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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Љумњурии Тољикистон (минбаъд ЉТ) бори 

нахуст пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ба марњилаи нави 

инкишофи таърихї - бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 

дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти ЉТ 

муњтарам Эмомалї Рањмон дар паёми худ ба Маљлиси Олии ЉТ «Дар бораи 

самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии љумњурї» аз 21 декабри соли 2021 

иброз доштанд, ки «Дар натиҷаи татбиқи сиёсати самарабахши молияи 

давлатӣ, аз ҷумла дар самти таъмини суботи молиявӣ, такмили низоми 

андозбандӣ ва баланд бардоштани самаранокии идораи молияи давлатӣ 

ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ мунтазам 

афзоиш ёфт. Илова бар ин, ҷиҳати гузариш ба стандартҳои байналмилалии 

ҳисоботи молиявӣ, ба таври пурра татбиқ намудани барномаҳои муосири 

баҳисобгирии амалиёти молиявӣ ва васеъ ҷорӣ кардани рақамикунонӣ дар 

соҳа бояд чораҳои судманд роњандозї карда шавад»1. 

Дар ташаккул ва рушди сохтори иќтисодии њар љомеаи муосир танзими 

давлатї, ки дар доираи сиёсати иќтисодии интихобгардида амалї мегардад, 

наќши пешбаранда ва муайянкунанда дорад. Яке аз механизмњои нисбатан 

муњиме, ки ба давлат имконияти амалї намудани танзими иќтисодї ва 

иљтимоиро таъмин менамояд ин низоми молиявии давлат мебошад, ки 

бахшњои асосии онро низоми буљет, андоз ва гумрук ташкил медињад. 

Муносибатњои молиявї дар таърихи давлат ва њуќуќи тољикон чун љузъи 

људонопазири њаёти љамъиятї ва давлатї дар њама марњилањои давлатдорї 

арзи њастї доштанд.  

Дар замони истиќлолият ќонунгузории молиявии љумњурї дар давраи 

фаъоли рушди худ ќарор дорад, ки бо дигар шудани муносибатњои иќтисодї 

ва рушди муносибатњои бозорї алоќаманд мебошад. Табиист, ки 

муносибатњои нави иќтисодии дар кишвар ба вуљудомада дар назди 

 
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 21 декабри соли 2021 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: 

http://www.prezident.tj/ru/node/865 (санаи муроҷиат: 1.02.2022). 

http://www.prezident.tj/ru/node/865
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ќонунгузории молиявї, андоз ва гумрук вазифањои нав гузоштанд. Бо 

дарназардошти ин омилњо тањќиќи масъалаи мазкур аз лињози таърихї-њуќуќї 

мубрам мањсуб меёбад. 

Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќии ЉТ-ро дар давраи муосир 

такмили ќонунгузории молиявї ташкил медињад. Мувофиќи сархати 8 банди 

18 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018-2028, ки бо фармони 

Президенти ЉТ аз 6 феврали соли 2018, №1005 тасдиќ шудааст, яке аз 

масъалањои муњим «такмили ќонунгузории соњаи молиявї бо дарназардошти 

ташаккули рушди иљтимоию иќтисодии давлат ва таљрибаи пешќадами 

љањонї» мебошад2.  

Дар даврони Истиќлолияти давлатї бо мукаммал шудани ќонунгузории 

молиявї фаъолияти молиявии давлат њамчун бахши таркибии муњим ва 

зарурии низоми сиёсати иљтимоии давлат ќарор гирифта, васоит ва тарзу 

усулњои гуногуне ба кор бурда шуд, ки онњо ба коњиш додани нобаробарии 

иљтимої равона карда шудаанд.  

Ќонунгузории молиявии Тољикистон марњилањои гуногуни инкишофро 

паси сар намуда, дар замони соњибистиќлолии кишвар мукаммал гардид. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ЉТ ба ислоњоти соњаи идоракунии молияи давлатї 

диќќати аввалиндараља дода мешавад.  

Дар ташаккул ва рушди сохтори иќтисодии њар љомеаи муосир танзими 

давлатї, ки дар доираи сиёсати иќтисодї амалї мегардад, наќши пешбаранда 

ва муайянкунанда дорад. Низоми молиявии давлат яке аз механизмњои 

нисбатан муњиме мебошад, ки ба давлат имконияти амалї намудани танзими 

иќтисодї ва иљтимоиро таъмин менамояд. 

Даврони соњибистиќлолї марњилаи фаъоли рушди ќонунгузории молияи 

Тољикистон мањсуб ёфта, ба рушди муносибатњои иќтисодї ва бозоргонї 

мусоидат намуда истодааст. Ташаккули муносибатњои иќтисодї ва ба вуљуд 

омадани соњањои нави рушди иќтисодї, пайдоиши самтњои нави рушди 

 
2 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028, ки бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018, № 1005 тасдиќ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотї-
њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 27.10.2022). 
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стратегии кишвар (масалан, саноатикунонии босуръати кишвар) такмили 

пайвастаи ќонунгузории молиявиро талаб менамояд.  

Такмили ќонунгузории молиявї бо як ќатор омилњо, аз љумла, 

дигаргунињои фаъолияти молиявии давлат (хусусигардонї, дастгирии 

соњибкорї, муќарраркунии раќами мушаххаси андозсупорї, ба вуљуд 

омадани низоми устувори идоракунии молиявї ва ѓ.) асос меёбад ва ќабули 

ќонунњои нав ва умуман низоми ќонунгузории молиявии ба талаботи 

объективии љамъият мутобиќро таќозо менамояд. 

Бо дарназардошти њуљљатњои болозикр тањлили амиќи илмии масъала 

метавонад дар бартарафсозии мушкилотњои мазкур мусоидат намояд. 

Яке аз самтњои муњимтарини фаъолияти молиявии давлат дар шароити 

муосири љањонишавї ва буњрони молиявию иќтисодї ин дуруст, бонизом ва 

самаранок ба роњ мондани идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар 

бахши давлатї мебошад. Зеро, иќтисоди бозорї бе низоми молиявии хуб 

ташкилшуда ва бозори молиявии танзимшаванда бомуваффаќият ва устувор 

рушд карда наметавонад.  

Низоми молиявї ва бозори молиявї дар заминаи иќтисоди бозорї, ки 

бавуљудорандаи неъматњои моддї ва маънавї мебошанд, амал менамоянд. 

Онњо дар айни замон шарти фаъолияти худи иќтисоди бозориро муайян 

менамоянд. Бинобар ин, дар иќтисоди бозорї идоракунии молиявї ва 

назорати дохилї дар бахши давлатї ањамияти нињоят муњимро мебозад. 

Бинобар њамин, тањќиќи илмии масъалаи мазкур аз лињози назариявї ва 

амалї барои рушди низоми њуќуќї ва иќтисодии кишвар муњим арзёбї 

мегардад. 

Солњои охир љињати такмили ќонунгузории соњаи молия хуљљатњои 

муњиме ќабул гардид, аз љумла, Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар 

ЉТ барои солҳои 2009-2018 (с. 2009)3, Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои 

 
3 Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар Љумњурии Тољикистон барои солҳои 2009-2018, ки бо фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 марти соли 2009, № 639 тасдиќ шудааст // Махзани мутамаркази 
иттилоотии њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 27.10.2022). 
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солњои 2018-2028 (с. 2018)4, Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ 

барои давраи то соли 2030 (с. 2020)5; Стратегияи миллии рушди ҶТ барои 

давраи то соли 2030 (с. 2016)6 ва дигар њуљљатњои барномавї. Бо 

дарназардошти њуљљатњои болозикр тањлили амиќи илмии масъала метавонад 

дар бартарафсозии мушкилотњои мазкур мусоидат намояд. 

Дар фазои илмии хориљї масъалањои умумии ќонунгузории молиявї аз 

љониби муњаќќиќон тањќиќ шудааст. Аммо, дар ЉТ то њол тањќиќоти 

диссертатсионии алоњида дар ин самт љой надорад. Аксарияти пањлуњои 

таърихї-њуќуќї, ташаккул ва инкишофи ќонунгузории молиявии Тољикистон 

коркард нашудаанд. Аз ин рў, аз нигоњи илмї-назариявї тањќиќоти 

диссертатсионии мазкур мубрам ба њисоб меравад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар фазои илми ҳуқуқшиносии ҶТ ба 

омӯзиши ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии ташаккул ва инкишофи қонунгузории 

молиявии Тоҷикистон бархе аз олимони ватанӣ, ба монанди Ф.Т. Тоҳиров7, 

А.Ѓ. Холиқзода8, М.З. Раҳимзода9, А.Д. Ѓафурзода10, Ш.К. Ѓаюрзода11, И.Х. 

 
4 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028, ки бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018, № 1005 тасдиќ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 27.10.2022). 
5 Стратегияи идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, ки бо фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 31 январи соли 2020, № 1446 тасдиќ шудааст // Махзани мутамаркази 
иттилоотии њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 27.10.2022). 
6 Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, ки бо ќарори Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2016, № 636 тасдиќ шудааст // 
Махзани мутамаркази иттилоотии њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. 
– Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 27.10.2022). 
7 Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной 
независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 1988. – 369 с.; Тахиров Ф.Т. Становление советского 
права в Таджикистане. – Душанбе, 1987. – 170 с.; Тахиров Ф.Т. Правовая система Таджикской АССР (1924-
1929 гг.): учебное пособие. – Душанбе, 1988. – 240 с.  
8 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2004. [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасї: https://www.dissercat.com/content/pravovaya-sistema-zoroastrizma (санаи 
мурољиат: 12.04.2021); Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Проблемы власти и правосудия в «Авесте» // Авеста в 
истории и культуре Центральной Азии: сб. науч. ст., посвящ. 2700-летию создания «Авесты» и 10-летию 
независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2001. – С. 115-131. 
9 Рањимов М.З. Ҳуќуќи соњибкорї: китоби дарсї. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 408 с. 
10 Ѓафурзода А.Д., Рустамзода Љ.Ю. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: 
Матбааи АИДНПЉ, 2022. – 360 с.; Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права 
развивающихся стран (на примере Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан) / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Шерипова Н.Т. – 
Душанбе: Сино, 2012. – 308 с.; Гафуров А.Д. Правовое регулирование банковской деятельности в Республике 
Таджикистан: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. – М.: ЦППИ, 2014. – 211 с. 
11 Ѓаюров Ш.К. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї / зери тањрири Н.Ш. Шонасридинов. 
– Душанбе: Сино, 2005. – 216 с. 
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Давлатов12, Т.Р. Пирзода13, Ш.М. Исмоилов14, Э.С. Насриддинзода15, П.З. 

Мирзоев16, М.С. Ҳоҷиев17, Љ.Ю. Рустамзода18, З.А. Рањимов19, Ш. Рањимзода20 

ва дигарон машғул гардидаанд ва паҳлуҳои гуногуни мавзуи мазкур аз љониби 

онњо мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Ќисматњои алоњидаи ќонунгузории молиявї дар сатњи диссертатсионї аз 

љониби олимони ватанї А.В. Золотухин21, Ф.М. Расулов22, Њ.Х. Саидов23, С.П. 

Њаитов24 ва дигарон тањќиќ гардидааст. 

Дар адабиётҳои илмии тоинқилобӣ таҳқиқи танзими ҳуқуқии фаъолияти 

низоми молиявї ва таҳлили фаъолияти он аз нигоҳи ҳуқуқӣ асосан дар 

корҳои олимони рус ба монанди Д.Д. Батюшков, И.С. Блиох, Л.И. Кауфман, 

В.А. Лебедев, С.Н. Петишкин, Л.Н. Яснополский ва ғ., вохӯрда мешуд. Дар 

давраи шӯравӣ фаъолияти низоми бонкӣ дар корҳои М.М. Агарков25, Л.В. 

Бричко26, А.В. Венедиктов27, Н.Г. Скарженовский28, В.Н. Твердохлебов29 ва 

дигарон инъикос гардида буданд. 

 
12 Давлатов И.Х. Становление и развитие банковской системы Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 320 
с. 
13 Пирзода Т.Р. Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар бозори хизматрасонии бонкии Љумњурии 
Тољикистон њамчун аъзои Созмони Умумиљањонии Савдо: дис. ... номзади илмњои њуќуќшиносї. – Душанбе, 
2018. – 204 с. 
14 Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон: васоити таълимї / зери тањрири 
умумии д.и.њ., профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 264 с. 
15 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва њуќуќ (воситаи таълимї). – Душанбе: «Мењрона-2017», 2019. – 204 
с. 
16 Мирзоев П.З. Ҳуқуқи бонкии Љумҳурии Тољикистон: васоити таълимӣ (Маҷмўи лексия ва масъалањои 
амалї). – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 200 с. 
17 Ҳоҷиев М.С. Қонунномаи Сосониён ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ: автореф. дис. ... 
номзади илмњои ҳуқуқшиносї. – Душанбе, 2021. – 55 с. 
18 Рустамзода Љ.Ю. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон: ќисми умумї: воситаи таълимї. – Душанбе, 
2021. – 208 с.; Рустамзода Љ.Ю. Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений 
Республики Таджикистан: организационно-правовые основы: монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. – 
Москва: Проспект, 2021. – 235 с. 
19 Рахимов З.А. Банковская система Таджикистана. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – 200 с.; Рахимов З.А. 
Банковская система и экономическое развитие Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 288 с. 
20 Раҳимзода Ш. Муомилоти пулӣ ва қарз. – Душанбе: ЭР-граф, 2008. – 450 с. 
21 Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских рисков по гражданскому праву 
Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2016. – 316 с. 
22 Расулов Ф.М. Развитие законодательства о финансово-контрольной деятельности в Таджикистане (1917-
2014 гг.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 189 с. 
23 Саидов Х.Х. Формирование и развитие таможенного законодательства в советском и постсоветском 
Таджикистане: историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2016. – 167 с. 
24 Њаитов С.П. Становление и развитие налогового законодательства в Таджикистане (вторая половина XIX 
– начало XXI вв.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 206 с. 
25 Агарков М.М. Основы банковского права; Учение о ценных бумагах. – 3-е изд., стер. – М.: Волтерс 
Клувер, 2005. – 336 c.; Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: 
науч. исслед. – 2-е изд. – М.: Бек, 1994. – 349 с. 
26 Бричко Л.В. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. – М.: Юрид. лит., 1977. – 103 с. 
27 Венедиктов А.В. Основные проблемы банкового законодательства: К проекту Кредитного устава СССР / 
НКФ СССР. Институт экономических исследований. – М.: Фин. изд-во НКФ СССР, 1925. – 27 с.; Венедиктов 
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Дар шароити муосир таҳқиқи ҳаматарафаи масъалаҳои ҳуқуқии 

ташаккул ва инкишофи ќонунгузории молиявии Тољикистон дар илми 

њуќуќии ватанї љой надорад. Масоили алоҳидаи танзими ҳуқуқии фаъолияти 

он дар адабиёти ҳуқуқии даврї баррасї гардидааст. 

Дар илми њуќуќшиносии ватанї рољеъ ба ташаккул ва инкишофи 

ќонунгузории молиявии ЉТ профессор А.Д. Ѓафурзода дар китоби «Њуќуќи 

молиявии ЉТ» таъкид менамояд, ки рушди ќонунгузории молиявии давлат 

дар баробари инкишофи муносибатњои љамъиятии молиявї ба вуљуд омада, 

њатто дар доираи танзими ин муносибатњо ќабули ќонунгузории мукаммалро 

олимони Федератсияи Россия низ таъкид менамоянд30. 

Дар заминаи андешаи болозикр олими рус Е.Ю. Грачева таъкид ба амал 

меоварад, ки бояд дар кишвар Ќонуни федералї «Дар бораи назорати 

давлатии молиявї» ќабул карда шуда, тамоми муносибатњо дар самти мазкур 

дар доираи як санади алоњидаи меъёрии њуќуќї танзим ёбанд. Олими мазкур 

андешањояшро бо он асоснок менамояд, ки то ба њол муносибатњои 

рушдкардаи молиявии давлат ба таври комил дар ќисмати назорати молиявї 

ба доираи танзими расмии меъёрии њуќуќї фаро гирифта нашудааст31.  

Дар баробари ин, муњаќќиќ Д.Н. Маслов таъкид менамояд, ки “рушди 

ќонунгузории молиявию буљетї вобастагї дорад ба талаботи њарчи бештари 

субъектони молиявї, ѓанигардонии захираи молиявии давлат, инкишофи 

босуръати соњањои стратегии давлатї ва дигар заминањои боэътимод”32. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Диссертатсия дар 

доираи лоиҳаи илмии кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 

факултети дипломатия ва сиёсати Академияи идоракунии давлатии назди 

 
А.В. Договорная дисциплина в промышленности / Ленинградское отделение Коммунистической академии; 
Институт советского строительства и права. – Л.: Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1935. – 212 с. 
28 Скарженовский H. Очерки советского банковского права. – Сталинабад, 1958. – 385 с. 
29 Твердохлебов В.Н. Государственный кредит. – Л.: Финансовое изд-во НКФ СССР. Ленингр. област. отд-
ние, 1928. – 164 с. 
30 Ѓафурзода А.Д., Рустамзода Љ.Ю. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: 
Матбааи АИДНПЉ, 2022. – С. 50-51. 
31 Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля: дис. ... д-ра 
юрид. наук. – М., 2000. – С. 28.  
32 Маслов Д.Н. Развитие бюджетного законодательства и финансовая деятельность Российской империи в 
конце XIX – начале XX вв. (историко-правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-
Петербург, 2010. – С. 13.  
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (Танзими ҳуқуқии муносибатњои љамъиятї 

дар даврони муосир) барои солњои 2020-2025 иҷро гардидааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади асосии таҳқиқотро таҳлили маҷмӯии танзими 

ҳуқуқии ташаккул ва рушди қонунгузории молияї дар њудуди Тољикистони 

таърихї ва муосир ташкил медиҳад. Таҳқиқи таърихӣ-ҳуқуқии пайдоиш ва 

инкишофи қонунгузории молиявӣ дар асоси таҳлили маводҳои илмии таърихӣ, 

ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ, адабиёти илмӣ ва дар заминаи онҳо коркард намудани 

хусусиятҳои хоси ташаккули қонунгузории молиявӣ дар давраҳои мушаххаси 

таърихӣ, пажӯҳиши қонунгузории молиявии амалкунандаи ЉТ мақсади асосии 

таҳқиқоти мазкур ба ҳисоб меравад.  

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан ба маќсад ва таъиноти тањќиќот 

дар рисола вазифањои зерин гузошта шудааст: 

− муайян намудани пайдоиши муносибатњои молиявї дар ањди ќадим ва 

асримиёнагии Тољикистон то давраи шўравї; 

−  тањќиќи пайдоиш ва рушди ќонунгузории молиявии Тољикистон дар 

давраи шўравї; 

− тањлили ташаккул ва рушди қонунгузории молия дар даврони 

соҳибистиқлолии кишвар; 

− баррасї ва омўзиши марњилањои инкишофёбии ќонунгузории 

молиявии ЉТ; 

− тањлили рушди ќонунгузории молиявї оид ба назорат ва идоракунии 

давлатии соњаи молия; 

− муайян намудани самтњои афзалиятноки рушди минбаъдаи 

ќонунгузории молиявї дар шароити муосир; 

− коркарди дурнамои инкишофи қонунгузории молиявии ЉТ. 

Объекти тањќиќот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро ташаккул ва 

инкишофи ќонунгузории молиявї дар њудуди Тољикистони таърихї ва 
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муосир фаро мегирад. Инчунин, ба омўзиши таърихи пайдоиш, шаклгирї ва 

ташаккули ќонунгузории молия алоќаманд мебошад. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ ақидаву назари 

олимон оид ба пайдоиш ва инкишофи ќонунгузории молиявӣ, ҷанбаҳои 

назариявӣ ва амалии ташаккули низоми қонунгузории молиявии ЉТ, 

њамчунин меъёрњои дахлдори њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои 

молиявї ва амалияи њуќуќтатбиќкунӣ дар ин самтро ташкил медиҳад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионии мазкур 

бо вуљуди он ки ба яке аз масъалањои муњимми назарї ва амалии раванди 

рушди ќонунгузории молияи ЉТ бахшида шудааст, дар як маврид масоили 

давраи то шўравї ва давраи шўравии рушди ќонунгузории молиявї, 

њамчунин мушаххасан дар доираи ѓояњои муосири илмї ва амалї 

инкишофёбии ќонунгузории молиявии љумњурї дар даврони Истиќлолияти 

давлатиро низ фарогир мебошад.  

Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогирандаи солњои 2019-2022 

мебошад. 

Асосҳои назариявии тањќиќот. Асоси назариявии тањќиќоти диссертатсияро 

корҳои илмӣ-назариявии олимони ватанию хориҷӣ оид ба паҳлуҳои гуногуни 

таърихи ташаккули қонунгузории молиявӣ ташкил медиҳад. Асоси таҳқиқоти 

диссертатсиониро асарҳои ҳуқуқшиносону муаррихони шӯравӣ ва пасошӯравӣ, 

ҳамчунин асарҳои илмӣ дар назарияи давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқ, 

њуќуќи суѓуртавї, њуќуќи буљетї, њуќуќи сармоягузорї дар Тоҷикистон, ҳуқуқи 

андоз, ҳуқуқи молиявӣ ва ғ., ташкил медињад. 

Дар тањияи рисола асарњои олимони ватанї ва хориљї Ф.Т. Тоҳиров, А.Ѓ. 

Холиќзода, М.З. Раҳимзода, А.Д. Ѓафурзода, Ш.К. Ѓаюрзода, И.Х. Давлатов, 

Т.Р. Пирзода, Ш.И. Исмоилов, Э.С. Насриддинзода, П.З. Мирзоев, М.С. 

Ҳоҷиев, Љ.Ю. Рустамзода, З.А. Рањимов, Ш. Рањимзода, Д.Д. Батюшков, И.С. 

Блиох, Л.И. Кауфман, В.А. Лебедев, С.Н. Петишкин, Л.Н. Яснополский ва ғ. 

истифода шудаанд. Дар давраи шӯравӣ доир ба низоми молиявї ба корҳои 
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М.М. Агарков, Л.В. Бричко, А.В. Венедиктов, И.С. Гуревич, М.Л. Коган, 

Н.Г. Скарженовский, В.Н. Твердохлебов ва дигарон такя такя карда шудааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асоси усулҳои таҳқиқоти 

диссертатсиониро усулҳои умумиилмии фалсафӣ ва махсуси ҳуқуқӣ ташкил 

медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқот усулҳои умумиилмии фалсафӣ, аз ҷумла, 

категорияҳои фалсафии «мафҳум», «моҳият» «мақсад», «низом» тавассути 

усулҳои таҳқиқи диалектикӣ ва материалистӣ истифода гардидааст. Илова 

бар ин, дар таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои махсуси ҳуқуқӣ, аз қабили 

таърихӣ-ҳуқуқӣ, таҳлили оморӣ ва сотсиологӣ истифода бурда шудааст. Дар 

рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои таҳқиқоти хусусӣ, мантиқӣ, таърихӣ-

ҳуқуқӣ, таҳлилии муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва ғайра мавриди истифода қарор дода 

шуда, тавассути он ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии мавзуи таҳқиқшаванда мавриди 

таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. 

Заминањои эмпирикї. Заминаҳои меъёрии таҳқиқотро Конститутсияи ЉТ, 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии ЉТ», Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

идоракунии молиявї дар бахши давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 

инчунин санадњои меъёрии њуќуќии молиявии замони ИЉШС ва 

сарчашмањои таърихї-њуќуќии молиявї дар сарзамини таърихии тољикон 

ташкил медиҳад. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсиониро 

мавриди таҳқиқ қарор додани худи масоили ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии 

ташаккул ва инкишофи муносибатњои молиявӣ ташкил медиҳад, ки дар 

таҳқиқоти мазкур аввалин маротиба дар шакли комплексӣ дар сатҳи мукаммал 

аз лиҳози таърихӣ-ҳуқуқӣ масъалаи пайдоиш ва ташаккули қонунгузории 

молиявӣ таҳлил гардидааст. 

Нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда. Дар таҳқиқоти 

диссертатсионӣ чунин нуктаҳо ва хулосаҳои асосии муайянкунандаи навгонии 

илмї коркард шудааст, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд: 

1.  Андозҳо дар марҳилаҳои аввали инкишофи ҷомеаи инсонӣ, вақте ки 

иттиҳодияҳои қабилавӣ ба сохторҳои давлатӣ табдил меёбанд, шакл 
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мегиранд. Онҳо хайрияҳое буданд, ки субъектҳо барои ҳифзи ҳаёт, озодӣ ва 

моликияти худ ба давлат медоданд. Ба сохти давлатї табдил ёфтани 

иттињодияњои ќабилавї марњилаи муњимми пайдоиши андозњо мебошад. 

Аз ин рў, пайдоиши андозњоро дар њудуди имрўзаи Тољикистон бояд ба 

пайдоиши аввалин сохторњои давлатї дар ин њудудњо нисбат дод. Таъкид 

кардан ба маврид аст, ки дар љамоањои то давлатї як навъ пардохтњои ба 

андоз монанд арзи вуљуд дошт. Аз сабаби он ки имрўзњо ба сифати яке аз 

нишонањои андоз субъекти андозситон – давлат муќаррар шудааст, 

пардохтњои љамоатњои тодавлатиро андоз гуфтан душвор мебошад. 

2.  Таљрибаи танзими муносибатњои молиявї дар таърихи давлатдории 

тољикон имкон медињад, ки нуктаи зеринро ба тарзи хулоса ва 

мукаммалсозии ќонунгузорї ва татбиќи сиёсати давлатї дар бахши занон 

тавсия намуд. Баъзе аз марњилањои давлатдорї, махсусан марњилаи 

њукумронии Анўшервон нишон медињад, ки дар он давра занон аз 

супоридани андоз ба таври пурра озод буданд. Баъди гузаштани асрњо то 

кунун Анўшервон чун подшоњи одил шинохта шудааст. 

Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки бо дарназардошти татбиќи сиёсати 

давлатї дар бахши занон, баланд бардоштани мавќеи занон дар љомеа, 

татбиќи адолати иљтимої ва ба назар гирифтани вазъи физиологии занон-

модарон меъёри андоз аз даромади шахсони воќеї нисбати мардон ва занон 

таљдиди назар карда шуда, тафриќагузорї шавад ва меъёри андози даромад 

нисбати занон кам карда шавад. 

3. Маълум аст, ки дар њама самтњо нисбати занон имтиёзњои дахлдор чун 

ќишри осебпазири љомеа, махсусан дар соњаи таъмини нафаќа, дар соњаи 

мењнатї ва ѓ., љой дорад. Бо вуљуди он ки барномањои муайяни давлатї 

љињати дастгирии давлатии соњибкории занон ќабул гардидааст, аммо 

нисбати андозбандї дар робита ба занон дар соњаи соњибкорї, махсусан 

соњибкорзаноне, ки тавассути патент кор ва фаъолият менамоянд ба инобат 

гирифта нашудааст. 

Тибќи ќарори Њукумати ЉТ аз 03 августи соли 2013, №361 меъёри андоз 

нисбат ба соњибкороне, ки фаъолияти соњибкориро тавассути патент амалї 
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мекунанд новобаста аз љинс як хел муќаррар шудааст. Маълум аст, ки занон 

вобаста ба вазъи љисмонию физиологии худ њар моњ бемории одатї доранд 

ва дар ин давра фаъолияти кории худро њам дар самти мењнат ва њам дар 

самти фаъолияти соњибкорї ба таври бояду шояд амалї карда наметавонанд. 

Ҳатто тибќи ањодису оятњои Ќуръони карим занон-модарон дар давраи 

бемории одатии худ аз иљрои рўзаву намоз озод њастанд. Бинобар ин, 

пешнињод менамоем, ки меъёри андози соњибкорзанон, ки тавассути патент 

фаъолияти соњибкориро шахсан амалї мекунанд, таљдиди назар карда шуда, 

дар нисбат ба соњибкормардон кам карда шавад. 

4. Дар интињои тањќиќи масоили танзими фаъолияти суѓуртавї дар 

таърихи тољикон чун љузъи муњими фаъолияти молиявї метавон чунин 

хулоса кард: Маблаѓњое, ки ба фондњои суѓурта дар даврањои ќадим дар 

низоми давлатдории тољикон љамоварї мешуд, натанњо барои њодисањои 

нохуш масраф мегардид, инчунин барои маросимњои тӯй ва дигар маросими 

хурсандии шахсони ба ин маблаѓњо њуќуќдошта, равона мегардиданд. 

Агар дар як ваќт ин низом ба усул ва принсипњои кории низоми 

суѓуртавии муосир мувофиќат накунад ва содда намояд њам, аз љониби дигар 

адолат дар таќсими маблаѓњои љамъовардашуда бештар аён мегардад. Дар 

замони муосир хоњ ширкати суѓуртаи хусусї хоњ давлатї танњо ба зарари ба 

суѓурташаванда расида диќќат мекунанду халос. Дар мавриди пеш 

наомадани зарари эњтимолї маблаѓњо ба фоидаи муссиса табдил меёбанд. 

Суѓурта дар замони муосир ба объект ё масъалаи муайяне, ки вобаста ба 

он маблаѓи суѓурта супорида шудааст мањдуд мегардад. Бинобар ин, 

хусусияти фарќкунандаи суѓурта дар ањди ќадим, махсусан дар давраи Авесто 

ва Сосониён, инчунин давлатњои баъдии тољикон он буд, ки шахси 

суѓурташуда дар њама масоил аз фонди суѓурта маблаѓ љињати рафти 

мушкилоти худ ба даст оварда метавонист ва фондњои суѓурта на танњо ба 

њодисањои нохуш, балки ба масоили дигар, аз ќабилї тўйю маърака низ 

маблаѓгузорї мекарданд. 

5.  Ќабул ва амали ќонунгузории молиявиро дар даврони Шўравии 

Тољикистон тањлил намуда, метавон онњоро ба шаш гурӯњ људо намуд: 



15 

1) санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти марказии 

умумииттифоќии салоњияти умумї ба тасвиб расидаанд;  

2) санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти марказии 

салоњияти умумии љумњурињои иттифоќї ба тасвиб расидаанд; 

3) санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби Комисариати халќии молиявї 

ва дигар комисариатњои халќї ќабул гардидаанд; 

 4) санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќоми ваколатдор вобаста 

ба самтњои фаъолияти молиявї, яъне “Госстарх”, гумрук, андоз ва ѓайра 

ќабул гардидаанд;  

5) санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти мањаллї ќабул 

гардидаанд; 

6) санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї. 

6. Ташаккули ќонунгузории молиявии ЉТ-ро дар замони шўравї дар се 

ќисмати асосї: 1) андоз; 2) гумрук ва 3) суѓурта тањќиќ намуда, раванди 

бавуљудої ва ташаккули онро ба ду давра људо намудан мумкин аст. Давраи 

якум солњои 1924-1929, яъне даврае, ки Тољикистон њамчун ЉМШС дар 

њайати Ўзбекистон ќарор дошт. Давраи дуюм, аз соли 1929 то соли 1991, яъне 

то даврае, ки Тољикистон њамчун ЉШС дар њайати ИЉШС баромад менамуд. 

7. Ќонунгузории молиявии Тољикистон марњилањои гуногуни 

инкишофро паси сар намуда, дар замони соњибистиќлолии кишвар мукаммал 

гардид. Бояд ќайд намуд, ки дар ЉТ ба ислоњоти соњаи идоракунии молияи 

давлатї диќќати аввалиндараља дода мешавад. Дар ташаккул ва рушди 

сохтори иќтисодии њар љомеаи муосир танзими давлатї, ки дар доираи 

сиёсати иќтисодї амалї мегардад, наќши пешбаранда ва муайянкунанда 

дорад. Низоми молиявии давлат яке аз механизмњои нисбатан муњиме 

мебошад, ки ба давлат имконияти амалї намудани танзими иќтисодї ва 

иљтимоиро таъмин менамояд. 

8. Даврони соњибистиќлолї марњилаи фаъоли рушди ќонунгузории 

молияи Тољикистон мањсуб ёфта, ба рушди муносибатњои иќтисодї ва 

бозоргонї мусоидат намуда истодааст. Ташаккули муносибатњои иќтисодї 

ва ба вуљуд омадани соњањои нави рушди иќтисодї, пайдоиши самтњои нави 
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рушди стратегии кишвар (масалан, саноатикунонии босуръати миллї) 

такмили муттасили ќонунгузории молиявиро талаб менамояд. 

Такмили ќонунгузории молиявї бо як ќатор омилњо, аз љумла, 

дигаргунињои фаъолияти молиявии давлат (хусусигардонї, дастгирии 

фаъолияти соњибкорї, муќарраркунии раќами мушаххаси андозсупорї, ба 

вуљуд омадани низоми устувори идоракунии молиявї ва ѓ.) асос меёбад, 

ќабули ќонунњои нав ва умуман низоми ќонунгузории молиявии ба талаботи 

объективии љамъият мутобиќро таќозо менамояд. 

9. Санадњои меъёрии њуќуќии солњои охир ќабулшуда, асосан ба 

ислоњоти идоракунии молиявии давлат дахл доранд. Аз ин рў, инкишофи 

ќонунгузории молияро дар замони истиќлолият шартан ба даврањои зерин 

људо намудан мумкин аст: 

1) солњои 1991 то 1994, яъне солњои аввали Истиќлолияти давлатї то 

ќабули нахустин Конститутсияи ЉТ ва дигар ќонунгузории соња. Гарчанде ки 

санадњои меъёрии њуќуќии ин давра муносибатњоро дар бахши алоќаманд ба 

низоми молия ба танзим медароварданд, мањз онњо заминањои њуќуќиро 

барои инкишофи соњаи ќонунгузории молия гузоштанд. Ќабули қонунњои ЉТ 

«Дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї» (с. 1992), «Дар бораи 

фаъолияти иќтисодии хориљии ЉТ» (с. 1993) ва ѓ., ба њамин давра рост 

меоянд; 

2) солњои 1994-2002, ки дар ин давра Конститутсияи ЉТ ќабул гардид ва 

дар он озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, кафолат ва њифзи њама 

гуна шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро муќаррар намуд. 

Минбаъд, дар асоси муќарраротњои Конститутсияи ЉТ як ќатор ќонунњои 

дигар ќабул гардиданд, ки барои танзими муносибатњои молиявї сањми 

назаррас гузоштанд. Аз љумла, қонунњои ЉТ «Дар бораи танзими асъор ва 

назорати асъор» (с. 1995), «Дар бораи тарифи гумрукї» (с. 1995), «Дар бораи 

омори давлатї» (с. 1997), «Дар бораи фаъолияти аудиторї» (с. 1998), «Дар 

бораи Палатаи савдои саноатии ЉТ» (с. 1998), «Дар бораи бонкњо ва 

фаъолияти бонкї» (с. 1998), «Дар бораи бањисобгирии бухгалтерї» (с. 1999), 

«Дар бораи танзими давлатии фаъолияти тиљоратии хориљї» (с. 1999), «Дар 
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бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода 

мешавад» (с. 1999) ва ѓ.; 

3) аз соли 2002 пас аз ќабул гардидани аввалин қонунњои ЉТ «Дар 

бораи молияи давлатии ЉТ» (с. 2002) ва «Дар бораи назорати давлатии 

молиявї дар ЉТ» (с. 2002), ки барои бењтар намудани вазъи молиявї, 

инкишоф додани идоракунии давлатии соњаи молия ва мутобиќ намудан ба 

стандартњои байналмилалии молиявї заминаи устувор гузоштанд. 

10. Яке аз хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия дар замони 

Истиќлолияти давлатї дар он зоњир мегардад, ки ислоњоти молияи давлатї 

дар асоси стратегияњо ва барномањои давлатї сурат гирифта истодааст, ки ба 

рушди босуботи ќонунгзории соња мусоидат менамояд. Дар ин замина, зарур 

аст, ки ќонунгузории молия пайваста бо дарназардошти самтњо ва вазифањои 

дар ин њуљљатњои давлатї пешбинишуда такмил дода шуда, љињати ноил 

шудан ба маќсадњои дар онњо дарљшуда имконият фароњам оварда шавад. 

Махсусан, ќонунгузории молияи кишвар бояд дар партави самтњои 

афзалиятноки такмили ќонунгузории молия, ки дар Стратегияи миллии 

рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 пешбинї шудаанд, рушд намояд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањои тањќиќот аз 

хулосањои илмї ва пешнињодњо роҷеъ ба ташаккул ва рушди қонқнгузории 

моля дар Тоҷикистон иборат мебошад. Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї 

метавонад барои такмили меъёрњои амалкунандаи ќонунгузории молиявии 

ҶТ заминагузорӣ намояд, барои такомули низоми молиявии давлат ва 

мақомотҳои босалоҳияти давлатӣ дар соҳаи молияи давлатӣ мусоидат 

менамояд.  

Њамчунин, нуктањои асосии рисолаи илмии мазкур барои инкишофи 

танзими њуќуќии муносибатњои молиявии Тољикистон ва рушд кардани 

қонунгузории молиявии давлат заминагузорї менамоянд.  

Дар баробари ин, ќисматњои алоњидаи кори илмии тањќиќшаванда 

метавонад барои такмил додани барномањои давлатї ва стратегияњои 

дарозмуддати ќабулшавандаи соњаи молияи давлатӣ наќши худро гузорад.  
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 Дар баробари соњаи илм натиљањои тањќиќоти мазкур метавонад ба 

раванди таълим низ барои пешрафт кардани соњањои њуќуќи андоз, њуќуќи 

молиявӣ, њуќуќи бонкӣ, њуќуќи соҳибкорӣ то андозае институтњои алоњидаи 

илми назарияи давлат ва њуќуќ сањмгузор бошад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Дараљаи эътимоднокии 

натиљањои тањќиќот дар он ифода меёбад, ки хулосаву пешнињодоти дар 

рисола тањиянамудаи муаллиф метавонанд дар самтњои зерин њадафмандона 

истифода гарданд: такмили фаъолияти ќонунгузорї дар соњаи молия; ворид 

намудани таѓйироту иловањо ба ќонунгузории амалкунандаи молиявї; ќабул 

ва мавриди амал ќарор додани њуљљатњои барномавї барои бењтар ва рушд 

додани низоми молиявии кишвар аз нуќтаи назари заминањои меъёрии 

њуќуќии амалкунанда ва монанди инњо. Эътимоднокии натиљањои тањќиќот 

бо истифода дар раванди ќонунгузорї собит мегардад. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва 

мазмуни тањќиќот барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 

њуќуќшиносї бо шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.01 – Назария ва таърихи 

њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат мувофиќат 

мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Саҳми шахсии 

муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 

нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо 

дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ асоснок 

карда мешавад. 

Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми 

шахсии муаллифро нишон медиҳад. Инчунин, аз тарафи муаллифи 

диссертатсия тавассути мақола ва маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-

амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати ташаккул ва 

инкишофи низоми бонкии ЉТ: ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ манзур гардидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 

кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети дипломатия ва 
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сиёсати Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ омода ва 

мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифтааст.  

Оид ба мавзуи тањќиќоти диссертатсионї унвонљў дар чандин семинар, 

конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии љумњуриявї ва байналмилалї 

бо маърузањо баромад намудааст. Чунончи: 

1) конференсияи байналмилалї ва љумњуриявии илмї-амалї: 

– «Ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї: моделњои 

муосири самаранокии он» - маърўза дар мавзуи «Дастгирии фаъолияти 

рақобат яке аз самтҳои сиёсати давлатӣ мебошад» (ш. Душанбе, 2021);  

– «Наќши Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккул ва рушди давлатдории миллӣ» 

- маърўза дар мавзуи «Пайдоиши муносибатњои молиявї дар ањди ќадим ва 

асрњои миёна дар сарзамини тољикон» (ш. Душанбе, 2021); 

– «Таъсири љањонишавї ба равандњои сиёсии Тољикистон» - маърўза дар 

мавзуи “Рушди қонунгузории молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони 

истиқлолияти давлатӣ” (ш. Душанбе, 2021). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 

ва моњияти он унвонљў 8 маќолањои илмї, аз љумла, 5 адади онњо дар 

маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва 3 маќола дар нашрияњои дигар ба 

табъ расонидааст. 

Сохтор ва ҳаљми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ихтисорот, 

муқаддима, ду боб, панљ зербоб, хулоса ва номгўи адабиёт иборат мебошад. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия 166 саҳифаро ташкил медиҳад. 
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БОБИ 1. ПАЙДОИШ ВА ШАКЛГИРИИ ЌОНУНГУЗОРИИ МОЛИЯВЇ 

ДАР ДАВРОНИ ТОШЎРАВЇ ВА ШЎРАВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 

1.1. Ташаккул ва инкишофи муносибатњои молиявї  

дар Тољикистони тошўравї 

 

Њар як зинаи пешрафти љамъияти башарї бо афкору назарияњои гуногун 

дар пояњои мухталиф мавќеъ мегирад. Тањлил, тањќиќ ва омўзиши зиёди 

онњоро шохањои илми таърих, таърихи давлат ва њуќуќ, назарияи давлат ва 

њуќуќ ба зимаи худ гирифтааст. Бахусус, молия љузъи муњим, зарурї, умда ва 

ќисми људонопазири њаёти љамъиятию давлатї мебошад. Чун масоили 

молиёт, андоз, бољ, хирољ, суѓурта ва пул, ки љузъи муњимми ин падида 

мебошанд инсониятро дар њама марњилањои рушди сохти љамъиятию давлатї 

њамроњї менамуданд. Бояд таъкид намуд, ки масоили молиёт чун унсури 

мураккаб ва муњим мавриди танзими меъёрњои иљтимої ќарор доштанд. 

Далели ин гуфтањо сарчашмањои таърихї, аз љумла осори гаронарзиши 

олимони тамаддунофари миллати тољик мебошад.  

Муносибатњои молиявї дар таърихи давлат ва њуќуќи тољикон чун љузъи 

људонопазири њаёти љамъиятї ва давлатї дар њама марњилањои давлатдорї 

арзи њастї доштанд. Муносибатњои молиявии давлатї гуфта, њама гуна 

муносибатњо аз ќабили муносибатњои андозї, ќарзї, буљетї, гумрукї ва ѓ., 

дар назар дошта мешуд, ки дар робита ба пур кардани буљаи давлат ба миён 

меомаданд. Бояд тазаккур дод, ки фањмиши муносибатњои молиявии давлатї 

то кунун ќолаби худро дигар накардааст.  

Истилоњи молия решаи арабї дошта, асли онро калимаи мол ташкил 

медињад. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» калимаи мол чунин шарњ дода шудааст: 

«Молро аз он хотир мол гўянд, ки табъи инсон ба сўи он моил мебошад ва 

ба истилоњи ањли њисоб мол онро гўянд, ки ададеро дар нафси худаш зарб 

кунанд, он чи њосил шавад онро мол гўянд, чунонки чањорро дар чањор зарб 

карданд, шонздањ њосил шуд. Пас ин шонздањро мол гўянд»33. Дар 

 
33 Ѓиёс-ул-луѓот: иборат аз се љилд. – Душанбе: «Адиб», 1988. – С. 220. 
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«Фарњанги забони тољикї» калимаи мол чун дорої, сарват ва боигарї ва 

калимаи молия бошад, њамчун сарват ва дорої, пул ва наќдина шарњ дода 

шудаанд34. 

Зери мафњуми молияи кишвар идоракунии пулии кишвар ва дар асоси он 

ба воситаи муомилоти пулии муносибатњои молиявї, ки дар натиљаи вай 

фондњои гуногуни воситањои пулї, чи давлатї ва чи ѓайридавлатї таъсис 

меёбанд, фањмида мешавад. 

Дар робита ба ин, Л.Г. Вострикова менависад: «Дар адабиёти иқтисодї 

ва ҳуќуќї мафҳуми «молия» дар ду љиҳат ҳамчун маҷмӯї баррасї мешавад: а) 

муносибатњои иќтисодї, ки дар љараёни ташкил, тақсим ва истифодаи 

фондњои муайяни маблаѓњое, ки барои иљрои функсияҳо ва вазифаҳои давлат 

заруранд, ба вуљуд меоянд; б) фонди маблағҳое, ки давлат барои иљрои 

вазифаҳои худ сафарбар кардааст»35. 

Ба аќидаи Ю.А. Крохин молия як низоми муносибатҳои пулї дар бораи 

љамъоварї, таќсим ва истифодаи фондҳои пулї бо маќсади дастгирии моддї 

барои иљрои функсияҳо ва вазифаҳои давлатї мебошад. Дар айни замон, 

ќайд карда мешавад, ки молия муносибатҳои пулї мебошад, ки дар он яке аз 

иштирокчиён ҳатман давлат мебошад. «Муносибатҳои молиявї – таъкид 

мекунад муаллиф, – танҳо он муносибатҳои пулиро дар бар мегирад, ки 

мављудияти онҳо ба далели мављудияти давлат ба сифати маќоми идоракунї 

вобаста аст»36. 

Ба маънои васеъ, молия на танҳо ба маблаѓҳои давлатї, балки ба 

маблаѓҳои шахсони ҳуќуќї (ташкилотҳо) низ дахл дорад. Ин фаҳмиши 

истилоҳи «молия»-ро, аз љумла В.М. Мандритса дастгирї менамояд. Ба 

андешаи ў «молия маљмўи ҳама маблаѓњое, ки дар ихтиёри давлат ё 

ташкилот-корхона ќарор доранд, инчунин системаи ташкил, таќсим, назорат 

ва истифодаи онҳо мебошад»37. 

 
34 Фарњанги забони тољикї / Дар зери тањрири М.Ш. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Њошим, Н.А. Маъсумї. – М.: 
«Советская энциклопедия», 1969. – С. 669-670. 
35 Финансовое право для экономических специальностей: учебник / Кол. авт.; под общ. ред. проф. С.О. 
Шохина. – М., 2006. – С. 14. 
36 Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов. – М., 2004. – С. 3-5. 
37 Мандрица В.М. Финансовое право: издание 2-е, переработанное. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 3.  
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Дар робита ба ин мафњум, молия ба маънои моддї фондҳои пулии 

давлат, воҳидҳои ҳудудии он, шахсони ҳуқуқиро ифода мекунад. Ба маънои 

иқтисодї молия муносибатҳои иќтисодии ин субъектҳо дар ташаккул, таќсим 

ва истифодаи маблаѓҳои пулии онҳо мебошад38. 

Баъзе муаллифон ин нуќтаи назарро то андозае густариш медиҳанд, аз 

љумла дар таркиби маблаѓгузории фондҳои пулии «субъектҳои гуногуни 

соҳибкорї ва давлат»-ро ворид менамоянд. Дар ин замина, «субъектҳои 

гуногуни соҳибкорї» ҳам ташкилотҳо ва ҳам соҳибкорони инфиродиро дар 

назар доранд39. 

Ниҳоят, ба маънои васеъ истилоҳи «молия» бо истилоҳи «пул» ва 

«муносибатҳои пулї» тавъам фаҳмида мешавад. 

Ба андешаи Т.С. Ермакова «дар љараёни фаъолияти иќтисодї, бисёр 

муносибатҳои молиявї ба вуљуд меоянд, аммо на ҳамаи онҳо бо меъёрҳои 

ҳуќуќи молиявї танзим карда мешаванд. Масалан, муносибатҳои 

шартномавии байни таъминкунандагон ва истеъмолкунандагони ашёи хом, 

мавод ва маҳсулоти тайёрро меъёрҳои ҳуќуќи гражданї танзим мекунанд. 

Муносибатҳои меҳнатии байни корхонаҳо, ташкилотҳо ... ва кормандоне, ки 

дар онҳо кор мекунанд, бо меъёрҳои ҳуќуќи меҳнат танзим карда мешавад»40. 

