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МУЌАДДИМА
Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Барњам хўрдани Иттињоди Шўравї ва ба даст
омадани Истиқлолияти давлатї сабаби аз љониби Њукумати ҷумҳурӣ дар аксарияти
соҳаҳо гузаронидани ислоњот гардида ва дар ин замина ба шаклњои гуногуни моликият
тибќи меъёрњои конститутсионї кафолат дода шуд. Љойи муносибатњои амудии
идоракуниро муносибатҳои уфуќии хољагидорї ва додугирифти пулию молї гирифта,
идоракунии бевоситаи давлат дар соҳаи иќтисодиёт ба танзими иќтисодии
муносибатњои моливу пулї иваз шуд. Дар чунин ҳолат меъёрњои њуќуќии соҳавие, ки
муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароварданд, ба шароити муосир мутобиќат
намекарданд. Бо дарназардошти ин, зарурати аз нав қабул кардан ва ё ворид намудани
тағйирот дар аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат, аз љумла ба санадњои
танзимкунандаи институти муҳим, ба монанди - замонат, ба вуљуд омад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки замонат яке аз институтњои ќадимаи њуќуќи
гражданї мебошад. Иттилоот оид ба замонат дар сарчашмаҳои таърихї-ҳуқуқии
замонҳои қадим инъикоси худро ёфта, дар кодификатсияи муосири њуќуќи граждании
давлатњои низоми њуќуќи континенталї љойи намоёнро ишѓол менамояд. Дар Кодекси
амалкунандаи граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КГ ЉТ) замонат њамчун
усули таъмини иљрои уњдадорї дар боби 22, зербоби 5, моддањои 390 – 396 муќаррар
карда шудааст. Дар қонунгузории граждании давраи Шўравї низ институти мазкур
пешбинї шуда буд, вале бо сабаби дар амалия зарурат надоштани низоми иқтисодии он
замон замонат ањёнан истифода гардида, ба таври зарурї ташаккул наёфт. Дар асоси
Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2018-2028, њифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллї, тақвияти
соҳибихтиёрї ва давлатдории миллї, таҳкими идоракунии давлатї, ҳифзи саломатии
аҳолї, рушди маориф ва илм, фарҳанг, кафолати фаъолияти озоди иқтисодї, баробарї
ва гуногунии шаклҳои моликият, рушди соҳибкорї, таъмини ваҳдати миллї ва сулҳу
суботи љомеа вазифаҳои якумдараљаи сиёсати ҳуқуқии Тољикистони соҳибистиқлол
мебошанд1.
Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018, № 1005
// Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи
дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.10.2021).
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Иқтисоди бозорї ва дастгирии бахши хусусї дар Тољикистон заминаи
мушаххаси муқаррароти конститутсиониро соњиб шуданд. Мутобиќи моддаи 12-и
Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон аз љониби давлат ба шаҳрвандон ва шахсони
ҳуқуқї фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусї, кафолат дода шудааст2.
Институти замонат бо гузариши Љумҳурии Тољикистон ба муносибатҳои уфуқии
пулию молї дар ҳуқуқи граждании мамлакат нақши муҳим пайдо намуда, дар ҳоли
ташаккулу рушд қарор дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон соли 2017 иброз намуданд, ки: «Ҳукумати
мамлакат ҳамаи захираву имкониятҳоро барои таљдиду бунёди инфрасохтори
иқтисодиву иљтимої, ворид намудани технологияҳои ҳозиразамон, ҳалли масъалаҳои
вобаста ба соҳаҳои обу энергетика, махсусан, истифодаи манбаъҳои энергияи
барқароршаванда ва татбиқи «иқтисодиёти сабз», фароҳам овардани фазои мусоид
барои сармоягузориву соҳибкорї, рушди бахши хусусї ва таъмини волоияти қонун
сафарбар кардааст»3.
Айни замон, тањлилњо нишон медињанд, ки маќоми ҳуқуқии замонат дар Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон дорои нукоти бањсталаб буда, мушкилотро дар
татбиќ, таљрибаи судї ва суди њакамї ба вуљуд овардааст. Ин њолат ба талаботи рушди
муносибатњои молумулкї монеа эљод мекунад.
Мавриди зикри махсус аст, ки Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон низ дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумҳурии
Тољикистон 21-уми декабри соли соли 2021 иброз намудаанд: «Рушди соҳаҳои воқеии
иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусї ва гардиши савдои хориљї аз манбаи бонкї
вобаста мебошад, вале то ҳанўз дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзї, солимгардонии

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999,
22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – С. 6.
3 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 сол // Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон –
таҳкимбахши сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон (Маҷмуи Паёмҳо). – Хуҷанд: Хуросон, 2019. – С. 549.
2
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манбаи бонкї ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб
боқї мемонад»4.
Бино бар ин, дар асоси Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї дар Љумҳурии
Тољикистон барои солҳои 2012-2020, андешидани чораҳои зарурї мутобиқи
қонунгузории Љумҳурии Тољикистон вобаста ба масъалаи ташкил намудани Фонди
муштараки қарздиҳии хурд барои соҳибкорон5 такмили механизмҳои ворид намудани
институти кафолатдиҳї ҳамчун варианти имконпазири таъмини гарав пешниҳод
гаштааст. Тањлили амалисозии ин чорабинињо низ вазифаи муњимми назариявї ва
амалї мебошад.
Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмї. То имрўз дар амалияи татбиќи њуќуќ ва
қонунгузории Тољикистон саволњои зиёде мављуданд, ки роњи њалли дуруст ва пурраи
худро дар таълимоти њуќуќї наёфтаанд. Ин масъалагузорї ба замонат низ дахл дорад
ва бар асоси ин гуфтањо дар илми њуќуќи муосир бояд заминањои илмии он тањия
гардад, мутобиќ ба онњо дурнамои рушди ќонунгузорї дар самти муносибатњои
молумулкї ва меъёрњои мушаххаси њуќуќї асоснок карда шаванд, ки он барои
ташаккули институти замонат мусоидат намояд. Дар мењвари тањќиќотњои илмї дар
ин самт бояд асосноккунии масъалањои зерин бошад: тавсифи таърихї-њуќуќии
ташаккул ва рушди институти замонат; муайян кардани мафҳуми замонат ва тањлили
муќоисавї-њуќуќии он њамчун шартномаи замонат; таносуби он аз дигар тарзҳои
таъмини иљрои уҳдадорї; таркиби шартномаи замонат, тарзи бастан ва ҳолатҳои ќатъ
гардидани шартномаи мазкур; инчунин љавобгарии зомин.
Дар илм ва амалияи ҳуқуқи гражданї масъалаҳои вобаста ба замонат (ба
монанди, консепсияҳо доир ба замонат, ҳолати ба вуљуд омадани љавобгарии зомин,
алоқаи институти замонат бо дигар тарзҳои таъмин, робитаи зомин бо қарздор,
субъекти шартномаи замонат, ҳолатҳои қатъгардии шартномаи замонат ва ҷавобгарии
зомин) аз љониби олимони ватанї ва хориљї қисман мавриди таҳқиқ қарор дода

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021 сол // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ:
http://www.president.tj/node/27417 #devashtich (санаи муроҷиат: 12.01.2022).
5 Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 аз 30 апрели
соли 2012, №201 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. –
Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.10.2019).
4
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шудаанд, вале институти мазкур пурра ва ба таври маљмуї дар шакли кори илмии
алоҳида мавриди таҳқиқ ќарор дода нашудааст.
Институти замонат аз љониби як қатор олимону муҳаққиқони ватанї зимни
таҳқиқи институтҳои гуногуни ҳуқуқи гражданї ва таърихи ташаккули онҳо мавриди
таҳқиқ қарор дода шудаанд. Аз он љумла, институти мазкур мухтасаран дар асарҳои
олимони ватанї Азизқулова Г.С.6, Буризода Э.Б.7, Бобољонзода И.Ҳ.8, Бобохонов Ҳ.З.9,
Ғаюров Ш.К.10, Ғаффорзода И.Ғ.11, Каримзода Ш.К. (Бадалов Ш.К.)12, Қурбонов
Қ.Ш.13, Маҳмудзода М.А.14, Менглиев Ш.М.15, Муртазозода Љ.С.16, Насурдинзода
Э.С.17, Раҳимзода М.З.18, Раҳмон Д.С.19, Ойгензихт В.А.20, Сангинов Д.Ш.21,

Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана (от догосударственного
общества до 1917 года). – Душанбе: ТГУ, 2018. – 816 с.
7 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от древнейших времен до начала
ХХ века). – Душанбе: Ирфон, 2014. – 308 с.; Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми аввал
/ Таҳти назари академик Ф.Т.Тоҳиров. –Душанбе, 2014. – 264 с.
8 Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Шартномаҳои ҳуқуқии гражданӣ (намуна бо тафсир): Васоити таълимӣ. –
Душанбе, 2009. – 296 с.
9 Бобохонов Х.З. Гражданско – правовые проблемы государственной закупки товаров по законодательству
РТ. Дис. канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 174 с.
10 Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши
фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илҳои
ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – 77 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби
дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент
Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – 320 с.
11 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – 504 с.
12 Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Шартномаҳои ҳуқуқии гражданӣ (намуна бо тафсир): Васоити таълимӣ. –
Душанбе, 2009. – 296 с.; Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф», 2010. – 1000 с.
13 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – 504 с.
14 Маҳмудов М. А., Менглиев Ш. М. Ҳуқуқи хусусии римӣ, (фишурдаи лексияҳо). – Душанбе: Сино, 2004. –
152 с.; Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1. муҳаррири масъул: узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори
илмҳои ҳуқуқ, профессор, ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон М.А.Маҳмудов. – Душанбе: «Эрграф», 2007. – 432 с.; Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф», 2010. – 1000 с.
15 Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Ҳуқуқи хусусии римӣ. –Душанбе: Сино, 2004. – 152 с.
16 Муртазоқулов Ҷ.С. Ҳуқуқи гражданӣ: маҷмӯаи масъалаҳо: дар 2 қисм. Қисми 1. – Душанбе: «ЭР-граф»,
2015. – 212 с.; Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар
нақшаҳо. – Душанбе, 2010. – 278 с.
17 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Часть 1. (от древнейших
времен до Х в.). – Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – 362 с.
18 Рахимов М.З. Избранные труды. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирование. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – 638 с.; Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода
И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду
миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИҶТ, доктори илҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе,
2017. – 77 с.
19 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Часть 1. (от древнейших
времен до Х в.). – Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – 362 с.
20 Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах. Учебное пособие.
Министерство высшего и среднего социального образования Таджикский ССР; Таджикский
государственный университет им. В.И. Ленина. Юридический факультет; – Душанбе, 1980. – 112 с.
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Сулаймонов Ф.С.22, Тағойназаров Ш.Т.23, Холиқзода А.Ғ.24, Шарофзода Р.Ш.25 ва
дигарон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Гузашта аз ин, оид ба институти мазкур
дар китобҳои дарсии ҳуқуқи гражданї маълумоти мухтасар мављуд аст. Инчунин,
вобаста ба фондҳои замонатї бо маблағгузории ташкилотҳои хориљї аз љониби
олимони ватанї таҳқиқи илмї-амалии мухтасар оид ба ин фондњо гузаронида
шудааст26.
