли
мусофирон ва борцо равона гардидааст.
БОБИ I. ҚОИДАЦОИ УМУМК
Модчаи 1. Мафцумхои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асоск ва истилоцоти зерин истифода мешаванд:
Роци автомобилгард - маҷмӯи ҷузъцои аз чицати вазифа ба цам алоқаманди конструктивк
ва иншоотцои инженерие, ки дар он царакати доимию бехатари автомобилцо ва воситацои
дигари нақлижт бо суръат, вазн ва андозацои муқарраршуда сурат мегирад ва нигоцдории
цолати зарурии нақлижтиву истифодабарии ишпоотцои роцдориро дар қитъацои замин ва дар
фазои цаво, дар цудудцои муқарраршуда, ки барои ҷойгиркунии ин комплексцо ҷудо шудаанд,
таъмин менамояд;
Роци автомобилгарди истифодаи умум – роци автомобилгарде, ки ба мақсади қонеъ
намудани нижзи ацолк, цамлу нақли бор ва мусофирон дар байни мацалцои ацолинишини
шацру децот, зарурати иҷтимоию иқтисодк ва мудофиавии давлатиро таъмин менамояд ва
барои цар шахсе, ки қоидацои истифодаи роццои автомобилгардро риоя менамояд, боз
мебошад;
Социбони роццои автомобилгард — шахсони цуқуқи ва воқеие, ки цуқуқи социбк,
истифодабарк ва ихтижрдории роццои автомобилгардро доранд;
фаъолияти роцдорӣ – лоицакашк, сохтмон, таҷдид, таъмир, нигоцдорк, таъминоти илмию
иттилоотк ва фаъолиятцои дигари роццои автомобилгард, амалк намудани сижсати ягонаи,
идоракунк ва назорат дар хоҷагии роцдорк, инчунин омузондани кадрцо ба ин мақсад;
истифодабарандагони роццои автомобилгард - шахсони цуқуқи ва воқеи, ки
иштирокчижни царакат дар роц мебошанд, инчунин дар роццои автомобилгард ба фаъолиятцои
иҷозатдодашуда машғуланд (ба ғайр аз фаъолияти роцдорк ва корцои роцсозк);
хоҷагии роцдорӣ - маҷмӯи истецсолию хоҷагие, ки ба он роццои автомобилгарди
истифодаи умум, инчунин шахсони цуқуқи ва воқек, ки ба фаъолияти роцдорк машғуланд,
шомил мебошанд;
мақомоти роц; - мақомоти давлатк ва ж мацаллие, ки салоцият доранд иҷрои вазифацои
идоракуниро дар соцаи фаъолияти роцдорк амалк гардонанд;
корхонаи хоҷагии роцдорӣ - корхонаи давлатк ва ж шахсони дигари цуқуқи ва воқеи, ки
корцои роцдориро дар асоси иҷозатномацо анҷом медицанд;
иншоотцои роцдорӣ — иншоотцое, ки қисмцои бевоситаи конструктивии роц мебошанд:
иншоотцои сунък (купрукцо, эстакадацо, кубурцо, туннелцо ва ғайра), корхонацои истецсолк (аз
ҷумла истиқоматк), иморатцои ташкилотцои роцдорк;
замини роццои автомобилгард — қитъаи замини нақлижти автомобилгард (бо шумули
цудуди цамшафат), ки ҷицати истифодабарии доими ва ж ба шакли иҷора ба мақомоти роцдорк
ва ж шахсони цуқуқи ва воқеи – социбони роццои автомобилгард барои сохтани роццои
автомобилгард, таъмини сохтмону таҷдид ва истифодабарк, инчунин барои иморату
иншоотцое, ки барои хизматрасонии иштирокчижни царакати роц пешницод шудаанд;
цудудцои муцофизатшавандаи цамшафати роц - цудуди пацлӯи роци автомобилгарди
истифодабарии умумк, бо шароитцои махсуси истифодабарии замин, ки барои таҷдид,
васеъкунк ва таъмири роццои автомобилгард, вобаста ба тараққии ояндаи он ва ҷойгиркунии
иморатцои роцдорк пешбини шудаанд;
қитъаи ҷудошуда - замини роци автомобилгард, ки барои ҷойгиркунии ҷузъцои

конструктивк ва ж иншоотцои инженерии роци автомобилгард пешбини шудаанд, инчунин
бино, сохтмон, минтақацои дарахтшинондашудаи муцофизатк ва зиннатк, таҷцизоте, ки барои
истифодаи онцо заруранд;
таъмири роццои автомобилгард – корцои аз нав барқарор кардани қабати фарсудашудаи
роц, бехтар кардани цамворк, баланд бардоштани цолати часпиш, мустацкам кардани қабати
болоии роц ва замин, барқароркунии иншоотцои фарсудашудаи роц ва ж иваз кардани онцо ба
иншоотцои мустацкам ва камхарҷ, инчунин иҷрои корцо ҷицати ташкили бехатарии царакат,
бецдошти роццо, ки дар натиҷаи он хусусиятцои нақлижтиву истифодабарии роццои
таъмиршаванда ва иншоотцои роц барқарор шуда, шартцои зарурии царакат таъмин мегардад;
нигоцдории роццои автомобилгард - маҷмӯи корцои пешгирикунанда оиди нигоцубини
роц, иншоотцои роцдорк ва қитъацои ҷудошуда, ҷузъцои ҷицозонидашудаи роц, ташкили
бехатарии царакат, инчунин бартараф кардани тағйиржбицои ҷузъи ва вайронии қисмцои роц
ва иншоотцои роц, ки дар натиҷаи он хусусиятцои нақлижтиву истифодабарии роццои
таъмиршуда ва иншоотцои роцдорк, ки дар давоми сол (восбаста ба фаслцо) анҷом дода
мешаванд ва дар натиҷаи онцо хусусиятцои нақлижтиву истифодабарии роццои таъмиршуда ва
иншоотцои роц ва бехатарии царакат дар роц таъмин мегардад;
воситацои техникии ташкили царакат дар роц, — чароғцои роцнамо (светофор),
аломатцо, ишорацо ва нишонацои роц, таҷцизот ва минтақацои ицоташуда, ки дар роццои
автомобилгард барои танзими царакат гузошта шудаанд.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар бораи роццои автомобилгард ва
фаъолияти роцдорк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи роццои автомобилгард ва фаъолияти
роцдорк, ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур,
дигар санадцои меъжрию цуқуқи, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии
Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат аст.
Моддаи 3. Принсипи танзими давлатк дар соцаи фаъолияти роцдорк
Танзими давлатк дар соцаи фаъолияти роцдорк ба принсипцои зерин асос межбад:
-таъмини царакати бемонеаи борцо ва мусофирон дар роццои автомобилгарди истифодаи
умум дар тамоми қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон;
-банақшагирии давлатии инкишофи роццои автомобилгарди истифодаи умум;
-таъмини боэътимодк ва бехатарии роццои автомобилгард (аз ҷумла бехатарии экологи)
ва таъсиси шабақаи роццои автомобилгард дар асоси меъжрцои ягонаи техники ва стандартк;
-таъмини афзалияти таъмир ва нигоцдории роццои автомобилгард нисбати дигар
шаклцои фаъолияти роцдорк;
-назорати давлатк оиди фаъолияти роцдорк оид ба риояи меъжру қоидацои
муқарраршуда;
-таъмини баробарии цуқуқк шахсони цуқуқк ва воқеи цангоми амалк сохтани фаъолияти
роцдорк;
-инкишофи фаъолияти социбкорк дар шароити мавҷудияти шаклцои гуногуни моликият
дар роццои автомобилгард;
-афзалияти бацисобгирии манфиатцои истифодабарандагони роццои автомобилгард
цангоми амалк намудани фаъолияти роцдорк;
-дастрас будани маълумот оиди роццои автомобилгард ва шароити царакати роц;
-васеъ намудани цамкории байналмилалк дар соцаи фаъолияти роцдорк, мусоидат барои
цамгароии роццои автомобилгарди Ҷумцурии Тоҷикистон бо системаи байналмилалии алоқаи
роц.
Моддаи 4. Таснифи роццои автомобилгард
Вобаста ба нақщи роццои автомобилгард дар шабақаи роццо, таъиноти вазифавк,
андозацои цудудцои геометрк, инчунин шароити царакат дар роц роццои автомобилгард
таснифи техники доранд, ки хосиятцои истифодабарии онцоро инъикос мекунанд.
Аз рӯи шакли моликияташон роццо ба давлатк (истифодаи умум), муассисавк ва хусуск
тақсим мешаванд.
Таснифи техникии роццои автомобилгарди истифодабарии умумк аз тарафи мақомоти

