ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи театр ва фаьолияти театрк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 723; соли 2008, №12,
қисми 2, мод. 1012)

Қонуни мазкур муносибатцоеро, ки дар ҷаражни офаридан ва ба тарзи мустақим
пешницод намудани намоишномацои театрк ба мижн меоянд, ба танзим дароварда, асосцои
цуқуқии фаъолияти театрк, цамчунин шаклцои дастгирии давлатии онро муайян мекунад.
(ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
БОБИ 1. Муқаррароти умумк
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-театр - муассисаест, ки фаъолияти асосии он офаридан ва ба тамошобин ба тарзи зинда
пешницод ва иҷро намудани намоишномацои театрк, дигар намоишномацо мебошад;
-ташкилоти театрк - ташкилотест, ки мақсади асосии он таъмини фаъолияти театрцо ва ж
фаъолияти кормандони эҷодии театрцо мебошад;
-театри ғайритиҷоратк, ташкилоти театрии ғайритиҷоратк - театр, ташкилоти театрие,
ки дар заминаи яке аз шаклцои ташкилк-цуқуқии барои ташкилотцои ғайритиҷоратк
пешбиникардаи қонунгузории гражданк таъсис дода шудааст; (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-театри тиҷоратк, ташкилоти театрии тиҷоратк - театр, ташкилоти театрие, ки дар
заминаи яке аз шаклцои ташкилк-цуқуқии барои ташкилотцои тиҷоратк пешбиникардаи
қонунгузории гражданк таъсис дода шудааст; (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-театри давлатк, ташкилоти театрии давлатк - театр, ташкилоти театрие, ки онро
мақоми ваколатдори цокимияти давлатк таъсис додааст;
-театр, ташкилоти театрии мақомоти худидораи мацаллк - театр, ташкилоти театрие, ки
онро мақоми ваколатдори худидораи мацаллк мустақилона ж бо иштироки субъектцои цуқуқи
гражданк таъсис додааст.
-театри ғайридавлатк, ташкилоти театрии ғайридавлатк - театр, ташкилоти театрие, ки
субъектцои цуқуқи гражданк бе иштироки мақомоти цокимияти давлатк таъсис додаанд;
-фаъолияти театрк - фаъолият ҷицати офаридан, пацн гардонидан ва нигоц доштани
асарцои санъати театрк; (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-намоишномаи театрк - асари санъати театрк, ки дар асоси асари драмавк ж мусиқкдрамавк офарида шуда, ғояи умумк ва номи мушаххас дорад;
-спектакл - ба тарзи зинда иҷро ва пешницоди намоишномаи театрк;
-тациягар - (режиссжр-тациягар, балетмейстер-тациягар, дирижжр-тациягар, рассомтациягар) шахсе, ки мустақилона намоиши театрк ж қисми онро амалк мегардонад;
-продюсер - театр, дигар шахси цуқуқк ж воқек, ки намоишномаи театриро тайжр ва бо
маблағ таъмин менамояд.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи театр ва фаъолияти театрк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи театр ва фаъолияти театрк ба
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои
меъжрию цуқуқк ва санадцои цуқуқии байналмилалк, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст,
иборат аст.
Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур
Қонуни мазкур ба цамаи театрцо, ташкилотцои театрии амалкунанда ва театру
ташкилотцои нави театрии таъсисшаванда, инчунин дигар ташкилотцое, ки мутобиқи оинномацои
худ фаъолияти театриро ба ҷо меоваранд, пацн мегардад.
Амали Қонуни мазкур ба муносибатцое, ки бо қонунгузории оид ба цуқуқи муаллиф ва

цуқуқцои вобаста ба он танзим мешаванд, пацн намегардад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
Моддаи 4. Мақсад ва вазифацои Қонуни мазкур
Мақсади Қонуни мазкур таъмин ва цимояи цуқуқи шацрвандон, инчунин шацрвандони
хориҷк ва шацрвандони бетабаа ба озодии эҷодижти бадек, иштирок дар фаъолияти театрк,
истифода аз хизмати театрцо ва ташкилотцои театрк, дастрас гардонидани асарцои санъати театрк
мебошад.
Вазифацои Қонуни мазкур аз инцо иборатанд:
- нигоцдории хусусияти хоси маданияти театрк, инкишофи равобити фарцангии
байналмилалк;
- фароцам овардани кафолатцои цуқуқк барои нигоцдории низоми таърихан ташаккулжфтаи
театрцои давлатк, инкишоф додани театрцои шаклцои дигари ташкилк ва шаклцои моликият,
татбиқ кардани лоицацои навоварона дар соцаи фаъолияти театрк;
- цимояи цуқуқи тациягарон ва цунарпешагон барои намоишномаи театрк, батадриҷ
амалк гардонидани сижсати цимояи давлатк нисбати санъати театрк, кормандони эҷодии театрцо ва
дигар ташкилотцое, ки мутобиқи оинномацои худ фаъолияти театриро амалк мегардонанд; (ҚҶТ аз
31.12.08с №478).