Ба таври васеъ институти замонат бештар аз љониби њуќуќшиносон - олимони
хориљї мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар асарњои илмии Брагинский М.И.27,
Белов В.А.28, Бевзенко Р.С.29, Витрянский В.Е.30, Вебер X.31, Гонгало Б.Я.32, Гримм
Д.Д.33, Грин О.С.34, Дождев Д.В.35, Дробниг У.36, Иоффе О.С.37, Крашенинников Е.А.38,

Сангинов Д.Ш. Гражданско-прововая ответственность сторон в договоре возмездного оказания
социально-культурных услуг / Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – 2014. – №3/1 (128). – С. 151-156.
22 Гражданское право Республики Таджикистан: учебное пособие / Под общ. ред. к.ю.н., доцента
Сулаймонова Ф.С. – Душанбе: «ЭР-граф», 2020. – 356 с.
23 Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф», 2010. – 1000 с.
24 Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2014. – 380 с.; Холиқов
Абдураҳим. Ҳуқуқи исломӣ. –Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 476 с.
25 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). –
Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – 720 с.
26 Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши
фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илҳои
ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – 77 с.
27 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М: Статут,
2005. – 842 с.; Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении
работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2007. – 1055 с.
28 Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М.:
ЮрИнфоР, 1998. – 334 с; Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического
исследования, теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. –
М.: ЮрИнфоР, 2000. – 288 с; Белов В.А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на
обеспечение исполнения обязательств / Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве:
сборник статей. – М.: Статут, 2010. – С. 173-208; Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах
обеспечения исполнения обязательств / Законы России: опыт, анализ, практика. – 2006. – № 12. – С. 24-39;
Белов В.А. Юридическая природа прав ожидания (гарантийных правоотношений) / Законодательство. –
2008. – № 7. – С. 13-26.
29 Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательства и его обеспечения // Гражданское право: актуальные
проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2009. – 900 с.; Бевзенко Р.С. О
влияние смерти должника на юридическую силу поручительства // Корпоративный юрист. – 2006. – №5. – С.
35-37.
30 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут,
2005. – 842 с.; Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении
работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2007. – 1055 с.
31 Вебер X. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю. М. Алексеева, О. М. Иванова. –
М.: Волтерс Клувер, 2009. – 480 с.
32 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2004. – 222 с.
33 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. – М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 496 с.; Гримм Д. Д.
Полный перевод латинских слов и цитат из Догмы римского права. – СПб.: Книгоиздательство
«Освобождение», 1908. – 148 с.
34 Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд. юрид. наук. –
М., 2012. – 234 с.
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Лунтс Л.А.39, Максимович Н.А.40, Периханян А.Г.41, Новитский И.Б.42, Новоселова
Л.А.43, Победоностсев К.П.44, Павлов А.А.45, Предейн К.Н.46, Рассказова Н.Ю.47,
Сарбаш С.В.48, Свирденко О.М.49, Савате Р.50, Торкин Д.А.51, Хайян В.52, Шершеневич
Г.Ф.53 ва дигарон оид ба љанбањои назариявї ва амалии институти замонат ба таври
кофї ва муфассал тањќиќот бурда шудааст, вале баъзе пањлуњои амали он сарфи назар
гардидааст. Дар заминаи тањлили кулли адабиёти мављуда оид ба мавзуъ муаллиф ба
хулосае омадааст, ки институти замонат (махсусан дар илми ҳуқуқи граждании
Љумҳурии Тољикистон) ба таври зарурї мавриди омўзиш ва таҳлил қарор дода
нашудааст.
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмї. Мавзуи таҳқиқот яке аз
мавзуњои мубрам валке дар айни замон амалан камтањќиќшуда дар илми
Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская
группа ИНФРА М - НОРМА, 1996. – 704 с.
36 Ulrich Drobnig. Principles of European Law. Personal Security. - Munich: Sellier, 2007. - 567 p. [Захираи
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.degruyter.com/view/title/35092 (санаи муроҷиат: 05.10.2019).
37 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – 880 с.
38 Крашенинников Е.А. К вопросу об изолированной уступке требования, обеспеченного поручительством //
Очерки по торговому праву. – Ярославль, 2000. – Вып. 7. – С. 59-63.
39 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М., 2004. – 350 с.
40 Максимович, Н.А. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. Дис. канд. юрид.
наук. – Иркутск, 2003. – 167 с.
41 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Изд-во «Наука»
1983. – 383 с.; Периханян А.Г. Сасанидское Судебник. – Ереван: Изд-во «АН Армянского ССР», 1973. – 609 с.
42 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Государственное издательство
юридической литературы, 1950. – 416 с.
43 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2003. –192 с.
44 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. – СПб., 1896. – 296
с.
45 Павлов А.А. Обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора //
Арбитражные споры. – 2006. – № 2. – С. 89-100.
46 Предеин К.Н. Поручительство в современном гражданском праве. Дис. канд. юрид. наук. – Екатеринбург,
2006. – 171 с.
47 Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. – 2004. – № 4. –
С.41-59; Рассказова Н.Ю. Последствия исполнения обеспечительного обязательства // Вестник гражданского
права. – 2010. – № 6. – С. 92-130; Рассказова Н. Ю. Уступка права требования, обеспеченного
поручительством // Сборник статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова / Отв. ред. П.А. Варул. – Ярославль:
ЯрГУ, 2006. – С. 97-107.