Ҳамин тариқ, вай ба шумораи муносибатҳои молиявї, ба монанди 

муносибатҳои иќтисодї, ба монанди муносибатҳои молї-пулї ва 

муносибатҳои музди меҳнат ишора мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки фаҳмиши истилоҳи «молия» ба маънои васеи худ, ки 

ҳама намудҳои муносибатњои пулиро дар бар мегирад, таърихан ба 

назарияҳои иќтисодї ва ҳуќуќии англисї ва амрикої хос аст, ки дар он 

падидањои молиявї ҳамчун ҳама гуна падидаҳое, ки танҳо бо пул алоќаманд 

эътироф карда мешаванд (бонкҳо, ташкилотҳои суѓурта ва ѓ.) ва 

 
38 Финансовое право: учебник / Отв. ред. Н.И. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2002. – С. 
20-21. 
39 Мандрица В.М., Рукавишникова И.В., Дружинин Д.Н. Финансовое право / Под ред. проф. В.М. 
Мандрицы. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 8. 
40 Ермакова Т.С. О системе советского финансового права // Правоведение. – 1975. – №2. – С. 77. 
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маблаѓгузорон – шахсоне, ки дар муомилоти пулї иштирок мекунанд, 

фањмида мешавад. 

Дар доираи фаҳмиши васеъ одатан се гурўҳи молия људо карда мешавад: 

1) молияи давлатї; 2) маблаѓгузории корпоративї (маблаѓ ва захираҳои 

ташкилотњо); 3) маблаѓгузории хонаводањо (маблаѓгузории ањолї). 

Ба андешаи мо, молия бояд ҳамчун ҳама маблағҳои пулї (фондҳои пулї 

ва дороиҳои гардишии молиявї), ки барои таъмини вазифаҳои давлат ва 

воҳидҳои маъмурию ҳудудии он хизмат мекунанд, фаҳмида шавад. Дар илми 

ҳуќуќшиносї ва иќтисод дар мавриди тафриќаи категорияҳои «молия» ва 

«иќтисоди пулї» ягон созиш вуљуд надорад. 

Молия аксар ваќт бо истилоҳи «пул» муайян карда мешавад, ки на ҳама 

ваќт дуруст аст. Молия худ пул нест, дурусттараш, на ҳама пул, балки танҳо 

як ќисми алоҳидаи он мебошад, ки ба давлат ва воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

он имкон медиҳад вазифаҳои иљтимоию иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва дигар 

вазифаҳои дахлдори худро иљро намоянд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аксар њуќуќшиносони соњаи молиявї 

муносибатҳои молиявиро ҳамчун муносибатҳои тақсимотӣ тавсиф мекунанд. 

Аз ин рӯ, агар муносибат таќсимнашаванда набошад, он молиявї нест. 

Аммо, агар ин муносибат молї набошад, он гоҳ ҳељ гуна асосе барои 

баррасии он вуљуд надорад, ки ин муносибат дар раванди фаъолияти 

молиявии давлат ба вуљуд меояд. Гарчанде ки дар айни замон он бешак ба 

категорияи «муносибатҳое, ки дар љараёни фаъолияти давлат дар ташаккул, 

таќсим ва истифодаи маблаѓњои давлатї ба вуљуд меоянд» фаро гирифта 

шудаанд. 

Дар натиља, ба андешаи мо, бояд эътироф кард, ки категорияи «молия» 

муносибатҳои таќсимотии пулиро дар бар мегирад, ки дар љараёни ташаккул 

ва харљи маблаѓњои пулї ба вуљуд меоянд. Муносибатҳо оид ба истифодаи 

маблаѓњо муносибатҳои молї-пулї буда, хусусияти таќсимотї надоранд. Аз 

ин рў, онҳо ба молия дохил карда намешаванд. 
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Молия ва муносибатҳои молиявї таърихи ќадима дошта, давраҳои 

ташаккули алоҳидаро сипарї намудаанд. Вобаста ба даврабандии инкишофи 

муносибатҳои молиявї дар назарияи њуќуќи молия нуктаҳои назари ягона 

вуљуд надорад. Масалан, ба андешаи А.С. Чуева, П.М. Курдюк, И.Н. 

Иваненко ташаккули сарчашмаҳо дар илми ҳуќуќи молиявї дар якчанд 

марҳила сурат гирифтааст, ки онҳоро ба таври шартї метавон ба: марҳилаи 

ибтидої, марҳилаи шӯравї ва марҳилаи муосир таќсим кард41. Ба андешаи 

муҳаќќиќон марҳилаи ибтидої (аз асри XIX – то ибтидои асри XX) бо он 

тавсиф мешавад, ки илми молия ва ҳуќуќи молиявї дар асоси Оинномаи 

донишгоњњои таълимии империя ба барномаи таълимї дохил карда шуда, 

дар факултаҳои њуќуќшиносї шуъбаҳои ҳуқуқи молиявї таъсис дода 

мешаванд.  

Яке аз масъалаҳои асосии ин давра, ки зеҳни олимони молиявиро ба худ 

љалб карда буд, масъалаи љои њуќуќи молиявї дар низоми соҳаҳои 

таъсисёфтаи ҳуќуќ ва људо кардани он аз соҳаҳои дигар, аз љумла аз ҳуќуќи 

байналмилалї, маъмурї ва гражданї буд. Марњилаи шӯравї дар рушди 

сарчашмаҳои њуќуќи молиявї бо ташаккули давлат ва ҳуќуќи Шўроии 

сотсиалистї ќайд карда шуд. Марҳилаи сеюми муосир (аз ибтидои солҳои 90-

ум то имрўз) бо дигаргуниҳои демократї, гузариш ба иќтисоди бозорї, 

ҳамгирої ба љомеаи байналмилалї, инчунин таѓйироти куллї дар низоми 

ҳуқуќї сурат мегирад. 

Даврабандии муаллифон на он қадар дуруст ба назар мерасад, зеро 

инкишофи муносибатҳои молиявиро ба пайдоиш ва ташаккули фанни 

таълимии ҳуқуқи молиявї алоқаманд намудаанд ва таърихи ќадимаи 

муносибатҳои молиявиро ба инобат нагирифтаанд. 

Таъкид кардан ба маврид аст, ки объекти танзими ќонунгузории молияи 

давлатї дар раванди таърихи ѓании давлатдории тољикон гуногун буда, сол 

ба сол зиёд ва васеъ гардидааст. 

 
41 Финансовое право (общая часть): учебное пособие для бакалавров / А.С. Чуева, П.М. Курдюк, И.Н. 
Иваненко. – Краснодар, 2013. – С. 51. 
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Дар таърихи давлатдории тољикон то пайвастани Тољикистон ба 

Иттињоди Шўравї танзими муносибатњои молиявї асосан дар се самти зерин 

љой дошт: 

1. Танзими муносибатњои молиявї дар самти андоз; 

2. Танзими муносибатњои молиявї дар самти пул ва муносибатњои пулї; 

3. Танзими муносибатњои молиявї дар бахши суѓурта. 

Бо маќсади дуруст тањлил ва ошкор сохтани муносибатњои молиявї ва 

омехта накардани ин се унсури муњими молиявї мо зарур мешуморем, ки бо 

навбат онњоро дар даврањои муайяни таърихї ба таври мухтасар тањлил 

намоем. 

Танзими муносибатњои молиявї дар самти андоз. Яке аз љузъњои муњими 

молия ин андоз ба њисоб мерафт. Андоз нишонаи муњими давлат дар њама 

давру замон буд ва њаст. Давлат бидуни мављудияти андоз функсияњои худро 

иљро карда наметавонад. Сарчашмањои таърихї аз он далолат мекунанд, ки 

андоз ва ё худ пардохтњо њатто ќабл аз мављудияти давлат, яъне дар љомеањои 

то давлатї арзи њастї доштанд. 

Инсоният барои њимояи њуќуќу манфиатњои худ аз ѓасби таљовузкорон 

ба роњбарони љомеањои тодавлатї пардохтњои муайян, ки одатан дар шакли 

натуралї пардохт мекарданд. Ба андешаи мо, муносибатњои молиявии 

оммавї на танњо њангоми мављудияти давлат вуљуд доштанд, балки ќабл аз 

пайдоиши давлатњо низ дар шакли муайян мављуд буданд. Ногуфта намонад, 

ки аксари муњаќќиќон пайдоиши андозро бо пайдоиши давлат нисбат 

медињанд. Аз њар ду љињат муносибатњои молиявї дар шакли андоз таърихи 

нињоят ќадима дошта, дар асоси урфу одат, меъёрњои динї ва амру 

фармонњои шоњон муќаррар ва танзим мешуданд. 

Молия ва муносибатҳои пулї ќисми таркибии сиёсати ҳар як давлатро 

ташкил дода, дар ҳар як давраи таърихии мављудияти давлатҳо 

муносибатҳои молиявї бо тарзу шаклҳои мухталиф мављуд буданд.  

Олими тоҷик И. Умарзода дар асоси омўзиши китобњои «Авесто», 

«Шоҳнома»-и Фирдавсї, «Таърихи Табарї» ва дигар маъхазҳо ба хулосае 

меояд, ки аввалин ташаккули давлатдорї дар таърихи башарият маҳз дар 
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Осиёи Марказї ба вуљуд омада, асосгузорони он Турониён будаанд. Мањз 

Турониён пояи тамаддуни ориёиро гузоштаанд. Халќи Турон њамчун ориёї, 

ба андешаи И. Умарзода, дар њазораи X пеш аз мелод дар њудуди муосири 

Осиёи Миёна ташаккул ёфтаанд. 

Шоњони давлати Турониён дар як замон Каюмарс, Хошанг, Тањмурас, 

Љамшед, Зањњок, Фаридун, Манучеҳр буданд. Дар замони Манучеҳр 

давлатдории Турон ба ду ќисм – Турон ва Эрон таќсим шуда, давраи баъдї 

бо љангҳои пайвастаи байни онҳо тавсиф мешавад. Сарчашмаҳои дигар 

мављудияти сулолаи Турониёнро эътироф мекунанд, вале давраи ҳукмронии 

онҳо андаке дертар, яъне ба ҳазораи 4 ва 3 то милод рост меояд42. 

Давлат њамчун нињоди ташаккулёфтаи љамъиятї фаъолияти худро дар 

самтњои гуногуни њаёти љамъиятї љињати ноил гардидан ба њадафњои худ бо 

истифода аз усулу ѓояњои миллию анъанавии давлатдорї роњандозї 

менамояд. Бењуда нест, ки яке аз нишонањои бунёдии давлатро ситонидани 

андоз ном мебаранд. Чунки, мањз давлат метавонад њамчун субъекти 

андозситон дар муносибатњои андозї баромад намояд43. 

Вобаста ба пайдоиши андоз фикру аќидањои мухталиф чи байни 

олимони ватанї ва чи олимони хориљии соњањои њуќуќу иќтисод љой доранд. 

Т.Ю. Юткина менависад, ки «дар таърихи фалсафа маънои мафҳуми «андоз» 

аз мафҳуми «давлат» ќадимтар аст. Яъне муаллиф ба он ишора мекунад, ки 

андоз аз давлат дида пештар дар љомеа пайдо гардидааст. Баробари ташкил 

ёфтани аввалин сохторњои давлатї шаклњои андоз аз ќисмњои 

номуташаккилона ва тасодуфї тадриљан ба унсурњои низоми созанда табдил 

меёбанд, ки ба эњтиёљоти њукумати алоњида мувофиќ буданд. Аз ин бармеояд, 

ки давлат ташаккули низомнокии системаи андозро ба вуљуд овардааст»44. 

Аз даврони ќадим муносибатњои молиявї дар аксари мамлакатҳо мављуд 

буд ва давлатњо (бахсус, шоњ, амирон) ислоњотњои пулї гузаронида, 

муносибатҳои пулиро таљдид менамуданд. Ҳамзамон, аз замонҳои ќадим 

 
42 Иброњим Умарзода. Ориён. – Душанбе, 2002. – С. 21. 
43 Ѓафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Њуќуќи молиявии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: 
«Ирфон», 2021. – С. 17. 
44 Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. 2-е изд., перераб. и дополн. – М., 2003. – С. 23. 
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ниҳодњои махсус барои идоракунии молия ташкил гардида буд. Молия ва 

масоили вобаста ба он дар «Авесто» ба таври мушаххас тасвир ёфтааст. 

Молиёт дар њамон замонњои ќадимтарин њам яке аз љабњањои маљмўи 

муносибатњои иќтисодии мардумонро ташкил медод. 

Яке аз донишмандони эронї Абдуллоњи Розї дар китоби худ «Таърихи 

муфассали Эрон» чунин овардааст: «Тарзи вусули молиёт ќабл аз Анўшервон 

бар рўи пояи мањкаме набуд, бар њасби авзои филоњатии мамлакат ва ќурб ва 

ё баъди арозї нисбат ба мањалли муайяне ё дар макони махсус аз як бистум 

то як рубъ мањсули заминро дарёфт медоштанд. Ин тарзи вусули молиёт, 

гузашта аз ин њељ гуна асосе надошт, зеро инро дучори зањмат ва њасорат 

менамуд, чи ањаде наметавонист мањсулро бардорад, магар ин ки ќаблан 

маъмури молия њозир шуда, њаќќи давлатро забт намояд. Ва бинатиља боду 

борон мањсулро аз байн бурда, њасорати куллї ворид менамояд. Ќубод хост 

ин равияро барњам занад, вале умр ба ў вафо накард ва таѓйири онро ба 

Анўшервон гузошт»45. 

Балъамї ва Табарї њангоми тасвири њаёти љамъиятию давлатї дар 

давлати Сосониён дар бораи таѓйиротњои бахши андоз ёдовар шуда, иброз 

медоранд, ки ситонидани андоз аз шакли натуралї ба шакли пулї мањз дар 

њамин давра шурўъ мешавад. Муаллифони мазкур дар хусуси мављуд будани 

андоз дар шакли асл (натура) ёдовар мешаванд. Њамин тавр, Ќубод ба 

мушкилоти љамъоварии андозњо аз ањолии оддї рў ба рў мегардад, чунки дар 

ин марњила соњибони дарахтони њосилдињанда њатто кўдаконро иљозат 

намедоданд аз њосили дарахтон истеъмол намоянд (дар њикоя сухан дар 

бораи ангўр меравад). Бинобар ин, Ќубод аз коњини коњинон, вазирон ва 

андозситонон мепурсад: «... барои хуб шудани њолати андозсупорон чї бояд 

кард, дар ин њолат коњини коњинон ва вазирон андешањои худро пешнињод 

менамоянд...»46. 

 
45 Муњаммад Рашшод. Фалсафа аз оѓози таърих. Љилди 1 ва 2. – Душанбе: «Ирфон», 1990. – С. 101. 
46 Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Проблеммы власти и правосудия в «Авесте» // Авеста в истории и культуре 
Центральной Азии: сб. науч. Сб., науч. Ст., посвящ. 2700-летию создания «Авесты» - 10- летию 
независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2001. – С. 115-131. 
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Дар давраи ислоњоти Ќубод ва идомаи ислоњоти Анўшервон андозњо дар 

шаклњои 1/5, 1/4 ва даҳяк ситонида мешуданд. Анўшервон аз рўи васияти 

Ќубод ањолиро аз пардохти андози дањякї озод намуд47. 

Ишора карда мешавад, ки мувофиќи фармоиши Анўшервон аз њар 

ќитъаи замин рўёнидани андози наќдї ва љинсї ба амал наояд, зироаткорон 

њуќуќи ѓунучини њосилро соњиб намешуданд. Бо ин сабаб њамаи заминњои 

зироат ва боѓњо ба рўйхат гирифта мешавад. Барои рўёнидани андози сарона 

њам Анўшервон дигаргунињо ворид намуд. Вай ањолиро ба табаќањо људо 

мекард. Пиронсолони калонтар аз 50-сола ва то 30-сола аз андоз озод карда 

мешуданд. Аз яњудињои насронї ва намояндагони мазњабњои дигар андози 

сарона (љизя) рўёнида мешудааст. Занону кўдакон њам аз андозсупорї озод 

буданд. 

Маблаѓи андозро пешакї амиќ мекарданд ва њар чормоња њиссаи 

муайяни вайро месупориданд. Рўњониён барои нарасидани љабри зиёд бар 

мардум арбобони молияро назорат мекарданд. Андозњо дар намуди наќдина 

– тиллову нуќра ва ё љинсї буда, дар намуди молу колоњо, ѓалла, хўрокворї, 

канизон (мард ё зан), асп ва монанди инњо рўёнида мешудаанд. 

Мувофиќи ќоидаи амалкунанда сатрапњои алоњида, музофотњою иёлатњо 

аз андоз озод карда мешуданд. Њокимони онњо соле як маротиба ба хазинаи 

подшоњї туњфа оварда месупориданд. Одатан њиссаи зиёди порсиён аз андоз 

озод буданд, чунки ба салтанати Њахоманишиён дар пойдор гардидани 

њокимияташон мадад расонида буданд. Њокимон, сатрапњо аз ањолии 

музофоти худ на танњо ба фоидаи хазина, балки барои худашон њам андоз 

меситониданд. 

Андоз-рента њангоми ба давлати Њахоманишињо дохил шудани Осиёи 

Миёна дар асрњои VI-IV пеш аз милод шакли мушаххаси андозро мегирад ва 

ҳам дар шакли пул ва ҳам дар шакли натуралї ситонида мешавад. Тамоми 

давлати Њахоманишиҳо ба округњои њарбї-бољї (сатрапї) таќсим шуда буд, 

ки онҳоро ҳокимон (сатрапҳо) идора мекарданд. Сатрап, ки бевосита ба 

 
47 Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных 
отношений. – Душанбе: «Дониш», 2001. – С. 105. 
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подшоњ итоат мекард вазифадор буд, ки дар мавзеи худ андоз ситонад ва 

лашкарро нигоњ дорад. Ҳар як сатрап андози асосии солонаро бо пули нақд 

ва дар шакли натуралї, яъне бо маҳсулоти ҳунар, маъдан, кишоварзї ё 

чорводориаш мепардохт. Ба ѓайр аз ин андозу бољњо, инчунин хирољњои 

алоњида низ мављуд буданд48. 

Яке аз воситањои аз ањолии Осиёи Миёна ситонидани андозњои иловагї 

дар давраи Њахоманишињо ин вобаста ба соњилмустањкамкунї бо маќсади 

пешгирии обхезињо буд. Ањолї, инчунин харољоти кушодани дарёњоро, ки 

ќаблан бо маќсади пешгирии обхезї мустањкам карда шуда буданд, андоз 

месупориданд49. 

Дар маљмўъ, бояд гуфт, ки дар ќаламрави њозираи Тољикистон аз замони 

таљзияи љамъияти ќабилавї то ба вуљуд омадани муносибатњои феодалї, яъне 

давраи мављудияти тарзи истењсоли «осиёї», навъи асосии андоз – андози 

рента («хирољ») буд, ки то 30-40 фоизи арзиши маҳсулоти истеҳсолиро 

ташкил медиҳад. Бољҳои гумрукї хирољи савдо ва почта ва ѓ., дар даврањои 

баъдї амалї шуда, аҳолї ба корњои маљбурии љамъиятї («њашар») љалб 

карда мешуд. 

Намуди асосии андоз дар Суѓд ва Тахористон дар давраи ба давлати 

Сосониён дохил шудани онњо андози замин - «хирољ», андоз аз даромади 

косибон ва савдогарон, бољњо аз савдои беруна ва ѓ. буд. Дар маъмуриятњои 

марказї ва мањаллї шоњон коргарони доимї барои гирифтани андоз 

доштанд. Ќисми асосии даромади андоз ба давлати Сосониён њамчун туњфа, 

ки аломати тобеият буд, дода мешуд50.  

Бояд гуфт, ки дар асрњои ІХ-Х дар давлати Сомониён сохтори 

мутаносиби идораи давлат, аз љумла љамъоварии андоз ва истифодаи 

маблаѓњои давлатї ташаккул ёфт51. 

 
48 Исломов Т.С. История становления и развития национальной налоговой системы Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2006. – С. 45. 
49 Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. I. – Душанбе, 1989. – С. 93-94. 
50 Исломов С.И. Очерки истории экономической мысли таджикского народа эпохи феодализма. – Душанбе, 
2002. – С. 167. 
51 Негматов Н.Н. Государство Саманидов. – Душанбе, 1977. – С. 120-121. 
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Низоми андозбандї ва умуман муносибатҳои молиявї дар аҳди 

Сосониён бо тариқи санади ҳуќуќї ба номи «Қонуннома» ба танзим 

дароварда мешуд. Дар натиљаҳои тањќиќотњои таърихї ва ҳуќуќї маълум 

гашт, ки дар марҳилаҳои муайяни таърихї дар давраи ҳукмронии Хисрави I 

ислоҳотҳо дар соҳаи андозбандї, хусусан андози замин ва андози сарикасї ва 

љамъоварии фавќулода ба ҳисоб мерафтанд.  

Мувофиќи ислоњоти андозбандии Хисрави I миќдори тафриќавии 

андози замин ба роҳ монда шуд, ки ҳаҷми он аз миқдори замин, тарзи обёрї 

намудани он, навъи ҳосил вобаста буд. Андози замин, андози сарикасї дар 

шакли пулї гирифта мешуд52.  

Низоми идоракунии молиявї ба зиммаи оморгар гузошта шуда буд. 

Вазифаҳои асосии оморгар ин идоракунии молу мулки давлатї, харољот ва 

даромади давлатї ва дигар вазифањое, ки ба андоз ва хазинаи Сосониён 

алоќаманд буд, ба ҳисоб мерафт. 

Яке аз омилњои пешрафта будани низоми андоз дар давлати Сомониён 

љараёни ќабул кардани ќарор буд. Амирони сомонї дар фаъолияти худ 

кўшиш доштаанд, ки адл, тартиб ва одобро дар идоракунии давлатї ба таври 

ќатъї риоя намоянд. Байњаќї дар таърихаш дар ишора ба Наср ибни Ањмади 

Сомонї сухани зеринро наќл мекунад: «Њарчи ман дар њашм фармон дињам, 

то се рўз онро имзо накунанд, то дар ин муддат оташи хашми ман сард шуда 

бошад ва шафеъонро сухан ба љойгоњ афтод ва он гоњ назар кунам ба он ва 

пурсам, ки агар он хашм ба њаќ гирифта бошам, чўб чандон зананд, ки кам аз 

сад бошад ва агар ба ноњаќ гирифта бошам, ботил кунам он уќубатро ва 

бардошт кунам он касонро, ки дар боби эшон сиёсат фармуда бошам, агар 

лаёќат доранд бардоштанро»53.  

Низомулмулк дар «Сиёсатнома» аз фазилатњои зиёде, ки хоси давлати 

Сомониён буданд, ёд меорад. Аз љумлаи онњо яке он будааст, ки њар касро 

мувофиќи хизматаш батадриљ, баъди санљиданњо, баъди бовар њосил кардан 

ва танњо барои амали некаш њамчун мукофот вазифае медоданд: «чунон, ки 
 

52 Хољиев С.М. Ќонунномаи Сосониён њамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ: тадқиқоти таърихї-ҳуқуқї: диссертатсияи 
номзади илмњои ҳуқуќшиносї. – Душанбе, 2021. – С. 24.  
53 Сомониён дар оинаи таърих. – Хуљанд,1998. – С. 172.  
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ѓуломе харидандиву як сол ўро пиёда хизмат фармудандї. Ва чун як сол бо 

аспу тоза на хизмат кардї, дигар сол ўро ќарољўрї додандї, то бар миён 

бастї. Ва соли панљум, зине бењтар ва лагом кавкабу ќабои дороиву дабусие, 

ки дар њалќа овехтї… Агар шоистагиву њунари ў њама љо маълум шудї ва 

кори бузург аз дасти ў баромадї ва мардумдору худовандўст будї, он гоњ то 

сиюпанљсола нашудї, ўро амирї надодандї ва вилоят номзад накардандї»54.  

Исмоили Сомонї аввалин давлатдоре буд, ки маъмурияти на танњо 

сиёсї, балки пешрафтаи идоракунии иќтисодиро ташаккул дод. Ба андешаи 

академик Б.Ѓ. Ѓафуров сохтори мутаносиби идораи давлат, аз он љумла оид 

ба љамъоварии андоз ва истифодаи маблаѓњои пули давлатї (хазина) дар 

асрњои IX-X дар давлати Сомониён ташкил дода шуда буд55.  

Дар асрњои миёна маркази аз лињози иќтисодї рушдёфтаи Осиёи 

марказї Мовароуннањр, ки њудуди он байни дарёњои Сирдарё ва Амударё 

буд ядрои давлати Сомониён ба њисоб мерафт. Давлати Сомониён тавассути 

девонњои махсус таъсисдодашуда идора карда мешуд. 

Девони муставфї фаъолияти молиявии давлатро пеш мебурд. Сардори 

ин девонро дар баъзан аз сарчашмањои таърихї соњиби хирољ низ ном 

мебурданд. Новобаста аз он ки идоракунии молияи давлатї яке аз самтњои 

афзалиятноки давлати Сомониён буд, вай дар мустањкамнамоиву 

мутамарказнамоии давлат мусоидат намуд56. 

Дар давраи Сомониён девони муставфї ба корњои молия, харљу дахли 

хазинаи давлатї назорат мекард. Муставфї бояд илми њисобро хуб дониста, 

амонатдор мебуд. Даромад ва харљи солонаи тамоми кишварро баррасї 

карда, ба девони вазир њисобот медод. Њангоми тафтиши корманди давлат 

намояндаи ин девон њатман иштирок мекард. 

Девони ишроф ё мушриф пинњонї ба корњои давлатї, ба харољоту 

даромади хазинањо назорат мекард. Дар саросари кишвар ва њамаи девонњо 

ва идорањои давлатї мушриф пинњонї фаъолият карда, дар бораи шахсони 

зарурї гузориш медод. Омаду рафти мењмонон, нафароне ки аз хориљ 

 
54 Сомониён дар оинаи таърих. – Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. – С. 148. 
55 Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон: китоби якум. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С. 454-456. 
56 Азимов Ш. Государство и право Саманидов. – Душанбе: «Ирфон», 1999. – С. 57.  
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меомаданд низ аз чашми мушриф пинњон намемонд. Мушриф њатто аз паси 

фарзандони амир ва аъзои хонадони њукумат њам назорат мебурд. Баъзе 

касон дањ ё бист сол дар ягон девон, идораи давлатї, вилоят ё муассисаи 

муайян њамчун мушриф, вале расман дар вазифаи дигар кор карда, аз вазъи 

шањр ба девони марказї гузориш медоданд. Девони муставфї ҳамаи корҳои 

молиявї, яъне харљу дахли мамлакатро пеш мебурд57. 

Манбаъњои даромади хазинаи давлат аз роњњои зерин ба даст меомад: а) 

заминњои хосса, ки ба амир тааллуќ доштанд; б) бољу молиёт ва њадяи 

раисони шањру вилоят ва њокимони ниммустаќил; в) ѓаниматњои љангї. 

Андозњое, ки дар давлати Сомониён ва давлатњои пас аз он маъмул буд 

закот, хирољ, ушр ба њисоб мерафт. Ин навъ андозњо бояд мувофиќи 

муќаррароти динї ситонда мешуданд. Аммо, давлатдорони сомонї борњо 

барои љанг ё ниёзњои дигар соле ду маротиба аз мардум андоз меситонданд, 

ки баъзан сабаби сар задани шўришу ошўбњои мардумї мегардид. 

Дар давраи ҳукмронии Нўҳ ибни Наср (943–954) аломатҳои таназзули 

давлати сомонӣ ба таври равшан падидор мешаванд. Давлат дар солҳои 

аввали ҳукуматдории Нӯҳ ба душвории сахти молиявӣ рӯ оварда буд. Тибқи 

маълумотҳо дар соли 942 аз аҳолї ду карат андоз гирифта шуда буд. 

Душвории молиявӣ ба дараҷае расида буд, ки ба сипоҳиён ва ҳатто ба 

гвардияи амир вақти зиёде моҳона дода нашуд. Ин аҳвол дар байни аскарон 

норозигии ҷиддиро ба вуҷуд овард. Нӯҳ ибни Наср барои лоақал муваққатан 

паст кардани шиддати норозигӣ вазири худро ба сабабгори ин ҳама 

душвориҳои молиявӣ айбдор намуда, ба қатли ў фармон дод. Албатта, ин 

тадбир ба беҳтар шудани вазъияти молиявии мамлакат боис нагардид. 

Дар таърихи давлат ва њуќуќи тољикон андоз яке аз нишонањои 

давлатдорї буда, ифодагарии сиёсати мустаќилона дар бахши молия 

мебошад. Тањлили ин масъала аз нигоњи таърихї дар асарњои мутафаккири 

асри XIII Насриддини Тўсї «Дар молиёт» ва «Рисола дар расму оини 

подшоњони ќадим, тарзи гирифтани молиёт ва хирољ ва масорифи он» хеле 

 
57 Бартолд В.В. тахмин мекунад, ки ин девон, эҳтимол, бо «девони хирољ»-и Аббосиён мувофиќат дошта 
бошад (Бартольд В.В., 1963. – С. 289).  
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љолиби диќќат тасвир шудааст. Ба аќидаи ў низоми андозбандї бояд ба тавре 

сохта шавад, ки њолати воќеии андозсупорро ифода намояд. Илова бар он, 

андоз набояд кўшиши ривољи истењсолотро бикоњонад58.  

Насриддини Тўсї шаклу навъњои андозро дар ањди Сомониён тавсиф 

менамояд, ки навъњои андозњоро, ба монанди ушр (андоз аз зироат), андоз аз 

замин ва амволи муфт, айнан «ашёи тааллуќ ба марњум, ки ба ў тааллуќ дошт 

ба камбағалон ҳамчун подош барои гирифтани гуноҳи майит дода мешуд» ё 

аз ҳисоби мероси марҳум садақа дода мешуд, «муҳр, тамға», яъне андоз аз 

тиҷорат, закот (андоз аз амволи манқул), ҷизя ва ғ., људо кардааст. Дар ин 

давру замон байни манобеи давлатї ва манобеи ҳукумат тафовуте тақрибан 

вуҷуд надошт. Сарвари давлат дороии мамлакатро њамчун сарвати хазинаи 

худ ихтиёрдорї мекард. 

Насриддини Тўсї ба ѓайр аз шаклњои зиёди андозњои пулї андозњоро 

дар шакли натуралї ва шакли корї низ ќайд мекунад. Дар љамъияте, ки асоси 

иќтисодиёт зироаткорї ва чорводорї буд, хирољ (андози замин) њамчун 

шакли асосии андоз ањамияти муњими ѓоявї дошт59. 

Муњокимаронињои Насриддини Тўсї оид ба андозњое, ки аз соњибкорон, 

косибон ва тољирон дар асрњои IX-X ситонида мешуданд, диќќати калон 

доранд. Вай менависад: «Дар аксари мавридҳо ба фоидаи хазина чизе 

ситонида намешуд, танҳо аз 240 динор барои тиҷорат 1 динор ба хазинаи 

давлат ситонида мешуд»60.  

Ба андешаи ин мутафаккири бузург, шоњи одилу раъиятпарвар буљети 

давлатию шоњиро аз њамдигар људо мекунад. Инљо сухан дар бораи буљети 

давлатию хонаводаи шоњон меравад, ки амалан аз њамдигар бояд људо 

бошанд. Дар акси њол тамоми мадохилоти давлати феодалї ба тасарруфи 

шоњ даромада, њамчун мудохилоти хонаводагї истифода шуда метавонист. 

Њамчун, моддањои асосии даромади давлатї подшоњи Н. Тўсї инњоро 

ёдовар шудааст: 

 
58 Ниг.: аз рўи асари Исломов С. Очерки истории экономической мысли таджикского народа эпохи 
феодализма. – Душанбе: «Нодир», 2002. – С. 149-152. 
59 Бобокалонов И. Аз афкори иќтисодии ниёгон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 242-243 
60 Исломов С. Таърихи назариёти иќтисодї. – Душанбе, 2001. – С. 73. 
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1) андозситонї; 

2) ѓаниматњои љанг; 

3) мулки меросхўрон надошта ва монанди инњо. 

Њамчун даромадњои хонаводаи подшоњї вай моддањои зеринро тасвир 

кардааст: 

1) мулкњо ва сарватњои меросї; 

2) ѓаниматњои љанг, таќрибан 20 фоизи он; 

3) туњфањову инъомњои њархела; 

4) сарватњои ёфтшуда; 

5) андозњои аз шикор; 

6) туњфањои подшоњони дигар. 

Дар баробари ин, мутафаккири мазкур иброз медорад, ки буљет бояд 

тарзе тањия гардад, ки даромади вай назар ба масрафоташ бештар бошад. Ин 

њолат устувории сиёсату давлатдорї ва баќиядории хазинаро таъмин хоњад 

кард61. 

Насриддини Тўсї оид ба молиёт ва љабњањои дигари давлатдорї 

тањлилњо гузаронида ќайд менамояд, ки харобии хољагињои мамлакатњо бо 

сабабњои зерин рух дода метавонанд: 

а) беиќтидорию ноуњдабароии давлат; 

б) ќалобикории мансабдорону сохторњои давлатї; 

в) сиёсати номавзуни андозгирї; 

г) норасоињо ва мањдудият дар маљмўи муносибатњои танхоњ62. 

Абунаср Муњаммад ибни Тархон Форобї бар ин аќидааст, ки сабабгори 

асосии пайдо шудани давлат талаботи одамон ба иттињод ва ёрмандии байни 

њамдигарї буда метавонад. Одамон барои он ки умр ба сар бурда тавонанд ё 

њаёташонро ба роњ монанд, ба маводу чизњои њархела эњтиёљ пайдо мекунанд, 

ки онњоро дар танњогї соњиб гаштан амри мањол аст63. Яъне одамон худ 

мехостанд сохторе бошанд, то ба он пардохти муайянро пардозанд ва 

 
61 Бобокалонов И. Аз афкори иќтисодии ниёгон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 242-243. 
62 Ибораи танхоњ њуќуќи аз ањолии мањалли муайян гирд овардани андозро ба шахсе фурўхтанро дар назар 
дорад. Яъне вай маблаѓеро пешакї ба хазина пешнињод карда, ба њамин васила андозро ба нафъи худ гирд 
меорад. 
63 Бобокалонов И. Асари ишорашуда. – С. 138. 
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зиндагии осудањолонаро ба ин васила ба даст оранд. Аз ин бар меояд, ки 

андоз на танњо аломат, балки заминаи пайдо гардидани давлат мебошад. 

Дар муносибатњои вобаста ба андоз ва андозбандӣ дар давлатҳои 

Ѓазнавиён, Ќарахониён, Ѓуриён ва Хоразмшоҳиён дар асрҳои XI ибтидои 

асри XIII дигаргунињои љиддї ба амал наомадааст. 

Дар низоми молияи давлатии Темуриён дар асрњои XIV-XV андоз аз 

замин ба тариќи мол, одатан сеяки њосилро ташкил мекард ё аз рўи масоњати 

замин ба тариќи пул ситонида мешуд64.  

Ба ѓайр аз хирољи замин боз бисёр андозњои дигари иловагї вуљуд 

доштанд, ки њам ба шакли пул ва њам ба шакли мол аз мардум меситониданд. 

Барои дарахтони њосилдори мевадињанда андози «сардарахтон» муќаррар 

гардида буд. 

Андози сарикасї, ки муѓулњо љорї карда буданд бо номи «саршумор» 

вуљуд дошт. Ба сабаби дуд кардан андоз мегирифтанд, ки «дудї» ном дошт. 

Андози «барид», яъне пўшта – «улоѓ» низ вуљуд дошт, ки дар асоси он ањолї 

маљбур буд ба њар чопар ё ќосид асп ёфта дињад. Яке аз шаклњои хирољ 

«бечорї» номида мешуд, ки онро дар сохтмон ва таъмири њисору ќалъа, 

кофтан ва тоза кардани каналу корезњо ва ѓ., кор мефармуданд. 

Дар шањрњо андозњои сирф шањрї вуљуд доштанд (дањяки ќисми молњои 

фурўхташаванда ситонида мешуд). Ба ѓайр аз он, њокимон бо амри худ 

метавонистанд шањриёнро андозњои иловагї банданд. 

Меъёри расмии хирољи замин дар ањди Љониён дар асрњои XVII-XVIII 

мисли пешин буд (сеяки њосил ситонида мешуд). Аммо хирољро пешакї 

барои чанд сол мегирифтанд ё онро зиёд мекарданд. Дар дасти заминдорони 

калон љамъ омадани захирањои зиёд дохилшавии хирољро ба хазинаи давлат 

коњиш медод65.  

Дар он давра, инчунин бољу хирољњои бевосита барои савдою 

њунармандї – тамѓа вуљуд доштанд.  

 
64 Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон: ќисми якум. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С. 654-657.  
65 Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Охирњои асри миёна ва давраи нав: китоби дуюм. – Душанбе: «Ирфон», 1983. – С. 
71.  
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Дар исломи асримиёнагї низ Истиќлолияти давлатиро дар алоќамандї 

бо андоз ва љамъоварии он медиданд. Аз ин рў, фаќењон бо назардошти 

меъёрњои шариат рољеъ ба ин масъала аќидањои худро изњор кардаанд. 

Доктринаи њуќуќї оид ба ин масоил тарѓибгарї «закот – унсури бинои 

мусулмонї» ва ходими Расули Худо «касе, ки аз пардохти закот саркашї 

кунад, аз дин хориљ аст»66 мебошад.  

Яке аз донишмандон ва мутафаккирони бузурги њуќуќи исломї –Имом 

Абуњанифа Нўъмон ибни Собити Кўфагї, ки дар миёни халќи мо бо номи 

Имоми Аъзам машњур аст, дар ин бобат андешањои љолиб рондааст, ки 

тањлили онњо имрўз њам аз нигоњи илмї ва амалї барои дарки зарурати андоз 

ва таъиноти иљтимоии он аз ањамият холї нест.  

Таълимоти њуќуќии Абўњанифа серљабња буда, он масъалањои мухталифи 

њуќуќї, давлатї, назариявї, оилавї ва ѓайраро дар бар мегирад. Дар байни 

таълимоти њуќуќии ў наќши закот њамчун як намуди андоз хоса аст.  

Закот маънои «покї» ва «зиёдат»-ро ифода намуда, аз молњои њалол 

рўёнида, дар «хазинаи давлат», яъне «байтулмол» нигоњ дошта мешавад. 

Таъиноти он дар дастгирии ятимону бечорагон ва инчунин њалли баъзе 

масоили сиёсї ифода меёбад67. 

Ашё ва неъматњое, ки закот барои онњо фарз аст: 

1. Ашёњои ќимматбањо, аз љумла тилло, нуќра, пул ва ѓ.; 

2. Чорпоёни хонагї, аз љумла мисли шутур, гов, гўсфанд, асп ва ѓ.; 

3. Матоъњои тиљоратї; 

4. Зироат ва меваљот. 

Нисбати неъматњои номбурда закот дар он маврид фарз мешавад, ки 

агар миќдорашон муайян бошад ва онро «нисоби том» мегўянд. 

Аз молњои истифодабарии шахсї, аз ќабили хўрок ва пўшокаи зарурї, 

косаю табаќ, воситањои наќлия, хонањои истиќоматї, китобњои мавриди ниёз 

ва молњои ёфташуда закот намеситониданд. 

 
66 Нуриев Б.Д. Закят в классическом мусульманском праве. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасӣ: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zakyat-v-klassicheskom-musulmanskom-prave (санаи муроҷиат: 20.02.2022). 
67 Коран в преводе Крачковского. – М.: Наука, 1990. – С. 59. 
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Мувофиќи таълимоти Абўњанифа пардохти закот ба њар фарди 

мусалмон фарз аст, агар: 

1. Озод бошад; 

2. Болиѓ бошад; 

3. Оќил бошад; 

4. Соњибнисоб бошад (яъне молаш дар муомилот бошаду арзиши 

иловагї ба даст орад); 

5. Як соли ќамарї бар молаш бигузарад, яъне камаш як сол молики он 

бошад. 

Њанафиён зимни пардохти закот ниятро шарт медонистанд, яъне нияти 

шахс бояд ба пардохти закот равона шуда бошад. 

Закот аз ашёњои ќимматнок, монанди тилло, нуќра ва ѓ. Аз Абўњурайра 

(р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуди: «Њељ соњибтилло ва нуќра (яъне 

соњиби тилло ва нуќра) нест, ки њаќќи он (закоташ)-ро аз он тадњия накунад, 

магар ин ки дар рўзи ќиёмат барояш тахтањое аз оташ сохта шуда ва дар 

оташи љањаннам доѓ гардида, пањлў, пешонї ва пўсташ бад-он карда мешавад 

ва чун сард (карда мешавад) шавад, дубора доѓ карда мешавад…»68. Аз ин 

њадис бармеояд, ки пардохти закот аз тилло ва нуќра њатмист, ба шарте ки 

«нисоби том», яъне миќдори муайян мављуд бошад. Он нисбати тилло 20 

мисоќ (воњиди вазн) ва нисоби нуќра 200 дирњам аст, ки баробар аст бо 140 

мисќол ва закоти њар ду рубъи (чоряки) ушри онњо 1/40 мебошад. 

Тилло: 1/40*20 мисќол =20/40=0,5 мисќол тилло. 

Нуќра: 1/40*200 дирњам = 200/40=5 дирњам. 

Аз ин бармеояд, ки рубъи (чоряки) ушри 20 мисќол тилло, ним мисќол ва 

рубъи ушри 200 дирњам, 5 дирњам аст. Бинобар ин, њар касе, ки 20 мисќол 

тилло дорад (бо њисоби имрўза 85 грамм ва чоряки он, яъне рубъи ушрии он 

таќрибан 2/1 грамм мебошад) бояд ним мисќолашро барои закот пардозат. 

Њар касе, ки 200 дирњам нуќра дорад (таќрибан ба 695 грамм ва рабъи ушрии 

он 14/8 грамм аст), бояд 5 дирњами онро пардозад. 

 
68 Нуриев Б.Д. Закят в классическом мусульманском праве. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасӣ: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zakyat-v-klassicheskom-musulmanskom-prave (санаи муроҷиат: 20.02.2022). 
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Закот аз чорпоёни хонагї: 

1) Шутур. Нисоби томи шутур аз 5 адад шурўъ мешавад. Бинобар ин, њар 

ки дорои 5 адад шутур ва ё бештар аз он буда ва дар як сол молики он бошад, 

закот бар ў фарз мегардад, ба ин тариќ: 

а) закоти 5 адад то 9 адад шутур – 1 гўсфанд; 

б) аз 10 то 14 адад – 2 гўсфанд; 

в) аз 15 то19 адад – 3 гўсфанд; 

г) аз 20 то 24 адад – 4 гўсфанд; 

ѓ) аз 25 то 35 адад -1 шутури моддаи яксола; 

д) аз 36 то 45 адад – 1 шутури моддаи дусола; 

е) аз 46 то 60 адад – 1 шутури сесола; 

ё) аз 61 то 75 адад – 1 шутури чорсола; 

ж) аз 76 то 90 адад – 2 шутури дусола; 

з) аз 91 то 120 адад – 2 шутури сесола. 

Сипас, аз 120 боло то замоне ки теъдоди шутурњо ба 149 адад бирасад, 

мувофиќи њисоби боло њисоб мекунем, ба ин тариќ: 

и) закоти 125 то 129 адад шутур – 2 шутури сесола ва 1 гўсфанд; 

к) закоти 130 то 134 адад шутур – 2 шутури сесола ва 2 гўсфанд; 

л) закоти 135 то 139 адад шутур – 2 шутури сесола ва 3 гўсфанд; 

м) закоти 140 то 145 адад шутур – 2 шутури сесола ва 4 гўсфанд; 

н) закоти 145 то 149 адад шутур – 2 шутури сесола ва 1 шутури яксола; 

о) закоти 150 адад шутур – 3 шутури сесола аст. 

Сипас, аз 150 ба боло то замоне, ки шумораи шутурњо ба 196 то 200 

нарасад, тибќи њисоби боло њисоб хоњем кард ва дар 196 адад шутур то 200 

шутур – 4 шутури сесола закот вуљуд дорад ва пас аз он муњосибаро аз сар 

мегирем ва то охир. 

2) Гов. Ҳисоби томи гов аз 30 адад шурўъ мешавад. Инчунин, закот дар 

он сурат вољиб мегардад, ки агар њар як гов ба яксолагї расад ва дар сањро 

чарад. 

а) закоти 30 адад гов – 1 гўсола аст; 

б) аз 40 то 59 адад гов – 2 гўсола аст; 
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в) аз 60 адад – 2 гўсолаи яксола; 

г) аз 70 адад – 1 гўсолаи дусола ва 1 гўсолаи яксола; 

ѓ) аз 100 адад – 2 гўсолаи яксола ва 1 гўсолаи дусола. 

Аз ин ба боло ба њамин гуна дар њар 10 гов фарзияти закот аз гўсолаи 

яксола ба дусола таѓйир меёбад. 

3) Гўсфанд. Нисоби пурраи гўсфанд аз 40 адад шурўъ мешавад. 

а) закоти 40 адад гўсфанд то 120 адад – 1 гўсфанд мебошад; 

б) аз 121 адад то 200 адад – 2 гўсфанд. Аз ин ба боло дар њар сад гўсфанд 

1 гўсфанд закот вуљуд дорад. 

Бояд ќайд кард, ки њукми гўсфанд ва буз дар закот як хел аст. 

4) Асп. Назди Имом Абўњанифа (р) барои асп низ закот вуљуд дорад. 

Соњиби нисоби асп метавонад барои њар асп 1 динор закот пардозад ва ё 

аспро нарх карда ва аз њар 200 дирњам 5 дирњам бипардозад. Вале дар назди 

Абўюсуф Муњаммад (р) барои асп закот вуљуд надорад. 

Барои хар ва хачир закот вољиб нест, агар онњоро бо маќсади тиљорат 

нагирифта бошанд. 

Закот аз зироат ва меваљот. Он чизе, ки аз замин мерўяд, аз љумла зироат 

ва меваљот ба истиснои чўб, алаф ва њезум андоз доранд ва ин намуди 

андозро аслан «ушр» меноманд. Ин намуди молиёт њисоби мушаххас 

надорад. Миќдори пардохти ушр ба намуди обёрї вобастагї дорад. 

Шахс метавонад, ки ушрро ба тоифањои зерин бидињад: 

1) Ба фаќир, яъне касе, ки моли ў камтар аз њадди нисоб аст; 

2) Ба мискин, яъне касе, ки чизе надорад; 

3) Омили закот (новобаста аз шароити зисташ музди кори худро аз 

њисоби закоти љамъшуда мегирад); 

4) Ба мукотаб – ѓуломе, ки хештанро бихарад; 

5) Ба ќарздоре, ки наметавонад ќарзи худро бидињад; 

6) Дар роњи Худо (Назди Имом Абуњанифа шомил ононе аст, ки ба 

љињод дар роњи Худо баромада, вале аз љамоат ва гурўњњои хеш људо шудаанд 

ва ба нафаќа эњтиёљ доранд); 
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7)  Ба мусофире, ки дар сафар дармондааст ва харљи баргашт ба ватанро 

надорад, њарчанд дар ватани худ фаќир набошад; 

8) Ба «муаллафатулќулуб» – ононе ки ба василаи закот ба ислом ва 

мусалмонон улфат дода мешаванд (њавасманд карда мешаванд), монанди 

ѓайримусалмон оне, ки агар ба онњо кўмаке бишавад ба дини ислом моил 

мешаванд ё дар љанг ба мусалмонон кўмак мекунанд. 

Пардохти закот дар мавриди зайл љоиз нест: 

1. Ба касоне, ки миёнашон ва закотдињанда ќаробати хешутаборї вуљуд 

дошта бошад, монанди падару модар, падаркалон, модаркалон ва ѓ.; 

2. Зан ба шавњар ё шавњар ба зан (бинобар назари Имом Абўњанифа); 

3. Ба зердастони хеш; 

4. Ба ѓуломе, ки нисфи пул барои озодии ў дода шудааст; 

5. Ба сарватманд, фарзанд ва зердастон; 

6. Барои бани Њошим, њарчанд фаќир ва мискин бошанд. Бани Њошим 

иборат аст аз авлоди Алї, Аббос, Љаъфар, Аќил ва Њорис бини Абўмуталиб.  