- таъминоти молиявию иқтисодии фаъолияти театрцо, низоми цимояи иҷтимоии
кормандони театрцо, муцайж сохтани шароит барои нав гардонидани цайатцои эҷодии театрцо.
Моддаи 5. Сижсати давлатк дар соцаи театр ва фаъолияти театрк
Сижсати давлатк дар соцаи театр ва фаъолияти театрк қисми таркибии сижсати фарцангии
давлат буда, ба эътирофи нақши нодири театр чун унсури ҷудонашавандаи фарцанг, воситаи
нигоцдории худогоции миллк ва забонцои халқцо, яке аз муассисацои иҷтимоие, ки барои
инкишофи ҷомеа ацамияти калон дорад, асос межбад.
Сижсати давлатк дар соцаи театр ва фаъолияти театрк ба принсипцои зерин асос межбад:
-мусодиранашаванда ва мансубияти цуқуқ ва озодицои цар шацрванд дар соцаи эҷодижти
театрк ва ҷалбкунк ба санъати театр;
-эътирофи нодир будани истеъдод ва масъулияти давлат бацри муцайж намудани шароит
барои татбиқ ва дархости он;
-мустақилияти театрцо ва ташкилотцои театрк, цуқуқи онцо ба дастгирии давлатк, цамкории
театрцои ватанк ва ҷацонк.
Моддаи 6. Мақсад ва намудцои асосии фаъолияти театр
Мақсади фаъолияти театр инкишофи санъати театрк, ташаккул додан ва қонеъ гардонидани
талаботи ацолии Ҷумцурии Тоҷикистон бо санъати сацнавк мебошад.
Намудцои асосии фаъолияти театрк инцоянд:
-офаридан ва намоиш додани намоишномацои театрк, дигар асарцои санъати театрк дар
сацнаи (сацнацои) асоск, гастролцо ва сафарцои цунарк, фурӯши чиптацо барои чорабиницои
мазкур;
-тайжр намудани намоишномацои театрк, консертцо дар асоси шартномацо бо шахсони
цуқуқк ва воқек барои намоиш додан дар сацнацои хусуск ж ба иҷора гирифтаи онцо, тавассути
телевизион, радио, ба наворгирии кино, видео ва дигар маводи сабт дар сурати риояи цуқуқи
муаллифон ва иҷрокунандагони нақшцо (партияцо) мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
оид ба цуқуқи муаллиф ва цуқуқцои вобаста ба он; (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-ташкили дигар чорабиницои дорои хусусияти бадек-эҷодк, ки бо имкониятцои худ ж
имкониятцои коллективцои даъватшуда ва иҷрокунандагони даъватшуда гузаронида мешаванд;
-гузаронидани таҷрибаомӯзии кормандони касбцои эҷодии театрк бо устодон ва ходимони
наможни театр;
-дар асоси шартномацо расонидани хизмат ба ташкилотцо оиди басацнагузорк, воситацои
басацнагузорк барои гузаронидани спектаклцо, консертцо, намоишномацо;
-аз рӯи фармоиши шахсони цуқуқк ва воқек тайжр кардани ашжи ороиши бадеии
намоишцои театрк, консертцо ва намоишномацо;
-ба театрцои дигар пешницод намудани сацнацои худ барои гузаронидани гастролцою
сафарцои цунарк, лоицацо ва барномацои якҷояи театрк;
-омода кардан, муайян намудани адади нашр ва фурӯши маводи иттилоотк-маълумотк ва

рекламавк, нусхацои маводи видео ва сабти овоз, ки ба фаъолияти бадек-эҷодии театр вобаста аст,
дар сурати риояи цуқуқи муаллифон ва иҷрокунандагони нақшцо (партияцо) мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оиди цуқуқи муаллиф ва цуқуқцои вобаста ба он.
БОБИ 2. ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ТЕАТР ВА ФАЪОЛИЯТИ ТЕАТРК
Моддаи 7. Мазмун, шакл ва тарзцои дастгирии фаъолияти театрк аз ҷоннби мақомоти
цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии мацаллк
Тарзцои асосии дастгирии давлатии фаъолияти театрк инцо мебошанд:
-фароцам овардани шароит барои инкишофи фаъолияти театрк, васеъ шудани шабакаи
театрцо, пеш аз цама театрцо барои кӯдакон;
-ҷудо кардани маблағцо барои сохтан, аз нав сохтан ва таъмири асосии биноцо ва иншооти
театрцо, навсозии таҷцизот, пурра ж қисман маблағгузорк кардани театрцои давлатк; (ҚҶТ аз 31.12.08с
№478).