48 Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств // Вестник ВАС РФ. – 2007. – №
7. – С. 32-43; Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. – № 1. – С.7-93; Сарбаш С.В. Проблема сопоручительства в российском гражданском праве (в порядке
обсуждения) // Законодательство. – 1999. – № 7. – С. 82-85.
49 Свириденко О.М. О некоторых вопросах судебной практики, связанных с поручительством // Хозяйство и
право. – 1999. – № 11. – С. 91-93.
50 Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк / Пер. с франц. и вступ. статья Р.О.
Халфиной. – М.: Прогресс, 1972. – 440 с.
51 Торкин Д.А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: автореф. Дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. – 182 с.
52 Хайянь В. Поручительства в системе способов обеспечения исполнения обязательств в Китайской
Народной Республике и России: сравнительно-правовое исследование. Дис. канд юрид. наук. – М., 2006. –
181 с.
53 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 295 с.
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њуќуќшиносии Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, он дар Барномаи
дастгирии давлатии соҳибкорї дар Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2012-2020
пешниҳод шудааст. Инчунин, мавзуи тањќиќоти диссертатсионї ба сархати 8 «Самтњои
афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмї - техникї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2021-2025» мувофиќат менамояд54.
Ҳамчунин, таҳқиқоти диссертатсионї дар чањорчўбаи барномаи дурнамои илмїтаҳқиқотии шуъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва ҳуқуқи ба
номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тољикистон барои солҳои 20162020 «Такмили асосњои њуќуќї-хусусии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» ва барои
солҳои 2021-2025 «Назария ва амалияи батанзимдарории њуќуќии муносибатњои хусусї
дар Љумњурии Тољикистон» иљро карда шудааст. Яке аз маќсадњои ин барномањо
тањлили асосњои њуќуќии бастани шартномањо, мавќеи онњо дар ќонунгузории
амалкунанда ва дар рушди муносибатњои њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба ҳисоб
меравад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии тањќиќоти мазкур тањќиќи институти
замонат, тавсияи такмили ќонунгузории амалкунанда ва муайян кардани дурнамои
рушди институти мазкур дар Љумњурии Тољикистон мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот. Бо дарназардошти мақсадҳои мазкур дар назди муњаќќиќ
вазифаҳои зерин гузошта шудааст:
– омўзиши таърихи ташаккул ва рушди ҳуқуқии институти замонат аз давраҳои
қадим то имрўз, ки он барои асоснок намудани сарчашмаи пайдоиш ва ташаккули
институти мазкур, инчунин баҳогузории комили он ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї
мусоидат мекунад;
– тањлили мафњуми замонат;
– омўзиши замонат ҳамчун тарзи таъмини иљрои уҳдадориҳо, муайян намудани
таносуби он аз дигар институтњои шабеҳи ҳуқуқи гражданї;
Қарори ҲҶТ «Дар бораи самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмї - техникї дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2021-2025» аз 26 сентябри соли 2020, №503 // Махзани мутамаркази иттилоотӣҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи
муроҷиат: 10.12.2020).
54
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– муайян кардани тартиби бастан ва шакли шартномаи замонат;
– таҳлили мазмуни шартномаи замонат;
– муайян намудани таркиби субъективии шартномаи замонат;
– мушаххаснамої ва ҳалли масоили назариявї-њуќуќї ва амалии қатъ гардидани
замонат, инчунин љавобгарии зомин;
– тањияи тавсияњо барои мукаммалнамоии танзими шартномаи замонат дар
ќонунгузории амалкунанда ва дурнамои рушди институти замонат дар Ҷумҳурии
Тољикистон.
Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқотро муносибатҳои љамъиятї оид ба бастан,
тағйир додан ва қатъ намудани шартномаи замонат, инчунин дигар масъалаҳои ба
институти мазкур алоқаманд ташкил медиҳанд.
Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсияро меъёрҳои ҳуқуқи
граждании Љумҳурии Тољикистон; дар мавридҳои мушаххас меъёрҳои ҳуқуқи
граждании мамлакатҳои хориљї, ки муносибатҳоро вобаста ба шартномаи замонат,
дар соҳаи иљрои уҳдадориҳои аз он бармеомадаро танзим мекунанд; инчунин
таълимотњои илмї (доктриналї) оид ба мавзуи таҳқиқшаванда, мавқеи ҳуқуқї, ки дар
амалияи судї инъикос ёфтаанд, ташкил медиҳанд.
Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Тањќиќоти
диссертатсионї марњилањои тасдиќ, омоданамоии диссертатсия, муњокимаи он дар
шуъбаи њуќуќи хусусї ва Шўрои илмии ИФСЊ-и АМИТ-ро фаро гирифта, барои
њимоя тавсия карда шудааст. Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади
пурраву ҳамаљониба таҳқиқ намудани замонат дар ҳуқуқи граждании Љумҳурии
Тољикистон ба таҳқиқи таърихии падидаи мазкур диққати љиддї дода шуда, он шартан
дар панљ марҳилаи људогона: а) замонат дар њуќуќи зардуштї – давраи қадимтарин ва
то асрњои миёна (Авесто, Ќонунномаи Сосониён); б) замонат дар њуќуќи исломї
(Қуръон ва таълимоти њуќуќї); в) замонат дар давраи гузариш (Аморати Бухоро ва
Генерал-губернатории Туркистон); г) замонат дар њуќуќи шўравї (1922-1991) ва замонат
дар њуќуќи давлати соҳибистиқлоли Тољикистон (1991 – то имрўз) тақсим карда шуда,
њар як давра ба таври мукаммал мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Давраи анљоми

10

тањќиќоти диссертатсионии мазкур фарогири солњои 2017-2022 буда,

макони

амалисозии он Љумњурии Тољикистон мебошад.
Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии тањќиќотро корњои илмїназариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, ки дар онњо паҳлуҳои
гуногуни таърихї ва гражданї ҳуқуқии институти замонат мухтасаран мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Зимни тањияи диссертатсия муаллиф ба асарҳои олимони
ватанї Азизқулова Г.С., Буризода Э.Б., Бобољонзода И.Ҳ., Бобохонов Ҳ.З., Ғаюров
Ш.К., Ғаффорзода И.Ғ., Каримзода Ш.К. (Бадалов Ш.К.), Қурбонов Қ.Ш., Маҳмудзода
М.А., Менглиев Ш.М., Муртазозода Љ.С., Насурдинзода Э.С., Раҳимзода М.З., Раҳмон
Д.С., Ойгензихт В.А., Сангинов Д.Ш., Сулаймонов Ф.С., Тағойназаров Ш.Т.,
Холиқзода А.Ғ., Шарофзода Р.Ш. ва олимони хориљї Брагинский М.И., Белов В.А.,
Бевзенко Р.С., Витрянский В.Е., Вебер X., Гонгало Б.Я., Гримм Д.Д., Грин О.С., Дождев
Д.В., Дробниг У., Иоффе О.С., Крашенинников Е.А., Лунтс Л.А., Максимович Н.А.,
Периханян А.Г., Новитский И.Б., Новоселова Л.А., Победоностсев К.П., Павлов А.А.,
Предейн К.Н., Рассказова Н.Ю., Сарбаш С.В., Свирденко О.М., Савате Р., Торкин Д.А.,
Хайян В., Шершеневич Г.Ф. ва дигарон такя намудааст.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои
умумиилмї, ќонун ва категорияњои назарияи маърифат (ќонуни ягонагї ва муборизаи
бо њам зидњо, ќонуни инкори инкор, ќонуни гузариши миќдор ба сифат), категорияњои
диалектика, мантиќ (анализ, синтез, индуксия, дедуксия), таҳлили низомнок) ва усулҳои
махсуси ҳуқуқї аз љумла, усулњои таърихї-ҳуқуқї, муқоисавї-ҳуқуқї, расмї-ҳуқуқї
ташкил медиҳанд.
Заминаҳои эмпирикии тањќиќотро таљрибаи судї ва фаъолияти рўзмарраи
бонкњо, парвандањо бо даъвои бонкњо дар судњои иќтисодии љумњурї ташкил медињад.
Љиҳати тањким бахшидани нақши институти замонат муаллиф қабули санади тавзеҳоти
дастурии судиро пешниҳод менамояд.
Навгонии илмии таҳқиқот. Оид ба тарзњои иљрои уњдадорї, аз љумла институти
замонат, як ќатор муњаќќиќони ватанї ва хориљї тањќиқот бурдаанд, вале ба таври
маљмуї ва мукаммал масоили институти замонат дар њуќуќи граждании Љумњурии
Тољикистон тањлил нашудааст. Институти замонат њамчун тарзи таъмини иљрои
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уњдадорї ва институти њуќуқи гражданї имрўз ба таҳлили ҳамаљонибаи илмїназариявї ва усулї ниёз дорад.
Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки аввалин маротиба марњила
ба марњила таърихи пайдоиши замонат њамчун воситаи таъмини иљрои уњдадорї аз
пайдоиши давлатњо то замони муосир пайдарпай тањќиќ шудааст. Аввалин маротиба
мафњуми илмии замонат пешнињод гардида, моњияти он дар марњилањои гуногуни
рушди илми њуќуќ муайян карда шудааст. Дар рисолаи илмї зимни омўзишу таҳлили
ҳаматарафа ва воқеъбинонаи нуқтаҳои назари гуногуну қонунгузорї оид ба институти
замонат мавқеи муаллиф муайян ва аз лиҳози илмї асоснок карда шудааст.
Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз натиљаи омўзишу таҳлили ҳаматарафа
ва воқеъбинонаи нуктаҳои назари гуногуну қонунгузорї оид ба институти замонат ба
ҳимоя нуқтаҳои илмии зерин пешниҳод мегардад, ки онҳо навгонии таҳқиқотро ба
таври зайл ифода месозанд:
1. Манбаъҳои таърихї-ҳуқуқї ва муосири истифодакардаи муаллиф аз он
шањодат медињанд, ки пайдоиш ва ташаккули институти замонат аз замонҳои
пайдоиши аввалин давлатҳо оѓоз гардида, то замони муосир идомат ёфтааст. Аз
омўзиши њамаљонибаи сарчашмањои илмї бармеояд, ки аввалин маротиба замонат дар
Рими Ќадим пайдо нашудааст. Ба таври илмї собит гардид, ки замонат ҳамчун тарзи
анъанавии таъмини иљрои уҳдадорї аз Қонунномаи шоҳ Хаммурапї (Бобулистони
қадим) ва Авесто сарчашма мегирад. Бояд ќайд намуд, ки институти мазкур давра ба
давра ташаккул ёфта, дар ҳуқуқи римї бо талаботи муайян, мазмуну моњияти мушаххас
ва шакли рушдёфтаи худ мерасад.
2. Дар асоси таҳқиқи мафҳуми институти замонат дар илми ҳуқуқи гражданї
муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки бозгўии илмии ин мафњуми њуќуќї мушаххас ба
назар намерасад. Аз ин рў, шарњи илмии ин мафњумро ба таври зайл пешниҳод мекунад:
«Замонат – ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї ва яке аз тарзи таъмини шахсї,
шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли хаттї баста
шуда, дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадорї тибқи шартномаи асосї аз тарафи
қарздор, таъмини иљрои уҳдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба зомин ҳамчун қарздори
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иловагї гузашта, охирин дар ҳаљми муқаррарнамудаи шартномаи замонат пурра ё
қисман љавобгар мегардад».