7. Ба ањли зима, њарчанд фаќир ва мискин бошанд. 

Ѓайр аз закот, дар таълимоти њуќуќии њанафиён боз дигар намудњои 

андоз мављуд буданд: 

1) Хумс – андозбандии моликият (1/5 њисса бо назардошти даромади 

солона); 

2) Ушр – андоз аз заминњои ушрї. Заминњои ушрї гуфта, он заминњоеро 

меноманд, ки сокинони он дини исломро бе мамоният ќабул намудаанд ё бо 

нишон додани андак мухолифат онро ќабул кардаанд. Ба ин гурўњ заминњои 

шањрњои Макка, Басра ва Ироќ дохил мешуданд.  

3) Хирољ – андози сарона аз замин. Заминњои хирољї заминњои халќњои 

тасхиршудае мебошанд, ки барои пањн шудани дини ислом монеаи сахт 

нишон дода, бо тариќи сулњ бастан заминњои худро ба навкарони араб 

супорида, дар он љо зиндагї мекунанд. Онњо заминњои худро коркард карда, 

аз он андоз (хирољ) месупориданд. Дар таълимоти Имом Абуњанифа 

заминњое, ки обёриашон аз њисоби дарёњои Љайњун, Сайњун, Фурот ва Даљла 

аст, њосилашон хирољї эътироф шудааст. Шогирди ў – Абўюсуф Муњаммад 
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(р) бошад зироатеро, ки аз истифодабарии ин чор дарё ба даст меояд, ушрї 

номидааст. Бисёри олимон дар он аќидаанд, ки заминњои араб ушрї буда, 

заминњои ѓайриараб хирољианд. 

Хирољ ду навъ мешавад: 

а) Хирољи муќосама – хирољест, ки чоряк ё панљяки њиссаи онро пеш аз 

кишт муайян менамоянд. 

б) Хирољи мувозафа – чунин хирољест, ки аз њисоби заминњои обї 

гирифта шуда, барои њар як љарибе, ки обёрї карда мешавад (як љариб=1260-

1592 м2) як соъ гандум (ќариб 3 кг) ва ё як соъ љав ё як дирњам додан зарур 

аст. Агар дар заминњои хирољи мувозафа офати табиї рух дињад, пас хирољ 

гирифта намешавад. 

4) Садаќаи фитр – пардохти садаќаи фитр барои њар мусулмони озод ва 

соњибнисоб фарз аст. Миќдори садаќаи фитр барои 1 нафар дар гандум ним 

соъ (1,5 кг) ва дар љав, хурмои хушкшуда 1 соъ (3 кг) мебошад69.  

Ќайд кардан лозим аст, ки андоз ва андозбандї яке аз самтњои нисбатан 

коркардшудаи фаъолияти илмии Абуњанифа (р) ва пайравони ў мебошад. 

Силсилаи асарњои илмии шогирдон ва пайравони ў – Ќози Абўюсуф 

Муњаммад «Китоб-ал-харољ», Бурњониддини Марѓелонї «Њидоя», Тољи 

Шариат «Мухтасар-ул-виќоя» ва дањњо дигарон, ки ба масъалаи андоз 

бахшида шудаанд, як силсилаи мукаммали таълимоти њуќуќиро оид ба андоз 

дар илми њуќуќи исломї муќаррар намуда, аз бисёр љињат бо дарки моњият, 

мафњум ва таъиноти иљтимоии андозу андозбандї дар љомеаи инсонї 

равшанї мебахшанд. 

Омўзиши онњо дар мавриди њатмї будани андозњо, ба камбаѓалон ва 

ятимон додани онњо, муайян намудани њадди нисоб ва ѓ., ки ба инкишофи 

мутаносиби гурўњњои иљтимої замина гузошта, маќсади таъмини озодию 

ободии аъзои љамъиятро ифода намуда, аз бисёр љињат ба њадафњои љомеаи 

шањрвандию давлати њуќуќии замони нав мувофиќат мекунад.  

 
69 Шарифов С. Андоз ва масъалањои рўёнидани он мувофиќи таълимоти њанафиён // Њуќуќшинос. – 2007. – 
19 март. – С. 14.  
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Њамин тавр, аз даврањои ќадим низоми андозбандии мардуми тољик аз 

лињози маќсад барои њалли масъалањои оммавї равона будааст. Дар 

даврањои гуногуни давлатдории миллї мустањкамшавии низоми андоз аз 

одилона будани андоз ва инсофи амалдорони андозситон вобаста буд. 

Фаъолияти амалдор њамчун хизматчии давлат њатман бояд дар доираи ќонун, 

инсоф ва њурмату эњтиром нисбат ба дењќон ва молистењсолкунанда, ки 

офарандаи неъматњои моддї мебошанд, сурат мегирифт. Талаби пардохтани 

андоз бошад, бояд ба имконияти њаќиќии ќобили пардохткунї доштани 

дењќон ва дигар андозсупоранда асос меёфт. 

Дар доираи зербоби мазкур тањлил намудан танзими муносибатњои 

молиявиро дар аморати Бухоро дар замони ҳукмронии сулолаи манғитҳо (аз 

нимаи дуюми асри ХVІІІ то ибтидои асри ХХ) ба таври пурра дар њамин 

зербоб ѓайриимкон мешуморем. Вобаста ба ин, танњо даромади хазинаи 

аморати Бухороро нишон додан ба маќсад мувофиќ шумурда мешавад. 

Садриддин Айнӣ ќайд менамояд, ки «соли 1913 даромади амир таќрибан 

30 миллион рубли тиллоиро ташкил дод. Моддаҳои хароҷот инҳо буданд: 

– нигоҳдории артиш (Сарбоз) – 1 миллион рубл; 

– мазмуни милиса (навкарњо) – 10 ҳазор рубл; 

– туҳфаҳо ва ҳадяҳо («тартукӣ»); 

– шахсони мансабдори гуногун ва рутбаҳои подшоњї - 1 миллион сум; 

– хароҷоти гуногун – 100 ҳазор рубл; 

– харољоти умумї – 2 миллиону 200 ҳазор рубл. 

Маблағи боқимонда, яъне зиёда аз 27 миллион рубл барои нигоҳубини 

шахсӣ бо хоҳиши амир ва ходимони ӯ сарф мешуд. Барои маорифи халќ ва 

нигањдории тандурустї хељ чиз сарф карда намешуд70. 

Танзими муносибатњои молиявї ба таври беинсофона ва нодилона љорї 

гардида буд ки ин раванд норозигии мардумро ба бор овард. Аз љумла, ба 

миён омадани шўриши Восеъ дар соли 1885 мањз дар заминаи 

андозситонињои барзиёд ба миён омада буд. 

 
70 Айнї С. Маводњо оид ба таърихи инќилоби Бухоро (ба забони ўзбекї). – М., 1926. – С. 108. 
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Тањлили низоми андозбандии гузаштагони миллати кўњанбунёди тољик 

аз он далолат мекунад, ки падидаи андоз ба таври комил дар доираи адолат, 

махсусан дар замони њукмронии Анўшервон ва давлатдории Сомониён ба 

роњ монда шуда буд.  

Мо дар муқаддима ҳам зикр намуда будем, ки андозҳо дар марҳилаҳои 

аввали инкишофи ҷомеаи инсонӣ, вақте ки иттиҳодияҳои қабилавӣ ба 

сохторҳои давлатӣ табдил меёбанд, шакл мегиранд. Онҳо хайрияҳое буданд, 

ки субъектҳо барои ҳифзи ҳаёт, озодӣ ва моликияти худ ба давлат медоданд. 

Ба сохти давлатї табдил ёфтани иттињодияњои ќабилавї марњилаи муњими 

пайдоиши андозњо мебошад. Аз ин рў, пайдоиши андозњоро дар њудуди 

имрўзаи Тољикистон бояд ба пайдоиши аввалин сохторњои давлатї дар ин 

њудудњо нисбат дод. 

Таъкид кардан ба маврид аст, ки дар љамоањои то давлатї як навъ 

пардохтњои ба андоз монанд арзи вуљуд дошт. Аз сабаби он ки имрўзњо ба 

сифати яке аз нишонањои андоз субъекти андозситон – давлат муќаррар 

шудааст, пардохтњои љамоањои тодавлатиро андоз гуфтан душвор мебошад. 

Таљрибаи танзими муносибатњои молиявї дар таърихи давлатдории 

тољикон имкон медињад, ки нуктаи зеринро ба тарзи хулоса ва 

мукаммалсозии ќонунгузорї ва татбиќи сиёсати давлатї дар бахши занон 

тавсия намуд. Баъзе аз марњилањои давлатдорї махсусан марњилаи 

њукумронии Анўшервон нишон медињад, ки дар он давра занон аз 

супоридани андоз ба таври пурра озод буданд. Баъди гузаштани асрњо то 

кунун Анўшервон чун подшоњи одил шинохта шудааст. 

Танзими муносибатњои молиявї дар самти пул ва муносибатњои пулї. 

Рушди молия ва муносибатҳои молиявӣ бо рушд ва ташаккули давлатҳо 

алоқамандии зич дорад. Молия муносибат барои ҷамъоварӣ ва тақсимот ва 

аз нав тақсим кардани сарвати миллї аст ва азнавтақсимкунї маҳз барои 

иҷрои вазифаҳои давлат зарур аст. Бо рушди васеи муносибатҳои бозорї 

муносибатњои молиявї гуногунтар мешаванд. Аз ҷумла, алоқаи ягонаи онҳо 

бо хазинаи амир, подшоҳ ё шоҳ аз байн меравад. Муносибатҳои пулї рушд 
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ва такмил меёбанд, хирољњо ва бољњои натуралї ба шакли прогрессивии 

андозбандї-пулї иваз карда мешаванд. 

Муаррихон Балъамӣ ва Табарї њангоми тасвири њаёти љамъиятию 

давлатї дар давлати Сосониён дар бораи таѓйиротњои бахши андоз ёдовар 

шуда, иброз медоранд, ки ситонидани андоз аз шакли натуралї ба шакли 

пулї мањз дар њамин давра шурўъ мешавад71. Яъне пул њамчун воситаи 

пардохт ва ќисми таркибии молия њанўз аз давраи давлатдории Сосониён ба 

сифати воситаи пардохт баромад менамуд. Сарчашмањои дигари таърихї аз 

он гувоњї медињанд, ки аллакай дар ањди ќадим низ масъалаи танзими 

муомилоти пулї ба роњ монда шуда буд. 

Дар ибтидо муносибатҳои молиявї дар давлатҳои ќадима дар шакли 

муносибатҳои пулї арзи вуҷуд дошт. Дар даврони қадим давлат (шоҳон, 

амирон) сиккаҳо бароварда, муносибатҳои молиявї тавассути онҳо амалї 

карда мешуд. Хусусияти хосси муносибатҳои пулии даврони қадим дар он 

зоҳир мегардад, ки воҳиди пулии давлат босуръат тағйир ёфта, иваз карда 

мешуданд. 

Дар асрҳои III-VII пеш аз милод дар бисёр вилоятҳои калон пул (танга)-

ҳои мисї, нуќра ва тилло сикка зада мешуданд ва дар муомилот ба кор 

мерафтанд. Тангаҳои мисӣ дар бозори дохилии вилоят, тангаҳои тилло ва 

нуқра дар муомилоти байналхалқӣ истифода мешуданд. Дар муомилоти 

байни вилоятҳо бештар тангаҳои нуқраро мувофиқи вазнашон кор 

мефармуданд. Дар тоҷикзамини шарқӣ се намуди тангаҳо: тилло, нуқра ва 

биринҷиро сикка мезаданд. Аммо, дар муомилот танҳо дирњамҳои нуқра ва 

пулҳои биринљї истифода мешуданд. 

Тангањои нуќраи шоњони сосонї – Фирўзи I (солњои 459-484) ва 

Варахрани V (солҳои 420-438) дар Бухоро ва баъд тамоми Суғд паҳн шуда 

буданд. Дар болои онҳо миҷмари оташ бо нишони Бухоро ва расми шоҳу 

навиштаҷоте, ки ному унвони шоҳро ифода мекард, сабт шудаанд. Тангаҳои 

 
71 Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Проблеммы власти и правосудия в «Авесте» // Авеста в истории и культуре 
Центральной Азии: сб. науч. Сб., науч. Ст., посвящ. 2700-летию создания «Авесты» - 10- летию 
независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2001. – С. 115-131. 
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мисї дар дохили вилоят дар муомилот буданд ва дар онҳо номи худованди 

шаҳр навишта мешуд. Масалан, дар болои тангаҳои Панҷакат номи 

фариштаи сарпарасти шаҳр ва рустои он Нанахудо навишта шудааст.  

Дар замони халифа Абдулмалик (685-705) сиккаҳои мусулмонї бо 

навиштаљоти «Ло илоња иллалоњу Муҳаммадан расулуллоҳ» ва номи халифа 

пайдо мешаванд. Пули тилло динор ном дошт ва вазни он 4,25 грамм буд. Як 

динор дар ибтидо ба 10 ва баъдҳо ба 12,2% дирҳам баробар буд. Вазни 

дирҳами нуќра 2,97 граммро ташкил мекард.  

Маъхазњои зиёд гувоњї медињанд, ки мубодилаи пулии байни мардуми 

муќимї ва ќабилањои бодиянишин низ љой доштааст. Аз асри XI то аввали 

асри XIII дар Осиёи Марказї сиккањои гуногун дар гардиш буданд. 

Сиккањои давлати Ѓазнавиён бисёртар дар љануби Тољикистон истифода 

мешуданд. 

Сиккањои давлати Ќарахониёнро ќариб дар cap то сари Осиёи Марказї 

пайдо кардан мумкин буд. Арзиши пули тилло дар ин давра назар ба 

даврањои пеш меафзояд. Бисёр шањрњои Осиёи Марказї пули тилло сикка 

мезаданд ва он тадриљан дар бозор пањн мегашт. Меъёри пули нуќра аз асри 

XI дар мамлакатњои Шарќ паст шудан гирифт ва он танҳо дар њудуди давлат 

гардиш мекард. Чунин њолат дар Осиёи Марказї бо номи буњрони пули 

нуќра маълум аст. Дар асрњои XI–XII тангањои нуќра аз гардиш нест 

мешаванд ва ба љойи онњо дирњамњои мисину нуќра ба муомилот мебароянд. 

Мамлакатҳои Осиё низ бо мол ва савдои худ дар таърих машҳур 

мебошанд ва дар онҳо муомилот рушд карда буд. Таърихшиносон тасдиқ 

менамоянд, ки дар асри ХХ пеш аз милод дар Чини Ќадим мурољиати чекї 

вуҷуд дошт ва аз ин бармеояд, ки созишномаи тасдиќшудаи шифоњї ё хаттї 

мављуд буд, ки тавассути меъёрњои њуќуќї ба танзим дароварда мешуд. 

Пайдоиши муносибатҳои пулиро метавон њамчун заминаи пайдоиши 

фаъолияти бонкї ва танзими ҳуқуқии он эътироф намуд. 

Минбаъд давра ба давра муомилоти пулиро коҳинон, яъне 

корпоратсияҳое, ки ба ивази ширкатҳои савдої ба вуҷуд омада буданд, амалї 
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менамуданд. Вазифаи асосии «корпоратсияҳо» пайдо кардани манбаъҳои 

маблағгузории маъбад ба ҳисоб мерафт. Коҳинон аз муомилот фоидаи худро 

ба даст меоварданд ва онро мувофиқи ваколатҳои аз тарафи давлат ва ҷомеа 

муайяншуда истифода мекарданд. 

Эътимоднокӣ ва кафолатнокии баланд аз тарафи давлат тибқи меъёрњои 

њуќуќ кафолат дода мешуд, ки ин шарти муњими дастгирии мурољиати пулї 

ва баланд гардидани эътимод ба амалиётњои бонкї ба шумор мерафт. Ба 

сифати эквивалент барои муомилоти бонкї тилло ва нуқраро истифода 

менамуданд. Намудњои нави кредит, аз ҷумла, «рибо» бо фоизи баланд ва 

«тањти гарави молу мулк» пайдо шуд, ки тибқи ин агар кредит баргардонида 

нашавад, молу мулк ба моликияти маъбад мегузашт. 

Корпоратсияҳо дар он давра ҳама имкониятҳои мавҷудаи муомилоти 

пулї, аз љумла њисоббаробаркунї-хазинавї, пардохтї-гардишї ва амалиёти 

қарзиро анҷом медоданд ва онҳо қоидаҳои устувори қонунгузории бонкиро 

эҷод намуда, онҳоро бо роҳи ворид намудани ислоҳот такмил доданд, ба ин 

васила дар пайдоиши њуќуќ ва қонунгузории бонкї сањм гузоштанд.  

Бо афзоиши сарвати коҳинон ва ќудрати њарбии онњо давлатњо оид ба 

тадриљан барњам додани инњисори маъбадњо вобаста ба баамалбарории 

муомилоти бонкї андеша намуданд. Бо њамин маќсад, тахминан асри VII пеш 

аз милод давлатҳо ба ҷамъ намудани тангаҳои фулузї бо маќсади 

стандартизатсия, пулсозї ва назорати ќонунии њамаи намудњои муомилот 

оѓоз намуданд. 

Пайдоиши пул ба рушди савдо ва муносибатҳои байни давлатҳо 

мусоидат намуд. Пул функсияи аслии худро, ба монанди ченаки арзиш, 

воситаи муомилот, пардохт ва ҷамъовариро амалї менамуд. Алоќањои нави 

иќтисодии миёни давлатњо ва гардиши доимии пул давлатњоро ба ташкили 

стандартњои байнидавлатї ва меъёрњои молиявии танзими муносибатњои 

пулї, дар алоҳидагї ташкили ќонунгузории молиявї дар соњаи муносибатњои 

молиявї-савдоии байни давлатњо водор намуд. 



47 

Њар сол талабот ба ќарз зиёд мегардид, ки ин ҳолат водор мекард, то ки 

дигар шахсон ба фаъолияти бонкї машѓул гарданд. Масалан, бонкдорони 

юнонӣ-трапезитҳо дар асри V пеш аз милод бо махсусиятҳои хоссаи худ 

(коргузорї ва баҳисобгирї) вуљуд доштанд. Бонкдорони юнонї бо дигар 

хизматгорон корњоро пеш мебурданд ва ҳамаи амалиётҳо бо тартиби њатмї 

дар китобњои савдо, сабти ќатъии амонатњо, њаљми пасандозњо, номи 

амонатгузорон ва шахсоне, ки пасандозро ќабул менамуданд, дарљ карда 

мешуд. Ин тартиби пешбурди амалиётњои бонкиро метавон њамчун 

стандартњои њатмии њуќуќи бонкии юнониён эътироф намуд72. 

Ҳамзамон, Юнони Ќадим њуќуќи бонкии худро ба Миср овард ва дар 

таърих дастнависҳо оид ба ташкили бонкҳои Миср вуҷуд дорад, ки онҳо бо 

фармони Искандари Мақдунї ташкил гардида, «бонкҳои шоњї» ном 

доштанд. Ин бонкҳоро юнониҳо бо мақсади ба мисриҳо нишон додани 

қонунгузорї ва тартиби мукаммали бонкии худ идора менамуданд. 

Дар адабиёти илмӣ қайд карда мешавад, ки дар Рими Қадим фаъолияти 

бонкӣ ва ҳуқуқи бонкӣ дар асри III пеш аз милод аз Юнони Қадим омадааст. 

Бонкҳои римиро «Мензарҳо» ва бонкдоронро «Аргентарҳо» ном мебурданд. 

Ба монанди юнониён, бонкдорони римӣ меъёрҳои ҳуқуқӣ ва махсусиятҳои 

танҳо баъзе аз амалиётҳои бонкиро муқаррар намуда буданд. Хусусияти 

фарқкунандаи бонкдорони римӣ дар ташкилот ва гузаронидани ауксион, ки 

дар онҳо молу мулки ба гарав гузошташуда фурўхта мешуд ва маблағи 

комиссионӣ гирифта мешуд, зоҳир мегардид. Бонкҳои давлатӣ дар Рими 

Қадим танҳо дар давраи Империяи бузурги римӣ ба вуҷуд омадаанд. 

Фаъолияти бонкии онҳо ба молу мулки давлатї, меъёрҳои ҳуқуқ ва 

андозбандї алоќамандии зич дошт. 

Бояд зикр намуд, ки яке аз шаклҳои маъмули таърихии амалиёти бонкӣ, 

ки боиси пайдоиш ва ташаккули фаъолияти низоми бонкӣ зина ба зина 

гардид гарав мебошад. Гарав яке аз беҳтарин ва қадимтарин воситаи 

таъмини иҷрои уҳдадориҳои ќарзї мебошад, ки ҳанўз римиҳои қадим 

 
72 Тедеев А.А. Банковское право: учебник 4-е издание. – М.: МПСИ. Воронеж: МОДЭК., 2011. – С. 25. 
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аҳамияти онро дар таъмини иҷрои уҳдадорї ба таври зайл муайян карда 

буданд: «бовар надорам ба қарздор, магар ба амвол»73. 

Бо пайдоиши Роҳи бузурги абрешим (яъне аз асри II то милод) амалиёти 

саррофӣ (сарроф-калимаи арабӣ, маънояш ивазкунандаи пул, баҳодиҳандаи 

сангҳои қимматбаҳо, донанда ва эксперти нишонаҳои пулӣ, ки пулҳои 

ҳақиқиро аз қалбакӣ фарқ карда метавонад) дар як қатор давлатҳои Осиё, аз 

он ҷумла дар ҳудуди давлатҳои тоҷикон ривоҷ ёфта буд. Масалан, дар 

Бухоро иншооти махсус сохта шуда буд, ки номи онро «Тоќи саррофон» 

меномиданд ва дар он ҷо саррофҳо ҷамъ шуда, амалиёти ивазкуниро 

мегузарониданд. 

Вазифаи асосии саррофон ивази пул бошад ҳам, онҳо инчунин дигар 

вазифаҳоро иҷро менамуданд. Масалан, дар бисёр давлатҳои Осиёи Марказӣ 

системаи чекҳо тараќќї ёфта буданд. Дар давраи Сомониён, дар амалиёти 

савдо ба ғайр аз тангаҳо, дар асри X чекҳои махсус истифода мешуданд.  

Ин амалиёт ба таври зерин ташкил карда мешуд: пулҳоро савдогарон 

дар ҷойҳои махсус ба саррофони боваринок месупориданд ва ба ивази он чек 

мегирифтанд ва пули худро дар асоси ин чек дар ҷои муқарраршуда 

мегирифтанд, ҳатто дар ҳудуди дигар давлатҳо. Ба ғайр аз амалиёти саррофӣ 

ва системаи чекҳо дар давлатҳои тоҷикон системаи пешпардохт вуљуд дошт. 

Ин система дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун «пешдод»74 

оварда шудааст. 

Дар асарҳои файласуф Абуҳомид Муњаммад Ѓаззолї низоми 

пешпардохт њамчун «салам» (калимаи арабї, маънояш пешпардохт) инъикос 

ёфтаанд. Ѓаззолї њатто дањ шарти ташкили амалиёти саламро нишон 

додааст, яъне пешпардохти молҳое, ки ҳоло истеҳсол нашудаанд75. Ин ва 

дигар амалиёте, ки имрӯза бонкҳои тиҷоратӣ дар тамоми ҷаҳон истифода 

мебаранд дар аввалин давлатҳои тоҷикон васеъ истифода мешуданд. 

 
73 Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар Љумҳурии Тољикистон: васоити таълимӣ зери таҳрири умумии 
д.и.ҳ., профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: «Деваштич», 2007. – С. 244. 
74 Абдулќосим Фирдавсї. Шоҳнома. – Душанбе, 1985. – С. 34. 
75 Каримов У. Андешањои иќтисодию бозоргонии Абӯњомиди Муњаммад Ѓаззолї (дастури таълимї). – 
Душанбе, 2001. – С. 23-24. 
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Таърихи пайдоиш ва инкишофи бонкдорӣ, ташкили низоми бонкии 

мамлакат ба пайдоиши пул ва муомилоти пулӣ алоқаманд аст. Муомилоти 

пулӣ дар қаламрави Тоҷикистон минбаъд дар аҳди Искандари Маќдунї ва 

Селевкиён (асри IV – миёнаи асри III то милод) рушд пайдо кард. 

Зикри ин матлаб муҳим аст, ки дар давраи ҳукмронии Антиохи I 

(ибтидои асри III то милод) дар Бохтар сиккахона амал мекард, ки дар он 

тангаҳои калони нуќрагї (тетрадрахма) бо ному тасвири шоҳ сикка зада 

мешуд. Шукуфоии бештари муомилоти пулї дар ќаламрави Тољикистон ба 

давраи мавҷудияти давлати Юнону Бохтар (асрҳои III-II то милод) тааллуќ 

дорад. 

Дар аҳди Кўшониён рушди муомилоти пулӣ идома ёфт ва хусусиятҳои 

нави мањаллї пайдо кард. Тангањо дар он айём аз тилло, нуќра ва мис сикка 

зада мешуданд. Дар ќаламрави Тољикистони қадим бештар аз 20 хазинаи 

тангаҳои кўшонї бозёфт гардидааст. 

Дар тангаҳои кӯшонӣ тасвирҳое, ки бо дини зардуштӣ робита доштанд, 

бартарї пайдо намуда буданд. Дар айни замон шоҳони кўшонї сиёсати 

мўътадили ҳамоии мазҳабиро амалӣ намуда, дар тангаҳои худ тасвири худои 

ҳиндувон Шива ва ҳамчунин Буддоро ҷой дода буданд. Онҳо халќу 

фарњангњои мухталифро муттањид намуда буданд, ки дар шароити ҳамзистии 

осоишта инкишоф меёфтанд. 

Дар асрҳои миёна муомилоти пулї дар давраи нахустин давлати 

мутаммаркази тољикон – Сомониён дар асрҳои IХ-Х то ављи аълои 

тараќќиёти худ расид. Дар ин замон, дар бештар аз 30 шаҳри Мовароуннаҳру 

Хуросон сиккахонаҳо амал мекарданд76. 

Дирҳамҳои Сомонӣ на танҳо дар ҳудуди ин давлат, балки фаротар аз 

қаламрави он дар муомилот қарор доштанд. Рушди минбаъдаи муомилоти 

пулї дар Осиёи Миёна ба давраи Темуриён (асри ХV) рост меояд. Хазинаҳои 

бузурги тангаҳои мисини Темуриён дар Душанбе, Хуҷанд, Њисор, Турсунзода 

ва маҳалҳои дигар бозёфт гардидаанд. 

 
76 Холиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 152. 
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Сикказании танга дар ќаламрави Осиёи Миёна то соли 1920 идома ёфт. 

Барориши нахустин пулҳои коѓазї дар қаламрави Осиёи Миёна, ки мисли 

сиккаҳои нуқра «танга» ном доштанд, ба солҳои охири ҳукмронии амири 

охирини Бухоро – Саид Олимхон рост меояд. Пулҳои коғазӣ бо арзиши 20, 

50, 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 танга ба муомилот бароварда шуда 

буданд. 

Дар асрҳои IХ–Х воситаи асосии муомилоти пулї дар Осиёи Миёна 

дирамҳое буданд, ки дар маъхазҳо дирамҳои хоразмї, мусайябї, муҳаммадї ё 

ќитрифї номида шудаанд. Ин тангаҳо бар хилофи дирамҳои исмоилӣ хеле 

камхат, вале хеле зиёд сурат доштанд. Сурати асосии рӯи ин тангаҳо чунин 

буд, дар як тарафаш сурати аз миён болои подшоҳ ва дар тарафи дигари он 

назргоҳи муқаддас бо оташу посбонон. Ин суратҳо тасвири схематикии 

суратҳои тангаҳои яке аз шоҳони Сосониён мебошад, ки дар асри V ҳукм 

меронд.  

Яке аз хусусиятҳои иқтисодиёти он давра ҳамин буд, ки хироҷ маҳз бо 

ҳамин се хели тангаи суратдор дода мешуд, вале ҳар як вилоят хақ надошт, ки 

бо кадом намуди ин тангаҳо хоҳад, бо ҳамон хироҷи худро диҳад, балки ҳар 

як вилоят уҳдадор буд, ки хироҷи худро фақат бо ҳамон навъи тангаҳо диҳад, 

ки барои он вилоят муқаррар шудааст. Масалан, вилояти Шош, ки конҳои 

зиёд дошт ва шаҳри Хуҷанд хироҷи худро фақат бо дирамҳои мусайябӣ бояд 

медод, ки таркиби нуқраи ин дирамҳо хеле тоза буд. Суғд ва маркази он 

Самарқанд, инчунин Фарғона чун хироҷ бояд дирами муҳаммадӣ медоданд. 

Бухоро бошад, фақат дирами қитрифӣ медод ва ғ. Хироҷи вилояти Уструшан 

бошад, 48 ҳазор дирами муҳаммадӣ ва 2 ҳазор дирами мусайябӣ буд. 

Аз ин мебарояд, ки ин се намуди дирам аз ҳамдигар фарқи калон 

доштаанд, вагарна ҳар як вилоят метавонист хироҷи худро ба ҳамон дираме 

диҳад, ки мехоҳад. Дар бобати фарқи дирамҳо ду ақида ҳаст – мувофиқи 

ақидаи якум фарқи дирамҳо фақат дар хати арабии онҳо мебошад, мувофиқи 

ақидаи дувум бошад, фарқ дар таркиби онҳост. Ақидаи дувумро баъзе 
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маъхазҳо ҳам тасдиқ мекунанд. Мусайябӣ аз нуқраи холис сикка зада мешуд 

ва беҳуда Ибни Хавкал низ нанавишта буд, ки мусайябӣ «ганҷинаи онҳост».  

Истахрӣ роҷеъ ба дирамҳои муҳаммадӣ менависад, ки таркиби онҳо 

оҳан, мис, нуқра ва ғ., дошт, яъне ин тангаҳо аз нуқраи холис набуданд. 

Тангаҳои қитрифӣ фақат аз биринҷ сикка зада мешуданд. Аз ин рӯ, қурби 

онҳо низ ҳар хел буд, яъне ба дирами мусайябӣ аз ҳама зиёдтар ва ба дирами 

қитрифӣ аз ҳама камтар чиз фурўхта мешуд. Вале яке аз хусусиятҳои аҷоиби 

муомилоти пулии асрҳои IХ-Х ин аст, ки ҳар се тангаи номбурда аз тангаи 

нуқраи давлатии исмоилӣ бақурбтар ба ҳисоб мерафтанд, яъне ҳатто тангаи 

биринҷии қитрифӣ аз тангаи исмоилӣ бақурбтар ҳисоб мешуд ва ба он 

бисёртар чиз харидан мумкин буд. 

Дар савдои чакана пули сиёҳ ё худ фулус ба кор мерафт. Миқдори 

муайяни фулус бо як тангаи нуқра баробар карда мешуд, вале ин миқдор дар 

ҳар ҷо ҳар хел буд. Масалан, дар Бухоро як тангаи нуқра 24 фулус буд. Фулус 

одатан дар худи ҳудуди вилоят ба кор мерафт, вале амалан аз ҳудуди вилоят 

берун ҳам истифода мешуд, лекин дар ин сурат қурби он андак паст мегашт. 

Чунончи, дар худи ҳамон соли 921 дар Бухоро ба як фулуси Самарқанд фақат 

2/3 ҳиссаи он чизро харидан мумкин буд, ки ба як фулуси Бухоро ба фурӯш 

мерафт. 

Хусусияти муомилоти дирамҳои мусайябӣ, муҳаммадӣ, қитрифӣ ва фулус 

далолат менамояд, ки ҳатто дар асри Х дар аҳди давлати ба таври кофӣ 

мутаммаркази Сомониён Осиёи Миёна аз ҷиҳати иқтисодӣ як чизи том набуд. 

Њудуди вилоятҳои алоҳидаи иқтисодӣ равшан намоёнанд, ки ҳар яке соҳиби 

бозори худ буданд. Ин бозорҳои вилоятӣ ба равнақу ривоҷи равобити 

тиҷоратӣ нигоҳ накарда, муддате маҳдудияти худро пойдор доштанд ва ҳатто 

соҳиби пули махсуси худ ҳам буданд. Ба ин сабаб ҳукумат маҷбур буд, ки ин 

хусусияту анъанаҳоро ба инобат гирад. 

Дар ибтидои солҳои 70-уми асри ХIII Масъудбек муҳимтарин ислоҳоти 

пулӣ ба амал овард. Ин аз ғалабаи нави хеле ҷиддӣ ва пайдарпайи тамоюли 
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дувум гувоҳї медод. Ислоҳот соли 1271 эълон шуда, асосан дар бист соли 

охири асри ХIII амалан љорї гардид ва муваффақият пайдо намуд. 

Мазмуни асосии ин ислоҳотро дар бисёрии шаҳру вилоятҳои Осиёи 

Миёна гузаштан ба зарби муназзами сиккаи нуқраи аз ҷиҳати вазн дар ҳама 

ҷо баробар ташкил мекард. Ин гуна сиккаҳо, сарфи назар аз маҳалли 

бароварда шуданашон дар муомилоти умумидавлатӣ эътибор доштанд. Ин 

воқеан ҳам дар тиҷорати пулї як инқилобе ба шумор мерафт. Пули нуқра беш 

аз ҳама ба нарху наво ва ҳаҷми тиҷорати дохилии Осиёи Миёнаи феодалї 

мувофиќат мекард. Вале зиёда аз дуюним аср дар Осиёи Миёна зарби нуқра 

ба таври мунтазам ба амал омад ва қатлу ғорати истилокорони муғул 

бартараф намудани буҳрони ин пулро хеле ба таъхир андохт. 

Борҳо барои баргаштан ба муомилоти пули нуқра кўшиш карда шуд, 

аммо ҳамаи ин кўшишҳо натиљае набахшиданд. Ислоҳоти Масъудбек бошад, 

муваффақияти тамом пайдо кард, ки аз тайёрии хуб ва саривақтии ин тадбир 

гувоҳї медод. Зарби сиккаи нуқра озод буд, ҳар кас метавонист нуқраи худро 

ба зарробхона бурда, ба музди муайяне барояш пул созанд. Ислоҳот ҳамон 

вақт комилан муваффақият пайдо мекард, ки ба ташкили зарби озодонаи 

сикка имконият муҳайё шавад, дорандагони нуқра худро «маълум» кунанд ва 

нуқраи худро ба зарробхона биёваранд. 

Муҳимтар аз ҳама ба ин кор бовар кунондани одамон буд. Онҳо бояд 

барои эмин будан аз худсарӣ, зӯроварӣ ва ғоратгарии муғулҳо замонат дошта 

бошанд ва ба хубӣ бифаҳманд, ки ин тадбир ягон фиреби ба манфиати худ 

пешгирифтаи ҳукумат нест. Чунон ки ҷараёни амалӣ гардидани ислоҳот 

нишон медиҳад, ки нобоварии одамон зуд бартараф нашуда ва хусусияти он 

дар ҳама ҷо яксон набудааст. 

Танзими муносибатњои суѓуртавї. Дар таърихи давлат ва њуќуќи 

тољикон дар низоми муносибатњои молиявї инчунин муносибатњои 

суѓуртавї арзи њастї доштанд. Маблаѓњое, ки дар доираи њадафњои 

суѓуртавї љамъоварї карда мешуданд дар баробари барќарор намудани 
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зарари ба суѓурташуда расида, инчунин дар пур кардани буљаи давлатї 

наќши муассир мебозид.  

Мувофиќи фикри олими рус Н. Кабантсева суѓурта ҳамчун қисми 

ҷудонашавандаи низоми муносибатҳои молиявии љамъият амал мекунад, 

зеро он бо ташаккул ва истифодаи фондҳои суғурта алоқаманд аст77. 

Мутобиқи ин андеша суғурта бояд ҳамчун омили асосии ҷамъшавии 

тавозуни пардохти давлат, инчунин воситаи танзими давлатии иқтисодиёт, 

ки барои кам кардани сарбории молиявии буља барои барќарор намудани 

захирањои моддию мењнатї, ки дар натиљаи њодисањои суѓурта талаф ёфтанд, 

баррасї карда шавад. Таъкид бояд намуд, ки масоили суѓурта гарчанде аз 

нигоњи илми њуќуќи соњибкорї ва гражданї баррасї шавад њам, масоили 

алоњидаи он хоси танзими ќонунгузории молиявї буд ва мебошад. 

Худи истилоњи «суѓурта» маъно аз зарари эњтимолї бо пул таъмин 

кардани худ бо роњи њаќгузории мунтазам ба муассисаи дахлдор, ки њангоми 

рўй додани чунин зарар пардохти њаљми маблаѓи зарарро ба уњда 

гирифтааст, дорад. 

Љамъоварии қувваҳо ва воситаҳои шахсони алоҳида барои ҷуброн 

намудани таъсири манфии зуҳуроти тасодуфї, ки имрўз суғурта мебошад, ба 

яке аз шаклҳои деринаи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодие мансуб аст, ки 

дар робита бо дарки мардум дар бораи зарурати мубориза бо падидаҳо ва 

ҳодисаҳои хатарнок, ки метавонад ба манфиатҳои моддӣ ва шахсии 

ғайримоддии онҳо зарар расонад, ба вуҷуд омадааст. Аммо масъалаи 

муњлати мављудияти ин низоми муносибатњои иќтисодї дар илм хеле 

бањсноканд78. Дар воќеъ, масъалаи пайдоиши муносибатњои суѓуртавї 

мураккаб буда, таърихи тўлонї доранд. Дар сарчашмањои њуќуќию таърихї 

пайдоиши муносибатњои суѓуртавї ба таври гуногун тасвир шудааст. 

К.Д. Ишко ќайд менамояд, ки аввалин нишонањои суѓурта дар соњаи 

наќлиёт таќрибан 4000 сол пеш аз ин дар Бобулистони ќадим пайдо 

 
77 Румянцева А.В. Правовое регулирование аудита страховых организаций в Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – С. 16. 
78 Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских рисков по гражданскому праву 
Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2016. – С. 98. 
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гардидааст79. А.Д. Љабборов ва Н. Шаропов ќайд менамоянд, ки аввалин 

падида мањз 2 њазор сол пеш аз милод дар соњаи наќлиёт дар ќонунњои 

Хаммурапї пайдо гаштааст. Тибќи он дар њолати њуљуми ѓоратгарон ё њалок 

гаштани њайвоноти боркаш, тољирон байни худ зарарро таќсим 

менамудаанд80. 

Дар қаламрави Тоҷикистони муосир амалияи ташкили фондҳои 

захиравии давлатї бо таќсимоти минбаъдаи онҳо дар байни ниёзмандони 

љомеа таърихи чандинњазорсола дорад. Масалан, њанўз дар замони зардуштї 

таљрибаи идораи фондњои хайрия, ки аз ҳисоби љарима, хайрия ва ѓ., 

љамъоварї мешуд барои маросимњои никоњ ва маросимњои дафн равона 

мегардиданд. Аз ин маблаѓњо таъминоти беморон, камбаѓалон, бевазанон ва 

ятимон ба роњ монда мешуд81. 

Таърих гувоњ аст, ки суѓуртаи муосир натиљаи љустуљўи доимии 

инсоният дар пайдо кардани шаклњои њамкории коллективона дар њифзи 

оќибатњои харобиовари њодисањои тасодуфї мебошад. Шаклњои аввалини 

чунин муносибатњо, албатта аз муносибатњои суѓуртаи њозира, ки барои 

љомеаи њозира шиносанд, вале ањамияти онњо хеле калон аст, зеро онњо барои 

низоми суѓуртаи њозиразамон асос шудаанд. 

Одатан, ташкил ва истифодаи ин гуна фондњо дар он рўзњо дар асоси 

ќонуни умумї сурат мегирифт. Дар баробари ин идора кардани баъзе 

намудњои фондњои љамъиятї эътирофи њуќуқї пайдо кардааст. Ҳамин тариқ, 

тибқи муқаррароти низоми қонунҳои сосонӣ, ки дар давраҳои Сосониён амал 

мекард, низоми ҳуқуқии фондҳои хусусии амонатии «барои љон» муқаррар 

карда шуд, ки бо ҳадафҳои нек ташкил карда шуда, барои хидматрасонӣ ба 

«манфиатњои табиии инсон» пешбинӣ шуда буданд. 

Ба фонд чун ќоида молу мулки ѓайриманќули њам хусусияти динї 

(ќурбонгоњ, маъбади оташ) ва њам ба маќсадњои љамъиятї (купрукњо, 

 
79 Ишко К.Д. Правовое применения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в Российской Федерация: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 13.  
80 Љабборов А., Шаропов Н. Суѓурта: китоби дарсї барои донишљўён, устодони мактабони олї, миёнаи 
махсус ва мутахассисоне, ки ба корњои суѓуртавї сару кор доранд. – Душанбе, 2011. – С. 36. 
81 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. – С. 
83. 
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љўйборњо), инчунин дигар молу мулке, ки самара ва даромад меоранд, 

гузаронида мешуд. Як қисми маблағе, ки аз истифодаи молу мулки саҳҳомӣ 

ба даст омадааст, барои пардохт ва ташкили маросими дафн, маросимҳои 

динӣ ва таомҳо ба истилоњ «барои ҷон» пешбинӣ мешуд82. 

Пањн гардидани институти суѓарта дар Тољикистон таваљљуњи устод С. 

Айниро ба худ љалб карда буд. Дар ин маврид устод С. Айнї дар китоби худ 

«Ёддоштњо» чунин ќайд менамояд: «Тољирони рус коре доранд, ки «суѓурта» 

ном дорад. Моњияти ин кор аз он иборат аст, ки ягон шахс масъулияти молу 

мулк ё ашёи касеро ба маблағи ночиз ба дӯш мегирад, агар ин амвол гум 

шавад, ӯ вазифадор аст арзиши онро пурра ба соњибаш баргардонад. 

Дар низоми суѓурта бошишгоњ, корвонсарой, мол ва ѓайраро суѓурта 

кардан мумкин аст. Барои онҳое, ки мехоҳанд дар суғурта иштирок кунанд, 

шарикони сарватманд мавҷуданд, ки метавонанд талафотро дар сурати гум 

шудани ҳама гуна моли арзишманд ҷуброн кунанд. Онњо ширкати «Кавказ-

Меркурий» доранд, ки ба ноњияњои марказии Россия ашёи хом мефиристад ва 

ба ноњияњои гуногун мањсулот барои заводњо меоварад. 

Барои хизматњояш аз корхона мувофиќи вазни мол музд мегирад. Ин 

ширкати нақлиётї борњоеро суғурта мекунад, ки њамлу наќли онро ба роњ 

мондааст. Ба њар њазор рубли арзиши бор ширкат боз њаќќи иловагї 

гирифта, уњдадор мешавад, ки агар ин бор гум шавад, сухта шавад ё аз он 

камтар бошад, љуброни зарарро пардохт намояд»83. 

Асосњои дар боло овардашуда имкон медињад хулосабарорї намоем, ки 

сарфи назар аз мављудияти падидаи суѓурта дар њудуди таърихии тољикон 

онњо аслан шаклњои оддии муносибатњои суѓуртавї буданд, ки њанўз дар 

давраи зардуштї ба вуљуд омада, дар шакли суѓуртаи мутаќобила буданд. 

Суѓуртаи давлатї ва тиљоратї ташаккул ва инкишофи худро дар шакли 

имрўзаи худ то ба Россия њамроњ шудани Тољикистони Шимолї ва Помир 

 
82 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 
160-163. 
83 Айнї С. Бухара: (Воспоминания): В 2 кн. Кн. 2. / пер. с тадж. С. Бородина. – Душанбе: «Ирфон», 1981. – С. 
63. 
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нагирифт ва танњо њамчун институти ќарзї дар давраи баамалбарории 

ќонунгузории императорї ба вуљуд омада, инкишоф ёфт. 

Дар он ваќт якчанд намуди ташкилотњое мављуд буданд, ки амалиёти 

суѓуртавиро анљом медоданд, аз љумла ҷамъиятҳои саҳҳомӣ (русӣ ва хориҷӣ), 

ширкатҳои суғуртаи мутақобила, кассаҳои амонатии давлатӣ ва ғайра84. 

Бори аввал баъд аз инќилоби соли 1917 дар Туркистон барќарор 

гардидани Њокимияти Шўравї проблемаи инкишофи фаъолияти суѓурта ба 

миён гузошта нашуд, зеро чунон ки дар адабиёти њуќуќї ќайд карда мешавад, 

«аз як тараф, инќилоб як ќатор мушкилотњои тезутунд дошт ва аз тарафи 

дигар, масъалањое, ки оё суѓурта дар сохти шўравї бояд вуљуд дошта бошад, 

агар ин тавр бошад, дар кадом шакл маълум набуд»85. 

Аммо, њанўз соли 1918 барномаи бунёдии аз нав сохтани кори суѓурта, 

милликунонии суѓурта ва аз соњаи маблаѓгузории фоиданоки сармоя ба 

воситаи муњими иќтисодии муњофизати манфиатњои моликияти давлатї ва 

шањрвандї табдил додани он шурўъ карда шуд. Ислоҳоти фаъолияти 

суѓуртавї тиҷорати суғурта аз он иборат буд, ки суғурта аз як соҳаи 

фаъолияти соҳибкорӣ, ки ҳадафи асосияш гирифтани фоида аз 

сармоягузориҳои суғурта мебошад, ба яке аз намудҳои фаъолияти 

муҳофизатӣ, ки мақсади барқарорсозии арзишњо дар ҳолати нобудшавї ва 

вайрон шуданро дорад. 

Дар маҷлиси Шўрои Комиссарони Халќии ЉШФСР 23 марти соли 1918 

Декрет «Дар бораи муќаррар намудани назорати давлатї ба њамаи намудњои 

суѓурта, ѓайр аз суѓуртањои иљтимої (яъне суѓуртаи њатмии давлатї)»86, ки 

назорати давлатиро ба фаъолияти ташкилотњои суѓурта муқаррар карда буд, 

ќабул карда шуд. 

Мувофиќи Декрет аз 18 ноябри соли 1919 суѓуртаи њаёт ва бо Декрет аз 

18 декабри соли 1920 суѓуртаи моликияти давлатї барњам дода шуд. Аммо, 

аллакай дар давраи сиёсати нави иќтисодї таваљљуњ ба суғуртаи моликият аз 

нав барқарор шуд, ки дар натиља Декрети Шўрои Комиссарони Халқии 
 

84 Государственное страхование в СССР / под ред. Л.А. Мотылева. – М.: Финансы, 1975. – С. 48. 
85 Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР (правовые вопросы). – М., 1987. – С. 45. 
86 Декреты советской власти. Т. II. 17 марта – 10 июля 1918 г. – М., 1959. – С. 7-11. 
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ЉШФСР аз 6 октябри соли 1921 «Дар бораи суѓуртаи давлатии моликият» 

ќабул гардид. Ќонунгузории ЉШФСР дар бораи суѓурта асоси инкишофи 

суѓурта дар љумњурињои иттифокї, аз љумла дар ЉМШС Тољикистон дар 

њайати ЉШС Ўзбекистон буд. 

Дар баробари ташкил ёфтани ИЉШС дар соли 1922 ва 18 сентябри соли 

1925 тасдиќ шудани Комитети Иҷроияи Марказии ИЉШС ва Шўрои 

Комиссарони Халќии ИЉШС Низомнома «Дар бораи суѓуртаи давлатии 

ИЉШС» ягонагии суѓуртаи давлатї мустањкам гардид». Мувофиқи ин 

Низомнома суѓурта дар њамаи шаклњояш инњисори давлатии ИЉШС буда, 

дар тамоми ИЉШС аз тарафи як корхона – «Госстрах» амалї мегардад. 