-дар асоси озмун барои аз ҷониби театрцо новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк ва молиявк
иҷро намудани фармоишцои эҷодии мақсаднок, лоицацои алоцида ва ҷорабиницое, ки дигар
барномацои мақсаднок низ дар соцаи фарцанг ва санъат пешбинк кардаанд, инчунин ҷудо намудани
субвенсияцо ба театрцое, ки нисбати табақацои аз ҷицати иҷтимок цимоянашудаи ацолк сижсати
имтижзноки нархиро ба амал мегузаронанд;
-иштирок дар ташкил ва маблағгузории фестивалцо ва озмунцои байналмилалк,
байниминтақавк ва минтақавии театрцо, мубодилаи байналмилалии театрцо; (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
-цар сол ҷудо кардани маблағгузорк аз буҷет барои офаридан ва харидани асарцои драмавк
ва мусиқк-драмавк, аз рӯи ин асарцо намоиш додани спектаклцо, амалк гардонидани фаъолияти
гастролк;
-таъсис додани стипендияцо ва мукофотцои давлатк барои ходимони барҷастаи театр,
муаллифон ва иҷрокунандагони ҷавони боистеъдод, ки барои офаридани асарцои нави санъати
театрк мусоидат менамоянд;
-мусоидат кардан ба тарғиботи санъати театрк дар васоити давлатии ахбори омма.
Мақомоти цокимияти давлатк барои дар муассисацои таълимии маълумоти мижна ва олии
касбк тайжр кардани цунарпешагон, режиссжрцо, балетмейстерцо, мунаққидони театр, дигар
мутахассисони касбцои театрк, дар пажӯцишгоццои илмии соцавк гузаронидани тацқиқоти соцаи
санъати театрк аз буҷет маблағи зарурк ҷудо мекунанд.
Маблағ барои мақсадцое, ки қисми 2 моддаи 6 Қонуни мазкур ва қисми 1 моддаи мазкур
пешбинк шудааст, цар сол дар буҷетцои дахлдор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба буҷет пешбинк карда мешавад.
Моддаи 8. Танзими зиддимонополии фаъолияти театрк
Мақомоти цокимияти давлатк ва мақомоти худидораи мацаллк бо мақсади татбиқи сижсати
давлатии зиддимонополк ва фароцам овардани муцити рақобатк дар соцаи фаъолияти театрк
тадбирцои зеринро ба амал мебароранд:
-барои татбиқи лоицацои навоварона дар соцаи санъати театрк грантцои махсус ҷудо
мекунанд;
-барои барпо кардани системаи майдончацои озоди намоишк ва дар асоси озмун ба мӯцлати
мацдуд ба театрцо ва ташкилотцои театрии ғайридавлатк додани онцо мусоидат менамоянд;
-дастгирии эҷодкорони ҷавон, коллективцои навташкили эҷодиро таъмин мекунанд.
Моддаи 9. Мақомоти цокимияти давлатк ва иттицодияцои ҷамъиятии кормандони
театрцо
Мақомоти цокимияти давлатк:
-ба фаъолияти Иттифоқи ходимони театр ва дигар иттицодияцои ҷамъиятии кормандони
театрцо, инчунин иттифоқцои (ассотсиатсияцои) онцо мусоидат менамоянд;
-ба иттицодияцои ҷамъиятии кормандони театрцо имконият фароцам меоваранд, ки дар
тацияи сижсати давлатии соцаи фарцанг иштирок намоянд, цангоми тацияи чорабиницои соцаи
шуғл, тайжрии касбк, шароити мецнат ва муцофизати он, цимояи иҷтимоии кормандони театр бо
онцо маслицат мекунанд;
Иттифоқи ходимони театр ва дигар иттицодияцои ҷамъиятии кормандони театрцоро бо

роци маблағгузории мақсадноки барномацои алоцида, дар асоси озмунцо ҷойгиркунии дархостцо аз
ҷониби театрцо барои иҷро кардани лоицацо ва чорабиницои алоцидае, ки ба барномацои
мақсадноки соцаи фарцанг ва санъат пешбинк шудаанд, дастгирк менамоянд.
Дахолати мақомоти цокимияти давлатк ва шахсони мансабдори онцо ба фаъолияти
иттицодияцои ҷамъиятии кормандони театрцо, цамчунин дахолати иттицодияцои ҷамъиятии
кормандони театрцо ба фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк ва шахсони мансабдори онцо роц
дода намешавад, ба истиснои цолатцое, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардааст.