роцдорк муқаррар карда мешавад.
Таснифи техникии роццои автомобилгарди муассисавк ва хусуск бояд ба таснифоти
техники барои роццои автомобилгарди истифодаи умумк муқарраргардида мутобиқ бошад.
Аз нав дида баромадани таснифи роццои автомобилгард аз тарафи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк мегардад.
Моддаи 5. Намудцои роццои автомобилгард
Роццои автомобилгард аз рӯи таъиноташон ба намудцои зерин тақсим мешаванд:
-роццои автомобилгарди истифодаи умум (дорои ацамияти ҷумцуриявк ва мацаллк);
-роццои автомобилгарди истифодаи махсус (ацамияти муассисавк, фаръи, технологи,
дохилихоҷагк, хизматк ва ғайра).
Роццои автомобилгард аз рӯи субъектцои цуқуқии моликият ба намудцои зайл тақсим
мешаванд:
-роццои автомобилгарде, ки ба моликияти Ҷумцурии Тоҷикистон тааллуқ доранд;
-роццои автомобилгарде, ки моликияти мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо
мебошанд (роццои автомобилгарди мацаллк);
-роццои автомобилгарде, ки ба моликияти шахсони воқеи ва цуқуқк мансубанд (роццои
автомобилгарди хусуск).
Моддаи 6. Роццои автомобилгарди ацамияти щумцуридошта
Ба роццои автомобилгарди ацамияти ҷумцуридошга роццои автомобилгарди истифодаи
умум, ки дар байни шацру децот ҷойгиранд ва цамчунин роццои автомобилгарди
байналмилалие дохил мешаванд, ки барои таъмини робитацои байналмилалии автомобилии
Ҷумцурии Тоҷикистон бо кишварцои дигар пешбинк шудаанД. Мақоми (статуси) роци
автомобилгарди байналмилалк мутобиқи шартномацои байналмилалии Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Роццои автомобилгарди ба моликияти Ҷумцурии Тоҷикистон тааллуқдошта метавонанд
ба қатори роццои автомобилгарди ацамияти мудофиавк дохил шаванд ва онцоро ғайридавлатк
кунондан ва хусуск гардондан манъ аст.
Тасдиқи фецристи роццои автомобилгарди ацамияти ҷумцуриявидошта ва ворид кардани
тағйироту иловацо ба он аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо пешницоди мақоми
давлатии идоракунии фаъолияти роцдорк амалк мегардад.
Моддаи 7. Роццои автомобилгарди мацаллк
Ба роццои автомобилгарди мацаллк кӯҷацо, гузаргоццо, хатцои царакати нақлижти
ҷамъиятии шацру децот, роццои дорои ацамияти мацаллидошта, ки дар цудуди ин таъсисот
робитацои нақлиетиро таъмин менамоянд, дохил мешаванд.
Шабақаи роццои автомобилгарди мацалли қисми таркибии сохтори дохилии мацалцои
шацрк ва децотии ацолинишин мебошад ва дар асоси нақшацои умумии инкишофи он
ташаккул межбад.
Тасдиқи фецристи роццои автомобилгарди ацамияти мацаллидошта ва ворид кардани
тағйироту иловацо ба он аз тарафи мақомк давлатии идораи роцдорк бо ризояти мақомоти
цоқимияти иҷроия дар мацалцо амалк мегардад.
Моддаи 8. Роццои автомобилгарди муассисавк ва хусуск
Ба роцццои автомобилгарди муассисавк роццои автомобилгарде дохил мешаванд, ки ба
идоракунии оперативк ва ж хоҷагидорк мансуб буда, дар баланси корхона қарор доранд ва
барои цалли вазифацои махсуси давлатк, таъмини боркашоницои дохилихоҷагк, истецсолк ва
технологи истифода мешаванд.
Ба роццои автомобилгарди хусуск роццои автомобилгарде дохил мешаванд, ки моликияти
шахсони цуқуқк ва ж воқеи мебошанд.
Роццои автомобилгарди истифодаи муассисавк ва хусуск бо қарори социбони онцо
метавонанд барои истифодаи умум баъди гирифтани хулосаи мусбати мақомк роцдорк ва
мақоме, ки назоратро оиди бехатарии царакат дар роц амалк менамояд, кушода шаванд.
Тартиби истифодаи роццои муассисавк ва хусусиро социбони ин роццо муқаррар
мекунанд.

Моддаи 9. Номгузорк ва индексгузории роццои автомобилгард
Цамаи роццои автомобилгарди истифодаи умум дар Ҷумцурии Тоҷикистон бояд ном ва
индекс дошта бошанд.
Номгузории роццои автомобилгарди истифодаи умум аз номи мацалцои ацолинишине, ки
дар аввал ва охири ин роццо ҷойгиранд, бармеояд, цангоми зарурат, инчунин номи мацалцои
ацолинишини мобайнк ба ин номгӯи дохил карда мешаванд. Номгузории ницоии роци
автомобилгардро ба номи объекти ҷуғрофк ва дигар объектцо ва инчунин бо назардошти
воқеацои таърихк ва анъанацои миллк гузоштан мумкин аст.
Uайр аз номцо, роццои автомобилгарди истифодаи умум, бояд индекс дошта ботпанд.
Ном ва индекси роццои автомобилгард бояд дар харита ва атласцои роццои автомобилгард,
инчунин дар худи роци автомобилгард бо тарзи гузоштани аломатцои махсус ва нишон
инъикос жбад.
Ном ва индексцои роццои автомобилгарди ацамияти ҷумцуридошта аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон бо пешницоди мақоми давлатии идорае, ки бо фаъолияти роцдори
машғул аст, тасдиқ карда мешаванд.
Ном ва индексцои роццои автомобилгарди ацамияти мацаллидошта аз тарафи мақомоти
цокимияти иҷроия дар мацалцо, бо ризояти мақоми давлатии идораи роцдорк гузошта
мешаванд.
Ном ва индексцои роццои автомобилгарди байналмилалк, ки аз қаламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон мегузаранд, бо созишномацои байналмилалк гузошта мешаванд.
Ном ва индексгузории роццои автомобилгарди муассисавк ва хусуск аз тарафи социбони
онцо, бо мувофиқаи мақоми давлатии роцдорк гузошта мешавад.
Моддаи 10. Цисоби масофа дар роццои автомобилгард
Масофа дар роццои автомобилгард дар байни нуқтацои шартии аввал ва охир ба цисоб
гирифта мешаванд. Онцо иборатанд аз:
- почта, иморатцои давлатк ва ҷамъиятк, иншоот ва ж аломатцои махсус гузошташуда, ки
дар маркази мацали ацолинишин барои роццои пайвасткунандаи мацалцои ацолинишин
гузошта шудаанд;
- хатти бурриши роццои пайваст - барои роццое, ки роццои автомобилгарди дигари
истифодаи умум ва роццои автомобилгарди цамшафати онцоро пайваст менамоянд;
- сарцади объектцои ҷуғрофк, таърихк ва ғайра, барои роццое, ки ин объектцоро ба цам
мепайванданд.
Моддаи 11. Рӯйхати давлатии роццои автомобилгард
Рӯйхати (реестри) давлатии роццои автомобилгард маҷмуи маълумотцоро оиди тамоми
роццои автомобилгарди цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон, сарфи назар аз категория, хусусияти
истифодабарк, мансубияти цуқуқи моликият ба ин ж он шахс, дарбар мегирад. Рӯйхатгирк ба
мақоми давлатии идораи роцдорк вогузор карда мешавад.
Цангоми бацисобгирии давлатии роццои автомобилгард дарозк, шиддатнокии царакат,
цолат ва дигар нишондицандацое, ки барои муайян кардани ояндаи инкишоф, амалк сохтани
чорацо ҷицати самарабахш истифода бурдани роццои автомобилгард заруранд, муқаррар карда
мешаванд.
Номгӯи роццои автомобилгард бо нишон додани ном, индекс ва дарозии цар роц, арзиши
баланси ва фарсудашавии цар роци автомобилгард тартиб дода мешавад.
Рӯйхати давлати дар асоси шиносномацои техникии роццои автомобилгард ва бонки
маълумот оиди цолати онцо ва дар он ҷой додани маълумот оид ба навъи рупуши роц,
ҷойгиршавии аломату нишонацои роц, масоцати замини ишғолкардаи роци автомобилгард ва
маълумоти дигаре, ки барои банақшагирк, инкишоф ва истифодабарии роццои автомобилгард
заруранд, тартиб дода мешавад.
Тартиби ба рӯйхатгирк аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ, карда
мешавад.
БОБИ II. ИДОРАИ ДАВЛАТИ ДАР СОЦАИ ФАЪОЛИЯТИ РОЦДОРК