Њамин тавр, баррасии падидањои одатї ва њуќуќї аз он далолат 

мекунанд, ки рељаи суѓурта ва љамоварии маблаѓњо ва воситањои молиявї дар 

сарзамини тољикон таърихи чандинњазорсола дошта, ташаккули падидаи 

суѓурта ба даврањои пешазисломї ва давраи пайдоиши ислом рост меояд.  

Дар интињои тањќиќи масоили танзими фаъолияти суѓуртавї дар 

таърихи тољикон метавон чунин хулоса кард: «Маблаѓњое, ки ба фондњои 

суѓурта дар даврањои ќадим дар низоми давлатдории тољикон љамъоварї 

мешуд, на танњо барои њодисањои нохуш масраф мегардид, инчунин барои 

маросимњои тўй ва дигар маросими хурсандии шахсони ба ин маблаѓњо 

њуќуќдошта равона мегардиданд. Агар дар як ваќт ин низом ба усул ва 

принсипњои кории низоми суѓуртавии муосир мувофиќат накунад ва содда 

намояд њам, аз љониби дигар, адолат дар таќсими маблаѓњои 

љамъовардашуда бештар аён мегардад. Дар замони муосир хоњ ширкати 

суѓуртаи хусусї, хоњ давлатї танњо ба зарари ба суѓурташаванда расида, 

диќќат мекунанду халос.  

Дар мавриди пеш наомадани зарари эњтимолї маблаѓњо ба фоидаи 

муссиса табдил меёбанд. Суѓурта дар замони муосир ба объект ё масъалаи 

муайяне, ки вобаста ба он маблаѓи суѓурта супорида шудааст, мањдуд 

мегардад. Бинобар ин, хусусияти фарќкунандаи суѓурта дар ањди ќадим, 

махсусан дар давраи Авесто ва Сосониён ва давлатњои баъдии тољикон он 

буд, ки шахси суѓурташуда дар њама масоил аз фонди суѓурта маблаѓ љињати 
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рафти мушкилоти худ ба даст оварда метавонист ва фондњои суѓурта на 

танњо ба њодисањои нохуш, балки ба масоили дигар аз ќабили тўй ва маърака 

низ маблаѓгузорї мегардиданд. 

 

1.2. Инкишофи ќонунгузории молиявї дар Тољикистони шўравї 

 

Ф.Т. Тоҳиров ин давраи таърихи рушди давлатдории тоҷиконро 

воқеъбинона тавсиф намуда, қайд намудааст, ки «халқи тоҷик соҳиби 

таърихи қадиму ғанӣ бошад ҳам, дар оғози қарни ХХ зери асорати феодалӣ 

монда, ҳаёти қашшоқона ба сар мебурд. Маҳз ба туфайли Инқилоби Октябр 

халқи тоҷик аз зулму истибдод ва идоракунии нотавонона раҳоӣ ёфт. 

Сарнагун кардани сохти амирӣ, барқарор намудани давлати тоҷикон, 

инкишоф додани иқтисод ва фарҳанги он, ҷорӣ намудани нигоҳдории 

тандурустӣ ва маълумоти бепул, дигар беҳбудиҳои иҷтимоӣ дастовардҳои 

асосии ҳаёти нави пасазинқилобӣ буд»87. 

Дар соли 1924 ба амал бароварда шудани делимитатсияи миллї-њудудї 

ва дар ҳайати ЉШС Ўзбекистон ташкил ёфтани ЉМШС Тоҷикистон 

марњалаи нави рушди ќонунгузории молиявї гардид. Баъди ташкил ёфтани 

ИЉШС ва ба ҳайати он дохил шудани љумњурињои навташкили миллї 

муносибатњои байни онњо хусусияти тобеиятї пайдо карданд. Муносибатњои 

байни љумњурињои иттифоќї ва нињодњои худмухтори онњо дар њамин 

принсипњо асос ёфта буданд. 

Манбаъњои њуќуќи ЉМШС Тоҷикистон ќонунњои ИЉШС, ЉШФСР ва 

собиќ ЉШС Туркистон мебошанд, ки дар Тољикистони шимолї пеш аз 

муњлати марзи миллї-давлатї амал мекарданд. 

Конститутсияи соли 1924 ИЉШС, Конститутсияи ЉШС Ўзбекистон ва 

Конститутсияи ЉМШС Тољикистон асоси тамоми ќонунгузории соњаи 

молиявии Тољикистон буданд. 

 
87 Тоњиров Ф. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе: «Ирфон». 1994. – С. 3.  
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Дар њама Конститутсияњои шўравї диќќати махсус ба соњаи буљети 

давлатї равона гардида буд, зеро буљет асоси фаъолияти молиявии давлат 

мебошад88. 

Дар Тољикистон дар минтаќањо (ќайр аз Истаравшан ва Панљакент) то 

соли 1927 њатто шуъбањои молияи вилоят, комиссияњои наќшавї набуданд. 

Бинобар ин, онњо ба кори буљети соли молиявии 1927-1928 мисли солњои 

пештара ба таври мутамарказ шурӯъ карданд89. 

Муносибатњои молиявї дар солњои нахустини Иттињоди Шўравї ба худ 

шакли нав гирифта, меъёрњои махсус танзимкунандаро таќозо намуданд. Ин 

буд, ки дар даврони шўравї як ќатор ќонунњо дар самти танзими 

муносибатњои молиявї ќабул шуданд ва замина барои рушди низоми 

молиявии Иттињоди Шўравї гардиданд. Ќонунгузории молиявї дар даврони 

шўравї ва муносибатњои молиявї нисбат ба муносибатњои молиявии 

тошўравї васеъ гардида, рушду такомул ёфтанд. 

Ќонунгузории молиявї дар замони шўравї дар як ќатор соњањо аз љумла, 

буљет, назорати молиявї, асъор, ќоѓазњои ќиматнок ва ѓ., ќабул гардида 

буданд, ки самтњои калидии ќонунгузорї дар бахши молия дар соњањои зерин 

буданд:  

1. Ќонунгузории соњаи андоз; 

2. Ќонунгузории соњаи гумрук; 

3. Ќонунгузории соњаи суѓурта. 

Бо маќсади тањлили њамаљониба ва муайян кардани бавуљудої ва рушди 

ќонунгузории соњаи молиявии кишвар дар замони шўравї соњањои дар боло 

нишондодашударо пайи њам тањлил менамоем. 

Ќонунгузории соњаи андоз. Дар низоми ќонунгузории молиявї мавќеи 

марказиро меъёрњо дар бахши андоз ишѓол менамояд. Бинобар њамин, 

ќонунгузории соњаи андоз чун ќисмати марказї ва људонопазири соњаи 

молиявї њамеша боќї мемонад. Бо ворид гардидани Тољикистон ба њайати 

 
88 Хрестоматия по истории отечественного государства и права: форма государственного единства в 
отечественной истории ХХ века; Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.).  
89 Расулов Ф.Т. Развитие законодательства о финансово-контрольной деятельности в Таджикистане (1917-
2014 гг.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 64. 



60 

ИЉШС дар баробари таѓйиротњои соњањои мухталифи њаёти љамъиятї соњаи 

андоз низ таѓйир кард ва ба ин ќабули санадњои меъёрии њуќуќии соњавї 

замина гузошт. 

Дар ИЉШС дар солњои 1921–1924 сиёсати нави иќтисодї ба љои «сиёсати 

коммунизм» роњандозї ва пиёда гардид. Дар заминаи ин сиёсат низоми 

ќонунгузории андоз ва дигар бахшњои молияи давлатї таѓйир кард. 

Дар ИЉШС дар марњилаи ташаккули низоми андозї дар солњои 

«Сиёсати нави иќтисодї» субъектони хољагидории Тољикистон низ ба сифати 

супорандагони андоз баромад намуданд. Низоми андозии марњилаи мазкур 

дорои чунин функсияњо буданд: 

1. Функсияи фискалї; 

2. Функсияи танзимнамої90. 

Соли 1929 бо табдил ёфтани ЉМШС Тољикистон ба ЉШС Тољикистони 

комилњуќуќ низоми андози љумњурї њамчун ќисми таркибии низоми ягонаи 

андозии ИЉШС гардид. Ќонунгузории бахши андози Тољикистон дар 

заминаи ќонунгузории иттифоќї ташаккул ёфт.  

Мувофиқи Конститутсияи ЉШС Тољикистон, ки бо Ќарори Съезди IV 

Шўрои Умумииттифоќии Тољикистон (17-25 феврали соли 1931) тасдиќ карда 

шуда буд, хамчун дар Конститутсияи пештара Комиссариати иттифоќии 

молия ташкил карда мешавад, ки ба назди Кумитаи иљроияи марказии 

ИЉШС тобеъ буд. Кумитаи иљроия ва Шўрои Комиссарони Халќии ЉШС 

Тољикистон директивањои Комиссариати молияи ИЉШС-ро иљро менамуд 

(м. 55)91. 

Дар замони Иттињоди Шўравї як ќатор ислоњот дар соњаи низоми 

андозбандї гузаронида шуд, ки онњо аслан ќабули санадњои меъёрї њуќуќиро 

дар бар мегирифтанд. Ислоњоти нахустин дар ин самт соли 1930 дар ИЉШС 

оѓоз ёфта, низоми андозситониро таѓйир дод. Санаи 2 сентябри соли 1930 

ќарори Кумитаи иљроияи марказї «Дар бораи ислоњот» ќабул гардид. Соли 

 
90 Архипкин И.В. Трансформация функциональной направленности налоговой политики в России ХХ века: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2001. – С. 15-16. 
91 Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане – Душанбе, 
2003. – С. 353-355. 
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1931 як ќатор ќарорњои мушаххаскунандаи ислоњот ба тасвиб расид. Дар 

соли 1936 бошад, низоми пардохт барои корхонањои давлатї ва бахши 

колхозию кооперативї таѓйир дода шуд92. Дар ин марњила моњияти њуќуќию 

иќтисодии ба таѓйиротњои куллӣ рў ба рў гардид, ки ин њолат давра ба давра 

ќонунгузории андозро мукаммал гардонида, адолати иљтимоиро дар бахши 

андоз таъмин намуд.  

Самтњои асосии ислоњоти андоз дар соли 1930 инњо буданд: Якум, 

низоми аксизии андоз, андози саноат ва як қатор дигар андозҳо ба андози 

ягонаи муомилот муттаҳид карда шуданд. Сониян, андозҳое, ки корхонаҳои 

давлатї месупоранд, ба пардохти ягона – тарҳҳо аз фоида муттаҳид карда 

шуданд ва ин пардохт бо тақсимоти идоравии фоида муттаҳид карда шуд. 

Низоми андозбандии мањаллї дар ИЉШС баъд аз ислоњоти андоз асосан 

аз њамон андозњое иборат буд, ки давлат аз марказ ба таври самарабахш 

назорат карда наметавонист. Ин андозњо пурра ба буљетњои мањаллї супурда 

шуда, ваколатњои гузоштан ё љорї накардани онњо ба Шўроњои мањаллии 

њудудии дахлдор дода шуданд. Дар ќонунгузории умумииттифоќї танњо чор 

намуди андозбандии мањаллї муќаррар карда шудааст. 

Дар Тољикистон дар навбати худ аз нав ташкил кардани андозњо ва 

пардохтњои мањаллї ба амал бароварда шуд, ки дар натиљаи он бо декретњои 

Шўрои Комиссарони Халќии ЉШС Тољикистон инњо љорї карда шуданд: – 

андози замин; – андоз аз соњибони воситањои наќлиёт; – пардохти соњибони 

чорво; – њаќќи якдафъаина дар бозорњои колхозї; – њаќќи якваќта барои 

сохтмони биноњои маданию хољагии ќишлоќ; – њаќќи ќамиш, бутта, алаф ва 

чаронидани чорво дар районњои љанубї; – андоз аз соњибони биноњо; – њаќќи 

об ва дигар пардохтњо93. 

1 марти соли 1941 Шўрои Олии ИЉШС Ќонун «Дар бораи андози 

даромад аз колхозњо»-ро ќабул кард. Њамаи навъњои колхозњо ба сифати 

субъектони андозсупор баромад мекарданд. Андоз аз даромади соли гузашта 

 
92 История отечественного государства и права. – Ч.2: учебник / Под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юристь, 
2003. – С. 312. 
93 Материалы Управления регистрации нормативно-правовых актов и подготовки свода законов Республики 
Таджикистан Министерства Юстиции Республики Таджикистан. – Т.2. – С. 56-72. 
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аз рӯи њисоботи солона баъди тафтиши њисоботи маќомоти молияи давлатї 

њисоб карда мешуд. Даромаде, ки аз андози даромад гирифта мешавад, њамаи 

намудњои даромади соњањои хољагии ќишлоќро дар бар мегирифт. Ба 

таркиби даромади андозбандишаванда маблаѓњое, ки колхоз барои 

мањсулоти ба давлат вобаста ба таъминоти њатмї супурдааст, дар бар 

намегирад94. Ќонун «Дар бораи андози даромад аз колхозњо» аз 5 боб ва 17 

модда иборат буда, бањри рушду нумўи ќонунгузории соња ќадами устувор 

гузошт. Ќонуни мазкур аз бобњои зерин иборат буд: 

1. Муќаррароти умумї; 

2. Муайяннамоии даромади андозбандишаванда; 

3. Меъёр ва муњлати пардохти андоз; 

4. Имтиёзњо оид ба андоз; 

5. Масъулият барои напардохтани андоз. 

Бо вуљуди он ки ќонун дар марњилаи Љанги Бузурги Ватанї ќабул шуд, 

марњилаи њасоси давлатдориро дар бар мегирифт. Аммо, аксари унсурњои 

андоз дар он љой дорад, ки аз мукаммалии ин санади муњим гувоњї медињад. 

Тањлили њамаљонибаи ќонуни номбурда нишон медињад, ки дар он унсурњои 

зерини андоз љой доранд: 

– субъекти андозситон; 

– субъекти андозсупор; 

– мавзуъ ва сарчашмаи андоз; 

– объекти андоз; 

– базаи андоз; 

– сатњи андоз; 

– воњиди андозбандї; 

– давраи (њисоботи) андоз; 

– меъёри (ставкаи) андоз; 

– тартиби њисоб намудани андоз; 

– муњлати пардохти андоз; 

 
94 История налогового права. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
http://www.finteoria.ru/nalog40_50g.html (санаи мурољиат: 17.10.2021). 

http://www.finteoria.ru/nalog40_50g.html
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– тартиби пардохти андоз; 

– имтиёзњо дар бахши андоз; 

– љавобгарї барои напардохтани андоз.  

Моҳи апрели соли 1942 фармон «Дар бораи андозњо ва бољњои мањаллї» 

бароварда шуд, ки тибќи он даромади буљети мањаллї 20 фоиз афзуд. 

Мувофиќи њамин фармон дар Тољикистон ќарори Шўрои Комиссарони 

Халќї аз 29 сентябри соли 1942, №959 ќабул гардид.  

Чи тавре маълум аст, таљрибаи инсонї марњила ба марњила дар самтњои 

мухталифи њаёт камбудию норасоињоро бо роњи бартараф намудани онњо 

ислоњ мекунад. Ќонунгузории бахши молиявї низ давра ба давра таѓйир 

ёфта, норасоињои ќаблиро дар худ ислоњ намуд. Ќонун «Дар бораи њуќуќи 

буљетии ИЉШС, љумњурињои иттифоќї ва шӯроњои мањаллї» солњои 1959-

1961 мисоли барљаста мебошад. 

Ќонун «Дар бораи њуќуќи буљетии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќї ва 

шӯроњои мањаллї» аз 30 октябри соли 1959 аз 4 боб ва 46 модда иборат буд, 

ки масоили буљети давлатии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќиро танзим 

менамуд. 

Ќонуни мазкур дар м. 11 муќаррар менамуд, ки ба даромади Буљети 

давлатии ИЉШС инњо дохил мешаванд: 

а) як ќисми даромади корхонањо ва ташкилотњои хољагї дар шакли 

андози муомилот ва пардохтњо аз фоида; 

б) андози даромад аз колхозњо, андози даромад аз ташкилотњои 

кооперативї ва дигар ташкилотњои љамъиятї; 

в) андозњои ањолї; 

г) даромади дигаре, ки ќонунгузории ИЉШС пешбинї кардааст. 

Ќонуни навбатї ин Ќонуни ЉШФСР «Дар бораи њуќуќи буљетии 

ЉШФСР, љумњурињои автономии шўравии сотсиалистї ва шўроњои мањаллии 

депутатњои халќї» аз 15 декабри соли 1961 ќабул гардид, ки дар фосилаи 

хурди байни ќабули ќонуни пештара ва ќонуни мазкур тағйирот на танњо дар 

номи ќонун ба чашм мерасад, инчунин аз лињози њаљм, бобњо ва моддањо 
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ќонуни нав мукаммалтар ва њаљман калонтар шуд, ки нишон аз ташаккули 

ќонунгузории молиявї дар ин самт мебошад. 

Ќонуни болозикр аз 8 боб ва 164 модда иборат буда, комилан ба шакли 

нав пешнињод гардида буд. Ин ќонуни буљетї дар алоњидагї буљетњои 

ЉШФСР, љумњурињои автономї, вилоят ва мањалњоро тавассути моддањои 

алоњида муќаррар ва танзим мекард. Њатто дар моддае, ки даромади буљет 

муќаррар гардида буд низ дигаргунињо ба чашм мерасад. Чунончи, тибќи м. 

9 Ќонуни номбурда ба буљети давлатии ЉШФСР даромадњои зерин ворид 

мешаванд: 

а) пардохтҳо аз фоидаи корхонањои давлатї ва ташкилотњои хољагии 

тобеи љумњуриявї ва мањаллї; 

б) даромади љангал, андози даромад аз колхозњо, инчунин андози 

даромад аз ташкилотњои кооперативї ва дигар ташкилотњои љамъиятї, ки 

маќомоти љумњуриявї ва мањаллии онњо ва корхонаю ташкилотњои тобеи 

онњо месупоранд; 

в) андози кишоварзї; 

г) тарҳҳо аз андоз аз даромад ба андозаи 50 фоиз; 

д) аз маблаѓи фурўши заёмҳои дохилии бурдноки давлатӣ ба маблаѓи 50 

фоиз нигоњ дошта мешавад; 

е) бољи давлатї, андоз аз даромад аз намоиши филмњо, андозњои 

мањаллї; 

ж) даромади дигаре, ки бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории 

ИЉШС муќаррар шудааст95. 

Бо вуљуди он ки ИЉШС давлати нињоят бузург буд, аммо дар баробари 

як ќатор бурдборињои бахши ќонунгузории молиявї боз буданд њолатњое, ки 

ба принсипњои умумии соњаи андоз хилофат доштанд. Масалан, андозњое 

муќаррар карда шуда буд, ки кулли унсурњои андозро дар бар намегирифт ва 

ноодилона аз шањрвандон ситонида мешуд. Яке аз унсури асосии андоз ин 

объекти андозбандї буд, ки њатто гоњо ин низ дар муњлати муайяни 

 
95 Законы о бюджетных правах СССР, союзных республик и местных советов. 1959-1961 г. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: http://museumreforms.ru/node/13882#ref-2// (санаи мурољиат: 11.02.2022). 

http://museumreforms.ru/node/13882#ref-2//
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давлатдории ИЉШС ба назар гирифта намешуд. Тибќи фармони Президиуми 

Шўрои Олии ИЉШС соли 1941 андоз барои шахсоне ки фарзанд надоранд бо 

номи «андоз барои муљаррадї, барои шахсони якка ва барои шањрвандоне, 

ки оилањои камаъзо доранд» муќаррар карда шуда буд. Ин андоз комилан ба 

сохт ва сиёсати одилонаи андоз мувофиќ набуд. 

Тибќи фармони Шўрои Олии ИЉШС «Дар бораи зиёд кардани андозаи 

њадди минималии музди мењнати андозбандинашавандаи коргарон ва 

хизматчиён» гирифтани андоз аз шахсони муљаррад, танњо ва шањрвандони 

ИЉШС, ки оилањои хурд (камаъзо) доранд, аз кормандон ва хизматчиёне, ки 

музди мењнаташон 370 рубл дар як моњ буд, манъ карда шуд96. 

Бо Фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС аз 26 январи соли 1981 

Низомнома «Дар бораи андозњои маҳаллї» тасдиќ карда шуд, ки он 

гирифтани андозњои зерини мањаллиро пешбинї мекард: андоз аз соњибони 

биноњо; андози замин; андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт. Дар ќарори 

дахлдори Шўрои Вазирони ЉШС Тољикистон аз 13 майи соли 1981, №123 

барои маќсадњои андози замин њудуди мамлакат ба 6 синф таќсим карда шуд. 

Аз соњибони воситањои наќлиёт танњо дар шањрњои Душанбе ва Ленинобод 

ба андозаи баландтарин гирифтани андоз пешбинї карда шуд. Аз андоз аз 

соњибони биноњо ва андози замин озод кардани кооперативњои манзилсозї, 

кооперативњои сохтан ва ба истифода додани гаражњо ва паркњои 

автомобилии шањрвандон, аз андоз озод кардани маъюбон - соњибони 

воситањои наќлиёт97. 

Чун имрўз дар даврони ИЉШС андозњо ќисми асосии буљаи кишварро 

ташкил медод. Дар Ќонуни ЉШС Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатии 

ЉШС Тољикистон барои соли 1984» андози муомилот, пардохти фондњои 

истењсолї, пардохтњои асосї, андоз аз фоида, андози даромад ва дигар 

даромадњо аз фаъолияти хољагидорї њамчун манбаъњои даромади буљети 

љумњурї ќайд гардида буд. 

 
96 Ведомости Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики №18(466) 1965. – С. 
489. 
97 СП Таджикской ССР. 1981. – №1. – С. 2. 



66 

Барои ба буљети давлат дар муњлати муќарраргардида пардохт 

накардани андоз ќонунгузории љиноятї ва маъмурї љавобгарињои 

мушаххаси њуќуќиро муќаррар намуда буданд. 

Мувофиқи м. 32 Қонуни ИЉШС аз 23 апрели соли 1990 «Дар бораи 

андози даромад аз шањрвандони ИЉШС, шањрвандони хориљї ва шахсони 

бешањрванд» ва Низомнома «Дар бораи андозњои мањаллї» аз 23 апрели соли 

1990 шахсони мансабдори корхонањо, муассисањо, ташкилотњо, инчунин 

шањрвандоне, ки талабњои шахсони мансабдори инспексияњои давлатии 

андозро иҷро намекунанд, ба љавобгарии маъмурї кашида шуда, 

мутаносибан ба андозаи аз 50 то 200 рубл ва аз 25 то 100 рубл љаримабандї 

мешаванд98.  

Фармони Президенти ИЉШС «Дар бораи љорї намудани андоз аз 

фурўш» №УП-1272 аз 9 декабри соли 1990 бо маќсади таъминоти молиявии 

бо маќсади таъминоти барномањои иљтимоию иќтисодї, дастгирии 

табаќањои камдаромади ањолї ва муътадил гардондани муомилоти пулї ба 

тасвиб расид, ки аз 1 январи соли 1991 андоз аз фурўш ба андозаи 5 фоизи 

фурўши маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонии пулакї муќаррар гардид. 

Ќонунгузории бахши андоз дар замони шўравї марњилаи калидї ва ба 

ќолабдарории низоми андозбандї ба њисоб меравад. Бо вуљуди он ки гоњњо 

мушкилот ва норасоињо дар бахши муќаррар намудани андоз бидуни 

мављудияти объекти андоз (аз соли 1941 то 1945 андоз аз шахсони муљаррад, 

якка ва оилањои камаъзо) ба чашм мерасид. Ќонунгузории андози шўравӣ 

барои рушду такомули ќонунгузории андози Тољикистони соњибистиќлол 

заминаи нињоят муњим гузоштааст. 

Хусусияти хосси ќонунгузории андози замони шўравї дар он зоњир 

мегардад, ки андозњо њам бо Фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС ва 

њам бо Фармони Президенти ИЉШС муќаррар, таѓйир ва бекор карда 

мешуданд. Инчунин, кишварњои узви иттифоќ ќонунњое бояд дар бахши 

андоз ќабул мекарданд, ки онњо ба ќонунњои худи ИЉШС мутобиќ мебуданд.  

 
98 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – №19. – С. 320. 
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Ќонунгузории соњаи гумрук. Ќабул ва роњандозї намудани ќонунгузории 

бахши гумрук чун љузъи муњими ќонунгузории молиявї яке аз масъалањои 

аввалиндараља дар Тољикистони Шўравї мањсуб мешуд. Бо баробари пайдоиши 

давлати Шўравї ба сифати масъалаи умда ва таъхирнопазир ин масъалаи иќтисодї 

ва буља буд. Зеро амалї кардани функсияњои давлати навбунёд буљаи ѓаниро таќозо 

мекард. Бунёди чунин як давлати аз љињати иќтисодї пуриќтидор танњо дар мавриди 

ќонунњои мукаммали бахши молия имконпазир буд. Махсусан, масъалаи маќом ва 

наќши ќонунгузории гумрукї ва маќоми ваколатдори соња муњим буд. 

13 марти соли 1922 Ќарор «Дар бораи савдои хориљї»-ро Президиуми 

Комитети Иљроияи Марказии Умумироссиягї кабул карда буд. Нн санад муќаррар 

намуд, ки «савдои берунии ЉШФСР инњисори давлатї мебошад». Дар баробари ин, 

ќарори дигари ин нињод аз 16 октябри соли 1922 «Дар бораи савдои хориљї» ба 

таври возеҳ муќаррар кард, ки қонунгузории гумрукӣ низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ 

мебошад, ки ба ҳифзи ҳуқуқҳои иќтисодиёти миллї ва њалли вазифањои молиявї 

нигаронида шудааст99.  

Бояд хотирнишон сохт, ки ќонунгузории давлатњои узви иттифоќ дар 

заминаи ќонунгузории ЉШФСР тањия, ќабул ва ташаккул меёфтанд. 

Ќонунгузории бахши гумрук низ ба ин ќоидаи умумї итоат мекард. Олими 

ватанї Ф.Т. Тоњиров дар ин маврид ќайд менамоянд, ки ташаккули 

сарчашмањои њуќуќ, ташаккули низоми њуќуќи миллии давлатњои Осиёи 

Марказї, аз љумла, ЉТ дар заминаи низоми њуќуќии ЉШФСР сурат 

мегирифт100. 

Дар даврони Шўравї ќонунњо аслан дар шароити иќтисодї ба таври 

наќшавї тањия ва ќабул мегаштанд, ки ин раванд барои давлатњои узв, ки 

баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї иќтисоди бозоргониро пеша карданд, 

душворињои муайянро дар эљоду ќабули ќонунњои бахши гумрук ба миён овард. 

Ќабули ќонунњои бахши гумрук дар замони Шўравї мукаммалии хосро ба худ 

дошт, зеро ќонунњои соња бояд тарзе ќабул мегардиданд, ки кулли бахшњои 

 
99 ССДЗ СССР. Кн. 2. – М., 1926. – С. 51-52. 
100 Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе, 1987. – С. 150. 
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хољагии халќ ба он ќаноатманд мебуданд ва дар заминаи тарифњои гумрукии ба 

талаботи замон љавобгў будан, рушд мекарданд. 

Аз ин рў, ќонунгузории гумрук дар ин шароит бояд ба ду принсипи зерин 

асос меёфт: якум, тарифи ќатъиян татбиќшавандаи протектсионистї; сониян, 

муњофизати хољагии ќишлоќ дар асоси имкониятњои мављуда, вале ба саноат 

зарар нарасонда. 

Бояд гуфт, ки 12 ноябри соли 1920 Шўрои Комиссарони Халќии ЉШФСР 

«Дар бораи тартиби ќабул, нигоњ доштан, додани молњои воридот ва содирот» 

декрет ќабул намуд, ки он барои минбаъд дар соли 1924 ќабул шудани 

Оинномаи гумруки ИЉШС асос гардид. Ба ин муносибат, бо Декрети Шўрои 

Комиссарони Халќї аз 31 марти соли 1922 Низомномаи муваќќатии 

муассисањои гумрукї-мањаллї тасдиќ карда шуд. Ба Саридораи гумруки 

Комиссариати Халќии савдои хориљии ИЉШС дар соли 1922-юм 283 муассисаи 

гумрукии мањаллї ба њайати 8 округ, аз ҷумла, Туркистон дохил мешуданд101. 

Аввалин санади кодификатсионї дар соњаи гумрук дар даврони шўравї бо 

номи Кодекси гумруки ИЉШС аз 19 декабри соли 1928 ќабул гардид. Бо 

баробари ќабул гардидани Кодекси гумрук дар бахши гумруки ИЉШС 

тањаввулоти амиќ ба миён омад. Ин санад тавонист, ки меъёрњои парокандаро 

дар бахши гумрук дар як санади мукаммал љамъоварї намояд ва татбиќи 

онњоро амалан бо тартиби осону дастрас таъмин намояд. 

Дар соли 1925 Саридораи гумруки Осиёи Миёна ташкил карда шуд, ки ба 

он кори тафтиши молу мулки аз сарњад кашондашуда ба ќайд гирифтани он, 

ситонидани бољњо ва пешгирии ќочоќ гузошта шуда буд. 

Дар он ваќт коркунони гумрук дар фаъолияти худ фармонњои Кумитаи 

Иљроияи Марказї ва Шўрои Комиссарони Халќии ИЉШС-ро дар бораи 

тарифи гумрукї ва Кодекси гумруки ИЉШС, ки мутаносибан дар моњи 

феврали соли 1927 ва декабри соли 1928 тасдиќ карда шуда буданд, ба 

роњбарї мегирифтанд. Бар асоси ин санадҳои меъёрӣ ба мақомоти гумрук 

 
101 Сарсембаев М.А. Таможенное право Республики Казахстан. – Алматы: «Данекер», 2000. – С. 17. 
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вазифаҳои назорати иҷрои қарорҳои ҳукумат дар бораи инњисори давлатӣ 

дар тиҷорати хориҷӣ ва ситонидани боҷҳои гумрукӣ вогузор карда шуданд102. 

Кодекси мазкур аз 14 боб ва 188 модда иборат буда, муносибатњоро дар 

соњаи гумрук ба таври амудї ба танзим медаровард. 

Боби аввали Кодекси гумруки ИЉШС аз соли 1928 муќаррар намуда буд, 

ки «идоракунии корњои гумрук дар тамоми њудуди ИЉШС ба Комиссариати 

Халќии савдои хориљї ва дохилии ИЉШС тааллуќ дорад, ки ин вазифаро ба 

воситаи Саридораи гумрук, ки ба њайати он дохил мешавад, иљро мекунад». 

Кодекс вазифа, функсия ва ваколатҳои саридораи гумрукро муайян 

намуда, тартиби таҳияи сиёсати гумрукї ва шаклу усулҳои назорати гумрукиро 

муќаррар намуд. 

Кодекс аз чаҳор бахши асосї иборат буд: 

– ташкили маъмурияти гумрук; 

– амалиёти гумрукӣ; 

– қочоқ, ҷазо барои он ва барои омодагии корњо вобаста ба қочоқ; 

– тартиби ситонидани бољҳои гумрукї ва пардохтњо, инчунин љаримањо 

барои вайрон кардани ќоидањои гумрукї. 

Дар давраи Тољикистони худмухтор дар њайати Ўзбекистон нахустин 

ќонунњои бахши гумрук ќабул гардиданд, ки онњо барои ташаккули 

ќонунгузории соња ва идоракунии давлатии соњаи гумрук пойдевори асосї ба 

њисоб мерафтанд. Махсусан, дар ин марњилаи давладории тољикон дар ИЉШС 

Низомномаи гумруки ИЉШС соли 1924 ва Кодекси гумруки ИЉШС аз соли 

1928 ќабул гардидаанд. Ин ду санад соњаи гумрукро дар шакли сифатан нав 

мавриди танзим ќарор доданд ва ба ин васила такони љиддие ба рушди 

ќонунгузории молиявии Тољикистони шўравї бахшиданд. 

Дар масъалањои соњаи буљетї-молиявї Съезди Умумитољикии Шўроњо ва 

Кумитаи иљроияи марказї њуќуќ доштанд: – буљети ЉМШС Тољикистон 

њамчун ќисми ягонаи буљети Ўзбекистони шўравї ва ИЉШС тасдиќ намоянд; – 

мувофиќи Конститутсияи ИЉШС ва Ўзбекистони шўравї андозњои мањаллї, 

 
102 Саидов Х. Формирование и развитие таможенного законодательства в Советском и постсоветском 
Таджикистане: историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2016. – С. 26-27. 
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бољњо, даромадњои ѓайриандозї, ќоѓазњои ќиматноки дохилї ва хориљии 

љумњуриро муќаррар намуда, назоратро аз болои даромадњо ва харољотњои 

Тољикистони худмухтор амалї намоянд103.  

5 декабри соли 1929 ЉШС Тољикистон ташкил карда шуд. Яъне соли 1929 

ЉШС Тољикистон аз њайати ЉШС Ўзбекистон баромада, ба љумњурии 

комилњуќуќи советї дар њайати ИЉШС табдил ёфт. Дар баробари њамин ќайд 

кардан лозим аст, ки мањсулоти дар љумњурї истењсолшаванда ба таври 

мутамарказ ба хориља ба воситаи бандарњои баҳрї, нуќтањои назоратии 

сарњади ИЉШС фиристода мешуд. 

Аз ин рӯ, зарурати таъсиси дидбонгоҳҳои гумрукӣ дар қитъаи марзии 

Тоҷикистон вуҷуд надошт. Ягона гузаргоҳи гумрукӣ дар тамоми қаламрави 

Осиёи Миёна, ки аз сарҳади гумрукии ИЉШС интиқоли молҳоро назорат 

мекард, дидбонгоњи гумрукии Тирмиз буд. 

Бо маќсади дуруст муайян ва даврабанди намудани ќонунгузории бахши 

гумрук зарур мешуморем, ки дар рисолаи мазкур кулли санадњои њуќуќии 

соњаро, ки дар даврони Шўравї ќабул гардидаанд, пешкаш намоем. Аз љониби 

субъектони салоњиятдор дар замони Шўравї чунин санадњои меъёрии њуќуќї 

ќабул гардидаанд: 

1) 8 январи соли 1924 тарифи дуюми гумрукии шўравї; 

2) 2 марти соли 1924 бо фармони Комиссариати Халќии савдои хориљї 

Низомномаи Саридораи гумрук тасдиќ шуд; 

3) 14 декабри соли 1924 Президиуми Кумитаи иљроияи марказии ИЉШС 

Оинномаи гумруки ИЉШС-ро тасдиќ намуд, ки соли 1925 дар ЉШС Белорусия, 

ЉШС Украина ва Осиёи Миёна 11 идорањои ноњиявии назорати гумрукї 

ташкил карда шуд; 

4) 5 майи соли 1925 Низомнома дар бораи шўроњои техникї хамчун 

маќомоти кории муассисањои гумрук тасдиќ гардид; 

5) феврали соли 1927 тарифи сеюми гумрукии шўравї тасдиќ гардид; 

 
103 Тахиров Ф.Т. Учебное пособия: Правовая система Таджикской АССР (1924-1929 гг.). – Душанбе, 1988. – 
С. 37. 
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6) 9 декабр 1928 Кодекси гумруки ИЉШС тасдиќ гардида, љои 

Низомномаи гумрукро гирифт; 

7) соли 1930 ќабули Кодекси тарифњои гумрукии ИЉШС сурат гирифт. 

8) солњои 1932-1934 ба тартиб даровардани гузариши босуръати мол ва 

сектори иљтимої аз сарњади давлатї ва ба таври мутамарказ њисобу китоби 

бољњои гумрукии ин молњо роњандозї шуд; 

9) солњои 1935-1938 љорї намудани дастурњо оид ба иљрои вазифањои 

назорату тафтиш нисбат ба кашондани молњои савдои хориљї, тағйирот дар 

қоидаҳои интиқоли бағоҷи мусофирон ва тафтиши почтаҳои байналмилалӣ104. 

Давраи љанги дуюми љаҳонӣ ба ќатъи (боздоштани) фаъолияти бисёр 

муассисаҳои гумрукӣ асос гардид. Соли 1942 дастури Саридораи давлатии 

гумрук оид ба пешбурди корњо вобаста ба қочоқ тасдиқ гардид ва дар соли 1943 

Ќоидаи ба таври бебољ ворид гардидани молњои хайрия аз хориља тасдиќ 

гардид. Ибтидои солњои 50-ум бошад, ба хадамоти гумрук ҷалб намудани 

хатмкунандагони донишгоҳҳо, ки забонҳои хориҷиро медонанд, амалї шуда, 

ташкил намудани курсњои њарсолаи умумииттифоќии шашмоњаи такмили 

ихтисоси коркунони муассисањои гумрук ба роњ монда шуд. 14 августи соли 

1951 љорї намудани унвонњои шахсии њайати фармондињии муассисањои 

гумрук, соли 1953 тасдиќи ќоидањои нави азназаргузаронии гумрукї ва 

расмиёти баѓољи дастї ва баѓољ, соли 1961 тасдиќ намудани тарифи нави 

(имтиёзноки) гумрукии ИЉШС сурат гирифт.  

Дар радифи ин пайдарњамии ќабули санадњо 5 майи соли 1964 Кодекси 

нави гумруки ИЉШС тасдиќ гардид ва дар соли 1971 пурзўр намудани 

љавобгарии маъмурї барои ќочоќи асъор ва арзишњои асъорї ба роњ монда 

шуд. Соли 1977 Ќоидањои нави назорати гумрукї ба молу мулки шахсоне, ки аз 

сарњади давлатии ИЉШС мегузаранд ќабул гардид. 27 апрели соли 1981 

Тарифи нави гумрукии ИЉШС тасдиќ гардид. 13 июли соли 1987 Низомнома 

дар бораи Саридораи назорати давлатии гумрукии ИЉШС дар назди Шўрои 

 
104 Стеценко, С.В. Становление и развитие таможенного законодательства и его роль в государственно-
правовом механизме обеспечения продовольственной безопасности России в XIX-XX вв.: историко-
правовое исследование. – Санк-Петербург, 2006. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-tamozhennogo-zakonodatelstva-i-ego-rol-v-
gosudarstvenno-pravovom-mekh (санаи мурољиат: 12.12.2022). 
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Вазирони ИЉШС тасдиќ гардид. Солњои 1986–1989 Татбиќи маљмўи тадбирњо 

оид ба инкишофи ташкилию њуќуќии низоми маќомоти гумрук рўи кор 

гирифта шуд. 11 декабри соли 1989 ќабули ќарори Шўрои Вазирони ИЉШС, ки 

дуршавиро аз принсипи инњисори давлатии савдои хориљї ба таври ќонунї 

муќаррар менамояд, сурат гирифт. Соли 1991 Кодекси гумруки ИЉШС ва 

Ќонуни ИЉШС «Дар бораи тарифи гумрукї» ќабул гардид. 

Ташаккули қонунгузории гумрук дар Тоҷикистон дар давраи шӯравӣ дар 

баробари қонунгузории иттифоқӣ пеш мерафт, зеро ин соҳаи қонунгузорӣ дар 

салоҳияти марказ қарор дошт. А.Р. Неъматов низ раванди ташаккули 

ќонунгузориро бо ин тарз таъкид кардааст105. 

Ќонунгузории соњаи суѓурта. Ќонунгузории суѓуртаи Тољикистони 

шўравї дар радифи бахшњои дигари ќонунгузории молиявї мавќеи мушаххас 

ва мустањкам дошта, худро њамчун институти алоњидаи њуќуќи молиявї чи аз 

лињози илмї ва чи аз лињози ќонунгузорї нигоњ дошт ва рушд намуд. Дар 

амалияи татбиќи ќонунгузорї дар соњаи суѓуртавї муваффаќиятњои зиёд 

мављуд буд. Новобаста аз он ки иќтисод дар заминаи усулњои наќшавї пеш 

бурда мешуд ва суѓурта њамчун инњисори молиявї поя афрўхта буд, вале дар 

ташаккули ќонунгузории суѓуртавии даврони соњибистиќлолї ќонунгузории 

суѓуртаи шўравї наќши басо бо сазо дорад.  

Дар солњои мављудияти Њокимияти Шўравї тадбирњои гуногун 

андешида шуда, ќабул ва таѓйироти ќонунгузорї дар доираи шаш гурўњи 

санадњои њуќуќии дар боло нишондодашуда ташаккул ва инкишофи 

фаъолияти суѓуртаро муайян ва таъмин карданд. 

Дар як ќатор декретњо муќаррар карда шуд, ки аз 18 сентябри соли 1925 

суѓурта дар њамаи шаклњояш монополияи давлатї мебошад. Њамаи 

амалиётњо дар асоси ќоидањо ва тарифњои ягонае, ки бо тартиби ягонаи 

умумииттифоќї тасдиќ карда шудаанд, гузаронда мешуданд. Тамоми 

воситањо дар ихтиёри суѓуртаи давлатї буда, идорањои суѓуртаи давлатї дар 

љумњурињои иттифоќї ба сифати маќомоти Саридораи суѓуртаи давлатї 

баромад мекарданд. 

 
105 Нематов А.Р. Кодификация законодательства Республики Таджикистан. – М., 2008. – С. 49.  
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Марҳилаи муҳим дар инкишофи фаъолияти суғуртавӣ ин қабули 

Қоидаҳо дар бораи суғуртаи давлатӣ аз тарафи Кумитаи марказии иљроия ва 

Иттифоқи Комиссариатњои Халќии Иттиҳоди Шӯравӣ 18 сентябри соли 1925 

гардид, ки суғуртаро дар тамоми шакл ва намудҳояш монополияи давлати 

ИҶШС эълон кард. Инчунин муқаррар намуд, ки «суғуртаи давлатӣ дар 

тамоми қаламрави Иттиҳоди Шӯравї аз ҷониби ташкилоти суғуртаи ягона 

«Госстрахом» (номи ташкилоти суғуртавӣ) амалї гардонида мешуд»106.  

Дар Қоидаи соли 1925 як қатор меъёрҳои суғуртавӣ дар соҳаи ҳуқуқи 

нақлиёт, ки ба зудӣ тараққӣ намуд, диққати махсусро ҷалб менамояд. 10 

феврали соли 1926 Шӯрои Меҳнат ва Мудофиа қарор «Дар бораи ворид 

кардани суғуртаи масъулияти гражданӣ дар муносибатҳои марбут 

бавуҷудомада» қабул менамояд, ки дар он Шӯрои Меҳнат ва Мудофиа қарор 

кард: «Ба Идораи Асосии суғуртаи давлатӣ ворид намудани суғуртаи 

масъулияти гражданӣ дар роҳҳои обӣ, ҳавоӣ ва автомобилӣ иҷозат дода 

шавад»107.  

Бояд қайд кард, ки дар бораи қарори номбаршуда дар адабиёти ҳуқуқӣ 

хело кам ёдоварӣ карда шудааст. Танҳо як нукта маълум аст, ки чунин 

намуди суғурта дар шакли ихтиёрӣ гузаронида мешуд. Аммо, набудани 

шароит барои рушди суғуртаи ҳатмии Иттиҳоди Шўравӣ ва дарки 

номуайяни моҳияти ҳамин намуди суғурта ба аз байн рафтани чунин намуди 

суғуртаи ҳатмї оварда расонд. Аммо, суѓуртаи ҳатмии масъулият дар ИҶШС 

на он қадар хуб рушд менамуд. Зеро, аҳолӣ ба сабаби набудани маблағ 

имкони хариди воситаи нақлиёти автомобилиро надошт ва ин воситаи 

нақлиёт ба аҳолӣ чандон дастрас ҳам набуд. Воситаи нақлиёти автомобилӣ 

асосан дар моликияти корхонаҳои давлатӣ қарор доштанд ва ин корхонаҳо 

дар ҳолати расонидани зарар ба молу мулки худ дар натиҷаи садамаҳои 

нақлиётӣ ба осонӣ масъалаи ҷуброни зарарро дар байни ҳамдигар ҳаллу фасл 

менамуданд. 
 

106 Декрет Совнаркома РСФСР от 6 октября 1921 г. «О государственном имуще-ственном страховании» // 
мод. 554. 
107 Постановление ЦИК и СНК СССР от 18сентября 1925 г. «Об утверждении Положения о государственном 
страховании СССР» // СЗСССР. – 1925. – №73. – мод. 536-537. 
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Ҳамин тариќ, дар Иттињоди Шӯравӣ масъалаи истифодабарии суғурта 

дар манфиатҳои давлатӣ аз ҷиҳати ҳуқуқӣ танҳо қисман танзими худро ёфта 

буд. Муносибатҳои шартномавӣ аз рӯи суғуртаи ҳатмӣ вуҷуд надошт, азбаски 

суғуртаи давлатӣ дар асоси санадҳои меъёрии муқарраркунандаи суғурта 

тибқи ҳар як намуди мушаххас ба амал оварда мешуд. Дар қонунгузории 

шӯравӣ ба ин намуди суғурта диққат дода намешуд. Масалан, дар Кодекси 

граждании соли 1922 ва Кодекси граждании соли 1964108 меъёрҳои 

танзимкунандаи суғуртаи масъулияти гражданӣ вуҷуд надоштанд.  

Кодекси граждании ИЉШС дар боби «Суғуртаи давлатӣ» ҳамагї панҷ 

моддаро дар бар мегирифт. Дар шароити сиёсати нави иқтисодї, суғуртаи 

шахсии шаҳрвандон низ аз нав барқарор карда шуд. Суғурта ҳанӯз дар соли 

1922 ворид карда шуда, танҳо аз соли 1924, вақте ки иқтисодиёти Шўравӣ 

каме устувортар гардид он бештар рӯ ба тараққиёт овард. Суғуртаи ихтиёрии 

ҳаёт ва суғурта аз ҳодисаҳои нохӯш, суғуртаи омехтаи ҳаёт, масъулияти 

суғуртавӣ дар вобастагӣ ба гум кардани қобилияти меҳнатӣ аз ҳодисаи нохӯш 

иҷозат дода шуд. Соли 1926 суғуртаи мусофирҳо аз ҳодисаҳои нохӯш дар 

роҳҳои оҳан, автомобилӣ ва ҳавоӣ, ки аз соли 1931 ҳатмӣ шуд, ба вуҷуд омад.  

Аз соли 1942 дар суғуртаи шахсӣ тағйирот ба амал меояд, ки дар натиҷа 

суғуртаи коллективӣ арзи вуҷудро гум мекунад ва ба инфиродӣ табдил 

меёбад. Агар ба тарзи дигар иброз намоем, сиёсати нави иқтисодӣ давраи 

эҳёи суғуртаи давлатӣ гардид. Дар ин давра шумораи суғуртакунандагон 

афзоиш ёфта, низоми объектҳои суғурта зиёд гардиданд, низоми тарифҳо ва 

имтиёзҳо барои субъектони махсус (вобаста ба ваъзи иҷтимоӣ) таъсис дода 

шуд. Дар давраи баъдиҷангӣ (солҳои 1945-1961) қонунгузори ИЉШС дар 

бораи суғуртаи ҳатмӣ ба тағйироти муҳим дучор нагардид, вале тағйироти 

калон дар фаъолияти суғуртавӣ ба амал омад. 

Дар солҳои 1946-1947 қоидаҳо аз рӯи тамоми намудҳои суғуртаи шахсӣ 

аз сар кор карда баромада мешаванд. Дар онҳо барои меҳнаткашон 

 
108 Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г., №24. – Ст. 406; 1966. – №32. – Ст. 771; 1973. – 
№51. – Ст. 1114; 1974. – №51. – Ст. 1346; 1986. – №23. – Ст. 638; 1987. – №9. – Ст. 250; 1988. – №1. – Ст. 1; 1991. 
– №15. – Ст. 494; 1992. – №15. – Ст. 768; 1992. – №29; 1992. – №34. – Ст. 1966. 