3. Айни замон дар таљрибаи судї вобаста ба мушаххас намудани масъулияти
зомин, уҳдадории ў тибқи шартномаи замонат ва тартиби муайян кардани љавобгарии
зомин зарурати қабули Қарори Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иқтисодї, ки зимни
баррасии баҳсҳо хусусияти ҳатмї доранд, ба вуљуд омадааст, зеро чунин санади
тавзењоти дастурии зинањои олии судї то имрўз қабул карда нашудаанд, ки ин ҳолат
баррасии ин қабил парвандаҳоро дар суд мушкил мегардонад.
4. Давлат ҳамчун хусусиятноки муносибатҳои ҳуқуқи гражданї ба шумор
меравад, ки чунин њолат таъсири худро ба муносибатҳои вобаста ба шартномаи
замонат бавуљудомада низ мерасонад. Хусусиятҳои људогонаи иштироки давлат
ҳамчун субъектҳои муносибатҳои мазкур дар қонунгузорї пешбинї гардидааст. Ғайр аз
ин, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқї ва санадҳои зериқонунї, инчунин дар шартномаҳои
вобаста ба қарзи давлатї истилоҳи «замонат» кам истифода шуда, бештар ба љойи он
мафњуми «кафолат» истифода бурда мешавад, вале аз рўи моҳият, тибқи қонунгузории
граждании мамлакат истифодаи мафњуми «замонат» дар ин њолатњо дуруст мебошад.
5.Масъалаи ќатъ гардидани замонат дар њолате, ки агар ќарздор дар уњдадории
асосї бинобар давомнокии њуќуќии универсалї иваз карда шавад, нисбатан бањснок
мебошад. Дар таљрибаи судї муносибате мушоњида мегардад, ки тибќи он агар зомин
розигии худро барои љавобгарї ба љойи ќарздори нав изњор накунад, он гоњ ивазкунии
ќарздор дар уњдадории асосї дар натиљаи давомнокии њуќуќии сингулярї замонатро
ќатъ мекунад. Ѓайр аз ин, агар сухан дар бораи мерос (ворисї) равад, судњо бо
дарназардошти меъёрњои диспозитивии м. 392 КГ ЉТ ва дар асоси ќоидањои
императивии м. 1187 КГ ЉТ, ки ворисони меросро ќабулкарда оид ба ќарзи
меросдињанда дар њудуди арзиши амволии меросии ба онњо гузашта љавобгар
мебошанд, њаљми масъулияти зоминро бо њаљми масъулияти ворис мањдуд мекунанд.
Аз моҳияти меъёри қисми 2, м. 396 КГ ЉТ бармеояд, ки он амали худро танњо дар
њолати қабули њуќуќи сингулярї (қисмї) пањн мекунад, аммо муносибати ҳуқуқи
универсалї дар мавриди замонат мавриди танзим қарор дода нашудааст. Аз ин рў,
зарурияти мушаххаснамоии он дар қонунгузорї љой дорад.
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Тањлили меъёрҳои қонунгузорї оид ба институти замонат муаллифро ба хулоса
овардааст, ки дар ќонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як ќатор
масъалањои бањсталаб вуљуд доранд. Љиҳати рафъи онҳо аз љониби муаллиф як ќатор
тавсияњои амалї пешнињод шудаанд:
А) Моддаи 390 КГ ЉТ дар таҳрири нав чунин ифода карда шавад:
«1. Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори
шахси дигар барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадорї ҳангоми иљро накардан ё
иљрои номатлуби он љавобгар бошад.
2. Шартномаи замонат метавонад, барои таъмини уҳдадориҳои пулї ва ё
ғайрипулї, инчунин љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шавад. Шартҳои
замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда баста шуда, дар он ҳолат мувофиқашуда
ҳисобида мешаванд, ки агар дар шартномаи мазкур истинод ба шартномаи асосии
таъминшавандаи мављудбуда ё дар оянда бавуљудмеомада мављуд бошад ва муайян
кардани амали зомин ҳангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби уҳдадории асосї
мумкин бошад.
Танҳо талаботи ҳаққонї метавонад бо замонат таъмин карда шавад.
3. Гузашт кардани кредитор аз ҳуқуқи худ аз рўи шартномаи замонат ба шахси
дигар роҳ дода мешавад, агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор аз рўи
уҳдадории асосї, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда бошад».
Б) Номи моддаи 392 ба «Љавобгарии зомин» иваз карда шуда, моддаи мазкур дар
таҳрири нав ба ин мазмун ифода карда шавад:
1. Ҳангоми иљро нанамудан ё иљрои номатлуби бо замонат таъмин кардани
уҳдадорї зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти субсидарии
зоминро пешбинї накарда бошанд, дар назди кредитор њар ду ба таври муштарак
љавобгар мебошанд.
2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин
дар назди кредитор баробари қарздор, аз љумла дар пардохти фоиз, љуброни харољоти
судї оид ба рўёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиљаи уҳдадориро иљро
нанамудан ё номатлуб иљро кардани қарздор расида љавобгар мебошад.
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Зомин њуќуќ дорад, ки уњдадории бо замонат таъминшударо иљро накунад, то
лањзае ки кредитор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо роњи бањисобгирии
он бар муќобили талаботи ќарздор гирад.
3. Ашхосе, ки якљоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тартиби
дигаре пешбинї нашуда бошад, дар назди кредитор якљоя љавобгаранд.