Моддаи 12. Системаи мақомоти идораи давлати дар соцаи фаъолияти роцдорк
Идораи роццои автомобилгарди истифодаи умум ва фаъолияти роцдорк аз тарафи
мақоми идораи давлатии фаъолияти роцдорк, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар
кардааст, амалк мегардад.
Идоракунии роццои автомобилгарди истифодаи махсус тавассути вазоратцо ва
муассисацои дахлдоре, ки ин роццо дар ихтижрашон цажтанд, амалк мегардад.
Идоракунии роццои мацаллк аз тарафи мақомоти дахлдори цокимияти иҷроия дар
мацалцо, амалк мегардад.
Салоцияти мақоми давлатии идоракунии фаъолияти роцдорк аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи цамин Қонун муқаррар мегардад.
Моддаи 13. Мақоми давлатии роцдорк
Самтцои асосии фаъолияти мақоми давлатии роцдорк иборатанд аз:
- идоракунии роццои автомобилгарди истифодаи умум;
- муқаррар кардани қоидацо, стандартцо, меъжрцои техники ва низомномацои дигар оиди
масъалацои лоицакашк, сохтмон, таҷдид, таъмир ва нигоцдории роццои автомобилгард;
- банақшагирии тараққижт ва нигоцдории роццои автомобилгарди истифодаи умум дар
асоси барномацои пешрафти иҷтимоию иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- иҷрои вазифацои фармоиши давлати оиди коркард ва амалк намудани барномацои
соцаи роцсозк, инчунин лоицацои таҷдид, таъмир ва нигоцдории роццои автомобилгарди
истифодаи умум;
- муайян кардани равандцои мушаххаси истифодаи захирацои молиявк ва идораи
оперативии ин воситацо;
- муқаррар кардани таснифоти техники ва ба руйхатгирии роццои автомобилгард;
- ташкили цисоботи якхелаи оморк оиди цолати роццои автомобилгард;
- тацияи лоицацои асноди меъжриву цуқуқк оид ба масъалацои фаъолияти роцдорк;
- ба эцтижҷоти сохтмони роц ва нигоцдории роццои автомобилгард ҷалб кардани
манбаъцои молиявии ғайрибуҷетк, аз ҷумла маблағгузорицои хориҷк;
- иҷрои тадқиқотцои илмк дар соцаи фаъолияти роцдорк;
- цамоцангсозк ва созмондиции фаъолиятцои муштарак бо мақомоти цокимияти давлати
дар вилоятцо ва ноцияцои Ҷумцурии Тоҷикистон, ки ба пешрафт ва истифодаи роццои
автомобилгард вобастаанд;
- иҷрои ваколатцои дигаре, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян кардааст.
Моддаи 14. Ваколатцои мақомоти цокимияти ищроия дар мацалцо оиди масъалацои
идоракунии фаъолияти роцдорк
Ба салоцияти мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо оид ба масъалацои идоракунии
фаъолияти роцдорк мансубанд:
- таъмини мутобиқати сижсати давлати ва мацаллк дар соцаи фаъолияти роцдорк;
- таъмини фаъолияти цамкории мақомоти роцдорк дар сатццои гуногун;
- муцофизати роццои автомобилгард, мацдуд ва қатъ кардани царакат дар роццои
автомобилгард ва муайян кардани меъжру қоидацои дигаре, ки фаъолиятро дар роццои
автомобилгард муқаррар мекунанд;
- тартиб додан ва иҷрои барномацои инкишоф ва такмили шабақаи роццои
автомобилгард;
- муқаррар намудани тартиботи махсуси фаъолияти хоҷагидорк дар минтақацои
муцофизатшавандаи роццои автомобилгард.
Моддаи15. Ваколатцои мақомоти роцдории мацаллк оид ба масъалацои фаъолияти
роцдорк
Бо назардошти хусусиятцои мацаллк мақомоти роцдории мацаллк таъсис дода мешаванд.
Сохтор, цуқуқу ӯцдадорицо, инчунин тартиби фаъолияти мақомоти роцдории мацаллй аз
тарафи мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо муайян мегардад.
Фаъолияти мақомоти роцдории мацаллк дар цамкории мутақобила бо мақомоти
роцдории ҷумцуриявк ва вилоятк амалй мегардад.
Мақомоти роцдории мацаллк таъмин менамояд:

- тация ва иҷрои буҷетцои мацаллк дар қисми сарфи маблағцо ба фаъолияти роцдорк;
- идоракунии моликияти роццои автомобилгарди мацаллк;
- инкишофи шабақаи кӯчацо, гузаргоццо, самтцои царакати нақлижти ҷамъиятк ва роццои
ацамияти мацаллидошта;
- ташкили царакат дар роццои автомобилгарди мацаллк дар якҷоягк бо бозрасии давлатии
автомобилии ноция, шацр;
- иҷрои фаъолиятцои дигаре, ки аз тарафи мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо
вогузор гардидааст.
Моддаи 16. Ищозатномадицк ва гузаронидани аттестатсия
Ба фаъолияти роцдорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозатнома (литсензия) медицанд.
Иҷозатномадиции фаъолияти роцдорк аз тарафи мақомоти идоракунии давлатии фаъолияти
роцдории Ҷумцурии Тоҷикистон, мутобиқи қонунгузории ҷорк амалк мегардад.
Мутахассисоне, ки дар соцаи роцдорк фаъолият менамоянд ва эътимоднокию бехатарии
роццои автомобилгард ба натиҷаи мецнати онцо вобаста аст, бояд мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон аз аттестатсия гузаранд.
БОБИ Ш. АСОСЦОИ Ш ИҚТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ РОЦДОРК ВА НИГОЦДОРИИ
РОЦДОИ АВТОМОБИЛГАРД
Моддаи 17. Мащмӯи амволи роццои автомобилгард
Ба маҷмӯи амволи роццои автомобилгарди ба моликияти давлатк тааллуқдошта роццои
автомобилгард, ба шумули иншоот ва таҷцизоте, ки барои нигоцдории онцо заруранд, инчунин
замини роццои автомобилгард дохил мешаванд.
Маҷмӯи амволи роццои мацаллк аз тарафи мақомоти дахлдори цокимияти иҷроия дар
мацал бо назардошти хусусиятцои шабақаи кӯчаю роц муайян карда мешавад.
Маҷмӯи амволи роццои автомобилгарди хусуск аз тарафи моликони онцо, бо назардоптти
вазифацои истифодаи онцо ва талаботи санадцои меъжрию цуқуқие, ки бехатарии царакатро дар
роц танзим менамоянд, муайян карда мешавад.
Моддаи 18. Идораи мащмӯи амволи роццои автомобилгарди истифодаи умум
Идоракунии маҷмӯи амволи роццои автомобилгарди истифодаи умум, мутобиқи цуқуқи
идоракунии бевосита ба муассисацои махсусгардонидашудаи идораи роццои автомобилгард. ки
цуқуқи пешбарии хоҷагиро ба корхонацои давлатии нигоцдории роц доранд, вогузошта
мешавад.
Муассисацои махсусгардонидашуда аз тарафи мақоми идоракунии давлатк дар соцаи
роцдорк таъсис дода мешаванд. Роцбари муассисаи махсусгардонидашуда аз ҷониби мақоми
идоракунии давлатк дар соцаи роцдорк бо ризояти мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо
таъин карда мешавад.
Додани моликияти ғайриманқули роццои .автомобилгарди давлатк ба идоракунии
оперативии муассисацои махсус ва ж ба ихтижри хоҷагии муассисацои давлатии нигоцдории
роццои автомобилгард, инчунин цуқуқии интихоби роццои автомобилгард ва ж қитъацои онцо,
ки ба идораи оперативии муассисацои махсус вобастаанд, бо қарори мақоми давлатии идораи
роцдорк, амалк мегардад.
Моддаи 19. Цамкории корхонацои хощагии роцдорк ва мақомоти роцдори
Хоҷагии роцдорк сохтмон ва истифодаи роццои автомобилгардро таъмин менамояд ва дар
асоси принсипцои ягонаи фаъолияти роцдорк, шаклцои гуногуни моликият ва рақобат
фаъолият менамояд.
Иҷрои корцое, ки ба лоицакашк, сохтмон, азнавсозк, нигоцдорк, тацқиқ ва санҷиши
роццои автомобилгард вобастаанд, дар асоси шартномацои пудратк, ки дар байни мақомоти
роцдорк ва иҷрокундагони кор - шахсони воқеи ва цуқуқи дар асоси конкурск баста шудаанд,
амалк мегардад.
Иҷрои корцои сохтмонк, таҷдид ва таъмири роццои автомобилгард дар асоси цуҷҷатцои
лоицакашк ва тендерк, ки мутобиқи тартиби муқарраркардаи мақоми давлатии идоракунии
роцдорк тасдиқ карда шудааст, сурат мегирад.