75 

шароитҳои беҳтари муносиб пешбинӣ карда мешаванд. Дар солҳои 50-ум 

тағйиротҳои ҷиддӣ дар якчанд намудҳои суғуртаи молумулкӣ рух медиҳад. Аз 

1 январи соли 1956 суғуртаи ҳатмии давлатии фонди зист, инчунин суғуртаи 

молу мулки муассисаҳои давлатии дар буҷети маҳал қарордошта ва дар 

пешбурди корхонаву ташкилотҳо ҷойдошта, қатъ карда шуда буданд109. 

Марҳилаи муҳим дар инкишофи қонунгузории суғуртаи шахсӣ қабул 

кардани қоидаҳои нави суғуртаи омехтаи ҳаёт дар соли 1956 гардид. Дар 

мувофиқа бо Қоидаҳо ба шаҳрвандон бастани шартномаҳо на танҳо то 10, 15 

ва 20 сол, чи гунае ки пештар буд, балки ба муҳлати на он қадар дароз – 5 сол 

иҷозат дода шуд. Дар солҳои 1956-1961 дохилшавии миёнаи солонаи 

пардохтҳо аз рӯи суғуртаи шахсӣ 5 маротиба афзуд110.  

Солҳои 60-ум бо раванди тарғиботи фаъоли суғурта дар миёни аҳолӣ 

гузаронида шуд. Дастоварди муҳимтарин ин давраи қабулшавии қарори 

Шўрои Вазирони ИЉШС аз 28 августи соли 1967 «Дар бораи суғуртаи 

ҳатмии давлатии колхозҳо», ки дар мувофиқа бо онҳо ба суғурта қариб ҳамаи 

молу мулки колхозҳо, аз ҷумла: ҳосили зироатҳои хоҷагии қишлоқ, биноҳо, 

иншоотҳо, воситаҳои нақлиёт, таљњизот ва ғ., њатмӣ дониста шуд. Махсусан, 

дар охири солҳои 60-ум масъала дар бораи зарурати ворид сохтани суғуртаи 

масъулияти граждании бо истифодабарии воситаҳои нақлиёт алоқаманд дар 

ИЉШС-ро муҳаќќиқон Н. Малеин, С. Артемов ва Д. Половинчик дар миён 

гузоштанд111. 

Дар солҳои минбаъда як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба 

мукаммалсозии соҳаҳои гуногуни суғурта равонабуда, қабул гардид. Ҳамин 

тавр, соли 1979 суғуртаи ҳатмии молу мулки совхозҳо ва дигар корхонаҳои 

хоҷагии қишлоқи низоми Вазорати хоҷагии қишлоқи ИЉШС дар шароити 

 
109 Муминзода О.С. Рушди қонунгузории суғуртаи масъулияти граждании соҳибони воситаи нақлиёти 
автомобилӣ дар Иттиҳоди Шўравӣ // Ќонунгузорї. – 2020. – №2(38). – С. 53. 
110 Стеценко С.В. Становление и развитие таможенного законодательства и его роль в государственно-
правовом механизме обеспечения продовольственной безопасности России в XIX-XX вв.: историко-
правовое исследование. – Санк-Петербург, 2006. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-tamozhennogo-zakonodatelstva-i-ego-rol-v-
gosudarstvenno-pravovom-mekh (санаи мурољиат: 12.12.2022). 
111 Малеин Н.С. Страхование гражданской ответственности // Советская юстиция. – 1962. – №11. – С. 24-25.; 
Артемьев С., Половинник Д. Новые виды страхования подсказывает жизнь // Советская юстиция. – 1961. – 
№11. – С. 3-4. 
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барои колхозҳо муқарраркардашуда ворид карда шуд. Баъдтар суғурта ба 

корхонаҳои хоҷагии қишлоқ ва корхонаҳои дигар вазорату идораҳо паҳн 

гардид. Аз моҳи январи соли 1983 Шўрои Олии ИЉШС санади меъёрии 

ҳуқуќї «Дар бораи суғуртаи мусофирҳои нақлиёти ҳавої, роҳи оњан, обї ва 

автомобилї» ба амал даромад. Санади меъёрии мазкур барои рушди суғурта 

дар соҳаи нақлиёт аҳамияти муҳим дошт.  

Аҳамияти муҳимро дар ин давра қарори Шӯрои вазирони ИЉШС «Дар 

бораи меъёрҳо аз рӯи инкишофи минбаъдаи суғуртаи давлатӣ ва баланд 

бардоштани сифати фаъолияти маќомоти суѓурта» дошт, ки ба васеъ 

гаштани намудҳои гуногуни суғурта, мукаммалгардонии шароитҳои он 

мусодат намуд.  

Бо сабаби рушди некуањволии аҳолї ва афзоиши миқдори воситаи 

нақлиёти автомобилии шахсӣ зарурати танзими онҳо ба миён омад. Масалан, 

соли 1977 дар ИЉШС суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёт пайдо гардид, ки 

тибқи Қоидаҳои суғурта анҷом дода мешуд. Соли 1985 боз як намуди 

суғуртаи воситаи нақлиёти автомобилӣ – суғуртаи ихтиёрии муштараки 

воситаи нақлиёти автомобилї, мусофир ва баѓоҷ рўи кор омад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки солҳои 90-ум дар ИЉШС низоми дигари 

суғурта ташкил гардид. Аҳамияти бештарро дар соҳаи суғуртаи молумулкӣ 

суғуртаи ҳатмии молу мулки корхонаҳои хоҷагии қишлоқ, инчунин суғуртаи 

молу мулки аҳолї чи ҳатмї ва чи ихтиёрї, дар соҳаи суғуртаи шахсї 

тараќќиёти бештарро суғуртаи ихтиёрии инфиродии суғуртаи шахсї ва дагар 

намудҳои суғурта, ки аз қабили онҳо суғуртаи мусофирон, суғуртаи 

нафақаҳои иловагӣ ва дигар гирифта буд. 

Ҳамчунин, дар қонунгузорї меъёрҳои умумӣ бо шароити гузаронидани 

суғуртаи ҳатмӣ алоқаманд вуҷуд надоштанд. Дар ҳар як ҳолати мушаххас ба 

вуҷуд омадани онҳо бо қабулкунии санади махсуси қонунгузори 

муқарраркунандаи уҳдадории суғурта ва шароити гузаронидани он 

алоқаманд буд. Оғози марҳилаи муосири инкишофи суғурта бо қабули Қонун 

«Дар бораи кооператсия дар ИҶШС» аз 26 майи соли 1988, №8998 аз тарафи 
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Шўрои Олии ИЉШС гардид, ки замнан ҳуқуқи барҳамдиҳии инҳисори 

Суғуртаи давлатии ИЉШС ва оғози инкишофи бозоргонии суғуртаро гузошт. 

Қабули қонун имконият дод, ки тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба пуррагӣ 

ба иқтисоди бозоргонӣ мутобиқ гардонида шавад. Дар натиҷа, якумин 

ҷамъиятҳои саҳомии суғуртавї ба вуҷуд омаданд.  

Ба иқтисоди бозорӣ гузаштани ИЉШС тағйири самти сиёсии он ба 

рушди босуръат ва пешрафти якбораи суғуртаи тиҷоратӣ боис гашт. Аз 

ислоҳоти иқтисодӣ иқтидори молиявии давлат хеле заиф гардида, давлат 

хавфҳои суғуртавиро ба зиммаи худ гирифта натавонист. Соли 1988 қонуни 

ИЉШС «Дар бораи кооператсия» қабул карда шуд, ки дар он имконияти 

кооперативҳо барои таъсиси ташкилотҳои хусусии суғуртавї ва мустаќилона 

муайян намудани шартҳои суғуртаи ин ё он объект пешбинї мегардид.  

Соли 1990 Шўрои Вазирони ИЉШС боз ду санади меъёрии ҳуқуқиро дар 

таърихи суғурта қабул намуд:  

1) Низомнома дар бораи ҷамъиятҳои саҳомї ва љамъиятҳои дорои 

масъулияти маҳдуд112, ки дар он имкони таъсиси ширкатҳои суғуртавӣ дар 

чунин шаклҳои ташкилию ҳуқуќї муқаррар гардид;  

2) Ќарор «Дар бораи чораҳои аз монополияи давлатӣ баровардани 

хољагии халќ»113, ки бевосита ба рушди рақобат дар бозори суғуртаи ИЉШС 

нигаронида шуда буд.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар даврони шўравї ќонунгузории 

молиявї дар дигар бахшњои молияи давлатї низ баробар бо рушди 

ќонунгузории бахши андоз, гумрук ва суѓурта ба вуљуд омада, инкишоф 

меёфтанд. Хусусан, дар Тољикистони шўравї ба бахши бонкдорї низ диќќати 

хоса дода мешуд. Низоми бонкдории шўравї низоми якзинагї буда, 

ќонунгузор мањз дар заминаи њамин принсип ташаккул меёфт. Фаъолияти 

бонкї дар замони Шўравї аз љониби худи давлат асосан ба роњ монда мешуд. 

 
112 Постановление СМ СССР «Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах» от 19 июня 1990 г., – №590 // СП СССР. – 
1990. – №15. – Ст. 82. 
113 Постановление СМ СССР «О мерах по демонополизации народного хозяйства» от 16 августь 1990 г., – 
№835 // СП СССР. – 1990. – №24. – С. 114. 
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Зарурати кушодани бонкҳо дар ҳудуди Тоҷикистон бори аввал дар 

баромади ҷонишини раиси Кумитаи Иљроияи Марказии ЉМШС Тоҷикистон 

дар маҷлиси Ҳукумат 14 декабри соли 1924 қайд гардид ва ба суроғаи шуъбаи 

осиёимиёнагии Бонки давлатии ИЉШС маълумот дар бораи он ки кадом 

корҳо барои ташкили шуъбаи Бонки давлатии ИЉШС дар Душанбе рафта 

истодааст, фиристода шуд. Дар Бухоро соли 1924 дар ќатори Бонки давлатї 

ва бонки кишоварзии Осиёимиёнагӣ, инчунин Бонки Тиҷоратии 

Осиёимиёнагӣ, ки ҳамон сол бунёд гардидааст, аллакай фаъолияти худро сар 

карда буд. Бо ин назардошт, вазъияти молиявии Љумњурии Бухоро рў ба 

беҳбудї нињод114.  

Тибқи маълумотҳо то октябри соли 1925 дар Душанбе Агентии бонки 

давлатии ИЉШС таъсис дода шуда буд, ки аз октябри соли 1925 то соли 1926 

он бо номи Контораи бонки давлатии ИЉШС дар Душанбе, аз соли 1926 бо 

номи Контораи Тоҷикистонии бонки давлатии ИЉШС, аз сентябри соли 1932 

бо номи шуъбаи (контораи) ҷумҳуриявии Бонки давлатии ИҶШС, аз октябри 

соли 1987 бо номи Бонки ҷумҳуриявии тоҷикии Бонки давлатии ИҶШС, аз 

28-уми июни соли 1991 бо номи Бонки миллии Љумҳурии Тоҷикистон, аз 14-

ум декабри соли 1996 бо номи Бонки миллии Тоҷикистон фаъолият 

менамояд.  

Бори аввал низоми бонкӣ дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза баъд аз 

таъсиси ЉМШС Тоҷикистон оғоз ёфт. Нахустин муассисаҳои бонкии 

Тоҷикистон «Намояндагии бонки давлатии ИЉШС дар шаҳри Душанбе» 

моҳи июни соли 1925 ташкил гардид, ки ба идораи дар Осиёи Миёна будаи 

Бонки давлатии ИЉШС дар шаҳри Тошканд тобеъ буд. Моҳи декабри соли 

1925 ба «Намояндагии Бонки давлатии ИЉШС дар шаҳри Душанбе» табдил 

дода шуд. Моҳи декабри соли 1934 Намояндагии Бонки давлатии ИЉШС дар 

шаҳри Душанбе буда, ба тобеияти бевоситаи Бонки давлатии ИЉШС гузашт 

ва дар оянда ба худ номи «Идораи тоҷикистонии Бонки давлатии ИҶШС»-ро 

гирифт.  

 
114 Ҳотамов Н., Довудї Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик: нашри дуюм. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2015. – С. 158. 
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Дар соли 1934 бо 24 бахш, соли 1942 бахшҳои Бонки давлатӣ то ба 42 ва 

соли 1987 то ба 59 бахш расид ва ба корхонаҳо ва шахсони ҷудогона хизмати 

бонкӣ мерасонд. Аз соли 1925 то соли 1987 дар Тоҷикистон се бонки давлатии 

соҳавӣ: Идораи тоҷикистонии Бонки давлатии ИЉШС, Идораи 

тоҷикистонии Бонки сохтмонии ИЉШС, Идораи тоҷикистонии Бонки 

амонатгузории ИЉШС фаъолият менамуд115. 

Дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ташкилоти бонкӣ дар давраи Иттиҳоди 

Шӯравӣ пайдо шуда бошад ҳам, сармояи бонкӣ ба воситаи механизми 

миёнаравӣ ба ин минтақа дар солҳои аввали ҳамроҳшавии қисми Осиёи 

Миёна ба Империяи Россия ворид шуд. Бонки давлатии Россия, ки соли 1875 

шуъбаи худро дар Тошканд кушода буд, хазинаҳои қарзии бонки худро дар 

шаҳрҳои Хуҷанд, Конибодом, Исфара ва Панҷакент таъсис дод. Яъне аз 

охири асри XIX то Инқилоби Октябр ҳудуди шимолии Тоҷикистони имрӯза, 

ки ба Империяи Россия дохил мешуд, аз системаи бонкии ин давлат бевосита 

вобаста буд. Дар ин давра бонкҳои калонтарин, ба монанди Бонки давлатии 

Россия, Бонки Русї-Осиёї, Бонки москвагии савдои байналхалқӣ ва дигар 

бонкҳо намояндагиҳои худро дар ҳудуди Осиёи Миёна ташкил карданд. 

Бахшҳои Бонки давлатӣ дар ноҳияҳои зерин фаъолият менамуданд: 

Ќурғонтеппа, Кўлоб, Ѓарм, Панљакент, Хуљанд, Ўротеппа, Конибодом, 

Хоруѓ, Исфара, Обигарм, Шаҳринав, Янгибозор (ҳозира Кофарниҳон), 

Љиликўл, Куйбишев (ҳозира А. Љомї), Шаҳритус, Мўъминобод, Кангурт, 

Фархор, Нов, Ашт, Кагановичобод (њозира Љ. Балхї), Кўктош (њозира 

Рўдакї), Њисор. Дар соли 1942 филиалҳои Бонки давлатӣ то ба 42 ва дар соли 

1987 бошад, то ба 59 адад расид. 

Аз соли 1959 то соли 1987 дар ҷумҳурӣ асосан се бонк, яъне Идораи 

Љумҳуриявии Бонки давлатии ИЉШС, Идораи ҷумҳуриявии Бонки сохтмони 

ИЉШС ва Бонки амонатгузорӣ фаъолият мекарданд. Соли 1987 дар асоси 

ќарори Кумитаи Марказии Њизби Коммунистии Иттиҳоди Шўравї ва 

Шўрои Вазирони ИЉШС аз 17 июли соли 1987, №821 дар Иттиҳоди Шўравї 

 
115 Бердиев Р.Б., Ќаюмов С.Ш., Мирзоев С.С. Фаъолияти бонкї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – С. 30. 
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ислоҳоти бонкї гузаронида шуд ва дар асоси ин қарор низоми бонкии зерин 

ташкил карда шуд: 

− Бонки давлатии ИЉШС; 

− Бонки фаъолияти иќтисодии хориљии ИЉШС; 

− Бонки саноату сохтмони ИЉШС; 

− Бонки агросаноатии ИЉШС; 

− Бонки хоҷагии манзилу коммуналӣ ва рушди иљтимоии ИЉШС; 

− Бонки амонатгузорї ва қарздиҳї ба ањолии ИЉШС. 

Баъдан бо ќарори Шўрои Вазирони ИЉШС аз 6 октябри соли 1987, 

№1118 муайян карда шуд, ки дар ҷумҳуриҳо, аз ҷумла дар ЉШС Тоҷикистон 

бонкҳои ҷумҳуриявии зерин ташкил карда шаванд: 

− Идораи Љумҳуриявии Бонки давлатии ИЉШС; 

− Идораи Љумҳуриявии Бонки саноату сохтмони ИЉШС; 

− Идораи Љумҳуриявии Бонки рушди манзилию иљтимоии ИЉШС; 

− Идораи Љумҳуриявии Бонки амонатгузории ИЉШС. 

Аз сабаби он ки ба тамоми аҳолию субъектҳои хоҷагидорї Бонки 

давлатї, Бонки сохтмон ва Бонки амонатгузорї хизмат мерасониданд, баъд 

аз ташкил шудани бонкҳои дар боло номбурда, вазифаи бонкҳои 

амалкунанда байни ҳамаи бонкҳо тақсим карда шуданд. Дар замони 

мављудияти ИЉШС дар Тоҷикистон фаъолияти бонкї зери инҳисори давлат 

қарор дошт ва пешбурди фаъолияти бонкдории хусусӣ ҳамчун ҳаннотї 

баҳогузорї мегардид. Дар замони таљдиди иќтисодиёти ИЉШС (солҳои 1987-

1990) ислоҳоти бонкї гузаронида шуд, ки боиси пайдоиши бонкҳои хусусї ва 

байнидавлатї гардид116. 

Дар ин давра, Бонки давлатии ИЉШС системаи пулию қарзиро 

тавассути идораҳои дар ҷумҳуриҳо мавҷудбуда идора намуда, сиёсати ягонаи 

пулию ќарзии мамлакатро тартиб медод, фаъолияти бонкҳои дигарро танзим 

ва назорат мекард. Баъдтар, яъне соли 1991 Шўрои Олии ЉТ дар асоси 

 
116 Пирзода Т.Р. Танзими ҳуқуқии фаъолияти соњибкорї дар бозори хизматрасонии бонкии Љумҳурии 
Тољикистон ҳамчун аъзои Созмони Умумиљањонии Савдо: автореф. дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – 
Душанбе, 2018. – С. 13. 
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Ќонуни ЉТ «Дар бораи Бонки миллии ЉТ», ба ќарори худ аз 28 июни соли 

1991, №332 Бонки миллии ЉТ-ро таъсис дод. 

Ташаккули ќонунгузории молиявиии ЉТ-ро дар замони Шўравї дар се 

ќисмати асосї андоз, гумрук ва суѓурта тањќиќ намуда, раванди бавуљудої ва 

ташаккули онро ба чор давра људо намудан мумкин аст: давраи якум ЉМШС 

Туркистон (ќисматњои шимолии имрўзаи Тољикистон); давраи дуюм ЉХШБ 

(ќисматњои марказї ва љанубии Тољикистон); давраи сеюм аз соли 1924-1929, 

яъне даврае, ки Тољикистон њамчун ЉМШС дар њайати Ўзбекистон ќарор 

дошт; давраи чорум аз соли 1929 то соли 1991, яъне даврае, ки Тољикистон 

њамчун ЉШС дар њайати ИЉШС баромад менамуд. 
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БОБИ 2. ИНКИШОФ ВА РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МОЛИЯВИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ 

 

2.1. Марњилањои инкишофёбии ќонунгузории молиявии Љумњурии Тољикистон 

дар даврони Истиќлолияти давлатї 

 

ЉТ пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ба марњилаи нави 

инкишофи таърихї – бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 

дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид. 

Дар даврони Истиќлолияти давлатї бо мукаммал шудани ќонунгузории 

молиявї фаъолияти молиявии давлат њамчун бахши таркибии муњим ва 

зарурии низоми сиёсати иљтимоии давлат ќарор гирифта, васоит ва тарзу 

усулњои гуногуне ба кор бурда шуд, ки онњо ба коњиш додани нобаробарии 

иљтимої равона карда шудаанд.  

Мувофиќи м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 

майи соли 2017, №1414 ќонунгузорї ин санадњои меъёрии њуќуќие мебошанд, 

ки муносибатњои љамъиятиро дар маљмўъ ё дар соњаи муайян танзим 

мекунанд117. Дар адабиёти њуќуќї мафњуми васеъ ва мањдуди ќонунгузорї 

пешнињод карда мешавад. Ба маънои мањдуд маљмўи ќонунњо ва дар маънои 

васеъ ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла, санадњои 

меъёрии њуќуќии байналмилалие, ки ЉТ эътироф намудааст, фањмида 

мешавад118.  

Истилоњи «ќонунгузорї» дар адабиёти илмию таълимї дар матни 

санадњои меъёрии њуќуќї васеъ истифода мешавад. Муайян намудани 

мафњуми ќонунгузорї ањамияти муњими илмї ва амалї дорад. Ањамияти 

илмии мафњуми ќонунгузорї дар он аст, ки бо як ќатор мафњумњо ва 

категорияњои илмї-назариявї, ба мисли «низоми ќонунгузорї», «санадњои 

ќонунгузорї», «санадњои меъёрии њуќуќї», «сарчашмањои њуќуќ», 

 
117 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, №1414 // Ахбори Маљлиси Олии 
ЉТ. – 2017. – №5. – ќ. 1. – Мод. 271; 2019. – №7. – Мод. 465; 2021. – №12. – ќ. 2. – Мод. 694. 
118 Холикзода А.Г. Критерии качества закона: общетеоретическое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Душанбе, 2018. – С. 31. 
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«фаъолияти ќонунгузорї», «фаъолияти њуќуќэљодкунї» ва дигар мафњумњо 

робитаи зич дорад. 

Ќонунгузории молиявии Тољикистон марњилањои гуногуни инкишофро 

паси сар намуда, дар замони соњибистиќлолии кишвар мукаммал гардид. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ЉТ ба ислоњоти соњаи идоракунии молияи давлатї 

диќќати аввалиндараља дода мешавад. Дар ташаккул ва рушди сохтори 

иќтисодии њар љомеаи муосир танзими давлатї, ки дар доираи сиёсати 

иќтисодї амалї мегардад, наќши пешбаранда ва муайянкунанда дорад. 

Низоми молиявии давлат яке аз механизмњои нисбатан муњиме мебошад, ки 

ба давлат имконияти амалї намудани танзими иќтисодї ва иљтимоиро 

таъмин менамояд. 

Даврони соњибистиќлолї марњилаи фаъоли рушди ќонунгузории молияи 

Тољикистон мањсуб ёфта, ба рушди муносибатњои иќтисодї ва бозоргонї 

мусоидат намуда истодааст. Ташаккули муносибатњои иќтисодї ва ба вуљуд 

омадани соњањои нави рушди иќтисодї, пайдоиши самтњои нави рушди 

стратегии кишвар (масалан, саноатикунонии босуръати миллї) такмили 

муттасили ќонунгузории молиявиро талаб менамояд.  

Такмили ќонунгузории молиявї бо як ќатор омилњо, аз љумла, 

дигаргунињои фаъолияти молиявии давлат (хусусигардонї, дастгирии 

соњибкорї, муќарраркунии раќами мушаххаси андозсупорї, ба вуљуд 

омадани низоми устувори идоракунии молиявї ва ѓ.) асос меёбад ва ќабули 

ќонунњои нав ва умуман низоми ќонунгузории молиявии ба талаботи 

объективии љамъият мутобиќро таќозо менамояд. 

Соњаи молия яке аз бахшњои муњим ва марказии иќтисодиёт мањсуб ёфта, 

дар таъмини амалишавии њадафњои стратегии давлат наќши муњим дорад. 

Тавассути њуќуќи молиявї маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетї ташаккул 

меёбанд ва аз нав таќсим карда, истифода бурда мешаванд, андозњо аз њисоби 

шахсони воќеї, њуќуќї ва соњибкорони инфиродї гирд оварда мешаванд, 

њамзамон, сиёсати пулию-ќарзї мавриди татбиќ ќарор гирифта, фаъолияти 

бонкњо ба низом дароварда мешавад. 
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Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ 

муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд менамоянд, ки «Њукумати мамлакат 

минбаъд низ сиёсати молиявиро ба пешгирї намудани таъсири омилњои 

беруна ба иќтисодиёти кишвар, хусусан дар самти таѓйирёбии нархи молу 

ашёи хом ва маводи хўрокворї дар бозори љањонї, инчунин ба баланд 

бардоштани самаранокии истењсолот ва густариши муносибатњои 

байналмилалии молиявї равона менамояд»119. 

Шурўъ аз солњои 20-уми асри ХХ анъанањои таърихии рушди давлатњои 

собиќ шўравї оѓоз гардиданд, ки аз навоварињои конститутсионї, 

дигаргунињои мухталиф ва азнавсозињои њаёти иќтисодї, иљтимої-сиёсї 

мањсуб меёфт. Баъд аз барњам хурдани давлати шўравї ва дар заминаи он 

ташкил гардидани давлатњои миллї бешак таѓйиротњои хоссаро дар тамоми 

соњањои њаёти љомеаи ин давлатњо ба вуљуд овард.  

Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон тамоми соњањои њаёти 

љомеа, аз љумла, иќтисодї, сиёсї, иљтимої, фарњангї ба таѓйироти куллї 

ниёз доштанд. Дар шароити гузариш аз як марњилаи рушд ба марњилаи дигар 

тавассути ќонунгузорї мустањкам намудани муносибатњои нави љамъиятї, 

ворид намудани таѓйиротњои дахлдор ба ин ё он соњаи иљтимої, ба талаботи 

љамъиятї мувофиќ гардонидани танзими њуќуќї роњи самараноки таъмини 

минбаъдаи инкишофи љамъият мањсуб меёбад.  

Соњаи молия низ дар ЉТ аз ибтидои ба даст овардани Истиќлолияти 

давлатї мавриди ислоњот ќарор дода шуда, то имрўз ислоњот дар ин самт 

идома дорад. Дар аввали солњои Истиќлолияти давлатї ЉТ дар масъалаи 

азнавсозињои молиявї-иќтисодї, дар маљмўъ бо бисёр мушкилотњо рў ба рў 

гардида, сохторњои иќтисодї-иљтимої ва сиёсї-њуќуќии ЉТ пурра мавриди 

таѓйирот ва ислоњот ќарор дода шуданд. Гузариш ба иќтисоди бозорї, 

озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, баробарї ва њифзи тамоми 

шаклњои моликият ва низоми нави њуќуќию молиявї аз љумлаи ин 

таѓйиротњо мањсуб меёбанд.  

 
119 Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ аз 20 апрели соли 2012 // [Захираи эклектронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.prezident.tj (санаи мурољиат: 21.06.2022). 
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Ба андешаи олимони ватанї А.Д. Ѓафурзода ва И.З. Саъдиев 

ќонунгузории соњаи молияи давлатї бо суръати хело њам баланд рушд 

намуда истодааст, ки ин раванд дар мушаххасгардонии мавзуи танзимнамоии 

њуќуќи молиявї ва такмили институтњо ва зерсоњањои њуќуќи молиявї 

мусоидат менамояд. Махсусан, баъди ќабул ва мавриди амал ќарор 

гирифтани кодексњои андоз, гумрук, ќонунњои соњаи бонкї, суѓурта, 

ќоѓазњои ќиматнок ва асъор дар танзими муносибатњои молиявї як ќатор 

объектњо, усулњо, механизмњо ва принсипњои нав ворид гардид120. 

Њамзамон, мувофиќи сархати 8 банди 18 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ 

барои солњои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ЉТ аз 6 феврали соли 

2018, №1005121 тасдиќ шудааст, яке аз масъалањои муњим «такмили 

ќонунгузории соњаи молиявї бо дарназардоштани ташаккули рушди 

иљтимоию иќтисодии давлат ва таљрибаи пешќадами љањонї» мебошад.  

Рушди ќонунгузории молиявї дар љањони муосир, фаъолгардонии 

танзими њуќуќи молиявї дар муносибатњои љамъиятї, ба вуљуд омадани 

созмонњои нави молиявї ва низоми ќонунгузорињои молиявї ба 

барќарорсозї, ташаккул ва рушди он дар Тољикистон замина гузоштанд122.  

Дар робита ба сарчашмањои њуќуќи молиявї Ф.Р. Абдуллоев ва З.И. 

Холхуљаев ќайд мекунанд, ки ба низоми сарчашмањои њуќуќи молиявї як 

ќатор ќонунњои оддї низ дохил мешаванд. Дар байни онњо аз њама бештар 

муњим Ќонун дар бораи буљет мебошад, ки њамасола барои соли оянда ќабул 

гардида, тамоми фаъолияти молиявии давлатро барои давраи муайян (як сол) 

муќаррар ва ба танзим медарорад. 

Њамзамон, муаллифони болизикр ишора ба он мекунанд, ки ањамияти 

калонро дар низоми ќонунгузории молиявии ЉТ инчунин ќонунњое доранд, 

ки њам соњањои умумии татбиќи муносибатњои молиявї ва њам соњањои 

алоњидаи онро ба танзим медароранд. Масалан, Ќонунњои ЉТ «Дар бораи 
 

120 Ѓафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Њуқуқи молиявии Љумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсї. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2021. – С. 251.  
121 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018, №1005 // Махзани 
мутамаркази иттилоотии њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 21.09.2020). 
122 Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере 
Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан) // Под ред. доктора юридических наук, профессора Шерипова Н.Т. – Душанбе, 2017. – С. 6. 
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молияи давлатї», «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон», «Дар бораи 

фаъолияти бонкї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї123. 

Њ.Њ. Алиев зимни тањлили рушди ќонунгузории молиявї дар даврони 

соњибистиќлолї ба хулоса меояд, ки тањлили рушди ќонунгузорї дар ЉТ аз 

он шањодат медињад, ки дар давраи истиќлолият ќонунгузории молиявї дар 

давраи фаъоли рушди худ ќарор дошта, барои зиёдшавии маблаѓњои буљети 

давлатї ва дар ин асос таъмин намудани иљрои њадафњои иљтимоию 

иќтисодии кишвар заминаи устувор гузоштанд. Талаботи иќтисодиёти 

кишвар ва равандњои њамгирої бо иќтисодиёти љањон сол то сол боз њам 

мукаммалтар намудани ќонунгузориро таќозо менамоянд. Ин бошад, моро 

барои дар солњои наздик ба самти баландтари рушд расонидани 

ќонунгузории молиявї водор менамояд124.  

Бо дарназардошти он ки низоми њуќуќии ЉТ романї-олмонї аст, аз 

њамин сабаб сарчашмаи асосии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї, аз 

љумла, муносибатњо вобаста ба молия санадњои меъёрии њуќуќї ба њисоб 

мераванд. Маљмўи санадњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии зерќонунї, ки 

муносибатњоро дар соњаи алоњида танзим менамоянд, ќонунгузории њамин 

соња номида мешавад.  

Љанбаи амалии мафњуми ќонунгузорї дар он ифода меёбад, ки дар 

матни ќонунњо, кодексњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, стратегияњо, 

консепсияњо ва барномањои давлатї, фаъолияти амалии маќомоти давлатї, 

зимни мураттабсозии ќонунгузорї дар фаъолияти иттилоотї-њуќуќї васеъ 

истифода мешавад.  

Айни замон њар ду мафњуми зикршуда њам дар амалия ва њам дар 

назария эътироф шуда, љонибдорон ва мунаќќидони худро дорад. Р.Ш. 

Шарофзода ќайд мекунад, ки аз лињози илмї истифодаи якљояи мафњумњои 

васеъ ва мањдуди «ќонунгузорї» (мафњуми интегративї) мувофиќи маќсад 

аст, чунки барои тањќиќоти илмии мафњуми мазкур, таъмини нуфузи ќонун 
 

123 Абдуллоев Ф.Р., Холхуљаев З.И. Њуќуќи молиявї (маљмўаи таълимї-методї). – Душанбе: Озар, 2014. 
– С. 153.  
124 Алиев Њ.Њ. Рушди ќонунгузории молиявї, андоз ва гумрук дар Љумњурии Тољикистон // инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар давони истиќлолият / Маводњои конференсияи илмї-амалї 
бахшида ба 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011. – 
Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 64. 
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дар давлати њуќуќбунёд, волоият ва сифати ќонун, робитаи низоми њуќуќ ва 

низоми ќонунгузорї, такмили сохти уфуќї ва амудии ќонунгузорї, 

инкишофи соњањои ќонунгузорї, воњидњои комплексии ќонунгузорї 

мусоидат менамояд. 

Аз лињози амалї бошад, мафњуми васеи ќонунгузорї дар матни ќонунњо 

ва кодексњо њоло истифода мешавад ва дар шароити васеъ гардидани доираи 

санадњои меъёрии њуќуќї, васеъшавии њаљми ќонунгузорї, инкишофи 

минбаъдаи он бо маќсади танзими муносибатњои нави љамъиятї ањамияти 

амалї дорад125. 

Ќонунгузорї ба маънои мањдуд, маљмўи ќонунњо мебошад. Чунин 

мафњуми «ќонунгузорї» якум, аз талаботи волоияти ќонун дар давлати 

њуќуќбунёд бармеояд; дуюм, дигар санадњои меъёрии њуќуќиро, ки мутобиќ 

ба ќонун мебошанд, дар назар дорад. Ќонунгузорї ба маънои васеъ, маљмўи 

њам ќонунњо ва њам санадњои дигари меъёрии њуќуќї мебошад126.   

Ба аќидаи М.З. Рањимзода ќонунњои амалкунандаи Тољикистон тамоюл 

ба фањмиши мафњуми «ќонунгузорї» ба маънои васеъ доранд, ки он аз 

Конститутсия, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ва санадњои 

байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон иборат мебошад ва он ба 

сифати моддаи алоњида дар онњо ифода шудааст127.  

Ќонунгузории молия ин маљмўи санадњои ќонунгузорї ва санадњои 

меъёрии зерќонуние мебошанд, ки муносибатњои љамъиятиро дар соњаи 

мазкур ба танзим медароранд. Ќонунгузории молиявии ЉТ ба Конститутсия 

асос ёфта, аз ќонунњои конститутсионї, ки ваколати маќомоти ваколатдори 

соњаи молияро муайян мекунанд, ќонунњои ЉТ дар ин соња, ќарорњои 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ дар соњаи иќтисодї ва 

 
125 Шарофзода Р.Ш. Инкишофи мафњуми «ќонунгузорї» дар робита бо нуќтањои назари илмї ва ифодаи 
меъёрї // Раванди ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва мушкилотњо (маводњои конференсияи 
илмї-амалии љумњуриявї, шањри Душанбе, 31 марти соли 2020) // Зери назари номзади илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент Саидзода И.Њ. – Душанбе, 2020. – С. 23. 
126 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуқуқ: китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии касбї. – 
Душанбе: «Сино», 2018. – С. 541.  
127 Рањимов М.З. Ќонунгузории Љумњурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: инкишоф ва проблемањо // 
Инкишофи қонунгузории Љумњурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият: маводњои конфернсияи илмї-

амалї бахшида ба 20-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011 
// Зери тањрири доктори илмњои њуқуқ, профессор Рањимов М.З. – Душанбе: «ЭР-граф». – С. 20. 
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додугирифти ќарзи давлатї ва дигар санадњои меъёрии зерќонунї иборат 

мебошад128. 

Санадњои меъёрии њуќуќии молиявї ба мафњуми ќонунгузории молиявї 

зич алоќаманд мебошанд. Маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї, ки меъёрњои 

њуќуќии молиявиро дар бар мегиранд, ќонунгузории молиявї мањсуб 

меёбанд129. 

Ќонунгузории молиявии кишвари мо бешубња рушд мекунад ва такмил 

меёбад. Аммо дараљаи таљдиди он, њам мазмунан ва њам шаклан мухталиф 

аст. Зеро ки ќонунгузории молиявї дорои хусусиятњои ба худ хос буда, барои 

тањияи он дониши махсуси молиявї ва мутахассисони соњавї зарур аст. 

Дар солњои аввали соњибистиќлолї барои таъмини худнигањдории ЉТ 

њамчун давлати соњибистиќлоли мустаќил дар назди Њукумат ќабули ќарори 

ќатъї оид ба баромадан аз буњрони иќтисодї меистод130. Бо њамин маќсад, 

Фармони Президенти ЉТ «Оид ба чорањои аввалиндараљаи таќвияти 

дигаргунсозињои иќтисодї ва тезонидани гузариш ба муносибатњои бозорї» 

аз 3 декабри соли 1994, №8 ќабул гардид, ки минбаъд дар заминаи он 

«Барномаи дигаргунсозињои иќтисодї дар ЉТ дар давраи солњои 1995-2000», 

«Барномаи миёнамуддат барои солњои 1998-2001», «Барномаи дарозмуддат 

барои солњои 2001-2015» тањия ва ќабул карда шуданд. 

Марњилаи аввали мустањкам намудани ќонунгузории молия баъди ба 

даст овардани Истиќлолияти давлатї ин танзим намудани муносибатњои 

пулї ба њисоб меравад. Тољикистон дар байни давлатњои нави мустаќил 

ягона кишваре боќї монда буд, ки дар ќаламрави он то соли 1995 рубли 

Федератсияи Россия дар муомилот истифода мешуд. Ин вазъият як ќатор 

мушкилоти љиддии иљтимоию иќтисодиро ба миён овард, аз љумла, ќарзи 

давлатии љумњурї аз сабаби нарасидани пули наќд барои пардохти музди 

 
128 Ѓаюров Ш.К. Њуқуқи молияи Љумњурии Тоҷикистон: китоби дарсї // Зери тањрири номзади илмњои 

њуқуқшиносї, дотсент Насрудинов Н.Ш. – Душанбе: «Сино», 2005. – С. 36. 
129 Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере 
Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан) // Под ред. доктора юридических наук, профессора Шерипова Н.Т. – Душанбе, 2017. – С. 47. 
130 Алиев Њ.Њ. Рушди қонунгузории молиявї, андоз, гумрук дар Љумњурии Тољикистон // Инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият: маводњои конференсияи илмї-амалї 
бахшида ба 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњукрии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011. – 
Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 57-65. 
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кор, нафаќа ва кўмакпулињо бемайлон меафзуд; маблаѓгузории иќтисодиёт 

амалан ќатъ гардид ва нињоят Бонки миллии Тољикистон имконияти 

гузаронидани сиёсати мустаќилонаи пулию ќарзї ва асъориро пеш гирифт.  

Њалли ин мушкилот ва масъалањои дигар зарурияти љорї кардани пули 

миллиро ба миён овард. Дар кишвар бо маќсади татбиќи сиёсати самараноки 

иќтисодї, суръат бахшидан ба дигаргунињои иќтисодї ва бунёди низоми 

мустаќили пулии Тољикистон бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу 

вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон 

дар хусуси љорї кардани пули миллии Тољикистон ќарор ќабул гардид. 

Мутобиќи ќарори Комиссияи давлатии ЉТ оид ба љорї намудани пули 

миллї аз 6 майи соли 1995, №8 (324) «Дар бораи тартиби дар ќаламрави ЉТ 

ба муомилот баровардани пули миллї – рубли тољикї» аз 10 майи соли 1995 

пули миллии Тољикистон бо арзиши 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 рубли 

намунаи соли 1994, барориши Бонки миллии Тољикистон ба муомилот 

бароварда шуд. 

Ба муомилот баровардани пули миллї барои рушди минбаъдаи љумњурї 

ањамияти муњими иќтисодї дошт ва падидаи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої 

гардид. Дар солњои аввали истиќлолият бинобар сабаби мављуд набудани 

танзими самараноки муомилоти пулї ва низоми пулї Тољикистон ба 

мушкилотњои азими иќтисодї, сиёсї ва иљтимої мувољењ шуд. Дар њудуди 

ЉТ аз соли 1991 то моњи январи соли 1994 пули замони Иттињоди Шўравї 

амал мекард. Ин раванд ба иќтисодиёти давлати навтаъсис зарари калон 

расонд.  

Санаи 10 майи соли 1995 пули миллии тољикї бо номи рубли тољикї, ки 

эмитенти он Бонки миллии Тољикистон буд, ба мумоилот бароварда шуд131. 

Бо Фармони Президенти ЉТ аз 26 октябри соли 2000, №415 дар хусуси аз 30 

октябри соли 2000 ба муомилот баровардани воњиди нави пули миллии 

кишвар – «Сомонї», ки ба ифтихори бунёдгузори нахустин давлати 

мутаммаркази тољикон Исмоили Сомонї номгузорї шудааст, эълон гардид 

 
131 Ѓафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Њуқуқи молиявии Љумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсї. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2021. – С. 231. 
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ва пулњои коѓазї бо арзиши 1, 5, 10, 20, 50, 100 сомонї ва воњиди хурди он бо 

арзиши 1, 5, 20, 50 дирам ба муомилот бароварда шуданд. Пули миллї, ки 

дар минтаќаи гардиш эътибори кофї дорад рамзи шоёни Тољикистони 

мустаќил гашт ва ба сифати воситаи боэътимоди танзими иќтисодиёти 

тараќќикардаистодаи кишвари мо хизмат хоњад кард. Имрўз сомонї яке аз 

пулњои устувор дар ИДМ мањсуб мегардад, ки таваљљуњи доирањои молиявии 

давлатњои њамсояро ба худ љалб намудааст. 

Конститутсияи ЉТ дар низоми тобеияти ќонунгузории молиявї сароѓози 

тамоми санадњои меъёрии њуќуќии соњаи андоз, буљет, гумрук, пулу ќарз, 

нарх ва асъор мебошад. Ба ибораи дигар, «Конститутсия ба сифати ќонуни 

асосї, “ќонуни ќонунњо” роњњои мухталифи самтњои асосии рушду такомули 

њуќуќи миллиро муайян мекунад, чањорчубаи ихтиёрот ва фаъолияти 

маќомоти ќонунгузор ва дигар маќомоти давлатиро дар мавриди 

њуќуќэљодкунї муќаррар намуда, доираи робитаи иљтимоиеро муайян 

менамояд, ки зарурат ба танзими њуќуќї доранд»132. Ќонунгузории молия низ 

ба Конститутсияи ЉТ асос меёбад.  

Як ќатор меъёрњои умумие, ки дар он зикр шудаанд, пурра нисбати 

муносибатњои соњаи мазкур татбиќшаванда мебошанд. Њамзамон, дар 

Конститутсия баъзе меъёрњои дигаре пешбинї гардидаанд, ки бевосита ба 

муносибатњои молиявї дахл доранд, аз љумла, уњдадории супоридани андоз 

ва дигар пардохтњои њатмї (м. 45), салоњияти Маљлиси намояндагон оид ба 

ризоият ба додугирифти ќарзи давлатї (м. 57), салоњияти Президент бобати 

муайян кардани низоми пулї (м. 69), ваколати Њукумати ЉТ дар бораи 

пешнињод намудани сиёсати додугирифти ќарзи давлатї ва ёрии иќтисодї ба 

дигар давлатњо, лоињаи буљети давлатї, масъалаи андозаи имконпазири 

касри буљети давлатї ва манбаи љуброни он ба Маљлиси намоядагони 

Маљлиси Олии ЉТ (м. 75) ва дигар меъёрњо. 

 
132 Њомидов Х. Истиќлолияти давлатї ва Сарќонуни Љумњурии Тољикистон // Давлат ва њуќуќ. – Душанбе, 
2001. – №3. – С. 4. 
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М.З. Рањимзода инкишофи ќонунгузории ЉТ-ро ба таври умумї дар 

замони истиќлолият тањлил намуда, ба марњилањои зерин ишора мекунад: 1) 

солњои 1991-1994; 2) солњои 1995-2000; 3) солњои 2000 то ба имрўз133.  

Санадњои меъёрии њуќуќии солњои охир ќабулшуда асосан ба ислоњоти 

идоракунии молиявии давлат дахл доранд. Аз ин рў, инкишофи 

ќонунгузории молияро дар замони истиќлолият шартан ба даврањои зерин 

људо намудан мумкин аст: 

1) солњои 1991 то 1994, яъне солњои аввали Истиќлолияти давлатї то 

ќабули нахустин Конститутсияи ЉТ ва дигар ќонунгузории соња. Гарчанде, 

ки санадњои меъёрии њуќуќии ин давра муносибатњоро дар бахши алоќаманд 

ба низоми молия ба танзим медароварданд, мањз онњо заминањои њуќуќиро 

барои инкишофи соњаи ќонунгузории молия гузоштанд. Ќабули Ќонунњои 

ЉТ «Дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї» (с. 1992), «Дар бораи 

фаъолияти иќтисодии хориљии ЉТ» (с. 1993) ва ѓ., ба њамин давра рост 

меоянд. 

2) солњои 1994-2002, ки дар ин давра Конститутсияи ЉТ ќабул гардид, ки 

дар он озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, кафолат ва њифзи њама 

гуна шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро муќаррар намуд. 

Минбаъд дар асоси муќарраротњои Конститутсияи ЉТ як ќатор ќонунњои 

дигар ќабул гардиданд, ки барои танзими муносибатњои молиявї сањми 

назаррас гузоштанд. 

Аз љумла, Ќонунњои ЉТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» 

(с. 1995), «Дар бораи тарифи гумрукї» (с. 1995), «Дар бораи омори давлатї» 

(с. 1997), «Дар бораи фаъолияти аудиторї» (с. 1998), «Дар бораи палатаи 

савдои саноатии ЉТ» (с. 1998), «Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї» (с. 

1998), «Дар бораи бањисобгирии бухгалтерї» (с. 1999), «Дар бораи танзими 

давлатии фаъолияти тиљоратии хориљї» (с. 1999), «Дар бораи ќарзгирии 

давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» (с. 1999) ва ѓ. 

 
133 Рањимов М.З. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият: инкишоф ва проблемањо // 
Инкишофи ќонунгузории ЉТ дар даврони истиќлолият: маводњои конфронсияи илмї-амалї бахшида ба 20-
умин солгарди Истиќлолияти давлатии ЉТ 26-29 августи соли 2011 / Зери тањрири Рањимов М.З. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2011. – С. 21. 
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3) аз соли 2002 пас аз ќабул гардидани аввалин Ќонунњои ЉТ «Дар бораи 

молияи давлатии ЉТ» (с. 2002) ва «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар 

ЉТ» (с. 2002), ки барои бењтар намудани вазъи молиявї, инкишоф додани 

идоракунии давлатии соњаи молия ва мутобиќ намудан ба стандартњои 

байналмилалии молиявї замина гузоштанд. 

Пешбурди фаъолияти молиявии давлатро, ки яке аз самтњои 

афзалиятноки сиёсати давлату Њукумати ЉТ ба њисоб меравад, бидуни 

танзимоти њуќуќї тасаввур намудан имконнопазир аст. Бо маќсади танзими 

босамару маќсадноки ин ё он соњаи фаъолияти молиявии давлат, албатта 

санадњои меъёрии њуќуќї ќабул мегарданд, ки дар таъмини рушди дурусту 

маќсадноки соња сањми назаррас мегузоранд. 

Дар даврони Истиќлолияти давлатї барои тањкими сиёсати молиявї ва 

иќтисодии мамлакат як ќатор ќонунњои њаётан муњим, аз љумла, Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи молияи давлатии ЉТ» аз 28 июни соли 2011, №723; Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи назорати давлатии молиявї дар ЉТ» 2 декабри соли 2002, №66; 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар бахши 

давлатї» аз 2 июли соли 2010, №626; Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 2011, №702; Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи фаъолияти аудиторї» аз 22 июли соли 2013, №993; Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи хазинадорї» аз 18 июни соли 2008, №396 ќабул гардид. 

Наќши Конститутсияи ЉТ дар рушди ќонунгузории молия. Ќабули 

Конститутсияи даврони соњибистиќлолии кишвар 6 ноябри соли 1994 њамчун 

њуљљати дорои эътибори олии њуќуќї ЉТ134-ро давлати соњибихтиёр, 

демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої эълон намуд ва самтњои 

нави рушди љомеаро муайян кард.  

Ба маънои васеъ, Конститутсия аз маљмўи меъёрњои њуќуќие иборат 

мебошад, ки муносибатњои муњими љамъиятиро ба танзим дароварда, ќувваи 

олии њуќуќї дорад. Аз њамин лињоз, яке аз самтњои танзимнамоии 

 
134 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – 136 с. 
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Конститутсияи ЉТ ин фаъолияти низоми молиявии давлат мебошад, ки 

муносибатњои буљет ва андозро дар бар мегирад. 