БОБИ 3. ЦУҚУҚ ВА ВАЗИФАЦОИ ТЕАТР ВА ТАШКИЛОТИ ТЕАТРК
Моддаи 10. Цуқуқи театр ва ташкилоти театрк дар соцаи фаъолияти бадек-эҷодк,
ташкилию иқтисодк ва ба рамзцои худк
Театр дар интихоби равияи эҷодк ва барнома мустақил аст. (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
Мацдуд гардонидани фаъолияти бадек-эҷодии театр манъ аст, ба истиснои цолатцое, ки дар
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк шудааст.
Мақомоти цокимияти иҷроия цуқуқ дорад иҷрои оммавии намоишномаи театрк, дигар
намудцои истифодаи он, инчунин чопи маводи иттилоотк ва рекламавиро танцо дар асоси
цалномаи суд дар цолатцои пешбиникардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ кунад.
Театр, ташкилоти театрк фаъолияти худро мустақилона ба нақша гирифта, пешомаздои
тараққижтро дар асоси мақсадцои пешбиникардаи оинномацои онцо, мавҷудияти захирацои эҷодию
хоҷагии худк ва зарурияти инкишофи эҷодию истецсолк ва иҷтимок муайян менамоянд.
Театр, ташкилоти театрк нархи чиптаро мустақилона муқаррар мекунанд. Нархцо
(тарифцо) ба хизмати пулакк ва мацсулоте, ки театр, ташкилоти театрк мефурушанд, бо тарғиби
пешбиникардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
Театр, ташкилоти театрк бо тарғиби пешбиникардаи қонунгузорк дар доираи маблағи
мавҷуда музди мецнати штатцо, шаклцои музди мецнат, цавасмандии моддк, цаҷми маоши
вазифацои кормандони худ, намуд ва цаҷми иловапулк, иҷорапулк ва дигар пардохти дорои
хусусияти цавасмандиро мустақилона муқаррар мекунанд.
Театр, ташкилоти театрк низоми кори худро мустақилона муқаррар менамоянд, агар
цуҷҷатцои таъсисотии онцо қоидаи дигарро пешбинк накарда бошанд.
Театр, ташкилоти театрк ба рамзи худк (номи расмк, нишон, аломати молк, дигар
мусаввара) цуқуқ доранд.
Театр, ташкилоти театрк, ки рамзи онцо бо тарғиби муқарраркардаи қонун ба қайд гирифта
шудааст, барои истифодаи он цуқуқи мустасно доранд.
Истифодаи рамзцои бақайдгирифташудаи театр, ташкилоти театрк аз ҷониби дигар
шахсони цуқуқк ва воқек танцо дар асоси шартнома бо театр, ташкилоти театрк роц дода мешавад.
Шахсони цуқуқк ва воқек, ки рамзцои театр, ташкилоти театриро ғайриқонунк истифода
мебаранд, бо талаби театр, ташкилоти театрк ӯцдадоранд истифодаи онро қатъ кунанд ва зарари
расидаро ҷуброн намоянд.
Моддаи 11. Вазифаи театр, ташкилоти театрк
Театр, ташкилоти театрк вазифадоранд:
-музди мецнати кормандони худро сари вақт пардохт намоянд, барои онцо цадди ақалли
музди мецнати бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон кафолатдода, шароити мецнат ва
муцофизати он, чорацои цифзи иҷтимоиро таъмин намуда, барои зарари ба цажт ва саломатии онцо
расида ҷавобгар бошанд;
-пардохти саривақтии мукофотпулицоро ба шахсоне, ки бо театр, ташкилоти театрк
шартномаи гражданк-цуқуқк бастаанд, инчунин чорацои цифзи иҷтимоии ин шахсонро бо тартиби
пешбиникардаи қонунгузорк ва шартнома таъмин кунанд;
-суғуртаи иҷтимок, тиббк ва дигар намудцои суғургаи цатмии кормандони худро мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк гардонанд;
-бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цисоботи бухгалтерк ва
оморк баранд.