Цангоми иҷрои корцои роцдорк корхона ва ташкилотцо бояд талаботи меъжрцои
қонунгузории Тоҷикистон ва цамин қонунро, ки бехатарии царакатро дар роццои
автомобилгард амалк месозанд, таъмин намоянд.
Назорат аз болои сифати корцои роцдорк аз тарафи мақомоти роцдорк, шахсони цуқуқи
ва воқеи, ки барои ин кор мутобиқи муқаррарот цуқуқ доранд, ба ҷо оварда мешавад.
Моддаи 20. Маблағгузории роццои автомобилгард
Манбаи асосии маблағгузории роццои автомобилгарди истифодаи умумро андозцои роц,
ки мутобиқи тартиботи муқарраршуда ситонида мешаванд ва аз цисоби маблағцое, ки аз
буҷети ҷумцурк ҷудо карда шудаанд, ташкил медицанд.
Манбаи маблағгузории роццои автомобилгарди мацаллк буҷетцои мақомоти мацаллк
мебошанд.
Манбаи маблағгузории роццои автомобилгарди муассисавк маблағи идорацое мебошанд,
ки ин роццо дар баланси онцо қарор доранд.
Манбаи маблағгузории роццои автомобилгарди хусуси маблағи социбони онцо мебошад.
Маблағгузории роццои автомобилгард бояд дар цачме амалк гардад, ки бехатарии царакат
ва нигоцдории роцро таъмин намояд.
Моддаи 21. Рақобат дар фаъолияти роцдорк
Мақомоти роцдорк барои инкишофи рақобат ва муомилоти корцои роцдорк мусоидат
менамоянд.
Муносибат бо ташкилотцое, ки корцои роцдориро иҷро менамоянд, дар асоси шартнома
ба роц монда мешавад.
Супоридани пудратцо барои корцои сохтмонк ва азнавсозии роццои автомобилгард бояд
дар асоси тендер сурат гирад.
Цангоми иҷрои фаъолияти пудратк як шахс вазифацои фармоищдицанда ва
иҷрокунандаро иҷро карда наметавонад.
Моддаи 22. Лоицакашк ва сохтмоии роццои автомобилгарди истифодаи умум
Лоицакашк ва сохтмонк роццои автомобилгарди дорои ацамияти ҷумцуриявк на мацаллк
бо тартиби муайянкардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.
Лоицакашк, сохтмон, таҷдид ва таъмири роццои автомобилгард, кӯчацо ва гузаргоццои
роци оцан, иншоотцои сунъи, инчунин ободонк ва сохтмонк иншоотцои тиҷоратк, саноатк,
нуқтацои фурӯши сузишворк ва дигар иншоотцои хизматрасонк дар цудуди роц, ҷицати
муайян кардани мутобиқати онцо ба талаботи қоидацо, меъжрцо ва стандартцои бехатарии
роццо бояд аз экспертизаи давлатк гузаронда шаванд.
Шартцои лоицакашк ва сохтмонк купрукцо, гузаргоццо ва дигар коммуникатсияцои
нақлижтк, ки аз болои иншоотцои обк мегузаранд, бояд бо Кодекси оби Ҷумцурии Тоҷикистон
танзим карда шаванд.
Роццои автомобилгарди навсохташуда ва таҷдидшуда ба рӯйхат (реестр) дохил карда
мешаванд ва бояд чун объектцои ғайриманқул дар асоси тартиботи муқарраршудаи актцои
қабули ин объектцо барои истифодабарк ба қайд гирифта шаванд.
Маблағгузории сохтмон, нигоцдорк ва истифодаи роццои автомобилгарди давлатк аз
цисоби воситацои хусусияти мақсаднок, мутобиқи муқаррароти муайянкардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.
Моддаи 23. Қоидацои нигоцдории роццои автомобилгард
Нигоцдории роццои автомобилгард ба мақсади таъмини бехатарк ва царакати доимии
нақлижт, сурат мегирад.
Қоидацои нигоцдории роццои автомобилгарди истифодаи умум аз тарафи мақоми
давлатии идоракунии фаъолияти роцдорк муқаррар мегардад ва аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мешавад.
Социбони роццои автомобилгарди хусуск ва истифодаи махсус роццоро дар цолате нигоц
медоранд, ки риояи талаботи стандартцои бехатарии царакатро дар роц таъмин менамоянд.
Моддаи 24. Талабот оид ба щойгиркунк ва нигоцдории воситацои техникии ташкили

царакат дар роц
Объектцои чароғаки роцнамо (светофор), аломатцои роц, ишорацо, нишонацои рох,
таҷцизоти цимоякунанда ва цидояткунанда, воситацои дигари танзими царакати роц, цангоми
ҷойгиркунк бояд ба талаботи стандартцои давлатк ва меъжрцои техники бо назардошти бехтару
наможн ва мувофиқ будани истифодабарк ва хизматрасонк, инчунин пешгирии имкониятцои
вайроншавицои тасодуфк мувофиқат намоянд.
Воситацои техникии царакати роц барои ба иштирокчижни царакат дар роццо расондани
иттилоот оиди шароити царакат дар роццо муқаррар карда шудаанд.
Роццои автомобилгард, кӯчацо ва гузаргоццои роци оцан, ки царакат дар онцо зижд аст,
ҷицати даъват намудани жрии тиббии таъҷилк, кормандони корцои дохилк ва ташкилотцои
роцдорию истифодабарк бояд бо воситацои алоқаи таъҷилк таъмин карда шаванд.
Моддаи 25. Тартиби щойгиркунии иншоотцои кoммуникатсионк дар роццои
автомобилгард
Гузаронидани царгуна иншоотцои коммуникатсионк аз қитъаи ҷудошудаи роццои
автомобилгарди истифодаи умум, бе мувофиқаи шартцои техникии гузаронидани онцо бо
мақомоти дахлдори роцдорк манъ карда мешавад.
Иншоотцои коммуникатсионие, ки пештар аз қитъаи ҷудошуда қад-қади роци
автомобилгард гузаронда шудаанд, аз цисоби маблағк социбони иншоотцои коммуникатсионк
аз цудуди роц бароварда мешаванд.
Сохтмон ва азнавсозии иншоотцои коммуникатсионк, ки аз цудуди роццои
автомобилгарди мавҷуда гузаронда мешаванд, аз цисоби воситацои социбони иншоотцои
коммуникатсионк, дар асоси иҷозатномацо ва шароитцои техникие, ки аз тарафи мақомоти
дахлдори роцдорк дода шудаанд, амали мегардад.
Фармоишдицандагоне, ки иншоотцои инженерии коммуникатсиониро аз роццои
автомобилгард мегузаронад, бояд зарареро, ки дар натиҷаи ба ҷо овардани ин корцо ба роц
расонида шудааст, пурра талофк намоянд.
Цангоми гузаронидани тамоми навъцои иншоотцои коммуникатсионк дар заминцои
роццои автомобилгард, мақоми дахлдор цуқуқ дорад рафти иҷрои ин корцоро назорат намояд
ва дар маросими ба истифода додан ва қабул кардани иншоотцои коммуникатсионк иштирок
намояд.
Моддаи 26. Гузаронидани коммуникатсияцо аз иншоотцои роццои автомобилгард
Дар туннелцои автомобилгард аз купруку, гузаргоццо ва иншоотцои дигари сунъи
гузаронидани иншоотцои коммуникатсионк манъ аст.
Дар цолатцои истисно бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон коммуникатсияцоро
дар асоси иҷозатнома ва шартцои техникие, ки аз тарафи мақомоти дахлдори роцдорк дода
мешаванд, гузаронидан мумкин аст.
Дар ин цолат тамоми хароҷоти гузаронидани коммуникатсияцо, сохтмон ва муҷаццаз
сохтани иншоотцо, ба таври иловагк мустацкам кардани конструксияцо ва хароҷоти иловагиро
барои нигоцдории роццои автомобилгард социбони иншоотцои коммуникатсионк бар ӯцда
доранд.
Социбони иншоотцои коммуникатсионк вазифадоранд истифодабарии онцоро дар цолати
дурусти техники, мутобиқи меъжрцое, ки ба вайрон кардани иншоотцои сунъии роццои
автомобилгард роц намедицанд, таъмин намоянд.
Азнавсозк, баровардан, гузарондан ва таҷдиди иншоотцои коммуникатсионк, ки бо сабаби
таъмиру таҷдиди онцо ва ж таъмир ва ж таҷдиди роци автомобилгард ба мижн меоянд, аз цисоби
худи фармоишдицандаи сохтмон, амалк мегардад.
Моддаи 27. Бурида гузаштани роци автомобилгард аз роци дигари автомобилгард
Сохтмон, таҷдид ва таъмири нуқтацои цамроцшавк ва бурида гузаштани роццои
автомобилгард бо роццои дигари автомобилгард дар ҷойцое иҷозат дода мешаванд, ки аз
тарафи мақоми дахлдори роцдорк нишон дода шудааст ва цуҷҷатцои лоицавии зарурк тибқи
муқаррароти мувофиқашуда ва тасдиқшуда мавҷуд бошанд.
Цамаи хароҷотцое, ки ба ҷойгиркунии гузаргоццо ва нуқтацои цамроцшавк ва шиддатцои
иловагк дар роци автомобилгард, корцои иловагии вобаста ба таъмини бехатарии царакат дар