Фаъолияти молиявии давлатї яке аз самтњои асосии фаъолияти 

маќомотњои давлатї мебошад, ки таъмини вазифањои давлатї дар 

марњилањои љамънамої, таќсимкунї ва истифодабарии маблаѓњои пулии 

давлатиро дар бар мегирад. 

Аз њамин нуќтаи назар, Конститутсияи ЉТ заминаи асосии њуќуќии 

самтњои фаъолияти молиявии давлатї ба њисоб рафта, дар якчанд моддањои 

алоњида сиёсати иќтисодї, молиявї ва андозбандиро ба танзим даровардааст 

(моддањои 12, 45, 59, 69, 75, 77135 Конститутсияи ЉТ) . 

Ба андешаи Њ.Њ. Алиев дар заминаи меъёрњои Конститутсияи ЉТ барои 

тањкими сиёсати молиявї ва иќтисодии мамлакат дар давраи истиќлолият як 

ќатор ќонунњои њаётан муњим, аз љумла, ќонунњои ЉТ «Дар бораи молияи 

давлатї»136, «Дар бораи назорати давлатии молиявї»137, «Дар бораи 

хазинадорї»138, «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї»139, 

«Дар бораи фаъолияти аудиторї»140, «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, 

ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад»141, «Дар бораи бозори ќоѓазњои 

ќиматнок»142, «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої»143, «Дар бораи аудити 

дохилї дар бахши давлатї»144, Кодексњои андоз, гумрук тањия ва ќабул карда 

шудаанд. Умуман, дар маљмўъ дар самти сиёсати молиявї, андоз ва гумрук 

дар давраи истиќлолият зиёда аз 20 ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќї ќабул 

 
135 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 
22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – 136 с. 
136 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №6. – Мод. 436; 2013. – №3. – Мод.189. – №11. – 
Мод.784; 2016. – №5. – Мод.367. 
137 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2002. – №11. – Мод. 681; 2007. – №7. – Мод. 686; 2010. – 
№1. 
138 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2008. – №6. – М. 454. 
139 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №3. – Мод. 169; 2014. – №3. – Мод. 149. 
140 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2013. – № 7. – Мод. 521; 2014. – №7. – Мод. 411. 
141 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1999. – №12. – Мод. 326; 2021. – №1795. 
142 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №6. – Мод. 456; 2014. – №3. – Мод. 151; 2015. – 
№11. – Мод. 976; 2016. – №11. – Мод. 889. 
143 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1997. – №23-24. – Мод. 350; 2003. – №8. – Мод. 458; 2006. 
– №4. – Мод. 200; 2007. – №3. – Мод. 177; 2007. – №7. – Мод. 694; 2008. – №10. – Мод. 821; 2012. – №4. – Мод. 
274; – №8. – Мод. 830; 2013. – №12. – Мод. 903. 
144 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2010. – №7. – Мод. 563; 2016. – №7. – Мод. 632. 
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шудаанд, ки дар амал татбиќ намудани онњо истиќлолияти низоми ягонаи 

миллии молиявии ЉТ-ро таъмин намуд145. 

Рў овардан ба иќтисоди бозорї ва дар Конститутсияи ЉТ пешбинї 

намудани озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 

њуќуќии њамаи шаклњои моликият таќозои онро мекунад, ки ќонунњои 

љавобгўи талаботи замон ќабул карда шаванд. Дар ин росто муњим аст, ки 

ќонунгузорї, аз љумла, дар соњаи молия, адозу гумрук ва фаъолияти бонкї ба 

талаботи раванди инкишофи љомеа мутобиќ гардонида шавад. Чунин 

мутобиќгардонї бояд бо назардошти баланд бардоштани сифати 

ќонунгузорї, аз љумла, соњаи зикршуда ба роњ монда шавад146. 

Чунончї, дар моддаи 12 Конститутсияи ЉТ зикр гардидааст: «Асоси 

иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. 

Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 

њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат 

медињад». 

Бояд ќайд кард, ки Конститутсияи ЉТ бори аввал баробарњуќуќии њамаи 

шаклњои моликиятро эътироф ва кафолат дода, њамзамон давлатро 

вазифадор менамояд, ки фаъолияти озоди иќтисодї ва соњибкориро таъмин 

намояд. Ин талаботи меъёрии Конститутсияи ЉТ ба он алоќаманд аст, ки 

имрўз дар шароити иќтисоди бозорї аксарияти ќисми даромади буљети 

давлатњои тараќќикардаро андоз ва дигар пардохтњои умумии њатмии 

давлатї ташкил медињад ва пушида нест, ки аксарияти андозсупорандагон 

соњибкорон ва шахсони њуќуќии тиљоратї ба њисоб мераванд. 

Инчунин, заминаи асосии ин гуфтањо њамасола дар паёмњои Президенти 

мамлакат ба Маљлиси Олї таъкид мегарданд. Чунончї дар паёми 

Президенти ЉТ ќайд гардидааст: «Сиёсати молиявї ислоњоти воќеан љиддиро 

таќозо менамояд ва он бояд дар доираи барномаи махсус амалї карда шавад. 

 
145 Алиев Њ.Њ. Рушди ќонунгузории молиявї, андоз ва гумрук дар Љумњурии Тољикистон / Инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият // Маводи конференсияи илмї-амалї 
бахшида ба 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011 / Зери 
назари доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимов М.З. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 61. 
146 Рањимзода М.З., Бањриддинзода С.Э., Бобоев Љ.Ќ., Азимов И.М., Дамонов Б.Н. Истилоњоти соњаи молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Империал-
Групп», 2014. – С. 3. 
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Дар асоси он бояд ислоњоти идоракунии молияи давлат, шаффофият, 

самаранокї ва назорати ќатъии ќисмњои даромаду харољоти буљети давлатї, 

бењтар намудани раванди ташаккули буљет ва ислоњоти андоз таъмин гардад. 

Аз ин рў, зарур аст, ки татбиќи Стратегияи ягонаи идоракунии молияи 

давлатї таќвият бахшида шавад». 

Дар њаќиќат, њидояти Сарвари давлат дар шароити имрўза бамаврид ва 

боиси дастгирист. Чунончї, дар адабиётњои њуќуќї ќайд шудааст, ки 

сарчашмаи асосии ќисми даромади буљети давлатї аз њисоби андозњо дар 

Федератсияи Россия 94,4%, Франсия 95%, ИМА 90%, Олмон 80% ва Япония 

75%-ро дар бар мегирад147.  

Таъмини озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї ва баробарњуќуќии 

њамаи шаклњои моликият таввассути меъёрњои конститутсионї аз он шањодат 

медињад, ки дар Тољикистон заминаи њуќуќии рушди иќтисодиёти пешрафта, 

сармоягузорї, фаъолияти низоми бонкии муосир ва сиёсати андозбандии 

одилона пойдор аст. 

Мутобиќи м. 45 Конститутсияи ЉТ «додани андоз ва пардохтњо, ки 

ќонун муайян кардааст, вазифаи њар як кас мебошад». 

Бояд ќайд кард, ки дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозорї низоми 

андозбандї яке аз омилњои танзимкунандаи иќтисодиёт ба њисоб меравад. Ба 

њамагон маълум аст, ки рушди иќтисодиёти кишвар аз татбиќи дурусти 

низоми андозбандї вобастагї дорад ва дар таърихи ањли башар ягон давлат 

бе сиёсати мукаммали андозбандии муосир тараќќї накардааст. Умуман 

андозњо дар љомеа се наќши асосиро иљро менамоянд: якум наќши фискалї; 

дуюм наќши танзимкунанда ва сеюм наќши иљтимої. 

Наќши якум дар он зоњир мегардад, ки андозњо заминаи асосии 

таъсисёбии бунёдњои пулии давлатиро ба вуљуд меоранд. Наќши 

танзимкунандаи андозњо ин воситањои таъсиррасонии давлатї ба воситаи 

маблаѓњои пулии аз њисоби андозњо љамъоваришаванда ба иќтисодиёти 

 
147 Налоговое право / Под ред. И.Ш. Килясханова. – Москва, 2004. – С. 34.; Козырин А.Н. Налоговое право 
зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М.: Манускрипт, 1993. – С. 7. 
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кишвар мебошад. Наќши сеюми андозњо, таъминкунандаи адолати иљтимої 

дар љомеа мебошад148. 

Таъсиси низоми андозбандии созгор ва амалишаванда яке аз вазифањои 

аввалиндараљаи давлат ба њисоб меравад. Сиёсати андозбандї њамчун самти 

асосии рушди иќтисодии кишвар дар мадди назари Њукумати ЉТ буда, 

низоми андоз ва ќонунгузории он зина ба зина такмил ёфта истодааст. 

Андоз яке аз нишонањои давлатдорї буда, ифодагари сиёсати 

мустаќилона дар бахши молия мебошад ва мањз ба туфайли маблаѓњои 

љамъовардаи андоз давлат мавќеъ ва ќувваи иќтисодиро соњиб мегардад. Дар 

низоми њуќуќии Тољикистон рушди ќонунгузории андоз боиси он гардид, ки 

давлат аз он ба сифати воситаи њуќуќї љињати таъсиррасонї ба иќтисодиёти 

бозорї њамчун фишанги муњими механизми танзими давлатии иќтисодиёт 

истифода намуда, буљети давлатиро ѓанї гардонид. 

Муносибатњо оид ба танзими асъор ва назорати асъорї бо санадњои 

меъёрии гуногун ба танзим дароварда мешаванд, ки асоси онро 

Конститутсияи ЉТ ташкил менамояд. Бояд зикр кард, ки меъёрњои 

Конститутсияи ЉТ, ки ба муносибатњои асъорї бахшида шудаанд, ин пеш аз 

њама м. 12 мебошад, ки оид ба шаклњои гуногуни моликият, фаъолияти озоди 

иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва кафолати њифзи њуќуќии њамаи 

шаклњои моликият мебошад. Зеро, муносибатњои асъорї як љузъи 

муносибатњои иќтисодии кишварро ташкил менамоянд.  

Дар баробари ин, б.б. 4 ва 10, м. 57 оиди салоњияти Маљлиси 

намояндагони Маљлиси Олии ЉТ дар бораи додани ризоият ба додугирифти 

ќарзи давлатї, тасдиќи фармони Президент дар бораи таъин ва озод 

намудани раиси Бонки миллї ва муовинони ў, инчунин б.б. 7, 16, м. 69 оид ба 

салоњияти Президент дар бораи таъин ва озод намудани раиси Бонки миллї 

ва муовини ў низоми пулиро муќаррар менамояд ва маълумотро ба Маљлиси 

миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ пешнињод менамояд. 

 
148 Ѓафуров А.Д. Доир ба баъзе проблемањои сиёсати њуќуќии молия, андоз ва буљет дар Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон // Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон: назария ва 
амалияи татбиќи он // Маводи конфронси љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба 15-солагии ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (29 ноябри соли 2009). – Душанбе: «Шуљоиён», 2009. – С. 89. 
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Меъёрњое, ки дар Конститутсияи ЉТ муќаррар шудаанд мустаќиман 

амал намуда, хислати њуќуќтаъсиркуниро доранд ва ин меъёрњо дар ќонунњои 

дигар васеъ инкишоф дода шуда, мушаххас мегарданд. Санади марказии 

танзими асъор ва назорати асъорї ин Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими асъор 

ва назорати асъор» мебошад. Бояд ќайд намуд, ки Ќонуни мазкур бевосита аз 

Конститутсияи ЉТ сарчашма гирифта, њамчун санади танзимнамоии 

муносибатњои асъории муносибатњои љамъиятї дар соњаи танзими асъор ва 

назорати асъор, маќсад, вазифа, принсипњо, амалиётњои асъориро байни 

резидентњо ва ѓайрирезидентњо муќаррар намуда, њуќуќу уњдадорињои 

резидентњо ва ѓайрирезидентњои ЉТ-ро оид ба соњибї, истифода ва 

ихтиёрдории сарватњои асъорї муайян менамояд. 

Аз љумла, масъалаи нашри санадњои меъёрии њуќуќї оид ба танзими 

амалиёти асъор аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї, ба монанди бонкњо ва 

дигар ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ва маќомоти давлатї, додани 

иљозатномањо, назорат ва танзими фаъолияти шахсони воќеї ва њуќуќї, ки 

бо мубодилаи асъор машѓуланд, аз љумла, ташкилотњои ќарзї, муайян 

кардани тартиб ва ќоидањои анљом додани амалиёти асъорї барои шахсони 

воќеї ва њуќуќї, муайянкунии тарзи муќаррар намудани ќурби пули миллї 

нисбати асъори дигар ва ѓ., аз тарафи Бонки миллии Тољикистон дар доираи 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» аз 28 июни соли 2011, ки 

њамчун маќомоти танзими асъор ва назорати асъорї мебошад, амалї 

гардонида мешавад149. 

Масъалаи дигаре, ки дар Конститутсияи ЉТ дарљ гардидааст, ин 

муносибатњои буљетї мебошад. Буљет мавќеи асосиро дар фаъолияти 

молиявии давлатї ишѓол намуда, яке аз нишонањои соњибихтиёрии давлатї 

ва воситаи таъмини маќсаду вазифањои молиявии давлатї баромад намуда, 

манбаи маблаѓњои пулии давлатї ба њисоб меравад. 

Дар ќонунгузории ЉТ мафњуми расмии буљети давлатї ќайд гардидааст. 

Мувофиќи м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии ЉТ» – буљети 

 
149 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» // Зери назари 
доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе, 2015. – С. 4.  
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давлатї гуфта, захираи асосии маблаѓњои пулиро меноманд, ки дар шакли 

наќшаи молиявии давлат оид ба љамъоварї, аз нав таќсим кардан ва 

истифодабарии маблаѓњои пулї тартиб гардида, дар шакли ќонун ќабул ва 

амалї карда мешавад ва аз ин њисоб маќомоти њокимият ва идораи давлатї, 

маќомоти мањаллии њокимияти давлатї вазифањои ба зимаи онњо вогузошта 

шударо иљро менамоянд. 

Ба таври махсус ва ба салоњияти маќомоти алоњида вобаста гардидани 

муносибатњои буљетї аз он гувоњї медињад, ки Конститутсияи ЉТ ба 

муносибатњои молиявї, буљетї ва андозбандї ањамияти љиддї зоњир карда, 

онњоро дар алоњидагї танзим кардааст. Шањодати ин гуфтањо талаботи м.м. 

59, 60, 75 ва 77 Конститутсияи ЉТ мебошад, ки дар он ќайд гардидааст: 

«Лоињаи ќонун дар бораи буљет, оид ба муќаррар ва бекор кардани андозњо 

аз љониби Њукумати ЉТ ба Маљлиси намояндагон пешнињод мешавад» (м. 

59), «ќонунњое, ки Маљлиси намояндагон ќабул намудааст, ба Маљлиси 

миллї пешнињод мешавад, ба истиснои ќонунњо дар буљети давлатї ва авф 

(м. 60), «Њукумат барномањои иќтисодиву иљтимої, сиёсати додугирифти 

ќарзи давлатї ва ёрии иќтисодї ба дигар давлатњо, лоињаи буљети давлатї, 

масъалаи андозаи имконпазири касри буљети давлатї ва манбаи љуброни 

онро ба Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд» (м. 75). 

Њамин тариќ, ќайд кардан ба маврид аст, ки наќши Конститутсияи ЉТ 

њамчун сарчашмаи ќонунгузории кишвар ва заминаи рушди муносибатњои 

њуќуќии љамъиятї баръало мушоњида гардида, зина ба зина дар устувор 

гардидани принсипњои миллии давлатдории навини тољикон, яъне дар 

бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона 

инъикос мегардад. 

Баъди соњибистиќлолии кишвар Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи 

давлатии ЉТ» 2 декабри соли 2002, №77 ќабул гардид. Ќонуни мазкур 

аввалин санади меъёрии махсус оид ба танзими њуќуќии муносибатњои 

молиявї ба њисоб мерафт. Ќонун аз 15 боб ва 65 модда таркиб ёфта, асосњои 

њуќуќї, принсипњои ташкилии идоракунии молияи давлатї, тартиб додани 

системаи буљету гурўњбандии он, ташаккул, таќсим ва истифодаи фондњои 
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марказонидашудаи маблаѓњои пулиро муайян намуда, муносибатњои 

молиявию байнибуљетиро танзим менамуд. 

Ќонуни мазкур, њамчунин наќши маќомоти њокимият ва идораи давлатї 

ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, дигар иштирокчиёни раванди 

буљетро дар бобати тањия, баррасии лоињањои буљетњо, тасдиќ, назорати 

иљрои онњо ва љавобгариро барои вайрон кардани ќонунгузории ЉТ дар 

бораи молияи давлатї муќаррар карда буд. 

Минбаъд бо маќсади такмили меъёрњои ќонунгузории молиявї, ќабули 

меъёрњои нав дар ин соња ва ба талаботи замон мутобиќ намудани он Ќонуни 

дар боло зикршуда, дар тањрири нав ќабул гардид. 28 июни соли 2011 Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи молияи давлатии ЉТ» ќабул гардид, ки он аз 14 боб ва 70 

модда иборат аст. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, принсипњои ташкилии 

идоракунии молияи давлатї, ба низом даровардани буљет ва гурўњбандии он, 

тањия, ташаккул, таќсимот ва истифодаи маблаѓњои марказонидашудаи 

пулиро муайян, муносибатњои молиявии байнибуљетиро танзим намуда, 

мавќеи маќомоти њокимият, идоракунии давлатї ва маќомоти мањаллии 

њокимияти давлатї, инчунин дигар иштирокчиёни раванди буљетиро дар 

тањия ва баррасии лоињањои буљетњо, тањияву тасдиќи њисобот ва назорати 

иљрои онњоро муќаррар менамояд.  

Ба андешаи Њ.Њ. Алиев ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатї» 

имконияти боз њам пурратар амалигардонии маќсадњо ва вазифањои нави 

низоми молиявии давлатро ба танзим дароварда, зарурати ба њар як 

шањрванди ЉТ кушоду равшан сохтани сиёсати андозу буљет ва фондњои 

маќсадноки давлатиро таъмин мегардонад ва дар оянда мустаќилияти 

молиявии истифодабарандагони маблаѓњои буљетї, масъулияти ташкилотњои 

буљетї оид ба маќсаднок ва самаранок истифодабарии захирањои молиявї, 

пешгирии њолатњои коррупсионї ва боз њам шаффоф ва оммафањм гардидани 

буљети давлатиро таъмин менамояд150. 

 
150 Алиев Њ.Њ. Рушди ќонунгузории молиявї, андоз ва гумрук дар Љумњурии Тољикистон / Инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият // Маводи конференсияи илмї-амалї 
бахшида ба 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011 / Зери 
назари доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимов М.З. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С. 61. 
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Дар њамин Ќонун дар фарќият аз ќонуни пештар амалунанда мафњуми 

молияи давлатї ба таври зерин муайян карда шудааст: «молияи давлатї ин 

маљмўи муносибатњои пулї вобаста ба ташаккул, таќсим ва истифодаи 

фондњои љамъшудаи воситањои пулї ва дигар захирањои молиявї тавассути 

буљети љумњуриявї, буљетњои мањаллї ва фондњои маќсадноки давлатї 

мебошад, ки аз љониби маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењот барои иљрои вазифањои ба зиммаи онњо вогузоргардида, 

истифода бурда мешаванд». 

Яке аз санадњои дигаре, ки дар рушди ќонунгузории молияи ЉТ наќши 

асосї дорад, ин Ќонуни ЉТ «Дар бораи идоракунии молиявї ва назорати 

дохилї дар бахши давлатї» аз 2 июли соли 2010, №626 мањсуб меёбад. Яке аз 

самтњои муњимтарини фаъолияти молиявии давлат дар шароити муосири 

љањонишавї ва буњрони молиявию иќтисодї ин дуруст, бонизом ва 

самаранок ба роњ мондани идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар 

бахши давлатї мебошад.  

Мањз аз њамин хотир, давлат ва Њукумати ЉТ ба масъалаи фаъолияти 

молиявии давлат ва рушди пайвастаи он таваљљуњи доимї зоњир намуда, 

онро яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати худ медонад. Аз ин рў, ќабули 

санадњои зиёди меъёрии њуќуќї гувоњи назарраси сиёсати давлатї дар ин 

соња мебошад. Санади асосии сиёсати давлатї дар самти идоракунии 

молиявї ва назорати дохилї дар бахши давлатї Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар бахши давлатї» аз 21 июли 

соли 2010, №626 мебошад. 

Ќонуни мазкур аз 5 боб ва 16 модда иборат буда, дар он масъалањои 

идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар ташкилотњои бахши давлатї, 

ташкил намудани низоми назорати дохилї, њисоботи идоракунї дар 

ташкилотњои бахши давлатї, унсурњои идоракунии молиявї ва дигар 

масъалањои вобаста ба он дарљ гардидаанд.  

Тавре аз муќаддимаи Ќонуни мазкур бармеояд, он асосњои ташкилї ва 

њуќуќии низоми идоракунии молиявї ва назорати дохилиро дар бахши 
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давлатї ва ташкилотњое, ки аз буљети давлатї маблаѓгузорї мешаванд, 

муќаррар менамояд. 

Аз мазмуни муќаддимаи Ќонуни мазкур бармеояд, ки Ќонуни мазкур се 

гурўњи муносибатњои љамъиятиро танзим менамояд: 

– муносибатњо вобаста ба асосњои ташкилї ва њуќуќии низоми 

идоракунии молиявї; 

– муносибатњо оид ба назорати дохилї дар бахши давлатї; 

– муносибатњо вобаста ба ташкилотњое, ки аз Буљети давлатї 

маблаѓгузорї мешаванд.  

Бо ќабули Ќонуни мазкур раванди танзимнамоии њуќуќии фаъолияти 

ташкилотњои бахши давлатї вусъати тоза ёфта, маќомоти олии њокимияти 

давлатї, бахусус Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати ЉТ ба он таваљљуњи 

зиёд доранд.  

Натиљаи њамин таваљљуњ ва ѓамхорист, ки бо маќсади баланд 

бардоштани самаранокии низоми молияи давлатї ва тезонидани рушди 

иљтимої-иќтисодии мамлакат бо фармони Президенти ЉТ аз 31 январи соли 

2020, №1446 Стратегияи идоракунии молияи давлатии ҶТ барои давраи то 

соли 2030 тасдиқ шудааст, ки вазифаи асосии он пеш аз ҳама, аз муайян 

намудани самтҳои умумии ислоњот дар соњаи идоракунии молияи давлатї 

иборат мебошад, ки барои таъмини дастовардњои маќсадњои зерин равона 

гардидааст: баланд бардоштани интизоми фискалї; беҳтар намудани 

самаранокии таќсимоти захирањои молиявї; назорати доимї оид ба 

истифодабарии захираҳои молиявї ва харољоти маќсадноки воситањои пулии 

давлатї; банаќшагирии воќеии дурнамои (ояндабинии) захирањои молиявї 

барои афзалиятњои муайяншуда; баланд бардоштани самаранокии амалиётї; 

таъмини шаффофият ва тобеияти њисоботдињии маблаѓҳои давлатї. 

Њамзамон, бо маќсади таъмини идоракунии молиявї ва назорати дохилї 

дар ташкилотњои бахши давлатї маќомоти ваколатдори давлатї – Вазорати 

молияи ЉТ муайян гардидааст, ки бо маќсади мутобиќсозї ва њамоњангсозии 
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идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар ташкилотњои бахши давлатї 

сиёсати давлатии молиявиро ба амал мебарорад.  

Низоми назорати дохилї дар ташкилотњои бахши давлатї барои ноил 

гардидан ба маќсадњои: дурустї ва мукаммалии иттилооти молиявї ва 

идоракунї; фаъолияти натиљабахшу сарфакорона ва самараноки маќомоти 

давлатї ва ташкилотњои бахши давлатї; нигоњдории дороињо ва риоя 

намудани ќонунгузорї ташкил карда мешавад. 

Њамзамон, бо маќсади такмили Ќонуни ЉТ «Дар бораи идоракунии 

молиявї ва назорати дохилї дар бахши давлатї» таклифњои зерин пешнињод 

карда мешавад: 

– муќаддимаи Ќонун ба талаботи ќисми дуюми м. 43 Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, №1414 мутобиќ карда 

шавад. Зеро дар он, маќсад ва вазифаи Ќонун инъикос карда нашудааст; 

– дар м. 1 Ќонун мафњуми «бахши давлатї» пешбинї карда шавад. Зеро 

он яке аз мафњумњои асосиии Ќонуни мазкур ба њисоб меравад; 

– аз м. 2 Ќонуни мазкур калимаи дар ќавсайн «(Сарќонун)» хориљ карда 

шавад. Зеро бо даровардани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи ЉТ аз 22 

майи соли 2016 калимаи мазкур хориљ карда шудааст; 

– дар сархати сеюми ќ. 2, м. 4 калимаи «фармонњо» ба калимаи 

«фармоишњо» иваз карда шавад. Зеро мутобиќи ќисми дуюми м. 24 Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» вазоратњо, маќомоти назди 

Президенти ЉТ, маќомоти назди Њукумати ЉТ санади меъёрии њуќуќиро дар 

шакли «фармоиш» ќабул мекунанд; 

– мафњумњои «њисоботи идоракунї», ки дар ќ. 1, м. 5 ва «муњити 

назоратї», ки дар ќ. 1, м. 9 пешбинї шудаанд, дар м. 1 Ќонуни мазкур, ки 

мафњумњои асосї ном дорад, пешбинї карда шаванд. Зеро мутобиќи м. 40 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мафњумњои дар матни 

санади меъёрии њуќуќї истифодашаванда бояд ба талаботи техникаи 

њуќуќэљодкунї љавобгў бошанд. 

Яке аз ќонунњое, ки дар рушди муносибатњои молиявї ва ќонунгузории 

соњаи молия наќши асосї дорад, ин Ќонуни ЉТ «Дар бораи ќарзгирии 
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давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» аз 11 декабри 

соли 1999, №886151 мебошад. Танзими њуќуќии молиявии ќарзи давлатї яке аз 

масъалањои рўзмараи низоми молиявии давлат мебошад.  

Ќарзи давлатї ќисми таркибии низоми молиявии њар як давлат, аз 

љумла, ЉТ буда, барои тавозун намудани сиёсати пулию ќарзї истифода 

бурда мешавад. Ќарзи давлатї ва танзими њуќуќии он барои иќтисодиёти 

муосири Тољикистон яке аз масъалањои муњимтарин ба њисоб рафта, рушди 

иљтимоию иќтисодии кишвар аз он вобаста аст. 

Мубрам будани масъалањои њуќуќии ќарзгирии давлатї дар он зоњир 

мегардад, ки вобаста ба нокифоя будани маблаѓњои буљетї барои аз љониби 

давлат иљро намудани вазифањои худ зарурияти воќеии маблаѓњои иловагии 

ќарзї ба миён меояд, ки дар навбати худ метавонад бо роњи гирифтани 

ќарзгирии давлатї амалї карда шавад. Ќарзгирии давлатї муносибатњое 

мебошад, ки дар он давлат ба сифати ќарзгиранда ё кафолатдињандаи 

ќарзгири дигар баромад менамояд.  

Бояд ќайд кард, ки назорати вазъи ќарзи давлатии дохилї ва хориљии 

ЉТ ба таври зерин анљом дода мешавад:  

– идоракунї ва хизматрасонии ќарзњои давлатии дохилї ва хориљии ЉТ; 

– ќонунї, маќсаднок ва самарбахш будани истифодаи ќарзњои хориљї, 

грантњо, кўмакњои башардўстона ва техникие, ки Њукумати ЉТ мегирад, 

инчунин ќарзњое, ки субъектњои хољагидорї бо кафолати давлат мегиранд; 

– додани ќарзњои давлатї ва кафолати давлатї, инчунин ба ихтиёри 

давлатњо ва ташкилотњои хориљї бе подош додани воситањои давлатї152. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар муносибатњои молиявї давлат ба сифати 

ќарздињанда ва ќарзгиранда баромад менамояд. Дар ташаккули маблаѓњои 

буљети давалтї ба ѓайр аз даромадњои андозї ва ѓайриандозї, наќши 

муњимро институти ќарзи давлатї мебозад, ки маблаѓгузории харољотњои 

 
151 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» аз 11 
декабри соли 1999. – №886 // Махзани мутамаркази иттилоотии њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 21.09.2022). 
152 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар Љумњурии 
Тољикистон» // Зери тањрири муовини якуми директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бањриддинзода С.Э. – Душанбе, 2019. – С. 20-
25. 
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давлатро њангоми мављуд будани касри буљет таъмин менамояд. Бо чунин 

маъно, ќарзи давлатии ЉТ – аз уњдадории ќарзии ЉТ дар назди шахсони 

воќеї ва њуќуќї, давлатњои дигар, ташкилотњои байналмилалии молиявї, 

дигар субъектњои хуќуќи байналмилалї иборат мебошад, ки пурра ва бе ягон 

шарт аз њисоби молу мулки давлат таъмин карда мешавад153. 

Мафњуми ќарзи давлатиро ба маъноњои гуногун фањмидан мумкин аст:  

1. Ба маънои моддї – ќарзи давлатї маблаѓи гирифташуда ва 

бозпардохтнагардидаи пули ќарзи давлатї дар муњлати муќарраргардида 

мебошад.   

2. Аз нуќтаи назари иќтисодї – ќарзи давлатї низоми муносибатњои 

пулиро ифода менамояд, ки вобаста аз он аз тарафи давлат ихтиёрона љалб 

намудани маблаѓњои пулии озоди шахсони воќеї ва њуќуќї, дигар субъектњои 

барои истифодабарии муваќќатї ба вуљуд меояд.  

Субъекти њатмии муносибатњои њуќуќї оид ба ќарзи давлатї давлат 

мебошад, ки ба сифати ќарздињанда ва ќарзгиранда баромад мекунад. Дар 

муносибатњои молиявї дар соњаи ќарзгирии давлатї як тараф давлат, ки ба 

сифати ќарзгири маблаѓњои пулии муваќќатан озод баромад менамояд, 

тарафи дигар ќарздињандагон – шахсони воќеї, шахсони њуќуќї ва дигар 

субъектон баромад мекунанд. 

3. Аз нуќтаи назари њуќуќї - ќарзи давлатї ин бо меъёрњои њуќуќї ба 

танзим даровардани муносибатњо оиди аз тарфи давлат љамъ кардани 

маблаѓњои пулии муваќќатан озоди шахсони воќеї ва њуќуќї, дигар 

субъектон дар асоси принсипњои ихтиёрї, фаврї, музднок ва баргарданда бо 

маќсади пўшонидани касри буљет ва батанзимдарории муомилоти пулї 

мебошад.  

Тибќи м. 57 Конститутсияи ЉТ аз 6 ноябри соли 1994154 ризоият ба 

додугирифти ќарзи давлатї салоњияти Маљлиси намояндагон мебошад. 

Тибќи м. 75 Конститутсияи ЉТ Њукумат барномањои иќтисодиву иљтимої, 

 
153 Абдуллоев Ф.Р., Холхуљаев З.И. Њуќуќи молиявї (маљмўаи таълимї-методї). – Душанбе, 2014. – С. 262-
265.  
154 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалќї ќабул карда 
шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роњи раъйпурсии умумихалќї ба он 
таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд. – Душанбе: «Ганљ», 2016. – 64 с.  
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сиёсати додугирифти ќарзи давлатї ва ёрии иќтисодї ба дигар давлатњо, 

лоињаи буљети давлатї, масъалаи андозаи имконпазири касри буљети давлатї 

ва манбаи љуброни онро ба Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд. 

Бо маќсади танзими муносибатњо дар раванди ќарзгирии давлатї аз 

љониби маќомоти ваколатдори ЉТ ва ќарзгирии ѓайридавлатї аз љониби 

намояндагони ЉТ бо таъмини кафолати давлатї, љараёни идора намудани 

ќарзи давлатї ва ќарзи бо кафолати давлатї гирифташуда, андозањои 

ќарзгирии давлатї, пешбурди њисоби ќарзи давлатї, иљрои уњдадорињо ва 

шартњои ќарзи давлатї, шаклњои ќарзгирии давлатї, ќоѓазњои ќиматноки 

давлатї, шакл ва мазмуни кафолати давлатї аз рўи пули ќарз, ваколат барои 

додани кафолати давлатї аз рўи пули ќарз, интихоби лоињањои сармоягузорї 

барои додани кафолати давлатї ва њалли бањсњо оид ба ќарзи давлатї аз 

зумраи масъалањои муњиме мебошанд, ки ба ќонунгузории соњаи ќарзгирии 

давлатї ва ќарзи аз љониби давлат кафолат додашуда, дохил мешаванд. 

Дар шароити муосир масъалаи манбаъњои маблаѓгузории фаъолияти 

давлатї ањамияти хоса дорад. Яке аз ин манбаъњо дар баробари андоз ва 

дигар даромадњо ќарзи давлатї ба њисоб меравад. Ќарзи давлатї воситаи 

муњими сиёсати иќтисодии давлат мебошад, ки ќарзи давлатиро ташкил 

медињад. Ќарздињии давлатї њамчун воситаи танзими иќтисодиёт бо маќсади 

нигоњ доштани соњањои алоњидаи иќтисодиёт, минтаќањо, дар баъзе њолатњо 

корхонањо ва ширкатњои алоњидаи аз љињати иљтимої муњим ба кор бурда 

мешавад. Истифодаи ќарзњои байналмилалї дорои хусусияти сиёсї буда, 

барои таъмини манфиатњои иќтисодї ва сиёсї хизмат мекунанд155. 

Дар муносибатњои ќарзгирї ба сифати ќарздињандагон субъектњои 

хољагидор (шахсони воќеї ва њуќуќї), давлатњои хориљї ва сармоягузорони 

хориљї, инчунин ташкилотњои байналмилалии молиявї-ќарзї баромад 

менамоянд. Давлат њамчун кафолатдињандаи баргардонидани ќарзњо 

баромад менамояд, ки онњо кафолатнок њисобида мешаванд.  

 
155 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат 
кафолат дода мешавад»: нашри аввал. – Душанбе: «Мењрољ-граф», 2021. – С. 6-7. 
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Ќарзи давлатї танњо масъалањои муваќќатии норасоии маблаѓњои 

буљетиро њал мекунаду халос. Натиљаи ќарзгирии давлатї боиси пайдоиши 

ќарзи дохилї ё берунї мегардад, ки њаљми он таъсири муњим ба њолати 

иљтимої-иќтисодии давлат мерасонад. Таъмини кафолатњои давлатї, 

инчунин боиси ташаккули ќарзи давлатї мегардад, зеро давлат харољоти 

воќеиро ба зимма мегирад. Агар ќарзгиранда имконияти 

њисоббаробаркуниро бо ќарздињанда надошта бошад, давлат бори пурраи 

молиявиро бар дўш мегирад.  

Њамчун яке аз шаклњои сафарбаркунии захирањои молиявї, ќарзи 

давлатї наќши дугона дорад. Аввалан, дар муносибатњои ќарзи давлатї он 

ба ташаккули фондњои иловагї бо маќсади маблаѓгузории вазифањои асосии 

давлат ва дуюм, дар муносибатњои ќарздињии давлатї ба таќсимоти 

маблаѓњои мављуда барои маблаѓгузории самтњои алоњидаи фаъолияти 

давлатї нигаронида шудааст. 

Љалби ќарзгирии давлатї њам оќибатњои мусбї ва њам манфї дорад. Аз 

як тараф, љалби маблаѓњои иловагї ба рушди иќтисодиёт ва самаранокии 

иќтисодиёт дар давлат, њавасмандии истеъмолї ё сармоягузорї дар 

истењсолот таъсир расонад, аз тарафи дигар, таъсири манфї дорад, зеро 

харољотњо барои нигоњдории он ба вазъи иќтисодии кишвар бинобар коњиш 

ёфтани захирањо ба таври амиќ таъсир мерасонад. Бо назардошти хусусияти 

дуљонибаи хусусияти ќарзи давлатї, онро бояд барои давлат воќеї арзёбї 

кард, зеро агар давлат ќарор дар барои истифодаи ќарзњо ќабул кунад, пас 

зарурият барои бењтар кардани фаъолияти молиявии он вуљуд дорад. 

Вобаста ба ин, њар як давлат бо маќсади кам кардани њаљм ва оќибатњои 

манфии њаљми ќарз дар кишвар ва муносибгардонии истифодаи маблаѓњои 

ќарзї бо дарназардошти нишондињандањо ва тамоюлоти уњдадорињои ќарзї 

сиёсати оќилонаи ќарзї дар ќонунгузории молиявї пешбинишуда ва таѓйир 

додани онро пеш мебарад. 

Аз ин рў, зарурати омўзиш ва баррасию тањлили ќарзи давлатї, ки ба 

рушди иљтимоию иќтисодии кишвар таъсири мустаќим дорад, муњим аст. 

Зеро дар шароити љањонишавї омўзиши таљрибаи давлатњои хориљие, ки 
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таърихи бисёрсолаи танзими њуќуќии ќарзгирии давлатиро доранд, хеле 

муфид арзёбї мегардад. Аз ин љињат, бо маќсади дуруст ва самаранок амалї 

намудани сиёсати давлатї дар самти ќарзгирии давлатї Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода 

мешавад» аз 11 декабри соли 1999, №886156 ќабул гардидааст. 

Ќонуни мазкур муносибатњоеро, ки дар рафти ќарзгирии давлатї аз 

љониби маќомоти ваколатдори ЉТ ва ќарзгирии ѓайридавлатиеро, ки аз 

љониби намояндагони ЉТ бо таъмини кафолати давлатї ба вуќўъ 

мепайванданд, танзим намуда, инчунин љараёни идора намудани ќарзи 

давлатї ва ќарзи бо кафолати давлатї гирифташударо таъмин менамояд. 

Ќонуни зикргардида ќонуни ягона ва мушаххасе ба њисоб меравад, ки 

муносибатњои самти ќарзгирии давлатї ва ќарзеро, ки аз љониби давлат 

кафолат дода мешавад ба танзим медарорад.  

Маќсади ќарзгирии давлатї аз љалб намудани воситањои зарурї барои 

иљрои буљет ва бозпардохти ќарзи давлатї иборат буда, воситањое, ки аз рўи 

пули ќарзи давлатї гирифта шудаанд, ба њисоби буљети давлатї гузаронида 

мешаванд ва барои иљрои буљет истифода карда мешаванд, аз љумла, ба 

таври истифодаи бебозгашт (харољотњои буљетї) ё ин ки пешнињод намудан 

ба ќарзбардорони дохилї (ќарзбардорони охирин) дар асоси бозгардонидани 

пули ќарз. 

Бањри амалї гардидани Ќонуни ЉТ «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва 

ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» як ќатор стратегияву 

барномањои давлатї ќабул карда шудаанд. Аз љумла, Стратегияи идоракунии 

ќарзи давлатї барои солњои 2012-2014, 2015-2017, 2018-2020 ва 2021-2023.  

Инчунин, Барномаи давлатии ќарзгирии берунаи ЉТ барои солњои 2009-

2011, 2014-2016 ва 2018-2020, ки маќсад ва вазифањои стратегия ва 

барномањои зикршуда ба истифодаи самаранок ва маќсадноки захирањои 

молиявии берунї ва дохилии љалбшаванда дар асоси дараљаи маќбули 

хавфњо; риояи сиёсати љалби ќарзгирињои давлатии имтиёзнок; љалби ќарзњо 

дар њамоњангї бо барномаи сармоягузорињои давлатї дар асоси арзёбии 

 
156 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1999. – №12. – М. 326. 
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даромаднокї, самаранокии лоињањо ва такмили механизми 

институтсионалии њамоњангсозї ва мониторинги амалисозии онњо; такмили 

низоми идоракунии ќарз дар асоси бањисобгирї, тањлил ва мониторинги 

ќарзи давлатї; рушди бозори ќоѓазњои ќиматноки давлатї ва таъмини 

устувории ќарзи давлатї ва нигоњ доштани сохтори муносиби сандуќи ќарзї 

бо роњи афзоиши марњила ба марњила ва пайвастаи љалби захирањои дохилї 

тавассути рушди бозори коѓазњои ќиматноки давлатї љињати 

диверсификатсияи сохтори сандуќи ќарзии кишвар нигаронида шудаанд157. 

Барои ноил гардидан ба њадафњои дарозмуддат ва нишондињандањои 

нињоят муњим дар ЉТ дар самти ќарзгирии давлатї як ќатор стратегияњо ва 

барномањои давлатї ќабул карда шуданд: Аз љумла: 

– Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии ЉТ барои солњои 2009-2011, ки 

бо ќарори Њукумати ЉТ аз 31 октябри соли 2008, №526 тасдиќ карда шудааст; 

– Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии ЉТ барои солњои 2012-2014, ки 

бо ќарори Њукумати ЉТ аз 30 апрели соли 2012, №199 тасдиќ карда шудааст; 

– Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии ЉТ барои солњои 2015-2017, ки 

бо ќарори Њукумати ЉТ аз 31 марти соли 2014, №214 тасдиќ карда шудааст. 

– Страегияи идоракунии ќарзи давлатии ЉТ барои солњои 2018-2020, ки 

бо ќарори Њукумати ЉТ аз 26 октябри соли 2017, №486 тасдиќ карда шудааст; 

– Шартномаи ќарзгирии берунаи давлатии ЉТ барои солњои 2018-2020, 

ки бо ќарори Њукумати ЉТ аз 20 октябри соли 2017, №485 тасдиќ карда 

шудааст. 

Вобаста ба ќарзњои дохилї дар ЉТ ду ќонун амал мекунад, ба монанди 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї дар ЉТ» ва 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок». Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

хусусигардонии моликияти давлатї дар ЉТ» дар самти ќарзи дохилї наќши 

амиќи худро доро мебошад.  

Њангоми додани ќарзи давлатї дар дохили кишвар ба ташкилотњо, 

шахсони њуќуќї тавассути ќонуни мазкур иљозат дода мешавад, ки њангоми 

 
157 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат 
кафолат дода мешавад»: нашри аввал. – Душанбе: «Мењрољ-граф», 2021. – С. 11-14. 
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пардохтнопазир будани ташкилотњое, ки ба фаъолияти соњибкории хурду 

миёна машѓуланд, бањри дастгирии давлатии онњо тавассути зовияи 

хусусигардонии маблаѓњои ба ќарз додашуда бегона карда шаванд. Яъне, 

танњо дар асоси ќонуни мазкур ќарзњои давлатї метавонанд хусусї карда 

шаванд. 

Дар ЉТ яке аз намудњои амалї намудани ќарзи давлатї ин ба муомилот 

баровардани ќоѓазњои ќиматнок мебошад. Дар м. 56 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

бозори ќоѓазњои ќиматнок» зикр шудааст, ки амалиёт бо нархгузории 

ќоѓазњои ќиматнок, ки аз љониби маќомоти њокимияти давлатї дар доираи 

татбиќи сиёсати пулию ќарзї, инчунин бо маќсади идораи ќарзи давлатї дар 

бозори ќоѓазњои ќиматнок амалї мегардад, ќаллобї ба њисоб намеравад. 

Яъне, амалиётњои гузаронидашавандаи Њукумати ЉТ, Бонки миллї ва 

Вазорати молия бо маќсади идораи ќарзи давлатї дар бозори ќоѓазњои 

ќиматнок иљозат дода шудааст, ки каме њам бошад муносибатњои ќарзи 

давлатї вобаста ба ќоѓазњои ќиматнокро танзим намудааст.  

Дар самти ќарзи давлатї дар ЉТ санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї 

вобаста ба ќарзи берунии ЉТ низ ќабул карда шудааст. Аз љониби Њукумати 

ЉТ Низомнома дар бораи Комиссияи байниидоравї оид ба ќарзи беруна аз 

10 майи соли 2000, №215 тасдиќ карда шудааст. 

Низомномаи мазкур бо маќсади баланд бардоштани самаранокии 

назорат аз рўи љалби ќарзњои хориљї ба љумњурї, ки ќарзи берунаи 

давлатиро ташкил медињанд ва иљрои созишномањо ва кафолатњои Њукумати 

ЉТ аз љониби Комиссияи зикргардида ќабул карда шудааст. Дар низомнома 

маќсадњои фаъолияти комиссияи ќарзї ва сохтори он муайян карда шудааст, 

ки дар самти ќарзи давлатї назорати бевосита ва љалби ќарзи давлатиро 

амалї менамояд.  

Ба ѓайр аз ин, вобаста ба танзими ќарзи давлатї ќарор дар бораи 

тасдиќи тартиби љалби лоињањои сармоягузорї барои пешнињоди кафолатњои 

давлатї, истифодабарї, рўпушнамої, бањисобгирї ва баќайдгирии 

маблаѓњои ќарзњои хориљї, инчунин ќарзњои аз љониби давлат 
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кафолатдодашуда, ки ќарзи берунаи давлатиро ташкил медињанд, аз 21 

сентябри соли 2000, №385 ќабул карда шудааст.  

Њамин тариќ, аз тањлил ва омўзиши танзими њуќуќии ќарзи давлатї ва 

ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад, муайян карда шуд, ки дар 

ЉТ самти зикргардида аз Ќонуни асосии кишвар, яъне Конститутсияи ЉТ 

оѓоз гардида, то ба ќарорњои Њукумати ЉТ танзим карда шудааст. Танзими 

самти мазкур ба таври дахлдор ва назаррас дар ЉТ њаллу фасли худро 

ёфтааст.  

Њамзамон, бо маќсади мутобиќ намудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» ба 

Конститутсияи ЉТ пешнињод карда мешавад, ки аз ќ. 3, м. 5 Ќонуни мазкур 

калимањои «Маќомоти њокимияти давлатї (њукуматњо) дар мањалњо» 

мувофиќан ба калимањои «Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» иваз 

карда шавад ва мазмуни матни мазкур дар тањрири зерин ифода карда шавад: 

«Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї њуќуќ надорад ќарзгирии 

давлатиро дар чї шакле набошад, амалї намоянд». 

Њамин тариќ, бо маќсади такмили меъёри мазкур пешнињод мегардад, ки 

номи м. 18 Ќонуни мазкур ва ќисми дуюми он дар тањрири зерин ифода карда 

шавад: «Моддаи 18. Назорат ва масъулият оид ба истифодаи маблаѓњое, ки 

тибќи шартномаи (созишномаи) ќарз бо кафолати давлатї гирифта 

шудаанд». Матни ќисми дуюм дар тањрири зерин ифода карда шавад: 

«Ќарзгиранда оид ба ќарзе, ки кафолати давлатї дорад барои 

ѓайримаќсаднок истифода кардани воситањои пулие, ки бо кафолати 

давлатии ќарз гирифта шудааст, барнагардонидан ва иљро накардани 

уњдадорињои ќарзї тибќи тартиби пешбининамудаи ќонун масъулият дорад». 

Дар низоми ќонунгузории молиявї дар даврони муосир яке аз 

масъалањои муњим ин бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї мебошад. 

Бо ин маќсад, Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
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молиявї» аз 25 марти соли 2011, №702158 ќабул гардидааст, ки дар низоми 

ќонунгузории молиявї наќши муњим дорад. 

Ќонуни мазкур аз 5 боб ва 29 модда иборат буда, дар он вазифањо ва 

низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, масъалањои њисоботи 

молиявї, њисобот ва масъулияти идоракунї, унсурњои идоракунии молиявї 

ва назорати дохилї дар бахши давлатї ва дигар масъалањои марбут ба он 

танзим гардидааст. 