Театр, ташкилоти театрк, ки намоиши оммавии намоишномацои театриро амалк
мегардонанд вазифадоранд:
-цангоми намоиш додани намоишнома муцофизати цажт ва саломатии тамошобинон,

инчунин цифзи амволи онцоро, ки барои мацфуздорк қабул шудааст, таъмин намоянд;
-дар ҷойцои чиптафурӯшк ва намоиши оммавии намоишномаи театрк барои тамошои
умумк эълонномаро бо нишон додани номи пурраи театр, номи намоишномаи театрк, номи
муаллифи (муаллифон) асар ва номи асаре, ки асоси онро ташкил медицад, номцои
басацнагузорандагон ва иҷрокунандагони нақшцо (партияцо), инчунин дигар маълумотцоро бо
салоцдиди театр овехта монанд;
-ба тамошобинон дар бораи ҷойи намоиш, вақти оғоз ва анҷоми намоишнома, нархи чипта,
шароити харидан ва баргардондани он, имтижзцое, ки барои гурӯццои алоцидаи тамошобинон
пешбинк шудааст, мацдудиятцои синнусолк барои тамошои намоишнома ахбор пешницод
намоянд;
-дар чиптаи театр нархи он, номи театр, номи намоишномаи театрк, ҷой, сана, вақти
намоиш ва ҷойро дар толори тамошо нишон дицанд;
-дар цолатцои иваз ж бекор кардани намоишномаи пешакк эълоншуда, иваз шудани
иҷрокунандаи нақши асосии пешакк эълоншуда, инчунин дар цолати аз тамошои намоишнома
саркашк кардани тамошобин бо сабаби надодани ахбор дар бораи мацдудияти синнусолии
муайяннамудаи тамошои он, пули чиптаи пешакк харидашударо баргардонанд ж бо хоциши
шахсони чиптаи пешакк харида онцоро то оғози спектакл иваз намоянд.
Меъжрцои дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда ба дигар ташкилотцое, ки намоиши
оммавии намоишномацои театриро ба амал мебароранд, пацн мегардад.
БОБИ 4. ЦУҚУҚИ МУСТАСНОИ БА САЦНА ГУЗОШТАНИ НАМОИШНОМАИ ТЕАТРК
БАРОИ НАМОИШИ ИҶРОИ ЗИНДА
Моддаи 12. Субьектцои дорои цуқуқи ба сацна гузоштани намоишномаи театрк барои
намоиши иҷрои зинда
Субъектцои дорои цуқуқи басацнагузории намоишномацои театрк барои намоиши иҷрои
зинда басацнагузоранда, цунарпешагон, иҷрокунандацои нақшцо (партияцо) дар намоишномацои
театрк ва продюсер мебошанд.
Ҳуқуқи мустаснои ба сацна гузоштани намоишномаи театрк барои намоиши иҷрои зинда
(минбаъд – цуқуқи ба сацна гузоштани намоишномаи театрк) аз вақти қабули қарор дар бораи
намоиши оммавии он ба мижн меояд, агар дар шартномаи байни субъектцои дорои цуқуқк ба сацна
гузоштани намоишномаи театрк пештар ба мижн омадани ин цуқуқ пешбинк нашуда бошад.
Қарор дар бораи тайжр будани намоишномаи театрк барои намоиши оммавк аз ҷониби
тациягар ва продюсер якҷоя қабул карда мешавад, агар дар шартномаи аз ҷониби онцо басташуда
қоидаи дигар пешбинк нашуда бошад.
Моддаи 13. Цуқуқи тацяягар ва цунарпешагон барои ба сацна гузоштани вамоишномаи
театрк
Тациягар ва цунарпешагон, иҷрокунандагони нақшцо (партияцо) дар намоишномаи театрк,
ба ном-ифодаи номи худ дар нашрияцои рекламавк, эълонномацо, дигар маводцои иттилоотк, ки
бо намоишномаи театрк алоқаманданд, цуқуқ доранд.
Тациягар барои аз тацриф муцофизат кардани намоишномаи театрк цуқуқ дорад. Бидуни
огоцк ж иҷозати тациягар тағйир додани цайати иҷрокунандагони нақшцо (партияцо),
мизанстсенацо, хореография, ороиши сацна, партигураи равшанидицк, костюмцои театрк, асбобу
анҷоме, ки цунарпешагон истифода мебаранд, мусиқии намоиши театрк цамчун аломати тацриф
дониста мешаванд. Дар шартномаи байни тациягар ва продюсер муқаррар кардани дигар
аломатцое, ки боиси тацрифи намоишномаи театрк мегарданд имкон дорад.
Дар шартномаи байни продюсер, тациягар ва цунарпешагон мумкин аст ба ғайр аз цуқуқцои
муқарраркардаи қисмцои 1 ва 2 цамин модда дигар цуқуқцо низ пешбинк карда шаванд.
Ҳуқуқи цунарпеша ба ифодаи номи худ дар давоми тамоми давраи иштироки вай дар
намоишномаи театрк амал мекунад.
Ҳуқуқи тациягар ба намоишномаи театрк дар давоми тамоми давраи намоиши оммавии ин
намоишнома амал менамояд.