роц, обпарто ва корцои дигари мутобиқи меъжрцо муқарраргардида вобастааст, аз тарафи
фармоишдицандае, ки ба сохтмони гузаргоц ва ж нуқтацои цамроцшавк машғул аст, пардохта
мешавад.
Мақоми дахлдори роцдорк цуқуқ дорад, ки аз шахсонк воқеи ва цуқуқк, ки бе розигии вай
ба корцои сохтмони, таҷдид ва ж таъмири нуқтацои цамроцшавк ва гузаргоццои роццои
автомобилгард машғул аст, талаб намояд, ки иншоотцоро ҷудо карда роци автомобилгардро ба
цолати аввалааш бижрад. Цангоми рад кардани иҷрои ин корцо ва ж саркашк аз қабули
ӯцдадорицо ҷицати иҷрои онцо дар мӯцлатцои муайяншуда мақоми роцдорк вазифадор аст, ки
барои ба цолати аввала баргардонидани роци автомобилгард чорацо андешад ва аз тариқи суди
хароҷотеро, ки бо сабаби ба ҷо овардани ин корцо сурат гирифтааст, аз шахсонк ин амалк
ғайриқонуниро анҷомдода ситонад.
Моддаи 28. Бурида гузаштани роццои автомобилгард аз роци оцан
Ҷойцои гузаштани роццои автомобилгард аз болои роци оцан (гузаргоццои роци оцан)
мутобиқи қоидацои истифодаи техникии роццои оцани Ҷумцурии Тоҷикистон, меъжрцо ва
қоидацои сохтмони муқаррар мегардад.
Дар гузаргоццои роци оцан, дар сатццои гуногун социбони иншоотцои сунъи вазифадоранд
маҷмӯи тадбирцоро ҷицати нигоцдорк, хизматрасонк ва таъмири иншоотцо барои таъмини
царакати бехатар ва доимии онцо амалк намоянд. Цангоми риоя накардани талаботи
истифодабарк социбони иншоотцои сунъи мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
масъулият доранд.
Дар ҷойцои бурида гузаштани роци оцан дар як сатц социбони роццои оцан вазифадоранд
қитъаи роци автомобилгардро дар масофае, ки қоидацои истифодаи техникии роци оцан
муайян кардааст, дар цолати муносиб нигоц доранд.
Сохтмони гузаргоццои роци автомобилгард аз болои роци оцан, ки ба таъмири роццои
мавҷуда ва сохтмони хатцои нави роци оцан вобастаанд, аз цисоби воситацои социбони роццои
оцан амалк мегардад. Дар цолатцое, ки муҷаццаз сохтани ин гузаргоццо ба сохтмони роци нав ва
ж васеъ кардани роццои автомобилгарди мавҷуда вобаста бошад, сохтмони гузаргоццо аз цисоби
социбони роццои автомобилгард сурат мегирад.
Цангоми сохтани гузаргоццои роци автомобилгард аз болои роци оцан, социбони роци оцан
танзими царакати қаторацоро ташкил карда, барои иҷрои корцо иҷозатнома медицанд ва
шароити техники ба вуҷуд меоранд.
Цангоми сохтани гузаргоццои роци оцан аз болои роци автомобилгард, мақоми дахлдори
роцдорк танзими царакати воситацои нақлижтиро ташкил карда, шартцои техникиро оиди
иҷрои корцо мувофиқа мекунанд.
Қарор оиди бастан ва ж кушодани гузаргоццои роццои автомобилгард аз болои роци оцан
дар як сатц, аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо дарназардошти хулосацо ва бо
пешницоди мақомоти роцдорк, Бозрасии давлатии автомобилии умури корцои дохилк ва
мақоми идоракунии нақлижти роци оцан қабул карда мешавад.
Моддаи 29. Назорат, тацқиқ ва ташхиси роццои автомобилгард
Мақомоти роцдорк вазифадор аст ба таври доими цолати роццои автомобилгардро
назорат кунад, цамчунон на камтар аз ду маротиба дар як сол ба мақсади муайян кардани вазъи
нигоцдорк, истифодабарии нақлижт, боъэтимодк ва бехатарк, дараҷаи мувофиқ будани
нишондицандацои истифодабарии нақлижтро ба талаботи қонуни мазкур муқаррар намуда,
тацқиқ ва ташхис гузаронад.
Моддаи 30.Цифзи роццои автомобилгард
Роццои автомобилгарди истифодаи умум аз тарафи социбони роццои автомобилгард
муцофизат карда мешаванд.
Мақомоте, ки муцофизати роццои автомобилгарди истифодаи умумро таъмин менамояд,
муцофизати амволи роцдориро низ таъмин карда, вазифацои дигарро, ки дар Низомномаи
онцо пешбинк шудааст, дар цамкорк бо мақомоти роцдорк ва социбони роццои автомобилгард
иҷро менамоянд.
Сохтор, цуқуқ ва вазифацои ташкилотцоеро, ки муцофизати роццои автомобилгардро
амалк месозанд, мақомоти цокимияти иҷроияи Ҷумцурии Тоҷикистон, ки онцоро таъсис

додааст, муайян менамоянд.
Моддаи 31. Цифзи муцити зист
Цангоми амалк намудани фаъолияти роцдорк бояд бехатарии муцити зист ва цифзи
сицатии ацолк ба назар гирифта шавад ва мутобиқи қонунгузории муцофизати табиати
Ҷумцурии Тоҷикистон оиди цимояи муцити зист чорабиницо пешбинк гардад.
Иҷрои корцо мутобиқи лоицае, ки ба сохтмон ва таҷдиди роццои автомобилгард
вобастаанд, танцо цангоми мавҷуд будани хулосаи мусбати экспертизаи экологии давлатк
амалк мегардад.
Истифодаи технологияцо, мацсулот, пайвастагицою маводи кимижии нав дар сохтмон ва
нигоцдории роццои автомобилгард танцо баъди гузарондани экспертизаи дахлдор ва муайян
кардани таъсири онцо ба муцити табии зист иҷозат дода мешавад.
Ташкилотцое, ки лоицакашк, сохтмон, таҷдид, таъмир ва нигоцдории роццои
автомобилгардро иҷро менамоянд, бояд корцоро бо риояи талаботи меъжрцои бехатарии
экологи иҷро намоянд.
Истифодабарандагони роццои автомобилгард набояд дар фаъолияти худ ба муцити зист
зарар оварда, замини роццои автомобилгард ва заминцои хамшафати онро олуда намоянд.
Моддаи 32. Омода кардани роццои автомобилгард ба сафарбарк
Омода кардани роццои автомобилгард ба сафарбарк тавассути мақомот ва ташкилотцои
роцдорк мутобиқи қонугузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақсади таъмини омодагии роццои
автомобилгард барои истифодабарк дар цолатцои фавқулода амалк мегардад.
Моддаи
33.
Принсипцои
умумии
ташкили
системаи
бацисобгирии
нишондицандацои царакат дар роц ва бехатарии он
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон системаи ягонаи бацисобгирк оиди бехатарии воситацои
нақлижт, ронандагон, роццои автомобилгард, кӯчацо ва гузаргоццои роци оцан, фалокатцо ва
осебцои нақлижтиву роц, цуқуқвайронкуницои маъмури дар соцаи царакати роц ва ғайра,
нишондицандацои царакат дар роц муқарар карда шудааст.
Номгӯи нишондодцои омории царакат дар роц, тартиби бацисобгирк ва цисоботдициро
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
БОБИ IV. ЗАМИНЦОИ НАҚЛИЖТ БАРОИ ҶОЙГИРКУНИИ РОЦЦОИ
АВТОМОБИЛГАРД
Моддаи 34. Додани қитъацои замин барои щойгиркунии роццои автомобилгард
Қитъацои заминцо барои ҷойгиркунии роццои автомобилгард таъиншуда, бо тартиби
ҷудо кардани заминцо барои эцтижҷоти ғайри- кишоварзк мутобиқи қонунгузории замини
Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод карда мешаванд.
Мақоми роцдорк, корхона ва муассисаи хоҷагии роцдорк барои мақсадцое, ки характери
муваққатк доранд, метавонанд заминро ба иҷора гиранд.
Бо мақсадцои сохтан ва истифодаи роццои автомобилгард мутобиқи тартиби
муқарраршуда, инчунин заминцои дигаре, ки ба минтақаи ҷудошуда цамшафат нестанд ва аз
тарафи ташкилотцои давлатии фаъолияти роцдорк ишғол шудаанд, барои истифодабарии
доими ва ж муваққатк ҷудо карда мешаванд.
Тамоми хароҷотеро, ки барои баргардонда гирифтани қитъацои замин барои роццои
автомобилгард аз ҷумла ҷуброни зараре, ки ба заминистифодабарандагон расонида шудааст,
ташкилот ва шахсоне бар ӯцда доранд, ки қитъацои заминро гирифтаанд.
Моддаи 35. Тартиботи цуқуқии истифодаи замини роццои автомобилгард
Замини роццои автомобилгард ба таркиби заминцои нақлижтк дохил гардида, цатман
барои хадафцои мақсаднок истифода мешаванд.
Барои таъмини бехатарии ацолк, ба вуҷуд овардани шароити зарурк барои сохтмон ва
нигоцдории роццои автомобилгард, иҷрои талаботи бехатарии царакат дар роц дар тӯли роццои
дорои тартиботи махсуси истифодабаридошта цудудцои цамшафат ва захиравк ҷудо карда
мешавад.