Аз муќаддимаи Ќонуни мазкур чунин бармеояд, ки он асосњои 

ташкилию њуќуќї, принсипњо ва ќоидањои пешбурди бањисобгирии муњосибї 

ва тартиб додани њисоботи молиявиро дар ЉТ муќаррар карда, 

муносибатњои ин соњаро танзим менамояд. Њамин тавр, аз мазмуни 

муќаддимаи Ќонуни мазкур пайхас намудан мумкин аст, ки он муносибатњои 

љамъиятии марбут ба: 

− асосњои ташкилию њуќуќї, принсипњо ва ќоидањои пешбурди 

бањисобгирии муњосибї; 

− тартиб додани њисоботи молиявї дар њудуди кишвар; 

− дигар муносибатњои вобаста ба бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 

молиявиро танзим менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки маќсади ќабули Ќонуни мазкур пеш аз њама ин аз 

таъмини сиёсати ягонаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, 

пешбурди бањисобгирии молу мулк, дороињо, уњдадорињо ва тартиб додани 

иттилооти муќоисавї ва сањењ вобаста ба амалиёти хољагидорие иборат 

мебошад, ки маќомоти давлатї, корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњо 

барои истифодабарандагон пешнињод менамоянд. 

Њукумати мамлакат бо маќсади таъмини шароити арзандаи зиндагї як 

ќатор барномањои комплексии ислоњотро амалї менамояд. Дар доираи ин 

барномаи ислоњот ба масъалањои идоракунии молияи давлатї диќќати 

махсус дода мешавад. Бо ин маќсад Њукумати ЉТ ду маротиба: «Стратегияи 

идоракунии молияи давлатї дар ЉТ барои солњои 2009-2018» аз 20 марти 
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соли 2009, №639 ва «Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ барои 

давраи то соли 2030» аз 31 январи соли 2021, №1446 ќабул намудааст. 

Тавре ки маълум аст, Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї» дар таъмини пешбурди сиёсати молиявии давлат ва 

танзими муносибатњои љамъиятї дар ин самт наќши назаррас дорад, аммо то 

њол механизми амалишавии он ќаноатбахш арзёбї намегардад. 

Метавон зикр кард, ки аз давраи ќабули Стратегияи идоракунии молияи 

давлатї барои солњои 2009-2018 дар маљмўъ, дар баробари соњањои 

технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, идоракунии ќарзи давлатї, 

хазинадорї ва раванди банаќшагирии буљети давлатї дар соњаи 

бањисобгирии муњосибї низ пешравии назаррас ба даст оварда шудааст. 

Бењбудї дар идоракунии захирањои инсонї, аудит, барномаи миёнамуҳлати 

харољоти давлатї ва иштироки шањрвандон дар љараёни буљетї дида 

мешавад. Њамзамон, тибќи ҳисоботи охирини «Бањодињии харољоти давлатї 

ва њисоботи молиявї дар соли 2017» гузаронидашуда беҳдошти устувор ва 

батадриљи ќисми зиёди нишондињандањо нисбат ба баҳодиҳии ќаблї дида 

мешавад. 

Самтњои асосии ислоњот, ки дар он беҳбудї дида мешавад: маљмўї ва 

шаффофияти иттилооти буљетї; пешгўї ва назорати иљрои буљети давлатї; 

аудити берунї ва назорати иљрои буљети давлатї ва бањисобгирии муҳосибї 

дар бахши давлатї ва њисобот мебошанд. 

Аммо сарфи назар аз љой доштани бењбудї дар самти бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї он яке аз самтњое мебошад, ки ба ислоњот дар 

соњаи молияи давлатї дохил мегардад. Самаранокии танзимоти Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» низ пеш аз њама 

он лањза ба назар мерасад, ки меъёрњои Ќонуни мазкур дар амалия аз љониби 

субъектони ваколатдор дар кадом сатњ амалї карда мешавад. 

Аз ин лињоз, муайян гардидааст, ки равандњои бањисобгирии муҳосибї 

дар бахши давлатї њанўз ба низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатї 

ба пуррагї муттањид карда нашудааст. Илова бар ин, мутобиќ ва дар амал 

љорї намудани модулҳои иловагї дар низоми иттилоотии идоракунии 
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молияи давлатї талаб карда мешавад, ки онњо самаранокии 

автоматикунонии равандҳои буљетро баланд бардоранд. 

Бояд тазаккур дод, ки бо маќсади таъмини бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї дар ташкилотњои бахши давлатї маќомоти ваколатдори 

давлатї – Вазорати молияи ЉТ муайян гардидааст, ки бо маќсади 

мутобиќсозї ва њамоњангсозии идоракунии молиявї ва бањисобгирии 

муњосибї дар ташкилотњои бахши давлатї сиёсати давлатии молиявиро ба 

амал мебарорад. 

Тавре ки дар «Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ барои 

давраи то соли 2030» дарљ гардидааст татбиќи муваффаќонаи њама гуна 

стандартњои бањисобгирии муҳосибї аз пешнињоди дурусти њисоботи 

молиявї, аз љумла, тавзењоте, ки Стандарти њисоботи молиявии бахши 

давлатии Тољикистон талаб менамояд, вобаста мебошад. Аммо, то имрўз 

таќсимкунандаи асосии маблаѓњои буљетї тавзењоти мављудбударо њангоми 

пешнињоди њисоботи молиявї манзур наменамояд. Илова бар ин, 

муносибгардонии шумораи ташкилотњои буљетї, ки бояд њисоботи молиявї 

тањия намоянд, њанўз оѓоз нашудааст. 

Дар ин асос метавон зикр кард, ки аз љониби субъектони ваколатдор 

бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар кадом сатње, ки ба роњ 

монда шавад, њамон ќадар самаранокии амалишавии Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» таъмин карда мешавад. 

Дар пешбурди сиёсати молиявии давлат ташаккул ва ба роњ мондани 

фаъолияти аудиторї наќши калидї дорад. Бо маќсади танзими муносибатњои 

љамъиятї ва ба роњ мондани фаъолияти аудиторї дар кишвар Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи фаъолияти аудиторї» аз 22 июли соли 2013, №993 ќабул карда 

шудааст. Тавре ки дар муќаддимаи Ќонуни мазкур дарљ гардидааст, он 

асосњои њуќуќии фаъолияти аудиториро муайян намуда, муносибатњои 

љамъиятиеро, ки дар љараёни амалї намудани он ба миён меоянд, танзим 

менамояд. 

Ќонуни мазкур аз 4 боб ва 32 модда иборат буда, дар он бевосита 

фаъолияти аудиторї, танзими ин навъи фаъолият муќаррар гардидааст. Бояд 
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зикр кард, ки амали Ќонуни мазкур дар як навбат нисбат ба њамаи шахсони 

воќеї ва њуќуќї, филиалу намояндагии онњо, аз он љумла филиалњо ва 

намояндагии шахсони њуќуќии хориљие, ки дар њудуди ЉТ мутобиќи 

ќонунгузории ЉТ ба ќайд гирифта шудаанд, татбиќ гардида, дар навбати 

дигар нисбат ба санљиши аудитории муассисањои буљетї татбиќ намегардад. 

Мутобиќи м. 1 Ќонуни мазкур дар зери мафњуми аудит – санљише, 

фањмида мешавад, ки дар асоси шартнома бо дархости фармоишгар аз 

тарафи аудитори инфиродї ё ташкилоти аудиторї мутобиќи стандартњои 

аудит, бо маќсади изњор намудани аќидаи мустаќил оид ба сањењї ва 

мутобиќати њисоботи молиявї ва дигар иттилооти марбут ба њисоботи 

молиявї ба талаботи стандартњои байналмилалї ё стандартњои миллии 

њисобдорї гузаронида мешавад. Ин навъи санљиш аз љониби аудитор 

гузаронида шуда, фаъолияти он њамчун фаъолияти аудиторї арзёбї 

мегардад. 

Аудитор ин шахси воќеие, ки ба талаботи тахассусии муќаррарнамудаи 

маќоми ваколатдори давлатї љавобгў буда, дорои Шањодатномаи тахассусии 

аудиторї мебошад. Яъне аудитор фаъолияти худро дар асоси Шањодатномаи 

тахассусї ба роњ мемонад, ки аз тарафи Комиссияи тахассусии 

аттестатсиякунонї ва иљозатномадињї дода шуда, тахассуси касбии 

аудиторро тасдиќ менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки фаъолияти аудиторї дар ЉТ њамчун фаъолияти 

соњибкорї пазируфта шудааст, ки ба гузаронидани аудит ва дигар 

хизматрасонии марбут ба он, ки аудитори инфиродї ё ташкилоти аудиторї 

амалї менамояд. Дар фаъолияти касбии худ аудиторҳо аз касе вобастагие 

надоранд. Лекин, бахусус барои таъмини мустаќилияти аудит ва принсипҳои 

он мунтазамкунии фаъолияти аудиторї, ҳам аз тарафи маќомоти давлатї ва 

ҳам љамъиятї зарур аст. 

Дар ЉТ мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти аудиторї» аудит 

мунтазамкунии фаъолияти аудиторї ба зиммаи маќомоти ваколатдор - 

Вазорати молияи ЉТ ва комиссияи махсус вогузошта шудааст, ки он ба 

муњлати 5 сол комиссияи махсус дар њайати олимон, коркунони бонк, андоз 
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ва дигар маќомоти тафтишотї, муаллимони макотиби олї, коркунони 

амалии соњаи бањисобгирї, њисобот ва назорат ташкил карда мешавад. Тарзи 

тавсиядиҳии касбї ва литсензиядињї бо пешнињоди ин комиссия аз тарафи 

Ҳукумати ЉТ тасдиќ карда мешавад. Роњбарии умумиро аз болои фаъолияти 

аудиторї палатаи аудиторњо мебарад. 

Палатаи аудиторҳо ин ташкилоти љамъиятї буда, барои ҳимояи ҳуќуќ ва 

вазифаҳои аудиторон, мунтазамкунии фаъолияти аудиторї ташкил карда 

шуда, дар Вазорати адлияи ЉТ ба ќайд гирифта мешавад. Палатаи аудиторон 

дар ҳамаи давлатҳо амал мекунад, ба вазифаи ӯ коркардабароии стандартҳои 

аудиторї, мутобиќкунии кори аудиторон ва ташкилотҳои аудиторї, 

назорати сифати хизмати аудитории расонидашуда дохил мегардад. 

Бояд зикр кард, ки дар амалияи кишвар фаъолияти аудиторї дар сатњи 

зарурї то ба њол ташкил карда нашудааст. Масалан, тавре ки дар 

«Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ барои давраи то соли 2030» аз 

31 январи соли 2020, №1446 дарљ гардидааст, љорї намудани таъминот ва 

таљњизоти нави барномавї дар Палатаи њисоби ЉТ барои иљрои самараноки 

фаъолияти аудиторї; мустаҳкам намудани иќтидори кадрии Палатаи њисоби 

ЉТ оид ба гузаронидани фаъолияти аудиторї дар мутобиќати пурра бо 

Стандартњои байналмилалии маќоми олии аудит; тањияи роњнамоии 

дахлдори амалиётї барои баланд бардоштани самаранокї ва натиљанокии 

фаъолияти аудитории Палатаи ҳисоби ЉТ аз ќабили чорабинињое мебошанд, 

ки ба бартараф намудани мушкилоти љойдошта ва дар сатњи зарурї ба роњ 

мондани фаъолияти аудиторї нигаронида шудааст. 

Мавриди зикр аст, ки муќарраротњои меъёрии Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

фаъолияти аудиторї» ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи аудити дохилї дар 

ташкилотњои бахши давлатї» аз 21 июли соли 2010, №631 ва Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 

2011, №702 мутобиќат намуда, дар онњо такрорёбии меъёрњо љой дорад. 

Масалан, мафњуми «аккредитатсия» ва «њисоботи молиявї» њам дар 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти аудиторї» ва њам дар Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» бо њамон як тарз 
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муќаррар шудаанд. Њамзамон, мафњумњои «аудити дохилї» њам дар Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи фаъолияти аудиторї» ва њам дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

аудити дохилї дар ташкилотњои бахши давлатї» бо як мазмун оварда 

шудааст, ки њамаи њолатњои дар боло овардашуда такрорёбии меъёрњои 

ќонунгузориро нишон медињанд. 

Яке аз самтњои умдатарини фаъолияти молиявии давлат таъмини 

баамалбарории сиёсати ягонаи давлатї, инчунин пойдории асъори миллї ва 

суботи бозори дохилаи асъорї њамчун омили инкишофи иќтисоди миллї ва 

њамкории иќтисодии байналмилалї мебошад. 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» аввалин 

маротиба соли 1995 ќабул гардид, ќабули ќонуни нав дар соли 2013 аз рушди 

ќонунгузории молиявї дар бахши асъор шањодат медињад. 

Ќобили ќайд аст, ки сиёсати давлатї дар ин самт назаррас аст ва гувоњи 

он ќабули санадњои зиёди меъёрии њуќуќї дар ин соња мебошад. Санади 

асосии сиёсати давлатї дар соњаи асъор ва назорати асъорї Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи танзими асъор ва назорати асъор» аз 13 июни соли 2013, №964 

мебошад. 

Ќонуни мазкур аз 4 боб ва 23 модда иборат буда, дар он масъалањои 

маќсад, вазифа ва принсипњои танзими асъор; маќомоти танзими асъор; 

маќсад ва вазифањои назорати асъорї; амалиёти асъорї байни резидентњо ва 

ѓайрирезидентњо; амалиёти мубодилавї бо асъори хориљї ва ѓайра дарљ 

гардидаанд159. 

Ба санадњои зерќонунии танзимкунанда ва назорати асъор дохил 

мешаванд: ќарори Њукумати ЉТ «Оид ба дурнамои самтњои асосии сиёсати 

пулию ќарзї ва асъорї»-и ЉТ дар соли 2004 аз 4 декабри соли 2003, №529; 

ќарори Њукумати ЉТ «Дар хусуси тасдиќи Созишнома дар бораи принсипњои 

асосии сиёсат дар соњаи танзими асъор ва назорати асъор дар давлатњои 

аъзои ИДМ» аз 30 апрели соли 2012, №198; фармони Президенти ЉТ «Дар 

бораи мањдуд кардани дахолати маъмурї ба фаъолияти бозори асъори ЉТ» 

 
159 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» // Зери назари 
доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе, 2015. – С. 4. 
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аз 31 марти соли 2000, №247; фармони Президенти ЉТ «Дар бораи ба 

муомилот баровардани пули миллии сомонї» аз 26 декабри соли 2000, №426; 

фармони Президенти ЉТ оиди озод кардани муомилоти асъорию содиротї ва 

таъмини боздошти пурраи даромади асъор ба љумњурї» аз 24 феврали соли 

1996, №424; ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ оиди тасдиќ 

намудани «Созишнома дар бораи таъсис додани кумитаи байнидавлатии 

асъор» аз 29 июни соли 2001; ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 

ЉТ оиди тасдиќ намудани «Созишнома дар бораи тасдиќи созишномаи ќарзї 

байни ЉТ ва Бонки исломии рушд оид ба лоињаи “Таљдиди зеристгоњи 

барќии “Равшан” дар ЉТ» аз 25 июни соли 2014 ва ѓ. 

Дар танзимнамоии муносибатњои асъорї ќисми зиёди санадњои 

зерќонунии танзими асъор ва назорати асъорро дастурамал, низомнома ва 

ќоидањои муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон ташкил менамояд. 

Чунончї, Дастурамали №171 Бонки миллии Тољикистон «Дар бораи 

кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани суратњисобњои бонкї аз 

тарафи ташкилотњои ќарзї дар ЉТ» аз 10 июни соли 2011, №545; 

Дастурамали №188 Бонки миллии Тољикистон «Дар бораи кушодани 

суратњисоби резидентњои ЉТ бо асъори хориљї дар бонкњои берун аз ЉТ» аз 

15 декабри соли 2011, №92; Дастурамали №191 «Дар бораи тартиби 

анљомдињии амалиёти асъорї вобаста ба њаракати сармоя аз тарафи 

резидент» бо ќарори Раёсати Бонки миллии Тољикистон аз 30 июни соли 

2011, №139; Дастурамали №142 «Дар бораи тартиби ба ЉТ ворид намудан ва 

аз ЉТ содир намудани асъори наќди миллї ва хориљї, ќоѓазњои ќиматноки 

бо асъори миллї ва хориљї ифодаёфта» бо ќарори Раёсати Бонки миллии 

Тољикистон аз 29 сентябри соли 2005, №269; Дастурамали №175 «Оид ба 

меъёрњои њадди нињоии мавќеи кушодаи асъорї ва тартиби њисоби онњо 

барои ташкилотњои ќарзї (кредитї)» бо ќарори Раёсати Бонки миллии 

Тољикистон аз 10 августи соли 2009, №264; Дастурамали №202 «Дар бораи 

тартиб ва ќоидањои додан, асосњои рад ва ё бозхонди иљозатнома барои 

фаъолияти нуќтањои мубодилаи асъор ва тартиби анљомдињии ин фаъолият» 

аз 26 декабри соли 2013, №310; Дастурамали №168 «Дар бораи тартиби 
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истифодаи асъори хориљї дар ќаламрави ЉТ» аз 2 марти соли 2009, №79; 

Дастурамали №192 «Дар бораи тартиб ва ќоидањои анљом додани амалиёти 

асъорї, фурўши мол, иљрои кор ва хизматрасонї бо асъори хориљї дар ЉТ» 

аз 31 майи соли 2012, №89 ва ѓайра. 

Дар баробари ин, Низомнома «Дар бораи тартиби гузаронидани 

амалиёти асъории марбут ба њаракати сармоя»; Тартиби додани иљозат 

барои аз љониби резидентњо кушодани њисобњо бо асъори хориљї дар бонкњо 

берун аз њудуди ЉТ; «Ќоидањои муќаррар намудани ќурби расмии асъори 

хориљї нисбат ба сомонї», ки бо ќарори Раёсати Бонки миллии Тољикистон 

аз 7 майи соли 2010, №120 тасдиќ шудааст, иборат мебошанд. 

Бояд ќайд намуд, ки санадњои байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 

эътироф намудааст ва онњо муносибатњои соњаи мазкурро танзим менамоянд 

ба низоми ќонунгузории танзими асъор ва назорати асъорї дохил мешаванд. 

Лозим ба ёдоварист, ки айни замон Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими асъор ва 

назорати асъор» ќабул гардид ва меъёрњои он ба талаботњои байналмилалї 

мутобиќ гардонида шудааст. Гузашта аз ин, имрўз дар ЉТ Ќонун «Дар бораи 

шартномањои байналмилалии ЉТ» аз 23 июли соли 2016, №1326160 амал 

карда, масъалањои эътироф, тартиби бастан, тасдиќ, иљро, беэътибор 

донистан, ќатъ, бекор кардан ва боздоштани амали шартномањои 

байналмилалиро танзим менамояд. 

Њамзамон, дар шароити муосири љањонишавї ЉТ бо дигар давлатњо 

якчанд созишномањои байналмилалиеро дар соњаи танзими асъор ва 

назорати асъор ба имзо расонидааст, ки њамчун танзимкунандаи ин 

муносибатњо истифода карда мешаванд. Масалан, «Созишнома дар бораи 

принсипњои асосии сиёсат дар соњаи танзими асъор ва назорати асъорї дар 

давлатњои аъзои ИДМ» аз 30 апрели соли 2012; «Созишнома дар бораи 

таъсис додани Кумитаи байнидавлатии асъор» аз 29 июни соли 2001 ва ѓ. 

 
160 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» аз 23 
июли соли 2016. – №1326 // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 17.06.2021). 

http://www.adlia.tj/
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Дар баробари мављудияти дастовардњои зикршуда дар соњаи 

ќонунгузории молия як ќатор мушкилот љой дорад, ки барои њалли онњо 

анљом додани чунин корњои зерин мувофиќи маќсад аст: 

– бо дар назар доштани иќтидори молиявї ва сарчашмањои воќеии 

молиявии мављуда тибќи ќонунгузорї тањия намудани барномањои 

маќсаднок; 

– такмили низоми назорати молиявии давлатї, аз љумла, аудити дохилї 

ва беруна; 

– љорї намудани низоми самараноки мониторинги молиявї дар соњањои 

тандурустї ва маориф; 

– тањияи низоми љалб ва истифодаи дороињои ѓайридавлатї (ташкилотї 

ва молиявї) дар раванди њифзи иљтимої; 

– такмили механизми дастгирии молиявии бахши хусусї; 

– инкишофи бозори аввалияи ќарздињї барои манзил, аз љумла, 

тавассути љорї намудани стандартњои ќарздињї барои манзил; 

– тезонидани раванди пешнињоди њисоботи молиявии электронї аз 

љониби субъектони хољагидорї; 

– такмили ќонунгузории соњаи молиявї бо дар назар доштани 

ташаккули рушди иљтимоию иќтисодии давлат ва таљрибаи пешќадами 

љањонї; 

– мусоидат ба ташаккули маќсадноки пасандозњо аз тарафи ањолї бо 

маќсади хариди манзил, аз љумла, бо ёрии кооперативњои сохтмонї ва 

амонатгузорї. 

Хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия дар даврони 

соњибистиќлолии кишвар дар он ифода мегардад, ки дар ин давра љињати 

рушди муносибатњои молиявї, такмили ин низом, ислоњоти идоракунии 

давлатии молияи давлатї дар баробари санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин 

як ќатор стратегияву њуљљатњои давлатї ќабул гардид. Вобаста ба 

муносибатњои молиявї аз солњои аввали Истиќлолияти давлатї стратегияњои 

давлатї ќабул гардид ва соњаи молияи кишвар дар партави онњо рушд 

намуда истодааст. 
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Њамин тавр, ќонунгузории молия ин маљмўи санадњои ќонунгузорї ва 

санадњои меъёрии зерќонуние мебошад, ки муносибатњои вобаста ба ташкил, 

таќсим ва истифодаи маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетии давлатро ба танзим 

медарорад. Тањлили рушди ќонунгузорї оид ба молия аз он шањодат 

медињад, ки дар давраи истиќлолият ќонунгузории молиявї дар сатњи фаъоли 

рушди худ ќарор дошта, барои зиёдшавии маблаѓњои буљети давлатї ва дар 

ин замина, таъмин намудани иљрои њадафњои иљтимоию иќтисодии кишвар 

заминаи устувор гузошта истодааст.  

Њамзамон, хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия дар замони 

Истиќлолияти давлатї дар он зоњир мегардад, ки ислоњоти молияи давлатї 

дар асоси стратегияњо ва барномањои давлатї сурат гирифта истодааст, ки ба 

рушди босуботи ќонунгзории соња мусоидат менамояд. Дар ин замина, зарур 

аст, ки ќонунгузории молия пайваста бо дарназардошти самтњо ва вазифањои 

дар ин њуљљатњои давлатї пешбинишуда такмил дода шуда, љињати ноил 

шудан ба маќсадњои дар онњо дарљшуда имконият фароњам оварда шавад. 

Махсусан, ќонунгузории молияи кишвар бояд дар партави самтњои 

афзалиятноки такмили ќонунгузории молия, ки дар Стратегияи миллии 

рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 пешбинї шудаанд, рушд намояд. 

 

2.2. Рушди ќонунгузории молиявї оид ба назорат ва  

идоракунии давлатии соњаи молия 

 

Назорати давлатии молиявї асоси сиёсати молиявии давлатро ташкил 

медињад. Назорати молиявї категорияи мураккаб ва бисёрљабња мебошад. 

Вай шарти њатмии таъмини муътадилии молияи давлат буда, бевосита аз 

устувории коркарди низоми назорати давлатии молиявї вобаста аст, яъне аз 

ташкил ва фаъолияти маќомоти гуногуни назорат барои истифода бурдани 

захирањои молиявии давлат иборат мебошад. 

Дар ЉТ мисли дигар давлатњо назорати молиявї ба самаранок идора 

кардани молияи давлатї таъсири муайян мерасонад. Дар баробари ин, дар 
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љараёни баамалбарории он мављудияти ќонунгузорие мебошад, ки 

фаъолиятро оид ба амалисозии назорати молиявї ба танзим медарорад.  

Буњрони љањонии молиявии иќтисодие, ки дар охири соли 2014 ба вуљуд 

омад, нишон дод, ки механизми идоракунии молиявї дар ЉТ ислоњоти 

љиддиро металабад. 

Назорати давлатии молиявї ва ба танзимдарории њуќуќии муносибатњои 

молиявї дар њамаи соњањо аз љониби давлатњои тараќќикарда дар њамон 

њадде истифода бурда мешавад, ки чї тавр вазифањои сиёсї ва иќтисодиро 

њал мекунанд. Назорати давлатии молиявї дар низоми таъмини амнияти 

иќтисодї, пеш аз њама барои таъмини кам кардани равандњои манфии 

иќтисодие, ки бо њуќуќвайронкунї дар соњаи молияи давлатї алоќаманд аст, 

эътироф шудааст. Бо маќсади бештар самаранок, ќонунан ва илман асоснок 

кардани харољоти захирањои молиявї давлат бояд механизми аниќи назорат 

аз болои онњоро тањия кунад. Бе назорати дахлдор кафолат додани ќонунан 

ва маќсаднокии харољоти молияи давлатї номумкин аст.  

Њангоми ташкили назорати давлатии молиявї ањамияти хосро масъалаи 

батанзимдарории њуќуќї мебозад. Батанзимдарории њуќуќии муносибатњо 

дар соњаи назорати молиявї љињати ба тартиб даровардани муносибатњои 

љамъиятие, ки дар љараёни фаъолияти њокимияти давлатї оид ба амалисозии 

назорати давлатии молиявї ба вуљуд меоянд, равона шудааст. Асоси њуќуќии 

дахлдор ин аз њисоби амалияи байналмилалї ва стандарти байналмилалї 

ќабул шудааст, ки яке аз фактњои асосї буда, ба самаранокии амалисозии 

назорати давлатии молиявї таъсир мерасонад.  

Бо ин маќсад, тањлилу баррасии навгонињои ќонунгузорї дар бораи 

назорати давлатии молиявї яке аз мавзуњои мубрами замони имрўза ба њисоб 

меравад.  

Аз ин рў, давлату њукумат нисбат ба танзими њуќуќии он таваљљуњи хоса 

зоњир намуда, муносибатњои мазкурро дар доираи ќонуни алоњида пешбинї 

намудааст. Санади асосие, ки дар танзими муносибатњои молиявии давлат 

наќши муњим дорад, ин Ќонуни ЉТ «Дар бораи назорати давлатии молиявї 

дар ЉТ» мебошад, ки соли 2002, №66 ќабул шудааст. Ќонуни мазкур аз 25 
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модда иборат буда, дар он вазифањои назорати давлатии молиявї, 

принсипњои амалї намудани он, маќоми назорати давлатии молиявї, 

намудњои фаъолияти назорати давлатии молиявї, њамкорї бо дигар 

маќомоти назоратии ЉТ, њуќуќу ваколатњои кормандон ва ѓ., дарљ 

гардидаанд161. 

Санади асосии танзими назорати давлатии молиявї ин Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи назорати давлатии молиявї дар ЉТ» мебошад. Бояд ќайд намуд, ки 

Ќонуни мазкур њамчун санади танзимкунандаи муносибатњои назорати 

давлатии молиявї муносибатњои љамъиятиро оид ба назорати давлатии 

молиявї, маќсад, вазифањои назорати давлатии молиявї, принсипњои амалї 

намудани он, маќоми назорати давлатии молиявї, намудњои фаъолияти 

назорати давлатии молиявї, њамкорї бо дигар маќомоти назоратии ЉТ, 

њуќуќ ва ваколатњои кормандон ва амалї гардонидани фаъолияти дигари ба 

он алоќамандро танзим менамояд.  

Аз љумла, вазифањои назорати давлатии молиявї, принсипњои назорати 

давлатии молиявї, маќоми назорати давлатии молиявї, намудњои фаъолияти 

назорати давлатии молиявї, ташкил ва банаќшагирии фаъолияти назоратї, 

ваколатњои маќомоти назоратї, тафтиши гурўњњои кории маљмўї, 

санљишњои мавзуї, тафтиши иљрои буљети давлатї ва истифодаи фондњои 

давлатї, назорати вазъи ќарзи давлатии дохилї ва хориљии ЉТ, назорати 

фаъолияти сармоягузорї, назорат дар соњаи фаъолияти бонкї, њамкорї бо 

дигар маќомоти назоратї, њуќуќ ва масъулияти кормандони маќоми назорат, 

робитањои байналмилалї ва ѓ., ки дар доираи ќонуни мазкур пешбинї 

гардидааст, амалї гардонида мешавад.  

Дар баробари Ќонуни мазкур, инчунин як ќатор санадњои меъёрии 

њуќуќие вуљуд доранд, ки ба танзими муносибатњои назорати давлатии 

молиявї алоќамандї доранд, аз љумла: Ќонуни ЉТ «Дар бораи идоракунии 

молиявї ва назорати дохилї дар бахши давлатї» аз 21 июли соли 2010, 

 
161 Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар Љумњурии 
Тољикистон» // Зери тањрири муовини якуми директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бањриддинзода С.Э. – Душанбе, 2019. – С. 23. 
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№626162; Ќонуни ЉТ «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва 

мубориза бо коррупсияи ЉТ» аз 20 марти соли 2008, №374163; Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи молияи давлатии ЉТ» аз 28 июни соли 2011, №723164; Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 

2011, №702165; Кодекси андози ЉТ аз 23 декабри соли 2021, №№1844166, 

Кодекси гумруки ЉТ аз 3 декабри соли 2004, №62167 ва ѓ. 

Ќисми људонашавандаи низоми ќонунгузории назорати давлатии 

молиявиро санадњои зерќонунии маќомоти њокимияти давлатї ташкил 

медињанд. Бо маќсади босамар татбиќ намудани меъёрњои алоњидаи Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар ЉТ», ќарорњои Њукумати ЉТ, 

фармонњои Президенти ЉТ, ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 

ЉТ, санадњои зерќонунии Вазорати молияи ЉТ, Агентии назорати давлатии 

молиявї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ, Палатаи њисоби ЉТ, Бонки миллии 

Тољикистон, Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ ва Кумитаи андози 

назди Њукумати ЉТ ќабул карда шудаанд, ки барои ба танзим даровардани 

назорати молиявї мусоидат менамоянд.  

Дар ин љо метавон якчанд ќарорњои Њукумати ЉТ-ро номбар намуд, ки 

дар соњаи мазкур ќабул гардидаанд, аз љумла: ќарори Њукумати ЉТ аз 3 

марти соли 2007, №87 «Дар бораи Стратегияи рушди назорати давлатии 

молиявии дохилї дар ЉТ», ќарори Њукумати ЉТ аз 30 июни соли 2007, №330 

«Дар бораи вазъи истифодаи маблаѓњои буљетї ва натиљањои тафтиш ва 

 
162 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар бахши давлатї» 
аз 21 июли соли 2010. – №626 // Махзани мутамаркази иттилоотии њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 21.09.2021). 
163 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2008. – №3. – Мод.193; 2009. – № 5. – Мод.323; 2010. – 
№3. – Мод.154; 2011. – №6. – Мод. 459; 2013. – №7. – Мод. 517; 2014. – №11. – Мод. 645; 2016. – №3. – Мод. 

137; Қонунҳои Љумњурии Тољикистон аз 24.02.2017, – №1387; аз 24.02.2017. – №1388; аз 24.02.2017. – №1389; 
аз 30.05.2017. – №1441. 
164 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №6. – Мод. 436; 2013. – №3. – Мод. 189. – №11. – 

Мод. 784; Қонуни ҶТ аз 14.05.2016. – №1316. 
165 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №3. – Мод. 169; 2014. – №3. – Мод. 149; Ќонуни 
ЉТ аз 24.02.2017. – №1400.  
166 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2021. – №12. – ќ. 1. – Мод. 681; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 18.03.2022. – №1867. 
167 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2004. – №12. – ќ. 2. – Мод. 703. – Мод. 704; 2006. – №3. – 
Мод. 159; 2007. – №7. –Мод. 681; 2008. – №6. – Мод. 459. – №10. – Мод. 818; 2011. – №3. – Мод. 160. – №6. – 
Мод. 458; 2012. – №4. – Мод. 250. – №7. – Мод. 695. – Мод. 724. – №8. – Мод. 818. – №12. – Ќ. 1. – Мод. 1000; 
2013. – №12. – Мод. 879; 2015. – №3. – Мод. 211; 2016. – №3. – Мод. 151. – №7. – Мод. 625. – №11. – Мод. 882; 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 30.05.2017. – №1421; аз 30.05.2017. – №1422. 
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санљишњои Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи 

ЉТ дар панљ моњи аввали соли 2007», ќарори Њукумати ЉТ аз 23 майи соли 

1996, №210 «Дар бораи барњам додани маќомоти соњавии назорати 

молиявї», ќарори Њукумати ЉТ аз 25 январи соли 2018, №37 «Дар бораи 

лоињаи Созишнома байни Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза 

бо коррупсияи ЉТ ва Хадамоти давлатии мубориза бо љиноятњои иќтисодии 

назди Њукумати Љумњурии Ќазоќистон» (Полиси молиявї) оид ба њамкорї 

дар мубориза бо љиноятњои молиявї ва иќтисодї ва ба инњо монанд. 

Рушди ќонунгузории молиявї оид ба идоракунии давлатии соњаи молия. 

Бо мақсади амалї намудани назорати давлатии молиявї аз тарафи 

Президенти ЉТ мақомоти назорати давлатии молиявї таъсис дода шудааст, 

ки он маќоми асосии назорати давлатии молиявї дар ЉТ буда, дар назди 

Президенти ЉТ ҳисоботдиҳанда мебошад. 

Назорати молиявиро бевосита маќомоти давлатї ташкил менамояд, ки 

мувофиќи њолати ҳуќуќї ба онҳо ваколати гузаронидани тафтишу санљиш ва 

назорати молиявї вобаста гардидааст. Дар ЉТ чунин маќомот ин Палатаи 

ҳисоби ЉТ ва Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ЉТ мебошанд. Инчунин, дар баробари маќомоти мазкур 

Вазорати молияи ЉТ, Хазинадории марказї, маќомоти молиявии ҳокимияти 

маҳаллї, соњибмулкони асосї ва моликони дигар назорати молиявиро дар 

доираи ваколати худ мегузаронанд. 

Ќобили зикр аст, ки назорати молиявиро дар љумҳурї бевосита 

маќомоти дахлдор пеш мебарад, ки ин Палатаи ҳисоби ЉТ буда, тибќи 

фармони Президенти ЉТ аз 12 декабри соли 2011, №1173 таъсис дода 

шудааст. Вале бояд ќайд намуд, ки пеш аз ташкил ёфтани Палатаи ҳисоб, 

вазифаҳои онро дар соҳаи назорати давлатии молиявї собиќ Кумитаи 

назорати давлатии молиявии ЉТ иљро мекард.  

Палатаи ҳисоби ЉТ тибќи талаботи ќонунгузорї маќоми олии назорати 

молиявии ЉТ мебошад, ки аудити мустаќили берунаро оид ба баҳодиҳї ба 

иљрои буљети давлатї анљом дода, љиҳати такмили он пешниҳод омода 
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месозад. Ваколати Палатаи ҳисоб вобаста ба гузаронидани аудити мустаќили 

беруна ба тамоми шохањои њокимияти давлатии ЉТ амалї мегардад. 

Фаъолияти Палатаи ҳисоб ба Конститутсияи ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

палатаи ҳисоби ЉТ» ва дигар санадҳои ќонунгузории ЉТ асос меёбад. 

Маќсад ва вазифањои Палатаи њисоби ЉТ тибќи талаботи м. 5 Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи палатаи њисоби ЉТ» аз инњо иборат мебошад: 

– бо тартиби муќарраргардида оид ба лоиҳаи буљети давлатї ва иљрои 

он хулоса пешниҳод менамояд; 

– бо маќсади пешниҳоди маълумоти беѓаразона ба Президенти ЉТ ва 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ барои мусоидат ба назорати 

истифодабарии маблаѓҳои гирифташуда ва харљгардидаи буљети давлатї ва 

идоракунии зарурии захираҳои давлатї аз љониби Ҳукумати ЉТ санљишҳо 

мегузаронад. 

Дар баробари ин, аудити аз љониби Палатаи ҳисоб гузаронидашаванда 

сохторњо ва намудҳои фаъолияти зеринро дар бар мегирад: 

– тамоми маќомоте, ки аз буљети давлатї маблаѓгузорї карда мешаванд, 

аз љумл, сохторҳое, ки ќисман ё пурра дар ҳисоби хољагї ќарор доранд; 

– тамоми ташкилотҳое, ки дар онҳо ҳиссаи сармояи давлат ба таври 

назоратї маҳсуб меёбад; 

– Бонки миллии Тољикистон ва дигар бонкҳои давлатии ЉТ; 

– фондҳои ѓайрибуљетї ва барномаҳои маќсадноки умумидавлатї; 

– Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа; 

– ташкилотҳо бо шаклҳои гуногуки моликият, ки ба онҳо маблағҳои 

буљетї дар намуди кўмаки молиявї (дар асоси бебозгашт) људо мегарданд; 

– амалї намудани созишномаҳои байниҳукуматї, ки оќибатҳои молиявї 

ва оќибатҳои дигари хољагї доранд; 

– хусусигардонии моликияти давлатї, аз љумла, иљрои шартномаҳои 

хусусигардонии бо давлат басташуда аз љониби соҳибони нав; 

– идоракунї ва истифодабарии захираҳои табиии ЉТ, аз љумла, татбиќи 

созишномаҳо оид ба таќсимоти маҳсулот; 
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– истифодабарии кўмакњо ва хизматрасонии маблаѓҳои қарз ва 

захираҳои давлатї бо асъори хориљї аз љониби Ҳукумати ЉТ; 

– воридоти маблаѓҳо ба буљети давлатї аз сарчашмаҳои хориљии 

сармоягузорї ва мувофиќи маќсад сарф кардани онҳо. 

Ҳамзамон, ќайд намудан зарур аст, ки маќсадҳои асосии аудите, ки 

Палатаи ҳисоб мегузаронад, аз инҳо иборат мебошанд: 

– арзёбии эътимоднокии низоми идоракунии молиявї, инчунин саҳеҳии 

ҳисоботи молиявї, ки сохтори дахлдор омода намудааст (аудити молиявї); 

– арзёбии комёбшавї ба иљрои вазифаҳои дар назди ташкилот ё ягон 

сохтори он гузошташуда (аудити самаранокї);  

– арзёбии сарфакорї ва маќсаднокии истифодабарии маблаѓҳои буљетие, 

ки ба сохтори дахлдор људо карда шудаанд (аудити натиљанокї). 

Кормандони Палатаи ҳисоб дар фаъолияти худ мустаќил буда, дар 

фаъолияти худ принсипҳои зеринро амалї менамоянд: ќонуният, 

мустаќилият, беѓаразї, саҳеҳї, поквиљдонї, ошкорбаёнї то андозае, ки ба 

талаботи ќонунгузории ЉТ мухолифат надошта бошад, риояи стандартҳои 

касбї ва риояи принсипи коллегиалї. 

Масъалаи пешниҳоди ҳисобот яке аз вазифаҳои Палатаи ҳисоб буда, он 

дар доираи талаботи қонунгузорї ба Президенти ЉТ ва Маљлиси 

намояндагони Маљлиси Олии ЉТ хулосаи аудиториро оид ба ҳисоботи 

солонаи Ҳукумати ЉТ дар бораи иљрои буљети давлатї барои соли гузашта 

пешниҳод менамояд. Хулосаи Палатаи ҳисоб бояд аз ҷамъбастҳои зерин 

иборат бошад: 

– иљрои буљети давлатї дар асоси ќонун, сарфакорї ва самаранокї; 

– ба маќсад мувофиќ будан ва самараи иќтисодии пешбинишудаи 

таѓйирот дар андозаи ќарзи давлатии дохилї ва хориљї; 

– оќибатҳои пешбинишавандаи кафолати ќарзњои аз љониби Ҳукумати 

ЉТ пешниҳодшуда; 

– саҳеҳии баҳисобгирї ва ҳисоботи молиявии ташкилотҳое, ки 

маблаѓњои буљети давлатиро харљ менамоянд. 
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Тибќи талаботи ќонунгузорї Палатаи ҳисоб ба Президенти ЉТ ва 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ на дертар аз охири семоҳаи 

аввали соли молиявии навбатї ҳисобот оид ба иљрои буљети Палатаи 

ҳисобро пешнињод менамояд168. 

Дар баробари ин, бо маќсади вусъат бахшидани низоми мубориза бар 

зидди ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта, 

бартараф намудани такроркунии функсия ва ваколатњои мақомоти 

идоракунии давлатї, таъмини шаффофият ва такмили фаъолияти назоратию 

санљиши тањлилї тибќи фармони Президенти ЉТ аз 10 январи соли 2007, 

№143 Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза ба коррупсияи ЉТ 

таъсис дода шуд. 

Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза ба коррупсияи ЉТ 

маќомоти ваколатдори назорати давлатии њифзи ҳуќуќ буда, назорати 

давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахши маблаѓҳои давлатї ва 

молу мулки давлатї барои таъмини амнияти иқтисодии давлат бо роҳи 

огоҳисозї, пешгирї, ошкорсозї, рафъи ҳуқуқвайронкунҳои коррупсионї, 

фошнамої, таҳќиќ ва тафтиши пешакии љиноятҳои коррупсионї, иќтисодии 

хусусиятҳои коррупсионидошта, љиноятҳои ба андоз алоќаманд, инчунин 

дигар вазифаҳоеро, ки Қонуни ЉТ «Дар бораи Агентии назорати давлатии 

молиявї ва мубориза ба коррупсияи ЉТ» аз 20 марти соли 2008, №374 ќабул 

гардидааст ва дигар санадҳои меъёрию ҳуќуќии ЉТ пешбинї кардаанд, иљро 

менамояд169. 

Агентї дар фаъолияти худ танҳо ба Президенти ЉТ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда буда, ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ оид ба 

санљишҳои молиявї ҳисобот пешниҳод менамояд. 

Вазифаҳо ва самтҳои асосии фаъолияти Агентї аз инҳо иборат мебошад: 

 
168 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №6. – Мод. 460; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
30.05.2017. – №1425; аз 30.05.2017. – №1426. – Мод.30. 
169 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2008. – № 3. – Мод.193; 2009. – № 5. – Мод.323; 2010. – 
№3. – Мод.154; 2011. – №6. –Мод. 459; 2013. – №7. – Мод. 517; 2014. – №11. – Мод. 645; 2016. – №3. – Мод. 

137; Ќонунҳои Љумњурии Тољикистон аз 24.02.2017. – №1387; аз 24.02.2017. – №1388; аз 24.02.2017. – №1389; 
аз 30.05.2017. – №1441. 



128 

– иштирок дар амалисозии сиёсати давлатї дар соҳаи мубориза бо 

коррупсия; 

– дар доираи ваколатҳои худ таъмин намудани ҳуќуќу озодињои инсон ва 

шаҳрванд, амнияти иќтисодии давлат, ҳифзи ҳуќуќу манфиатњои ќонунии 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорї, љамъият ва давлат; 

– амалї намудани мубориза ба коррупсия дар тамоми шохаҳои 

ҳокимияти давлатї, маќомоти маҳаллии ҳокимияти давлатї ва 

худидоракунии маҳаллї, ташкилотҳои љамъиятї, ҳизбҳои сиёсї, бонкҳо, 

корхонањо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо сарфи назар аз шакли ташкилию 

ҳуќуќї; 

– амалї намудани назорати давлатии молиявї дар тамоми шохаҳои 

ҳокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 

худидоракунии маҳаллї, корхонаю муассиса ва ташкилотҳои давлатї, 

инчунин дар дигар ҳолатҳои пешбининамуди ќонунгузории ЉТ; 

– гузаронидани чорабиниҳои оперативї-љустуљўї бо мақсади огоҳсозї, 

пешгирї, ошкорсозї, рафъ ва фошнамоии љиноятҳои коррупсионї, 

иќтисодии хусусияти коррупсионидошта ва љиноятҳои ба андоз алоќаманд, 

љустуљўи шахсоне, ки ин гуна љиноятҳоро содир мекунанд; 

– гузаронидани тањќиќ ва тафтиши пешакии љиноятҳои коррупсионї, 

иќтисодии хусусияти коррупсионидошта ва љиноятҳои ба андоз алоќаманд; 

– дар доираи салоҳияти худ ҳамоҳангсозии фаъолияти маќомоти 

мубориза бар зидди коррупсия; 

– амалисозии ҳамкории байналмилалї оид ба масъалањое, ки ба 

ваколати Агентї мансубанд ва ѓ170. 

Дар баробари ин, нақши Вазорати молияи ЉТ ҳамчун маќоми 

пешбарандаи сиёсати молиявии кишвар дар танзими муносибатҳои назорати 

молиявї назаррас мебошад. Вазорати молияи ЉТ назорати молиявиро аз 

болои рафти тартиб ва таҳияи лоиҳаи буљети давлатї, ќарзњои давлатии 

 
170 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2008. – №3. – Мод. 193; 2009. – №5. – Мод. 323; 2010. – 
№3. – Мод. 154; 2011. – №6. – Мод. 459; 2013. – №7. – Мод. 517; 2014. – №11. – Мод. 645; 2016. – №3. – Мод. 
137; Ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз 24.02.2017. – №1387; аз 24.02.2017. – №1388; аз 24.02.2017. – №1389; 
аз 30.05.2017. – №1441. – Мод. 3. 
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дохиливу берунаи ЉТ ва ќарзҳои ваколатдодаи он, рафти тартиб ва таҳияи 

буљети фондҳои маќсадноки давлатї, сармоягузориҳои давлативу хориљї бо 

ҳамљоягии маќомоти дахлдор, назорати умумии банаќшагирї ва иљрои 

буљети давлатї, ҳисобот оид ба даромадҳо, харољотњо ва даромадҳои пулиро 

амалї мегардонад171. 

Вазифаҳои Вазорати молияи ЉТ оид ба назорати молиявї аз тарафи 

Раёсати аудити дохилї ва назорати Вазорати молияи ЉТ иљро карда 

мешавад. Раёсат харољотҳои ташкилотҳои буљетиро бо маќсади истифодаи 

маќсадноки онҳо тафтиш менамояд. Асосан он ба сарраёсати хазинадории 

марказї хизмат менамояд, ки назорати минбаъдаи иловагиро ба истифдаи 

воќеии маблаѓњои давлатї таъмин мекунад. Роҳбар наќшаи солонаи 

санљишҳоро, ки асоси фаъолияти раёсатро ташкил менамояд, таҳия намуда, 

наќшањои мутахассисонеро, ки дар раёсатњои молиявї кор мекунанд, тасдиќ 

менамояд. Ҳар семоҳа ҳисоботњои љамъбастиро дар бораи натиљаи санљишҳо 

ба вазири молия пешниҳод мекунад. 

Хазинадории марказї маќоми давлатї буда, ташкили назорати 

даромаду харољот ва иљрои хазинавии Буљети давлатии ЉТ-ро таъмин 

менамояд. 

Хазинадорї воҳиди сохтории Вазорати молияи ЉТ ҳисобида мешавад. 

Иљрои мунтазами хазинавии буљети љумҳуриявї, буљетҳои маҳаллї, 

пешбурду идора кардани суратҳисобњои ягонаи хазинадорї ва суратҳисобҳои 

ягонаи мањаллии хазинадориро назорат мебарад. Хазинадорї чунин ҳуќуќ 

дорад: 

– тибќи зарурат фаъолияти бонкҳоро вобаста ба амалиёти онҳо доир ба 

иљрои даромаду харољоти буљети љумҳуриявї ва буљетҳои маҳаллї санљад ва 

агар амалиёти шуъбаҳои (филиалҳои) бонкҳо ба талаботи ќонунгузории ЉТ 

љавобгў набошанд, доир ба боздошти фаъолияти онҳо дар соњаи 

 
171 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2011. – №6. – Мод. 436; 2013. – №3. – Мод. 189. – №11. – 
Мод. 784. – Мод. 30. 
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гузаронидани амалиёт бо маблаѓҳои буљетї ба Бонки миллии Тољикистон 

тавсия диҳад; 

– вазъи баҳисобгирию ҳисобот, инчунин истифодаи маќсадноки 

маблағҳои ба муассисаҳои буљетї аз буљети давлатї људошударо санљад. 