4. Агар замонати аз љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро шахси воқеї ва ё
ҳуқуқие, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї анљом медиҳад, ба уҳда
гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин
дар назди кредитор дар доираи маблағи дар замонатнома (ё шартномаи замонат)
зикршуда масъулият дорад.
5. Ҳангоми гум кардани таъмини уњдадории асосии дар лањзаи пайдошавии
замонат мављудбуда ва ё бадшавии (зиёдшавии) шартњои таъмини он тибќи уњдадорї,
ки аз кредитор вобаста мебошад, зомин аз љавобгарї ба њамон андозае озод мегардад,
ки ба он андоза ў метавонист љубронро (м. 394) аз њисоби таъмини гумшуда талаб
намояд.
6. Ҳангоми фавти қарздор зомин аз рўи уҳдадорї наметавонад, ки ба љавобгарии
маҳдуди ворисони қарздор аз рўи қарзи меросгузор истинод биёрад.
В) Дар сархати 2, қисми 1 м. 396 КГ ЉТ илова карда шавад:
«Дар ҳолати чунин таѓйироти уњдадории бо замонат таъминшуда бидуни
розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар оќибатњои нохуш барои
зомин мешавад, зомин тибќи шартњои ќаблї љавобгў мебошад».
Г) Дар банди 2, қисми 2, м. 396 КГ ЉТ чунин илова карда шавад:
«Розигии зомин љиҳати љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав бояд чунон
дақиқ бошад, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар ҳолати гузариши
қарз ба онҳо замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян карда шавад».
Д) Ба ќисми 4-и м. 396 КГ ЉТ илова карда шавад:
«Фавти қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқї – қарздор шартномаи
замонатро қатъ наменамояд».
Аҳамияти назариявї ва амалии таҳқиқот. Рисолаи мазкур таҳлили назария,
амалия ва қонунгузории Тољикистон ва баъзе давлатҳои дигар (Федератсияи Россия,
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Љумҳурии мардумии Чин, Љумҳурии Қазоқистон, Љумҳурии Федеративии Олмон,
Фаронса ва диг.)-ро оид ба институти замонат дар бар мегирад. Нуктањои илмї ва
хулосањои тањќиќотро метавон дар ташаккули қонунгузории амалкунандаи Љумҳурии
Тољикистон истифода намуд. Таҳқиқоти мазкур, ки фарогири таҳлили амиќи
консепсияҳои доктриналии муосир, муайян намудани таносуби он бо дигар тарзҳои
таъмин, тарзи бастан ва қатъ намудани он дар муносибатҳои ҳуқуқи граждании
дахлдори ватанї мебошад, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун сарчашма
метавонад хизмат кунад.
Аҳамияти амалии таҳќиќот оид ба институти замонат ҳамчун яке аз тарзи
таъмини иљрои уњдадорї, дар он зоҳир меёбад, ки мавзуи таҳқиқотї бешубња мубрам ва
бањсталаб аст. Муаллиф кўшиш намудааст, то мавќеи институтро дар байни чорањои
таъмини уњдадорињо мушаххас намояд ва он сабаби рушди институти мазкур дар
назария, амалия ва ќонунгузорї гардад.
Хулоса, нуктаҳо ва тавсияҳое, ки дар рисола пешбинї шудаанд, метавонанд
барои такмил додани қонунгузории граждании Љумҳурии Тољикистон, таҳияи
стратегия, консепсия ва барномаҳои давлатї, инчунин дар амалияи муносибатҳои
бонкї мавриди истифода қарор дода шаванд.
Мавод ва ќонуниятњои пешнињодгардидаро барои таҳқиқоти илмї оид ба
масоили ҳуқуқи уҳдадориҳо, дар раванди таълим ва тарбияи ҳуқуқї, баланд
бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқї, маърифати ҳуқуқї ва шуури ҳуқуқии шаҳрвандон,
тайёр кардани барномањои таълимї, таълим дар самти ҳуқуқи гражданї дар Љумҳурии
Тољикистон метавон мавриди истифода қарор дод.
Дараљаи эътимоднокии натиљаҳои таҳқиқот. Дараљаи эътимоднокии натиљаҳои
таҳқиқотро кори илмии объективона анљомдодашуда, дақиқияти маълумот, таҳлил,
муњокима ва бањсњои дар љараёни таҳқиқот барпошуда, кофї будани ҳаљми маводи
таҳқиқотї, коркарди натиљаҳои таҳқиқот ва ҳаљми интишорот, гузаронидани таҳқиқоти
диссертатсионї муайян мекунанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили амиќи илмии
натиљаҳои таҳқиқоти назариявї ва таљрибавї пешниҳод карда шудаанд.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тахассус, мавзуъ ва
мазмуни тањќиќоти диссертатсионї ба шиносномаи ихтисосњои Комиссияи олии
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аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси 12.00.03 –
Ҳуқуқи гражданї; ҳуқуқи соҳибкорї; ҳуқуқи оилавї; ҳуқуқи байналмилалии хусусї
мутобиқат менамояд.
Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот бо сатҳи навгонии
илмии диссертатсионї, нуктаҳои илмї, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, интишороти
илмї, ки бо саҳми бевоситаи ў омода карда шудаанд, инчунин бо маърўзаҳо дар
семинарҳо ва конференсияҳои илмї-амалии гуногун тасдиқ карда мешавад. Дар
љараёни таҳқиқоти илмї, дар асоси таҳлили ҳаматарафаи назариявї, амалия ва
қонунгузории ватанї, аз љониби муаллиф хусусиятҳои муносибатҳо вобаста ба
институти замонат, табиати ҳуқуқии замонат ва љои он дар манбаи муносибатҳои
ҳуқуқии шартномавї, ҳамчунин норасогї ва мухолифатҳои санадҳои меъёри ҳуқуқї дар
мавзуи таҳқиқотї ва воситањои барњам додани онњо муайян карда шуданд.