Баъди қабули қарор оиди муқаррар кардани минтақацои захиравк нисбати қитъацои
замини ба цудудцои онцо дохилшаванда ҷорк гардидани режими махсуси истифодабарк имкон
дорад, ки он иборат аст аз манъ кардани сохтмони иморатцо ва иншоотцои доими, оиди он
бояд социбони замин заминистифодабарандагону иҷоракорон ба таври хаттк дар мӯцлати як
моц огоц карда шаванд.
Андозаи минтақацо барои захираи замин дар асоси асосноккунии иқтисодк муқаррар
карда мешавад.
Цангоми дар шакли моликият истифодабарк ва иҷора ба шахсони воқеи ва цуқуқк додани
қитъацои замине, ки дар цудуди минтақацои захиравк қарор доранд, бояд моликон ва социбони
ин заминцо ворисони худро аз шартцои махсуси истифодабарк огоц созанд ва ин маълумотцо
бояд дар цуҷҷатцои дахдлдори цуқуқк дарч карда шаванд.
Тартиби истифодабарии замини роццои автомобилгард, цудудцои цамшафат ва захиравк
дар асоси асноди лоицавк, талабот, стандартцо, меъжрцо ва қоидацои сохтмон ва нигоцдории
роццои автомобилгард, бехатарии царакат дар роц ва талаботи дигаре, ки қонун ва санадцои
меъжриву цуқуқк муқаррар кардаанд, муайян карда мешавад.
Моддаи 36. Цудудцои цамшафати роц
Цудудцои цамшафати роц барои таъмини бехатарии ацолк ва ба вуҷуд овардани шароити
истифодабарии роццои автомобилгард бо бацисобгирии талаботи бехатарии царакати роц,
инчунин имконияти таҷдид, таъмиру нигоцдорк ва ҷойгиркунии объектцои инфраструктураи
роц пешбинк мешаванд.
Бари цудудцои цамшафати роц аз сарцади хатти ҷудокунандаи роци автомобилгард цисоб
карда шуда, вобаста ба категорияи техники дар асоси меъжрцои тасдиқнамудаи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Дар сарцадцои цудуди цамшафати роц аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
тартиботи махсуси истифодабарии замин муқаррар мешавад, яъне метавонад дар он ҷойцо
сохтани иморатцои асоси ва иншоотцо, гузоштани рекламацо ва ба ҷо овардани фаъолияти
дигари хоҷагидорк, ки царакатро дар роц, хатарнок мегардонад ва шароити истифодаи роццои
автомобилгард ва иморатцои дар он ҷойгиршударо (бо назардошти тараққии онцо дар оянда)
халалдор месозанд, инчунин амнияти ацолк ва иштирокчижни царакатро тахти хатар
мегузоранд, манъ намояд.
Қарор оиди дар цудуди цамшафати роц ҷойгир кардани иморатцо, иншоот ва сохтмонцои
дигар аз тарафи мақомоти иҷроия дар мацалцо бо мувофиқаи социбони роццои автомобилгард
ва ҷузъцои дахлдори мақомоте, ки назорати бецатарии царакатро дар роц ба амал мебароранд,
қабул карда мешавад.
Дар цолатцои алоцида мутобиқ қарори мақaмоти назорати санитарию эпидемиологи, дар
сарцадцои цудудцои цамшафати роц барои пешбурди фаъолияти хоҷагии қишлоқ, мацдудиятцо
ҷорк карда мешаванд.
Ба расмият даровардан ва дар мацал муайян кардани цудудцои цамшафати роццои
автомобилгард мутобиқ тартиботи муқарраркардаи қонунгузории ҷорк дар бораи замин
амалк мегардад.
Қитъацои замине, ки дар цудуди ин минтақацо ҷойгиранд аз заминистифодабарандагон
гирифта намешаванд, ба истиснои цолатцое, ки зарурати гирифтани он аз тартиби
истифодабарии ин цудуд бармеояд.
Заминистифодабарандагоне, ки қитъацои заминашон дар сарцади минтақацои назди роц
қарор доранд, бояд ба таври хаттк аз тартиботи махсусе, ки нисбати ин заминцо истифода
мешаванд ва имконияти гирифтани онцо ба мақсади дар оянда васеъ кардан ва ж таҷдиди
роццои автомобилгард мавҷуданд, бояд дар мӯцлати як моц аз рӯзи қабули қарор оиди
муқаррар кардани андозаи цудудцои цамшафати роц огоц карда шаванд.
Ба ташкилотцои роцдорк заминцои дигаре, ки ба цудуди ҷудошуда пайваст нестанд, вале
барои мақсадцои сохтмон ва истифодаи роццои автомобилгард заруранд, барои
истифодабарии доими ва муваққатк ҷудо карда мешаванд.
Моддаи 37. Минтақацои захиравии роццои автомобилгард
Муқаррар кардани захираи замин барои сохтмон ва ж таҷдиди роццои автомобилгард дар
асоси тартиботи тасдиқщуда ва муқарраркардашудаи сохтмон ва таҷдиди аз ҷицати иқтисодк

асоснокшуда-сурат мегирад. Қарор ҷицати муқаррар кардани захираи замин аз тарафи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо, вобаста ба
мансубияти роц бо пешницоди мақомоти роцдорк қабул мегардад.
БОБИ V. ИСТИФОДАИ РОЦЦОИ АВТОМОБИЛГАРД
Моддаи 38. Шартцои ташкили исгифодаи роци автомобилгарди пулакк
Рафтуомад дар роццои автомобилгард ба истиснои цолатцое, ки дар Қонуни мазкур
пешбинк шудаанд, бепул мебошад.
Ба роццои автомобилгарди пулакк (минбаъд – роци пулакк) купрукцои пулакк ва
туннелцо, инчунин қисмцои алоцидаи пулакии роццои автомобилгард, гузаргоццои паромк
мансуб мебошанд. Цаққи гузаштан аз роци автомобилгард мутобиқи тартиботе, ки Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ситонида мешавад.
Роццои автомобилгарди пулакиро метавонанд бо мақсади баланд бардоштани
хизматрасонк ба истифодабарандагони роццои автомобилгард, суръат бахшидани инкишофи
шабақаи роццои автомобилгард бо роци ҷалб намудани маблағгузорицои иловагк, ҷицати
амалк сохтани сохтмон ва истифодаи роццои автомобилгард ба вуҷуд бижранд.
Заминцое, ки барои сохтмони роццои автомобилгарди пулакк ҷудо карда мешаванд, бояд
танцо барои мақсадцои асоск - сохтмон ва истифодабарии роци автомобилгард, инчунин
ҷойгиркунии иншоотцои хизматрасонк барои истифодабарандагони роццои автомобилгард
истифода шаванд.
Моддаи 39. Қоидацои истифодаи роццои автомобилгард
Қоидацои истифодаи роццои автомобилгарди истифодаи умум аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар карда мешавад ва
онцо барои цамаи социбон ва
истифодабарандагони роццои автомобилгард ягона ва цатмк мебошанд.
Тартиби истифодаи роццои автомобилгард дар давраи тайжрк ба сафарбарк ва цолати
ҷанг, цангоми аз байн бурдани оқибати офатцои табик ва цолатцои дигари фавқулодда аз
тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Моддаи 40. Цуқуқи истифодабарандагони роццои автомобилгард
Истифодабарандагони роццои автомобилгард цуқуқ доранд:
- дар роццои автомобилгарди истифодаи умум ба таври озод ва бепул царакат намоянд ва
молашонро интиқол дицанд, аз хизматрасоницо истифода баранд, ба истинои цолатцое, ки
Қонуни мазкур муқаррар кардааст;
- ҷуброни зарареро, ки аз сабаби ғайриқаноатбахш будани шароити роц ва фаъолияти
ғайриқонунии мақомоти роцдорк ба саломати ва амволи онцо расидааст, талаб намоянд;
- оиди хатцои самти царакат, шароити роц, мацдудиятцои муваққати ва баста шудани
царакат, вазн ва суръати царакати иҷозат додашуда, андозаи цудуди цамшафат ва захиравии
роццои автомобилгард маълумот ба дасторанд.
Моддаи 41. Eцдадорицои истифодабарандагони роццои автомобилгард
Истифобарандагони роццои автомобилгард набояд:
- чарондани чорво, худсарона даравидани алаф, шудгор ва кандани замин, намудцои
дигари корцоро бе розигии социбони роццои автомобилгард дар цудуди роц ба ҷо оранд;
- муцити зистро олуда намоянд;
- роццои автомобилгардро вайрон накунад ва ж амалцои дигареро иҷро намоянд, ки ба
молу мулки роццои автомобилгард зарар расонда, ба царакати воситацои нақлижт ва роцгузарцо
халал мерасонанд;
- меъжрцои дигареро, ки цамин Қонун оиди мацдуд намудани истифодаи роццои
автомобилгард ва ж ба вуҷуд овардани монеацо барои царакати воситацои нақлижт ва роцгузарцо
муқаррар кардааст, вайрон намоянд.
Зараре, ки ба саломати, молумулки истифодабарандагони роццои автомобилгард
расонида шудааст, инчунин зараре, ки дар фалокати нақлижтк дар натиҷаи фаъолияти
(беъфаъолиятии) мақомоти роцдорк ба амал омадааст, бояд ба таври пурра талофк карда
шавад.