Ба ѓайр аз он барои назорати воситаҳои аз тарафи буљет људо кардашуда 

ва истифодабарии он дар њайати Хазинадории марказї шуъбаи аудити 

дохила ташкил карда шудааст. 

Маќсади ин шуъба аз он иборат аст, ки аз рўи истифодабарии 

маќсадноки воситњои аз тарафи буљет људокардашуда ва дуруст ташкил 

намудани ҳисобгирии онҳо, нишон додани амалиётњои бавуљудомада 

ҳисоботи онҳо дар ќайдгирии истифодабарандагони ин воситаҳо мебошад. 

Њукумати ЉТ дар доираи ваколатҳои худ иљрои Конститутсия, дигар 

ќонунҳо, фармонҳо ва амрҳои Президенти ЉТ, қарорҳои якљояи Маљлиси 

миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, ќарорҳои Маљлиси 

миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, санадҳои ҳуќуќии 

байналмилалиеро, ки ЉТ эътироф кардааст, таъмин намуда, аз љониби 

маќомоти идоракунии давлатї иљро шудани онҳоро мунтазам назорат 

мекунад. 

 

2.3. Самтњои афзалиятноки рушди минбаъдаи ќонунгузории  

молиявї дар шароити муосир 

 

Бо мақсади аз байн бурдани такрори айнан як фаъолият ва беҳтар 

истифода бурдани имкониятҳо нисбати ду ва зиёда конвенсия ва 

созишномаҳои байналмилалии молиявӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст 

барнома, консепсия, стратегия, дурнамо ва нақшаҳои амали ягона таҳия 

карда мешаванд. Таҳия ва тасдиқи барнома, консепсия, стратегия, дурнамо 

ва нақшаҳои амали давлатӣ дар соҳаи молия тибқи қонунгузории ЉТ амалӣ 

карда мешавад. Дар шароити кунунӣ масъалаҳои муҳими молиявӣ дар 

доираи стратегияҳои зерини миллӣ ҳал шуда истодаанд: 
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1) Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар ЉТ барои солҳои 2009-

2018; 

2) Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ барои давраи то соли 

2030; 

3) Стратегияи миллии рушди ҶТ барои давраи то соли 2030. 

Ҳадафи сиёсати молиявӣ, ки дар шароити муосир таҳия шудааст, ноил 

шудан ба сатҳи баланди зиндагии мардум дар асоси рушди иқтисодиёт, 

афзоиши ҳамаҷонибаи самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ мебошад. 

Самтгирии иҷтимоии стратегияи молиявӣ на танҳо дар ҷустуҷўи 

имкониятҳои афзоиши захираҳои молиявї, ки ба баланд бардоштани 

некуаҳволии мардум нигаронида шудаанд, балки дар муносибати принсипан 

нав ба ҳадафи асосии сиёсати иќтисодї зоњир мешавад.  

Стратегияҳои нави молиявї бо дарназардошти шаклҳои гуногуни 

моликият, рушди муносибатҳои бозорї, фаъолияти пурраи бозори молҳо, 

қувваи корї ва сармоя таҳия шудаанд. Сиёсати молиявии марҳилаи кунунии 

рушд дар асоси талаботи стратегияҳои молиявї ва бо назардошти шароити 

ҳукмрони иқтисодї тањия шудаанд. 

Ҳукумати ЉТ соли 2009 «Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои 

солҳои 2009-2018»-ро тасдиқ намуд. Стратегияи мазкур асоси расонидани 

кўмакҳои техникиро аз ҷониби шарикони рушд таъмин намуда, барои 

беҳтаршавии устувории молияи давлатӣ мусоидат кард.  

Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ вобаста ба соҳаҳои калидии 

вазифавӣ бо нақшаҳои амалиётӣ ва барномаҳои амалишавӣ, аз қабили 

банақшагирии буҷетӣ, иҷроиши хазинавӣ, баҳисобгирии муҳосибавӣ дар 

бахши давлатӣ, идоракунии қарзи давлатӣ, аудит, инчунин тақвияти иқтидор 

ва таълими кормандони бахши давлатӣ мукаммал гардид.  

Зикр намудан ба маврид аст, ки дар давраи амалишавии аввалин ду 

нақшаҳои сесолаи миёнамуҳлат (солҳои 2009-2015), ки дар ҷараёни онҳо як 

қатор иқдомҳои калидӣ оид ба ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ татбиќ 
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гардида, ба як қатор ислоҳот асос гузошта шуд. Ба дастовардҳои асосӣ 

инҳоро метавон шомил намуд: 

1) қоида ва расмиёти банақшагирии миёнамуҳлати буҷетї таҳия ва ҷорӣ 

гардид; 

2) низоми аудити дохилї ва назорати молиявї дар бахши давлатї беҳтар 

шуд; 

3) таснифоти идоравии буљети љумҳуриявї ва маҳаллї таҳия ва љорї 

гардид; 

4) таснифоти нави буљетї ва наќшаи нави ягонаи ҳисобҳо, ки бо омори 

молияи давлатии соли 2001 мутобиќат мекунад, тањия ва љорї шуд; 

5) ҳисоби ягонаи хазинадории буљетњои љумҳуриявї ва маҳаллї таъсис 

дода шуданд; 

6) стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявии бахши давлатї (10 

стандарт) марҳила ба марҳила љорї гардид; 

7) маќомоти олии аудити берунї – Палатаи ҳисоби ЉТ таъсис дода шуд; 

8) дар сохтори Вазорати молияи ЉТ раёсати таҳлили фаъолияти 

молиявию хоҷагидории корхонаҳои азими давлатї, ки ба Ҳукумати ЉТ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ЉТ ҳисоботи ҳарсоларо оид ба 

хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатї таҳия ва пешниҳод менамояд, таъсис 

дода шуд; 

9) маркази коркарди маълумоти Вазорати молияи ЉТ таъсис дода шуд, 

инчунин азнавсозии пурраи инфрасохтори шабакавии Вазорати молияи ЉТ 

ва 73 мақомоти минтақавии молиявии он гузаронида шуд, ки ҷории пурра ва 

фаъолияти низоми нави иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ва корҳои 

зиёди дигарро таъмин намуд. 

Аз 186 чорабинии ду нақшаи амалиётӣ, 132 чорабинӣ (71 фоиз аз 

шумораи умумӣ) иҷро гардид, 33 чорабинӣ (18 фоиз) қисман иҷро шуд ва 21 

чорабинӣ (11 фоиз) бе иҷроиш боќї монд. 

Нисбатан паст гардидани суръати ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ 

дар солҳои 2015-2018 дар муқоиса бо давраи қаблӣ, аз ҷумла, бо таъхири 
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амалишавии лоиҳаҳои кўмакҳои техникї, ки аз ҷониби шарикони рушд ҳам 

маблаѓгузорї мегардад, инчунин мушкилиҳо дар таъмини пайдарҳамии 

саҳеҳи унсурҳои калиди ислоҳот алоќамандї дорад. Ғайр аз ин, дар як қатор 

мавридҳо омили вобастагии ислоҳоти идоракунии молияи давлатї аз 

тағйирёбии вазъи умумї дар кишвар амалишаванда, ба монанди ислоҳоти 

идоракунии давлатї ва хизмати давлатї нақши асосї бозид.  

Стратегияи идоракунии молияи давлатї дар ЉТ барои солњои 2009-2018 

бо фармони Президенти ЉТ аз 20 марти соли 2009, №639 тасдиќ гардидааст. 

Дар ин стратегия дарљ гардида буд, ки Њукумати ЉТ барномаи комлексии 

ислоњотро амалї менамояд. Дар доираи ин барномаи ислоњот ба масъалањои 

идоракунии молияи давлатї диќќати махсус дода мешавад. Идоракунии 

молияи давлатї дар се њуљљати асосии зерини стратегии ЉТ, ки љанбањои 

муњимтарини ислоњоти кишварро муайян мекунанд, љои муњимро ишѓол 

менамояд: 

а) Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015;  

б) Стратегияи ислоњоти сохти идоракунии давлатї барои солњои 2006-

2015;  

в) Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009. 

Дар «Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030», ки бо 

ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз 1 декабри соли 2016, 

№636 ќабул гардидааст, ба рушди бахши молиявї ањамияти хосса дода 

шудааст. Дар Стратегияи мазкур як ќатор мушкилотњои бахши молиявї, 

самтњои фаъолият ва натиљањои чашмдошт дар соњаи мазкур муќаррар 

гардидааст. Дар баробари ин, дар њуљљати муњими стратегї бобати такмили 

ќонунгузории бахши молиявї низ як ќатор тадбирњо пешбинї гардидааст.  

Аз љумла, дар он такмилдињии минбаъдаи заминаи меъёрии њуќуќии 

бахши молиявї љињати баланд бардоштани шаффофият ва эътимоднокї ба 

фаъолияти муассисањои молиявї, њуќуќњои истифодабарандагони 

хизматрасонињои молиявї, бахусус низоми бонкї, ќабули санадњои нави 

меъёрию њуќуќї оид ба ташкил ва љорї намудани низоми механизмњои 

љуброн љињати рушди низоми нафаќаи љамъшаванда дарљ шудааст. 
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Дар ЉТ ба масъалањои бењтар намудани тањия ва баланд бардоштани 

самаранокии харољоти маблаѓњои буљетї ањамияти зиёд дода мешавад. Бо 

фармони Президенти ЉТ аз 31 январи соли 2020, №1446 «Стратегияи 

идоракунии молияи давлатии ЉТ барои давраи то соли 2030» тасдиќ шудааст. 

Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои давраи то соли 2030 давоми 

ислоњотеро дар бар мегирад, ки аз лањзаи амалишавии Стратегияи ќаблии 

идоракунии молияи давлатї барои солњои 2009-2018 оѓоз ёфта буд.  

Стратегияи нав бо «Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 

2030» ба пуррагї мувофиќат мекунад. Ислоњоти идоракунии молияи давлатї 

то дараљаи муњим дар барномањои љории давлатї, ба монанди Барномаи 

ќарзгирии берунаи давлатии ЉТ барои солњои 2018-2020 (ќарори Њукумати 

ЉТ аз 26 октябри соли 2017, №485), Консепсияи низоми тањлили таъсири 

танзимкунї дар ЉТ (ќарори Њукумати ЉТ аз 18 ноябри соли 2015, №673) ва 

Консепсияи идоракунии рушди мањал дар ЉТ барои давраи то соли 2030 

(фармони Президенти ЉТ аз 11 июли соли 2015, №522) инъикос ёфтааст. 

Дар шароити њозира афзалиятњои зерини ислоњоти идоракунии молияи 

давлатї мављуд аст: 1) ноил шудан ба сатњи муќоисашавандаи рушди 

иљтимоию иќтисодии кишварњои дорои сатњи миёнаи даромаднокї; 2) 

дастгирии рушди устувор ба воситаи диверсификатсия ва баланд бардоштани 

раќобатпазирии иќтисодиёти миллї; 3) тавсеа ва тањкими табаќаи миёна; 4) 

саноатикунонї.  

Дар маҷмуъ, аз давраи қабули Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ 

барои солҳои 2009-2018 дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибї, технологияҳои 

иттилоотї-коммуникатсионї, идоракунии қарзи давлатї, хазинадорї ва 

раванди банақшагирии буљети давлатї пешравии назаррас ба даст оварда 

шуд. Беҳбудї дар идоракунии захираҳои инсонї, аудит, барномаи 

миёнамуҳлати хароҷоти давлатї ва иштироки шаҳрвандон дар љараёни 

буљетї дида мешавад. Новобаста аз ин ба Ҳукумати ЉТ лозим аст, ки барои 

идомаи ислоҳоти идоракунии молияи давлатї саъю талошҳои зиёд ба харљ 

диҳад. 
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Баҳодиҳии хароҷоти давлатї ва ҳисоботи молиявӣ соли 2017 аз тарафи 

Вазорати молияи ЉТ бо мақсади дастрас намудани маълумот оид ба рафти 

иљрои ислоњот мувофиќи Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои 

солҳои 2009-2018 ва мувофиқакунии тавсияҳо оид ба камбудиҳои ҷойдошта, 

гузаронида шуд. Дар рафти баҳогузорї маълумоти солҳои 2013-2016 

истифода шуданд. Ғайр аз ин, баҳодиҳии гузаронидашуда имкон дод, ки 

натиҷаҳои ислоҳоти гузаронидашудаи даҳсолаи охир, яъне дар давоми 

солҳои 2007 ва 2017 муқоиса карда шаванд.  

Тибқи ҳисоботи охирини баҳодиҳии хароҷоти давлатї ва ҳисоботи 

молиявї дар соли 2017 гузаронидашуда беҳдошти устувор ва батадриҷи 

қисми зиёди нишондиҳандаҳо нисбат ба баҳодиҳии қаблӣ дида мешавад. 

Самтҳои асосии ислоҳот, ки дар он беҳбудї дида мешавад, инҳо мебошанд: 

1) маҷмўї ва шаффофияти иттилооти буљетї; 

2) пешгўӣ ва назорати иљрои буљети давлатї; 

3) баҳисобгирии муҳосибї дар бахши давлатї ва њисобот; 

4) аудити берунї ва назорати иљрои буљети давлатї.  

Баҳодиҳии хароҷоти давлатї ва ҳисоботи молиявї ин худ индекси 

эътирофшудаи байналмилалї мебошад, ки имкон медиҳад вазъи маљмўии 

татбиқи ислоҳоти идоракунии молияи давлатї дар кишварҳои гуногун 

баҳогузорї карда шавад.  

Дар такя ба чаҳорчўбаи стратегии ислоҳоти идоракунии молияи 

давлатї, ки дар фасли 3 Стратегияи идоракунии молияи давлатии ЉТ барои 

давраи то соли 2030 нишон дода шудааст, дастовардҳои натиҷаҳои 

дарозмуҳлати ислоҳот нобаробар буданд. Дар умум, бинобар фарқияти 

куллии байни маблағгузории буҷетии тасдиќшуда ва воќеї интизоми фискалї 

тағйир наёфтааст. Илова ба ин, бинобар ҳамгироии нокифояи раванди 

банақшагирии хароҷоти асосӣ ва ҷории буҷет дар тақсимоти стратегии 

захираҳои молиявӣ ягон дигаргунӣ ба амал наомад.  

Дар истифодабарии самараноки захираҳо барои пешниҳоди 

хизматрасонӣ як қатор беҳбудиҳо дида мешаванд, ки ин ба беҳдошти 
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вазифаҳои аудити дохилӣ ва беруна дар бахши давлатӣ алоқаманд мебошанд. 

Вале рақобати заиф дар соҳаи хариди давлатӣ, инчунин набудани 

буҷетикунонии барномавӣ бораи истифодаи самараноки захираҳои молияи 

давлатї таъсири манфї расонид172. 

Баҳодиҳии харољоти давлатї ва њисоботи молиявии соли 2017 

гузаронида, як қатор самтҳои муҳими ислоҳотро нишон медиҳад, ки 

беҳдошти минбаъдаро тақозо менамояд. Самтҳои ислоҳот инҳоянд:  

1) беҳдошти ҳисоботи давлатии молиявии муассисаи буљетї (аз он љумла, 

корхонањои давлатї); 

2) банаќшагирии буљети давлатї (то ҳол дар нишондиҳандаҳои нақшавї 

ва воќеии харољот, инчунин пешгўии номукаммали даромадҳо, ки эътимодро 

ба буҷети давлатї коста мегардонад, фарќият дида мешавад); 

3) дастрасии оммавї ба маълумоти фискалї; 

4) банаќшагирии сармоягузории буљетї; 

5) барномаи миёнамуњлати харољоти давлатї; 

6) аудити берунї.  

Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои давраи то соли 2030 

давоми ислоҳотеро дар бар мегирад, ки аз лаҳзаи амалишавии Стратегияи 

қаблии идоракунии молияи давлатї барои солҳои 2009-2018 оғоз ёфта буд. 

Стратегияи нав, ки бо фармони Президенти ЉТ аз 31 январи соли 2020, 

№1446 тасдиқ шудааст бо «Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то 

соли 2030» ба пуррагӣ мувофиқат мекунад.  

Ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ то дараљаи муҳим дар 

барномаҳои ҷории давлатї, ба монанди Барномаи ќарзгирии берунаи 

давлатии ЉТ барои солҳои 2018-2020 (қарори Ҳукумати ЉТ аз 26 октябри 

соли 2017, №485), Консепсияи низоми таҳлили таъсири танзимкунӣ дар ЉТ 

(қарори Ҳукумати ЉТ аз 18 ноябри соли 2015, №673) ва Консепсияи 

идоракунии рушди маҳал дар ЉТ барои давраи то соли 2030 (фармони 

Президенти ЉТ аз 11 июли соли 2015, №522) инъикос ёфтааст. 

 
172 Ҳисоботи баҳодиҳии хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботи молиявї дар соли 2017. – С. 13. 
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Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои давраи то соли 2030 

фарогирандаи он муносибатҳое мебошад, ки барои пешрафти низоми 

молиявии ҷумҳуриамон нигаронида шудаанд. Ба инҳо дохил мешаванд: 

1) чаҳорчўбаи умумии стратегии ислоҳот; 

2) самтҳои асосии ислоҳот дар низоми идоракунии молияи давлатї барои 

10 соли оянда, ки ба баҳодиҳии тафриқавии раванди амалишавии ислоҳот ва 

таљрибаи гирифташуда асос ёфтааст; 

3) пайдарпайї ва афзалияти унсурҳои асосии ислоҳот дар се марҳилаи 

амалишавї; 

4) механизмҳои мушаххасу имконпазири амалишавї ва мониторинги 

стратегияи мазкур дар асоси нишондиҳандаҳои воќеї ва самаранокї; 

5)  идоракунии маљмўии хавфњо. 

Ҳадафҳои рушди идоракунии молиявии дар стратегия омада, бидуни 

гузаронидани ислоҳоти қонугузорї ва ќабули қонуну санадҳои нави 

қонунгузорї имконнопазир аст. Бо дарназардошти он ки ин ҳуҷҷати стратегї 

идоракунии молияи давлатиро дар тўли 10 соли оянда пешбинї намудааст, 

зарурати такмили заминаҳои меъёрї-ҳуқуқии кишвар ва мутобиќгардонии 

онҳо ќарор дода шавад. Дар рафти татбиқи Стратегияи идоракунии молияи 

давлатї барои давраи то соли 2030 пешбинишуда, Ҳукумати ЉТ инчунин 

имкони таҳияи Кодекси буҷети ЉТ-ро дида мебарояд.  

Кодекси буҷет метавонад барои бартараф намудани номувофиқатӣ дар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ва инчунин дар ҷамъбаст намудани 

қонунҳо ва санадҳои меъёрии њуќуќї дар соҳаи идоракунии молияи давлатї 

кўмак расонад.  

Ҳар як санадҳои меъёрии ҳуқуќї барои мақсад ва вазифаҳои муайян 

қабул карда мешавад, стратегияи мазкур низ дорои якчанд вазифаҳои худ 

мебошад, ки онҳоро дар тӯли 10 соли оянда бояд амалӣ намояд:  

1) пешравї ва хулосаҳое, ки аз љараёни амалишавии ислоҳоти 

идоракунии молияи давлатї дар солҳои қаблї ба миён омадааст, нишон 

медиҳад; 
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2) ислоҳоти идоракунии молияи давлатиро бо ҳадафҳои миллї ва 

афзалиятҳои рушди ЉТ мутобиқ мегардонад; 

3) афзалиятнокї ва пайдарпайии ислоҳоти асосиро барои давраи то соли 

2030 муайян менамояд; 

4) вазорату идораҳо ва муассисаҳои калидии ЉТ, ки барои амалисозии 

чорабиниҳои стратегия масъуланд, муайян ва мавқеи онҳоро дар ин самт 

муқаррар менамояд; 

5) воқифиятнокӣ оид ба алоқаи мустаҳками байни ислоҳоти идоракунии 

молияи давлатї ва афзалиятҳои рушдро баланд мебардорад; 

6) нишондиҳандаҳои асосии самаранокиро (индикаторҳоро) барои 

муайян намудани андозаи пешравї дар ҷараёни тамоми марҳилаи амалишавӣ 

пешниҳод менамояд. 

Вазифаи асосии Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои давраи 

то соли 2030 пеш аз ҳама, аз муайян намудани самтҳои умумии ислоҳот дар 

соҳаи идоракунии молияи давлатї иборат мебошад, ки барои таъмини 

дастовардҳои маќсадҳои зерин равона гардидааст:  

1) баланд бардоштани интизоми фискалї; 

2) беҳтар намудани самаранокии таќсимоти захирањои молиявї; 

3) назорати доимї оид ба истифодабарии захирањои молиявї ва 

харољоти маќсадноки воситањои пулии давлатї; 

4) банаќшагирии воќеии дурнамои (ояндабинии) захирањои молиявї 

барои афзалиятњои муайяншуда; 

5) баланд бардоштани самаранокии амалиётї; 

6) таъмини шаффофият ва тобеияти њисоботдињии маблаѓњои давлатї. 

Бахши молиявии Тољикистон дар соли 2030 – низоми муосири босуръат 

афзоишёбандаи муассисаҳои молиявии рақобатпазир, ки дорои қобилияти 

пешниҳод намудани хизматрасониҳо ва маҳсулоти мухталифи босифат ва 

инноватсионии молиявӣ ба истеъмолкунандагон мебошад ва шароитҳои 

мусоид барои рушди босуботи иқтисодиёти миллї фароҳам оварда, ба 

таъсири таконҳои беруна устувор мебошад. 
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Ҳукумати ЉТ моҳи сентябри соли 2016 «Стратегияи миллии рушди ЉТ 

барои давраи то соли 2030»-ро қабул намуд, ки дар муддати 15 соли оянда 

амалї карда мешавад. Мутобиқи Стратегияи мазкур «ҳадафи дарозмуҳлати 

рушди ЉТ ин баланд бардоштани некуаҳволии аҳолї дар асоси таъмини 

рушди устувори иқтисодї мебошад», ки бояд амалї карда шавад. 

Дар «Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030» зарурати 

гузариш ба иқтисодиёти нисбатан маҷмўї ва таѓйирёбандаи дар асоси рушди 

бахши хусусї ва некуаҳволии дар умум пешбинишуда таъкид гардидааст. 

Президенти ЉТ дар паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии ЉТ аз 26 декабри 

соли 2018 таъкид намуданд, ки амалишавии Стратегияи миллии рушди ЉТ 

барои давраи то соли 2030 ба такмили низоми идоракунии давлатї, аз он 

ҷумла, идоракунии молияи давлатї асос ёфтааст.  

Президенти ЉТ махсусан қайд намуданд, ки «Вазорати молия вазифадор 

карда мешавад, ки стратегияи идоракунии молияи давлатиро бо назардошти 

афзалиятҳои кишвар, иҷрои сифатноки қисми даромад ва хароҷоти буљет, 

шаффофияти хароҷоти он, инчунин, пешниҳоди нақшаҳои дурнамои 

ислоҳоти он дар ин самтҳо татбиқ намояд». 

Дар робита ба афзалиятҳои дар боло зикргардида Ҳукумати ЉТ дар 

Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 мушкилот 

(пешомадҳо) ва афзалиятҳои миллиро дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ 

муайян намудааст:173 

1) низоми идоракунии молияи давлатї такмил ёфта, низоми 

самарабахши банаќшагирии буљет љорї карда мешавад; 

2) механизмҳои самараноки маъмурикунонии андоз татбиќ ва фаъолият 

мекунад; 

3) унсурҳои ѓайримуттамарказонии фискалї љорї карда мешаванд; 

4) низоми назорати давлатии молиявї, ки аудити дохилї ва беруниро бо 

унсурҳои самаранокї ва таъсирбахшї ба њам мепайвандад, амал мекунад; 

 
173 Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, ки бо ќарори Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиќ гардидааст // 
Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. 
Манбаи дастрасї: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 15.10.2022). 
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5) шаффофият ва ҳисоботдиҳии корхонаҳои бузурги давлатї баланд 

бардошта шуд.  

Ҳукумати ЉТ ба ислоҳоти идоракунии молияи давлатї бо маќсади ноил 

гардидан ба ҳадафҳои зерини дарозмуҳлати дар «Стратегияи миллии рушди 

ЉТ барои давраи то соли 2030» пешбинишуда, аҳамияти аввалиндараҷа 

медиҳад:  

1) ноил шудан ба сатҳи муқоисашавандаи рушди иљтимоию иќтисодии 

кишварҳои дорои сатҳи миёнаи даромаднокї; 

2) дастгирии рушди устувор ба воситаи диверсификатсия ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллї;  

3) тавсеа ва таҳкими табаќаи миёна;  

4) саноатикунонї. 

«Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои давраи то соли 2030» 

давоми ислоҳотеро дар бар мегирад, ки аз лаҳзаи амалишавии Стратегияи 

қаблии идоракунии молияи давлатї барои солҳои 2009-2018 оғоз ёфта буд. 

Стратегияи нав бо «Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 

2030» ба пуррагї мувофиқат мекунад. Ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ 

то дараҷаи муҳим дар барномаҳои ҷории давлатӣ, ба монанди Барномаи 

қарзгирии берунаи давлатии ЉТ барои солҳои 2018-2020 (қарори Ҳукумати 

ЉТ аз 26 октябри соли 2017, №485), Консепсияи низоми таҳлили таъсири 

танзимкунӣ дар ЉТ (қарори Ҳукумати ЉТ аз 18 ноябри соли 2015, №673) ва 

Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар ЉТ барои давраи то соли 2030 

(фармони Президенти ЉТ аз 11 июли соли 2015, №522) инъикос ёфтааст. 

Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 барои иҷрои 

мақсадҳои зерин равона карда шудааст: 

1) зиёда аз 2 маротиба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва аз байн бурдани 

фақирии шадид; 

2) 3 маротиба ва аз ин зиёд афзоиш додани Маҷмўи маҳсулоти дохилии 

кишвар; 
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3) баланд бардоштани мавқеи ҷумҳурӣ дар Индекси рушди инсонии 

СММ ва «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Умумиҷаҳонӣ; 

4) ба таври назаррас баланд бардоштани хароҷоти ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ; 

5) то ба 50 фоиз расонидани ҳиссаи синфи миёнаи аҳолӣ.  

Мушкилот ва афзалиятҳо дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ 

мутобиқи Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 инҳо ба 

шумор мераванд: 

1) бахши молиявӣ ҳоло ҳамчун асоси маблағгузории иқтисодиёти миллӣ 

пурра ташаккул наёфтааст; 

2) иқтидори сафарбаркунии пасандозҳо ва механизми табдилдиҳии онҳо 

ва қарзҳои бонкї ва сармоягузориҳо самаранок истифода намешавад; 

3) сатҳи нокифояи воситаҳои ниҳодҳои молиявии амалкунанда (бонкҳо, 

ташкилотњои хурди ќарзї, ширкатҳои суғуртавї ва ғайра) боиси пешниҳоди 

номгўи мањдуди хизматрасонии молиявї, хусусан хизматрасонии 

кўтоҳмуҳлат гардида, ба талаботҳои бахши воќеї ҷиҳати азнавсозии 

иќтидори истењсоли онҳо мувофиќат намекунад; 

4) сохтори номукаммали бахши молиявї ба назар мерасад, ки дар он 

бонкњо бартарї дошта, бозори ќоѓазњои ќиматнок маҳдуд аст, сегменти 

такрории он, аз љумла, муомилоти ќоѓазҳои қиматноки ширкатҳо вуљуд 

надорад; 

5) воситаҳои таъмини маблағгузории корхонаҳои бахши воќеии 

иќтисодиёт маҳдуд буда, диверсификатсияи он дар сатҳи паст қарор дорад; 

6) сатҳи баланди долларизатсияи бахши молиявї боќї мемонад; 

7) ҳангоми ҳисоббаробаркунї дар байни субъектҳои хољагидории 

иқтисодиёт дараљаи баланди истифодаи маблағҳои пули нақд бартарї дорад; 

8) ҳассосияти бахш ба таѓйирёбии қурби асъори ҷаҳонї дастрасиро ба 

захираҳои молиявии беруна маҳдуд месозад; 

9) нобаробарии минтақавї дар робита бо дастрасии хизматрасониҳои 

молиявї эњсос мегардад; 
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10)  сатҳи баланди нархҳо ба хизматрасониҳои молиявӣ, аз ҷумла, 

фоизҳои баланд аз рўи қарзҳо ба назар мерасад; 

11)  дараҷаи баланди хавфҳои хоси фаъолияти ниҳодҳои молиявӣ 

мавҷуданд; 

12)  сатҳи пасти идоракунии корпоративӣ ба назар мерасад.  

Барои ташаккули бахши муосири молиявї ҳамчун низоми муассисаҳои 

молиявии рақобатпазир, ки дорои қобилияти пешниҳод намудани 

хизматрасониҳо ва маҳсулоти мухталифи босифат ва инноватсионии молиявї 

мебошад ва шароитҳои мусоид барои рушди босуботи иқтисодиёти миллї 

фароҳам оварда, ба таъсири таконҳои беруна устувор аст, афзалиятҳои зерин 

ҷудо карда шудаанд: 

1) баланд бардоштани иқтидор ва рақобатпазирии муассисаҳои молиявӣ 

ва рушди инфрасохтори бахши молиявї; 

2) таъмини дастрасї ва диверсификатсияи воситаҳои маблағгузории 

дарозмуҳлати бахши воќеии иқтисодиёт; 

3) васеъ намудани рўйхати маҳсулот ва хизматрасониҳои молиявї, ки 

дорои хусусияти инноватсионї мебошад; 

4) пурзўр намудани захирањои кадрии муассисаҳои молиявї дар њамаи 

сатњњои низоми бонкї; 

5) густариши ислоҳоти институтсионалї дар бахши молиявї; 

6) такмил додани механизми молиявию иќтисодии истифодаи 

идоракунии табиат ва њифзи муњити зист. 

Таҳлили стратегияҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши 

стратегияҳо дар ҳалли масъалаҳои молиявї назаррас буда, барои пешрафт ва 

инкишофи низоми молиявии кишвар саҳми арзанда доранд. Хусусиятҳои 

хоси инкишофи қонунгузории молия дар замони Истиқлолияти давлатї дар 

он ифода меёбад, ки ислоҳоти молияи давлатї дар асоси стратегияҳову 

барномаҳои давлатї сурат гирифта истодааст, ки ба рушди босуботи 

қонунгзории соҳа мусоидат менамоянд. Дар ин замина, зарур аст, ки 

қонунгузории молия пайваста бо дарназардошти самтҳо ва вазифаҳои дар ин 
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ҳуљљатњои давлатї пешбинишуда такмил дода шуда, љињати ноил шудан ба 

маќсадњои дар онњо дарљшуда имконият фароњам оварда шавад.  
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ХУЛОСА 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї хулосањои зерин пешнињод карда 

мешаванд: 

1. Андозҳо дар марҳилаҳои аввали инкишофи ҷомеаи инсонӣ, вақте ки 

иттиҳодияҳои қабилавӣ ба сохторҳои давлатӣ табдил меёбанд, шакл 

мегиранд. Онҳо хайрияҳое буданд, ки субъектҳо барои ҳифзи ҳаёт, озодӣ ва 

моликияти худ ба давлат медоданд. Ба сохти давлатї табдил ёфтани 

иттињодияњои ќабилавї марњилаи муњими пайдоиши андозњо мебошад [4–М]. 

Аз ин рў, пайдоиши андозњоро дар њудуди имрўзаи Тољикистон бояд ба 

пайдоиши аввалин сохторњои давлатї дар ин њудудњо нисбат дод. Таъкид 

кардан ба маврид аст, ки дар љамоањои то давлатї як навъ пардохтњои ба 

андоз монанд арзи вуљуд дошт. Аз сабаби он ки имрўзњо ба сифати яке аз 

нишонањои андоз субъекти андозситон – давлат муќаррар шудааст, 

пардохтњои љамоањои тодавлатиро андоз гуфтан душвор мебошад [4–М]. 

2.  Таљрибаи танзими муносибатњои молиявї дар таърихи давлатдории 

тољикон имкон медињад, ки нуктаи зеринро ба тарзи хулоса ва 

мукаммалсозии ќонунгузорї ва татбиќи сиёсати давлатї дар бахши занон 

тавсия намуд. Баъзе аз марњилањои давлатдорї, махсусан марњилаи 

њукумронии Анўшервон нишон медињад, ки дар он давра занон аз 

супоридани андоз ба таври пурра озод буданд. Баъди гузаштани асрњо то 

кунун Анўшервон чун подшоњи одил шинохта шудааст [4–М]. 

Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки бо дарназардошти татбиќи сиёсати 

давлатї дар бахши занон, баланд бардоштани мавќеи занон дар љомеа, 

татбиќи адолати иљтимої ва ба назар гирифтани вазъи физиологии занон-

модарон меъёри андоз аз даромади шахсони воќеї нисбати мардон ва занон 

таљдиди назар карда шуда, тафриќагузорї шавад ва меъёри андози даромад 

нисбати занон кам карда шавад [1–М]. 

3. Маълум аст, ки дар њама самтњо нисбати занон имтиёзњои дахлдор чун 

ќишри осебпазири љомеа, махсусан дар соњаи таъмини нафаќа, дар соњаи 

мењнатї ва ѓ., љой дорад. Бо вуљуди ин, барномањои муайяни давлатї љињати 

дастгирии давлатии соњибкории занон ќабул гардидааст. Аммо нисбати 
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андозбандї дар робита ба занон дар соњаи соњибкорї, махсусан 

соњибкорзаноне, ки тавассути патент кор ва фаъолият менамоянд ба инобат 

гирифта нашудааст. Тибќи ќарори Њукумати ЉТ аз 3 августи соли 2013, №361 

меъёри андоз нисбат ба соњибкороне, ки фаъолияти соњибкориро амалї 

мекунанд новобаста аз љинс як хел муќаррар шудааст. 

Маълум аст, ки занон вобаста ба вазъи љисмонию физиологии худ њар 

моњ бемории одатї доранд ва дар ин давра фаъолияти кории худро њам дар 

самти мењнат ва њам дар самти фаъолияти соњибкорї ба таври бояду шояд 

амалї карда наметавонанд. Њатто тибќи ањодису оятњои Ќуръони карим 

занон-модарон дар давраи бемории одатии худ аз иљрои рўзаву намоз озод 

њастанд. Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки меъёри андози соњибкорзанон, 

ки тавассути патент фаъолияти соњибкориро шахсан амалї мекунанд, 

таљдиди назар карда шуда, дар нисбат ба соњибкормардон кам карда шавад 

[1–М]. 

4. Дар интињои тањќиќи масоили танзими фаъолияти суѓуртавї дар 

таърихи тољикон метавон чунин хулоса кард: Маблаѓњое, ки ба фондњои 

суѓурта дар даврањои ќадим дар низоми давлатдории тољикон љамъоварї 

мешуд, на танњо барои њодисањои нохуш масраф мегардид, инчунин барои 

маросимњои тўй ва дигар маросими хурсандии шахсони ба ин маблаѓњо 

њуќуќдошта, равона мегардиданд. Агар дар як ваќт ин низом ба усул ва 

принсипњои кории низоми суѓуртавии муосир мувофиќат накунад ва содда 

намояд њам, аз љониби дигар адолат дар таќсими маблаѓњои љамъовардашуда 

бештар аён мегардад. 

Дар замони муосир хоњ ширкати суѓуртаи хусусї, хоњ давлатї танњо ба 

зарари ба суѓурташаванда расида диќќат мекунанду халос. Дар мавриди пеш 

наомадани зарари эњтимолї маблаѓњо ба фоидаи муссиса табдил меёбанд. 

Суѓурта дар замони муосир ба объект ё масъалаи муайяне, ки вобаста ба он 

маблаѓи суѓурта супорида шудааст, мањдуд мегардад. Бинобар ин, хусусияти 

фарќкунандаи суѓурта дар ањди ќадим, махсусан дар давраи Авесто, 

Сосониён ва давлатњои баъдии тољикон он буд, ки шахси суѓурташуда дар 

њама масоил аз фонди суѓурта маблаѓ љињати рафти мушкилоти худ ба даст 
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оварда метавонист ва фондњои суѓурта на танњо ба њодисањои нохуш, балки 

ба масоили дигар, аз ќабили тўю маърака низ маблаѓгузорї мекарданд [4–М]. 

5.  Ќабул ва амали ќонунгузории суѓутаро тањлил намуда, метавон 

онњоро ба шаш гурӯњ људо намуд. 

Гурўњи аввал – санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти 

марказии умумииттифоќии салоњияти умумї ба тасвиб расидаанд. Масалан, 

Низомномаи Комиссариати Халќии Молияи ИЉШС, махсусан ќисмате, ки ба 

суѓуртаи давлатї тааллуќ дорад (б.б. «е», «з» м. 2; б. «л», м. 3, м. 13), ќарори 

Шўрои мењнат ва мудофиаи ИЉШС оид ба њисоботи омории сўхтор (соли 

1924, №16), ќарори Шўрои мењнат ва мудофиаи ИЉШС дар бораи наќшаи 

суѓуртаи њатмии музди мењнат дар шањрњо барои солњои 1924-1925 ва дар 

бораи суѓуртаи њатмии музди мењнат дар дењот барои солњои 1924-1925 (соли 

1924 №12), ќарори Шўрои Комиссариати Халќии ИЉШС дар бораи 

суѓуртакунї дар мањалњо ва дењотњо (с. 1924). 

Гурўњи дуюм – санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти 

марказии салоњияти умумии љумњурињои иттифоќї ба тасвиб расидаанд. 

Гурўњи сеюм – санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби Комиссариати 

Халќии Молиявї ва дигар Комиссариатњои Халќї ќабул гардидаанд. 

Гурўњи чањорум – санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќоми 

ваколатдор, яъне «Госстрах» ќабул гардидаанд. Ин нињод ягона маќоме буд, 

ки фаъолияти суѓуртавиро бо таври монополї дар њудуди ИЉШС амалї 

мекард. 

Гурўњи панљум – санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби маќомоти 

мањаллї ќабул гардидаанд. 

Гурўњи шашум – санадњои њуќуќии байналмилалї. 

6. Ташаккули ќонунгузории молиявии ЉТ-ро дар замони шўравї дар се 

ќисмати асосї андоз, гумрук ва суѓурта тањќиќ намуда, раванди бавуљудої ва 

ташаккули онро ба ду давра људо намудан мумкин аст: давраи якум, аз соли 

1924-1929, яъне даврае, ки Тољикистон њамчун ЉМШС дар њайати 

Ўзбекистон ќарор дошт: давраи дуюм, аз соли 1929 то соли 1991, яъне даврае, 

ки Тољикистон њамчун ЉШС дар њайати ИЉШС баромад менамуд. 
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7. Ќонунгузории молиявии Тољикистон марњилањои гуногуни 

инкишофро паси сар намуда, дар замони соњибистиќлолии кишвар мукаммал 

гардид. Бояд ќайд намуд, ки дар ЉТ ба ислоњоти соњаи идоракунии молияи 

давлатї диќќати аввалиндараља дода мешавад. Дар ташаккул ва рушди 

сохтори иќтисодии њар љомеаи муосир танзими давлатї, ки дар доираи 

сиёсати иќтисодї амалї мегардад, наќши пешбаранда ва муайянкунанда 

дорад. Низоми молиявии давлат яке аз механизмњои нисбатан муњиме 

мебошад, ки ба давлат имконияти амалї намудани танзими иќтисодї ва 

иљтимоиро таъмин менамояд. 

8. Даврони соњибистиќлолї марњилаи фаъоли рушди ќонунгузории 

молияи Тољикистон мањсуб ёфта, ба рушди муносибатњои иќтисодї ва 

бозоргонї мусоидат намуда истодааст. Ташаккули муносибатњои иќтисодї 

ва ба вуљуд омадани соњањои нави рушди иќтисодї, пайдоиши самтњои нави 

рушди стратегии кишвар (масалан, саноатикунонии босуръати миллї) 

такмили муттасили ќонунгузории молиявиро талаб менамояд. Такмили 

ќонунгузории молиявї бо як ќатор омилњо, аз љумла, дигаргунињои 

фаъолияти молиявии давлат (хусусигардонї, дастгирии соњибкорї, 

муќарраркунии раќами мушаххаси андозсупорї, ба вуљуд омадани низоми 

устувори идоракунии молиявї ва ѓ.) асос меёбад ва ќабули ќонунњои нав ва 

умуман низоми ќонунгузории молиявии ба талаботи объективии љамъият 

мутобиќро таќозо менамояд [3–М]. 

9. Санадњои меъёрии њуќуќии солњои охир ќабулшуда асосан ба 

ислоњоти идоракунии молиявии давлат дахл доранд. Аз ин рў, инкишофи 

ќонунгузории молияро дар замони истиќлолият шартан ба даврањои зерин 

људо намудан мумкин аст: 

1) солњои 1991 то 1994, яъне солњои аввали Истиќлолияти давлатї то 

ќабули нахустин Конститутсияи ЉТ ва дигар ќонунгузории соња. Гарчанде ки 

санадњои меъёрии њуќуќии ин давра муносибатњоро дар бахши алоќаманд ба 

низоми молия ба танзим медароварданд, мањз онњо заминањои њуќуќиро 

барои инкишофи соњаи ќонунгузории молия гузоштанд. Ќабули Ќонунњои 

ЉТ «Дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї» (с. 1992), «Дар бораи 
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фаъолияти иќтисодии хориљии ЉТ» (с. 1993) ва ѓ., ба њамин давра рост 

меоянд [3–М]; 

2) солњои 1994-2002, ки дар ин давра Конститутсияи ЉТ ќабул гардид ва 

он озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, кафолат ва њифзи њама гуна 

шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро муќаррар намуд. Минбаъд, 

дар асоси муќарраротњои Конститутсияи ЉТ як ќатор ќонунњои дигар ќабул 

гардиданд, ки барои танзими муносибатњои молиявї сањми назаррас 

гузоштанд [3–М]. 

Аз љумла, Ќонунњои ЉТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» 

(с. 1995), «Дар бораи тарифи гумрукї» (с. 1995), «Дар бораи омори давлатї» 

(с. 1997), «Дар бораи фаъолияти аудиторї» (с. 1998), «Дар бораи Палатаи 

савдои саноатии ЉТ» (с. 1998), «Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї» (с. 

1998), «Дар бораи бањисобгирии бухгалтерї» (с. 1999), «Дар бораи танзими 

давлатии фаъолияти тиљоратии хориљї» (с. 1999), «Дар бораи ќарзгирии 

давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» (с. 1999) ва ѓ. 

[3–М]; 

3) аз соли 2002 пас аз ќабул гардидани аввалин Ќонунњои ЉТ «Дар бораи 

молияи давлатии ЉТ» (с. 2002) ва «Дар бораи назорати давлатии молиявї дар 

ЉТ» (с. 2002), ки барои бењтар намудани вазъи молиявї, инкишоф додани 

идоракунии давлатии соњаи молия ва мутобиќ намудан ба стандартњои 

байналмилалии молиявї заминаи устувор гузоштанд. 

10.  Ќонунгузории молия ин маљмўи санадњои ќонунгузорї ва санадњои 

меъёрии њуќуќии зерќонуние мебошад, ки муносибатњои вобаста ба ташкил, 

таќсим ва истифодаи маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетии давлатро ба танзим 

медарорад. Тањлили рушди ќонунгузорї оид ба молия аз он шањодат 

медињад, ки дар давраи истиќлолият ќонунгузории молиявї дар сатњи фаъоли 

рушди худ ќарор дошта, барои зиёдшавии маблаѓњои буљети давлатї ва дар 

ин замина, таъмин намудани иљрои њадафњои иљтимоию иќтисодии кишвар 

заминаи устувор гузошта истодааст [2–М].  

11. Яке аз хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия дар замони 

Истиќлолияти давлатї дар он зоњир мегардад, ки ислоњоти молияи давлатї 
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дар асоси стратегияњо ва барномањои давлатї сурат гирифта истодааст, ки ба 

рушди босуботи ќонунгузории соња мусоидат менамояд. Дар ин замина, 

зарур аст, ки ќонунгузории молия пайваста бо дарназардошти самтњо ва 

вазифањои дар ин њуљљатњои давлатї пешбинишуда такмил дода шуда, 

љињати ноил шудан ба маќсадњои дар онњо дарљшуда имконият фароњам 

оварда шавад. Махсусан ќонунгузории молияи кишвар бояд дар партави 

самтњои афзалиятноки такмили ќонунгузории молия, ки дар Стратегияи 

миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 пешбинї шудаанд, рушд 

намояд [2–М]. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

 

1. Бо маќсади такмили Ќонуни ЉТ «Дар бораи идоракунии молиявї ва 

назорати дохилї дар бахши давлатї» таклифњои зерин пешнињод карда 

мешавад: 

– муќаддимаи Ќонун ба талаботи ќисми дуюми м. 43 Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, №1414 мутобиќ карда 

шавад. Зеро, дар он маќсад ва вазифаи Ќонун инъикос карда нашудааст; 

– дар м. 1 Ќонуни мазкур мафњуми «бахши давлатї» пешбинї карда 

шавад. Зеро, он яке аз мафњумњои асосиии Ќонуни мазкур ба њисоб меравад; 

– аз м. 2 Ќонуни мазкур калимаи дар ќавсайн «(Сарќонун)» хориљ карда 

шавад. Зеро, бо даровардани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи ЉТ аз 22 

майи соли 2016 калимаи мазкур хориљ карда шудааст; 

– дар сархати сеюми ќ. 2, м. 4 калимаи «фармонњо» ба калимаи 

«фармоишњо» иваз карда шавад. Зеро, мутобиќи ќисми дуюми м. 24 Ќонуни 

ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» вазоратњо, маќомоти назди 

Президенти ЉТ, маќомоти назди Њукумати ЉТ санади меъёрии њуќуќиро дар 

шакли «фармоиш» ќабул мекунанд; 

– мафњумњои «њисоботи идоракунї», ки дар ќ. 1, м. 5 ва «муњити 

назоратї», ки дар ќ. 1, м. 9 пешбинї шудаанд, дар м. 1 Ќонуни мазкур, ки 

мафњумњои асосї ном дорад, пешбинї карда шаванд. Зеро мутобиќи м. 40 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мафњумњои дар матни 

санади меъёрии њуќуќї истифодашаванда бояд ба талаботи техникаи 

њуќуќэљодкунї љавобгў бошанд [5–М]. 

2. Бо маќсади мутобиќ намудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи ќарзгирии 

давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат дода мешавад» аз 11 декабри 

соли 1999, №886 ба Конститутсияи ЉТ пешнињод карда мешавад, ки аз ќ. 3, м. 

5 калимањои «Маќомоти њокимияти давлатї (њукуматњо) дар мањалњо» 

мувофиќан ба калимањои «Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» иваз 

карда шаванд ва мазмуни матни мазкур дар тањрири зерин ифода карда 
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шавад: «Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї њуќуќ надорад ќарзгирии 

давлатиро дар чи шакле набошад, амалї намояд» [5–М]. 

Њамин тариќ, бо маќсади такмили меъёри мазкур пешнињод мегардад, ки 

номи м. 18 Ќонуни мазкур ва ќисми дуюми он дар тањрири зерин ифода карда 

шаванд: «Моддаи 18. Назорат ва масъулият оид ба истифодаи маблаѓњое, ки 

тибќи шартномаи (созишномаи) ќарз бо кафолати давлатї гирифта 

шудаанд». Матни ќисми дуюм дар тањрири зерин ифода карда шавад: 

«Ќарзгиранда оид ба ќарзе, ки кафолати давлатї дорад барои 

ѓайримаќсаднок истифода кардани воситањои пулие, ки бо кафолати 

давлатии ќарз гирифта шудааст, барнагардонидан ва иљро накардани 

уњдадорињои ќарзї тибќи тартиби пешбининамудаи ќонун масъулият дорад» 

[5–М]. 
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