Моддаи 14. Цуқуқи продюсер ба намоиши оммавии намоишномаи театрк
Бастани шартномаи байни тациягар ва продюсер барои иштирок дар офаридан ж намоиш

додани намоишномаи театрк боиси ба продюсер додани цуқуқи ба амал баровардани намоипш
оммавии намоишномаи театрк мегардад. Дар ин цолат продюсер цуқуқ дорад:
-ҷой ва вақти намоиши оммавии намоишномаи театриро муайян намояд, ин намоишро аз
номи худ амалк гардонад, нархи ҷиптацоро муқаррар кунад;
-шумораи намоишцои оммавии намоишномаи театриро муайян намояд, намоиши
оммавии намоишномаи театриро қатъ ва барқаррр созад;
-шартцои истифодаи намоишномаи театрк, қисмцои он дар намоишномацои дигар,
шартцои дар эфир бо жрии воситацои техникк (намоиши телевизонк, телевизиони кабелк ва дигар
воситацои техникк) истифода бурдани намоишномаи театрк, бо цар гуна маводи техникк сабт
кардан ва таҷдиди намоишномаи театриро муайян кунад;
-ба шахсони цуқуқк ва воқек нусха бардоштани намоишномаи театриро бо цуқуқи намоиши
оммавии он дар сурати риояи меъжрцои пешбиникардаи қисми дуюми цамин модда иҷозат дицад,
агар дар шартномаи байни продюсер ва шахсони мазкур шартцои дигар пешбинк нашуда бошад.
Моддаи 15. Вазифаи продюсер оид ба нигоцдории цалли бадеии намоишномаи театрк
Продюсер вазифадор аст, ки агар дар шартномаи байни ӯ ва тациягар шартцои дигаре
пешбинк нашуда бошанд, тациягарро огоц намояд:
-дар бораи зарурати дохил кардани тағйирот ба намоишномаи театрк ва шартцое, ки дар
асоси он амалк гардонидани онцо ба тациягар пешницод мешавад;
-дар бораи тағйиротцои фаврии дар шартнома муқарраршуда, бидуни иштироки тациягар
ба намоишномаи театрк ворид карда шуда ва дар бораи сабабцои ин тағйиротцо;
-дар бораи қатъи намоиши оммавии намоишномаи театрк то ба охир расидани мӯцлат ж
дар бораи ихтисори шумораи намоишномацои дар шартнома пешбинишуда, инчунин дар
цолатцое, ки мӯцлати ницоии намоиши оммавк ж шумораи намоишномацо дар шартнома муайян
гардидаанд.
Тациягар цуқуқи аз тацриф цимоя намудани намоишномаи театриро татбиқ намуда,
метавонад боздошти намоиши оммавиро бо мақсади барқарорсозии цалли бадеии намоишномаи
театрк талаб намояд.
Моддаи 16. Цимояи цуқуқи гузоштани намоишномаи театрк
Субъектцои дорои цуқуқи мустасно ба намоишномаи театрк цуқуқ доранд аз
вайронкунандаи ин цуқуқ барқарор сохтани муқаррароти то вақти вайронкунк ҷойдоштаро талаб
намоянд.
Дар шартномаи байни продюсер ва субъектцои дигари дорои цуқуқи мустаснои
намоишномаи театрк, мумкин аст барои цуқуқи мустаснои намоишномаи театриро вайрон кардани
яке аз тарафцо, ҷавобгарии моддк ж дигар намуди ҷавобгарк бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк карда шавад.
БОБИ 5. ТАШКИЛ ВА ТАНЗИМИ ИҚТСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ ТЕАТРЦО ВА
ТАШКИЛОТЦОИ ТЕАТРК
Моддаи 17. Шаклцои ташкилию цуқуқии театрцо
Театрцои давлатк метавонанд дар шакли муассиса ж шакли ширкати ғайритиҷоратк таъсис
жбанд.
Театрцои ғайридавлатк метавонанд дар цар гуна шаклцои ташкилию цуқуқк, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардааст, таъсис жбанд.
Моддаи 18. Амволи театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк
Театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва
оинномацои онцо бо амволи зарурии фаъолияти театрк (биноцо, иншоот, таҷцизот, воситацои
сацнавию басацнагузорк, дигар амволи истеъмолшаванда, иҷтимок, фарцангк ва таъиноти дигар)
таъмин мешаванд.
Ба театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк амвол барои цуқуқи идораи фаврк вобаста карда
мешавад.
Ба театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк муассисон амволро тибқи шартномаи идораи
эътимоднок тацвил медицанд.

Амволи ғайриманқули ба театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк вобасташуда ба онцо ройгон
бо цуқуқи истифодаи доимк (бемӯцлат) вогузошта мешавад.
Театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк метавонанд иштирокчижни ҷамъиятцои хоҷагк ва
сацмгузори ширкатцои тибқи боварк танцо бо иҷозати мақоми ба он ваколатдори цокимияти
давлатк ж мақоми худидораи мацаллк бошанд.