Тартиби талофии зарар мутобиқи Кодекси граждании Ҷумцурии Тоҷикиетон муқаррар
карда мешавад.
Бацсцое, ки дар ҷаражни нигоцдорк, таъмир, таҷдид ва сохтмони роццои автомобилгард ба
вуҷуд меоянд, ба тартиби суди цал карда мешаванд.
Царакати воситацои нақлижтк тасмачарх, чархдор ва ҷузъцои дигари конструксияцое, ки
роци автомобилгардро вайрон карда метавонанд, инчунин царакати воситацои нақлижте, ки
андоза, вазни умумк ва ж фишор ба мецвари онцо аз меъжрцои муқарраркардаи қоидацои
царакат дар роц зижданд, бе рухсати махсус мумкин нест.
Шахсони мутасадии мақомоте, ки масъули назорати бехатарии царакати роц мебошанд
цуқуқ доранд воситацои нақлижтк дар боло номбаршударо нигоц доранд ва барои царакат ба
онцо танцо баъди гирифтани иҷозатномацои зарурк иҷозат дицанд. Зарари дар цолатцои
мазкур расонидашуда ба социбон ва истифодабарандагони воситацои нақлижт, ки ба
вайронкунии қонунгузорк роц додаанд, тааллуқ, дорад.
Моддаи 42. Eцдадорицои шахсони мансабдоре, ки, масъули сохтмон, тащдид, таъмир,
истифодабарк ва бецдошти роццои автомобилгард, кӯшацо ва гузаргоццои роци оцан
мебошанд
Шахсони мансабдоре, ки масъули сохтмон, таҷдид, таъмир, истифодабарк ва бецдошти
роццои автомобилгард, кӯчацо ва гузаргоццои роци оцан, купрукцо, иншоотцои дигар
мебошанд, ӯцдадоранд:
- нигоцдории онцоро дар цолате таъмин намоянд, ки ба талаботи муқарраршуда ҷицати
таъмини бехатарии царакат дар роц ҷавобгӯ бошанд;
- цангоми ба вуҷуд омадани цолатцое, ки ба бехатарии царакат тацдид менамояд, ҷицати
манъ ва ж мацдуд кардани царакат сари вақт чора андешанд;
- цангоми иҷрои сохтмон, таҷдид ва таъмири роццо, кӯчацо ва гузаргоццои роци оцан ба
таври пурра чорацои бехатарии царакатро ҷорк намоянд;
- чойхои ичрои кор, чойхоеро, ки дар рох, куча, гузаргохи рохи охан машина ва
механизмхо, маводи сохтмони ва гайра гузопгга шудаанд, бо аломатхои рох, воситахои
ихотакунанда ва хидояткунанда ишора карда, дар торикии шаб ж туман бо шӯълаи чароғцои
сигналдицк, ки мутобиқи меъжрцои ҷорк пешбинк шудаанд, муайян намоянд;
- баъди анҷом додани кор роц, кӯча, гузаргоци роци оцанро фавран ба цолате оранд, ки
царакати бемонеа ва бехатари воситацои нақлижт ва роцгузаронро таъмин намуда, минтақаи
цамшафатро бехатар гардонанд;
- дар цолати олудашудани қисми мошингузари роц, кӯча ва гузаргоццои роци оцан ба
таври оперативк барои тоза кардани онцо ва саривақт огоц намудани иштирокчижни царакат
оиди хавфе, ки барои бехатарии царакат ба вуҷуд омадааст, чорацо андешанд, онцоро бо
воситацои техникии танзимкунандаи царакат дар роц муҷаццаз намоянд;
- қитъацои хатарнок ва ҷойцоеро, ки фалокати роцу нақлижт зижд рӯй медицад, ошкор
намуда, дар чунин ҷойцо оид ба бецсозии шароит ва ташкили царакати бехатар чорацои
лозимк андешанд;
- монеацои царакатро дар роц саривақт ошкор намуда, бартараф кардани онцоро таъмин
карда, цангоми номумкин будан онро бо аломатцои роц, воситацои ицотакунанда ва
роцнамоикунанда муайян намоянд;
- цар моц тацлили самтцои фалокатцои автомобилиро гузаронда имконияти тавассути
нақлижти автомобили партофтани хок, санг ва маводцои дигарро дар роццои автомобилгард,
кӯчацо ва гузаргоццои роци оцан пешгири кунанд;
- ба социбони воситацои нақлижт хароҷоти онцоро ба тарики суди ҷуброн намояд, агар
фалокати роцу нақлижт бо сабаби ғайриқанотбахш нигоц доштани вазъи истифодабарии
роццои автомобилгард, кӯчацо, гузаргоццои роццои оцан рӯй дода бошанд.
Моддаи 43. Вазн андоза (габарит) ва суръати царакати воситацои нақлижт
Роццои автомобилгарди Ҷумцурии Тоҷикистон барои вазн, андоза ва суръати царакате
пешбинк шудаанд, ки мутобиқи стандартцо ва меъжрцои давлатк, вобаста ба категорияцои
роццои автомобилгард ва дигар шартцо муқаррар гардидааст.
Цадди ницоии суръати царакат дар роццои автомобилгард бо назардошти навъи воситаи
нақлижт ва хусусиятцои бори интиқолшаванда, шиддатнокии царакат, шароити роц ва обу цаво,