Мақоми ваколатдори давлатк, ки ба он танзими давлатии соцаи фарцанг вогузошта шудааст,
нисбати амволи театрцои аз ҷониби мақомоти цокимияти давлатк таъсисжфта, аз номи давлат цуқуқ
ва вазифаи амволк, инчунин назорати давлатиро амалк мегардонад.
Ҳуқуқ ва вазифацои амволк, инчунин назорат нисбати амволи театрцои ғайритиҷоратк бо
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон танзим мегардад.
Дар сурати барцам хурдани театри давлатк ж ғайритиҷоратк амволи он, ки баъди қонеъ
гардидани талаботи қарздицандацо боқи мондааст, аз ҷумла амволи ғайриманқул, ба мақоми
ваколатдори цокимияти давлатк ж мақоми худидораи мацаллк мегузарад ва метавонад танцо бо
мақсадцои фаъолияти театрк истифода гардад.
Моддаи 19. Маблағгузории театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк
Театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк аз буҷетцои дахлдор ва инчунин аз манбаъцои
ғайрибуҷетк маблағгузорк карда мешаванд.
Даромадцои театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк аз иҷорадиции амволк дар моликияти
давлати қарордошта аз ҷониби ин театрцо ба сифати манбаи маблағгузории фаъолияти
оинномавии онцо пурра истифода мегарданд.
Маблағцои аз дигар манбаъцо воридшуда, цаҷми маблағгузории буҷетии театрцои давлатк
ва ғайритиҷоратиро кам намекунанд.
Маблағцои молиявии дар давраи цисоботк истифоданашуда аз театрцои давлатк ва
ғайритиҷоратк гирифта намешаванд ж аз ҷониби муассисон (моликон) ба цаҷми маблағгузории
соли оянда дохил карда намешаванд.
Маблағгузории театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк аз цисоби маблағцои буҷетцои дахлдор
дар асоси беподош ва бебозгашт барои амалк гардидани хароҷотцои муайяни мақсаднок ж бо
шартцои маблағгузории сацомии ин хароҷотцо бо тартиби қонунгузории буҷетк сурат мегирад.
Моддаи 20. Идораи театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк
Мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидораи мацаллк дар қатори дигар муассисон
дар идораи театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк бо тартиби пешбиникардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон иштирок менамоянд.
Роцбарии бевосита ба фаъолияти театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк бо тартиби
пешбиникардаи цуҷҷатцои таъсисотии онцо ба амал бароварда мешавад:
-дар асоси яккасардории директор ж роцбари бадеии театр, муассис бо онцо шартномаи
(қарордоди) мецнатк мебандад;
-дар асоси тақсимоти ваколатцои соцавк байни директор ва роцбарони бадеии театр муассис
ба цар кадоми онцо шартномаи (қарордоди) мецнатк мебандад.
Моддаи 21. Театрцои ғайридавлатк ва ташкилотцои театрк
Театрцои ғайридавлатии тиҷоратк ва ғайритиҷоратк, инчунин ташкилотцои театрк дар
баробари театрцои давлатк ва ғайритиҷоратк ва ташкилотцои театрк цуқуқ доранд дар озмунцое, ки
мақомоти цокимияти давлатк ва мақомоти худидораи мацаллк эълон мекунанд, иштирок намоянд,
инчунин барои гузаронидани сижсати имтижзноки нархк нисбати табақацои аз ҷицати иҷтимок
цимоянашудаи ацолк, барои мақсадцои дигар, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк
кардааст, субвенсия гиранд.
Идораи театрцо ва ташкилотцои театрии ғайридавлатии тиҷоратк ва ғайритиҷоратк бо
тартиби пешбиникардаи цуҷҷатцои таъсисотии онцо ва қонунгузории гражданк сурат мегирад.
БОБИ 6. ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ КАСБК. ЦИФЗИ ИҶТИМОИИ КОРМАНДОНИ ТЕАТР
Моддаи 22. Тартиби тасдиқи фецристи касбцои эҷодии театрк ва фецристи вазифацои
кормаидони дигар касбцои хоси театрк
Фецристи касбцои эҷодии театрк (ихтисосцо) ва фецристи вазифацои (ихтисосцои)

кормандони дигар касбцои хоси театрк аз ҷониби Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси
пешницодцои мақоми ваколатдори давлатк, ки ба зиммаи он танзими давлатк дар соцаи фарцанг
вогузошта, бо Иттифоқи ходимони театрк мувофиқа гардидааст, тасдиқ карда мешавад.
Моддаи 23. Шартномацо бо кормандони эҷодии театрк
Фаъолияти кормандони эҷодии касбцои театрк дар асоси шартномацои (қарордодцои)
мецнатк ва шартномацои цуқуқии гражданк сурат мегирад.
Ишғоли вазифацо дар театр аз ҷониби кормандони эҷодии касбцои театрк, ки дар асоси
шартномаи (қарордоди) мецнатк баста мешавад, сурат мегирад.
Низомномаро дар бораи ишғоли вазифацои кормандони эҷодии касбцои театрк дар театр
мақоми ваколатдори давлатк, ки ба зиммаи он танзими давлатии соцаи фарцанг вогузошта, бо
Иттифоқи ходимони театр мувофиқа шудааст, тасдиқ мекунад.
Дар шартномаи (қарордоди) корманди эҷодии касбцои театрк бо маъмурияти театр ба ғайр
аз шартцои цатмк, ки қонунгузорк пешбинк кардааст, шароит ва тартиби цуқуқцои муаллиф,
цуқуқцои вобаста ба он, цуқуқ ба иҷрои зиндаи намоишномаи театрк муайян карда мешавад.
Шартномацои цуқуқи гражданк мутобиқи талаботи қонунгузории гражданин Ҷумцурии
Тоҷикистон баста мешаванд.
Моддаи 24. Шароит ва муцофизати мецнати кормандони театрцо
Шароити мецнат ва талаботцои меъжрии муцофизати мецнати кормандони театрцои
шаклцои гуногуни ташкилию цуқуқк ва шаклцои моликият бо Низомнома оид ба шароит ва цифзи
мецнати кормандони театрцо бо тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян мегардад.
Кормандони эҷодии касбцои театрк ва кормандони дигар касбцои хоси театрк, ки корцоро
дар асоси шартномаи цуқуқи гражданк иҷро менамоянд, баробари кормандоне, ки корро тибқи
шартномаи (қарордоди) мецнатк иҷро мекунанд, аз цодисацои нохуш дар истецсолот ва беморицои
касбк суғуртаи цатмии иҷтимок карда мешаванд.
Моддаи 25. Бо кор таъмин намудани кормандоии эҷодии касбцои театрк ва
кормандони дигар касбцои хоси театрк
Бо кор таъмин намудани кормандони эҷодии касбцои театрк ва кормандони дигар касбцои
хоси театрк, ки бекор мондаанд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
амалк мегардад.
Моддаи 26. Таъмини иҷтимоии кормандони эҷодии касбцои театрк
Кормандони эҷодии касбцои театрк барои хизмати дарозмуддат мутобиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикисгон «Дар бораи таъмини нафақаи шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон» ба
нафака цуқуқ доранд.
Мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидораи мацаллк барои кормандони театрцо, ки
дар инкишофи театрк ватанк сацми калон гузоштаанд, нафақаи давлатк, иловапулк барои
унвонцои давлатк, таъминоти иловагии моддии цармоцаи якумрк, хизматрасонии имтижзноки
тиббк ва санаторию курортк, таъмини бепули манзил ва истифодаи бепули нақлижти ҷамъиятк,
инчунин чорацои дигари цифзи иҷтимок аз цисоби маблағцои буҷетцои дахлдор ва дигар
манбаъцои манънакардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк карда метавонанд.
Ба ходимони театр, ки дар инкишофи театрк ватанк сацми барҷаста гузоштаанд, бо
пешницоди мақоми ваколатдори давлатк, ки танзими давлатии соцаи фарцанг ба зиммаи он
вогузошта шудааст, таъминоти цармоцаи иловагии якумра ва дигар чорацои цифзи иҷтимок
муқаррар шуда метавонанд.
БОБИ 7. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛК ВА ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ ТЕАТРЦО ВА
ТАШКИЛОТЦОИ ТЕАТРК
Моддаи 27. Фаьолияти байналмилалии театрцо ва ташкилотцои театрк
Мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидораи мацаллк ба инкишофи робитацои
байналхалқии театрцо ва ташкилотцои театрк кӯмак мерасонанд, иштироки мустақилонаи
бевоситаи ходимони театрро дар мубодилацои байналмилалии театрк цавасманд мегардонанд,

иштироки театрцо ва ташкилотцои театриро дар фестивалцо ва озмунцои байналмилалии театрк
дастгирк менамоянд, барои гузаронидани чунин чорабиницо дар дигар мамлакатцо мусоидат
мекунанд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №478).
Бо тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон театр, ташкилоти театрк
цуқуқ дорад бо ташкилотцои хориҷк робитацои мустақим муқаррар намуда, фаъолияти иқтисодии
хориҷиро амалк карда, дар бонкцо ва дигар ташкилотцои кредитк цисобцои асъорк дошта бошад.
Боби 8. Муқаррароти хотимавк
Моддаи 28. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 29. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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