категорияцои техникии роццои автомобилгард бо қоидацои царакати роц, ва меъжрцое, ки вазни
ницом ва андозаи воситацои нақлижтро бо шумули андозаи борцои интиқолшаванда муайян
мекунанд, муқаррар карда мешавад.
Тартиботи суръат ва андозаи воситацои нақлижт, ки мутобиқи меъжрцо ва қоидацои
царакат дар роц муқаррар гардидааст, дар цар роцк автомобилгард тавассути аломатцои роц,
нишон дода мешавад.
Ба мақсади таъмини бехатарии царакат дар роц социбони роццои автомобилгард бо
мувофиқаи мақомоти масъули назорати оиди бехатарии царакат дар роц цуқуқ доранд ба таври
муваққатк дар асоси актцои тацқиқи роццои автомобилгард ва ж цангоми гузаронидани корцои
роцсозк барои фишор ба роц ва суръати царакат мацдудиятцо ҷорк намоянд. Цангоми ҷорк
кардани ин мацдудиятцо социбони роццои автомобилгард аломатцои дахлдор мегузоранд.
Моддаи 44. Мацдудиятцо ва манъ кардани царакат дар роццои автомобилгард
Мацдудиятцо дар истифодаи қитъацои алоцидаи роццои автомобилгард, аз ҷумла
мацдудиятцое, ки ба мансуб донистани роццои автомобилгарди истифодаи махсус вобаста
нестанд, мутобиқи қонуни мазкур муқаррар карда мешаванд.
Социби роци автомобилгарди истифодаи умумк барои муқаррар кардани мацдудиятцое,
ки ба статуси роци автомобилгард, цамчунин ба роци автомобилгарди истифодаи умумк
мутобиқ нестанд, цуқуқ надорад.
Мацдудияти муваққатк ва ж манъ кардани царакат дар роццои автомобилгарди истифодаи
умум дар цолатцои зерин муқаррар карда мешавад:
- цангоми иҷрои корцои роцсозк;
- цангоми фалокатцои табий, тасодуфцо ва цолатцои фавқулодда;
- цангоми ба вуҷуд омадани хавф барои бехатарии царакат дар, роц ва ж бехатарии цажти
одамон ва молу мулки роцдорк;
- цангоми гузарондани чорабиницои
оммавк,
ки бо муқаррароти қонунк
иҷозатдодашудааст.
Қарор оиди муваққатан мацдуд ва ж қатъ намудани царакат, вобаста ба мансубияти роци
автомобилгард аз тарафи мақоми роцдорк ва ж мақоми цокимияти иҷроия дар мацалцо қабул
карда мешавад.
Мақоми салоциятдори назорат ба бехатарии царакат дар роц цуқуқ дорад ба социбони
роццои автомобилгард оиди манъ кардани царакат дар роц дар цолатцое, ки агар шароити роц
барои бехатарии царакат хавфнок бошад, цидоятцо дицанд.
Цангоми қабули қарори мацдудкунк ва ж манъ кардани царакат дар роци автомобилгард
социбони он бо мувофиқаи мақоми салоциятдори назорат ба бехатарии царакат дар роц оиди
танзими царакат дар роц, аз ҷумла ба воситаи сохтани роццои иловагк чорацо меандешанд.
Истифода роццои автомобилгарди социбони дигар ба сифати роццои иловагк бояд бо онцо
мувофиқа карда шавад.
Мақомоти роцдорк ба истиснои воқеацое, ки дар цолатцои фавқулодда ба вуҷуд меоянд,
саривақт истифодабарандагони роццои автомобилгард ва мақомоти дахлдори цокимияти
иҷроияро оиди мацдудкунк ва ж манъ кардани царакат дар роццои автомобилгард огоц месозад
ва оиди муддати ҷорк намудани чунин мацдудиятцо ва самти роци давродавр маълумот
пешницод менамояд.
Цангоми баста шудан ва ж мацдуд кардани царакат дар роццои автомобилгарди
байналмилалк маълумот дар ин бора ба Цукумати мамлакатцои хориҷк расонида мешавад.
Моддаи 45. Царакати воситацои нақлижт бо вазн ва андозацое, ки аз меъжрцои
муқарраршуда зижданд
Царакати воситацои нақлижт дар роццои автомобилгард бо вазн ва андозацое, ки аз
меъжрцои муқарраршуда зижданд, танцо дар цолатцои истисно цангоми мавҷуд будани
иҷозатномацои махсус сурат мегирад.
Додани иҷозатномацои махсус аз тарафи мақомоти роцдорк пулакк мебошад, авдозаи он
мутобиқи ҷуброни хароҷоте, ки ба барқарор кардани роццои автомобилгард ва иншоотцои дар
онцо мавҷудбуда сарф мешавад, вобаста аст.
Андозаи пардохт ва тартиби аз роццои автомобилгард гузаштани воситацои нақлижти
вазнин бо андозацои аз меъжр зижд, дар цудуди салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва

цокимияти иҷроия дар мацалцо муқаррар карда мешавад.
Маблағе, ки аз цисоби ҷуброн кардани хароҷоти вобаста ба гузаронидани чунин воситацои
нақлижт гирифта мешавад, ба цисоби фондцои дахлдори роцдорк гузаронда шуда, танцо барои
барқарор кардани роццои автомобилгард сарф карда мешавад.
Хатти царакати воситацои нақлижт бо вазн ва андозацои аз меъжри муқарраршуда зижд
бояд бо социбони роццои автомобилгард ва иншоотцои роцдории дар ин хатти царакат
қарордошта, инчунин бо мақомоти салоциятдори назорат ба бехатарии царакат дар роц,
мувофиқа кунонида шавад.
Цангоме, ки царакати чунин воситацои нақлижт зарурияти чорабиницои махсусеро ҷицати
мустацкам ва обод кардани роццои автомобилгард, таҷцизот ва иншоотцои инженерии аз роц
гузаронидашуда дар хатти царакати мазкур талаб менамояд, ризоияти социбони ин иншоотцо
ва коммуникатсияцо гирифта мешаванд.
Цангоми мавҷуд набудани иҷозатномаи махсус дар цажти ронандаи воситаи нақлижте, ки
вазни умумк, вазни мецварк, андозацои он аз меъжри муқарраршуда зижда аст, цангоми тағйир
додани хатти царакати мувофиқашуда, социб ва ж истифодабарандаи воситаи нақлижт тибқи
муқаррарот, мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ҷарима месупорад ва танцо баъди
гирифтани иҷозатномае, ки тибқи муқаррарот расмк гардонда шудааст, царакатро давом дода
метавонад.
Моддаи 46. Гузаронидани воситацои нақлижте, ки борцои хатарнокро мекашонанд
Мақомоти роцдорк метавонанд дар сурати аз тарафи социбони ин борцо пешницод
намудани кафолати бехатарии кашондани бор ва бартараф кардани оқибатцои он барои аз
роццои автомобили гузаронидани воситацои нақлижте, ки сухтору таркиш ба вуҷуд оварда
метавонанд ва ж боиси захролудшавии радиоактивии роццои автомобилгард ва ж оқибатцои
хатарноки дигар мегарданд, иҷозат дицанд. Кашондани ин борцо мутобиқи тартиботи
муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.
Моддаи 47. Ташкили царакати велосипедцо, аспу ароба ва рондани шорво
Царакати воситацои нақлижте, ки мутобиқи характеристикаи техники суръаташон аз 40
км/соат кам аст, велосипедцо, аспу ароба, цайвоноти саворк ва боркаш, инчунин рондами
цайвоноти хонагк дар роци автомобилгарди суръатнок манъ аст.
Дар роццои автомобилгарди дигар царакати ин воситацо ва рондани чорво мутобиқи
талаботи қоидацои царакати роц ва қоидацои истифодаи роццои автомобилгард ташкил карда
мешавад.
Рондани чорво бо мувофиқаи мақомоти роцдорк ба воситаи роццои автомобилгард дар
ҷойцои махсусе, ки ба ин мақсад пешбинк шудаанд, иҷозат дода мешавад.
Моддаи 48. Гузарондани шорабиницои оммавк дар роццои автомобилгард
Намоишу роцпаймоицо дар роццои автомобилгард мутобиқи Қонуни мазкур ва дигар
санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронда мешаванд.
Мусобиқацои варзишк (кросс, мусобиқацои автомобилрониву велосипедронк ва
чорабиницои дигар) бо иҷозати мақомоти роцдорк ва мақомоте, ки бехатарии царакатро дар
роц назорат менамоянд, ташкил карда мешавад.
Қарор оиди гузарондани ин чорабиницо дар роццои автомобилгард бояд бо мақомоти
роцдорк мувофиқ кунонда шавад ва бо назардошти таъмини кори бетаваккуфи шабақаи роц ва
имконияти мавҷуд будани роццои гузариши иловагк, қабул карда шавад.
Цалли ихтилофцои мецнатк ва иҷтимок, изцори талаботи сижск бо роци бастани роццои
автомобилгард манъ аст.
БОБИ VI. ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК
Моддаи 49. Цамкории байналмилалк дар соцаи истифодаи роццои автомобилгард ва
фаъолияти роцдорк
Ҷумцурии Тоҷикистон ба рушди цамкории байналмилалк дар соцаи роццои
автомобилгард ва фаъолияти роцдорк ва цалли проблемацои муқаррар намудани усулцои
умумии танзими цуқуқи истифодабарк ва цамгароии онцо ба системаи байналмилалии алоқаи
нақлижти, мусоидат менамояд.

Мақоми ваколатдори давлатии идораи роцдорк аъзои ташкилотцои байналмилалии
роцдорк шуда метавонад, мутобиқи муқаррарот цамкории байналмилалиро бо мақомоти
роцдории мамлакатцои хориҷк амалк месозад, инчунин Ҷумцурии Тоҷикистонро дар
ташкилотцои байналмилалк оид ба масъалацое, ки истифодаи роццои автомобилгарди
Ҷумцурии Тоҷикистон, таъсиси хатцои сайри роццои автомобилгарди байналмилалк ва
масъалацои дигари ба салоцияташон вобаста, муаррифк мекунад.
Истифодаи роццои автомобилгард барои алоқацои автомобилии байналмилалк бо
шартномацои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон танзим мешавад.
БОБИ VII. ҶАВОБГАРК БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРИ ОИДИ РОЦЦОИ
АВТОМОБИЛГАРД ВА ФАЪОЛИЯТИ РОЦДОРЙ
Моддаи 50. Ҷавобгарии оиди вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеи ва цуқуқк барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
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