Рисолаи диссертатсионї бевосита аз љониби довталаб омода карда шуда,
натиљањои он дар маљаллаҳои илмии феҳристи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Љумҳурии Тољикистон нашр шудаанд.
Тасвиб ва амалисозии натиљаҳои диссертатсия. Диссертатсия борњо дар шуъбаи
ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва ҳуқуқи Академияи миллии илмњои
Тољикистон муҳокима шуда, 14-уми сентябри соли 2021 (суратмаљлиси №07) ба ҳимоя
тавсия шудааст. Диссертатсияи мазкур дар Шурои (семинари) илмии Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи миллии
илмњои Тољикистон мавриди муҳокима қарор гирифта, ба ҳимоя тавсия шудааст
(суратљаласаи №10 аз 30.11.с.2021).
Натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї дар конфронсњои илмї-амалии
зерин дар шакли маърузаи илмї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд: «Ташаккули
институти замонат дар њуќуќи Рими ќадим» дар Конференсияи сеюми байналмилалии
илмӣ дар мавзуи «Нақши олимони љавон дар рушди илм, инноватсия ва технология»
Шўрои олимони љавони Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон (Душанбе, 2019.);
«Институти замонат дар сарчашмаҳои таърихї – ҳуқуқии давлатҳои Бобулистон ва
Ҳинди Қадим» дар Конференсияи илмї – амалии шашуми байналмилалї дар мавзуи
«Масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносї» дар Донишгоҳи славянии Руссияву Тољикистон
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санаи 26.04.2019 (Душанбе, 2019.); «Институти замонат дар сарчашмаи таърихї –
њуќуќии Авесто» дар Конференсияи илмї – назариявии байналмилалї бахшида ба 28 –
солагии Истиқлолияти давлатии Љумҳурии Тољикистон ва 22 – солагии Ваҳдати миллї
дар мавзуи «Љаҳонишавї ва гуфтугўи тамаддунҳо дар замони муосир» дар Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав санаи 23.05.2019 (Бохтар, 2019.).
Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳо, тавсия ва пешниҳодҳо дар
кори илмии мазкур дар 16 мақолаҳои илмї инъикос ёфтаанд, ки 12-тои он дар
маљаллаҳои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон нашр гардидаанд.
Сохтор ва ҳаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, тавсифи умумии
таҳқиқот, се боби фарогири ҳашт зербоб, хулосаву тавсияҳо, рўйхати адабиёт ва
интишороти муаллиф вобаста ба мавзуи диссертатсионї иборат мебошад. Њаљми
умумии рисола 207 сањифаро ташкил медињад.
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БОБИ 1. Табиати ҳуқуқии замонат ҳамчун институти ҳуқуқи гражданӣ
§ 1.1. Ташаккул ва рушди ќонунгузорї оид ба институти замонат
Институти замонат яке аз падидаҳои ҳуқуқи гражданї аст, ки таърихи қадимї
дошта, дар сарчашмаҳои ҳуқуқии аввалин давлатҳо мушоҳида мегардад.
Давлатҳои нахустин дар Шарқ дар ҳазораи 6-4 пеш аз милод арзи вуљуд намуда,
тамаддунњои бузурги Шарќ, аз љумла тамаддуни Миср, Байнаннаҳрайн, Ориёи ќадиму
Форс, Ҳинд ва Чинро ба вуљуд овардаанд. Дар баробари нињодњои давлатдорї,
сарчашмањои њуќуќї, падидаву институтњои њуќуќї тањия гардида, њаёти иљтимоии
мардумро танзим менамуданд. Дар ќатори дигар институтњои њуќуќї замонат низ ба
вуљуд меояд.
Иттилооти аввалин оид ба институти замонат ва њолати истифодаи он, тибќи
тадќиќоти муњаќќиќон, таќрибан соли 2750 то мелод дар тахтача дар китобхонаи шоњи
Аккад ва Шумер Саргони 1, ки то њол нигоњ дошта шудааст, ба ќайд гирифта
шудааст55. Дар шакли маљмуи меъёрњои њуќуќї бошад, институти замонат дар
Ќонунномаи Хаммурапї – яке аз нахустин маљмуаҳои машҳури ҳуқуқї (аз номи шоњи
онро ќабулнамуда - Хаммурапї (1792-1750 то милод) инъикос гардидааст. Қонунномаи
мазкур дар асри XVIII то милод дар заминаи ҳуқуқи одатї ва қарорҳои ҳокимон дар
шакли казус (қарорҳои судї, ки оид ба баҳси мушаххас қабул шудаанд) таҳия шуда буд.
Дар Қонунномаи Хаммурапї вобаста ба қарз меъёрҳои зиёд мављуд мебошад. Ба
монанди ҳолат ё меъёри 39-уми Қонуннома «Шахс метавонад аз замин, боғ ва хона ба
фоидаи зан ва ё духтараш даст кашад, ҳамчунин онро барои уҳдадории қарзи худ дода
метавонад». Яъне, тавре маълум мегардад, ба сифати гарав замин, боғ ва хона бе ягон
мушкилї ҳамчун таъмини иљрои уҳдадорї дода мешуд.
Ҳолати ба сифати гарав гирифтани одамро низ ҳангоми қарз дар Қонунномаи
Хаммурапї мушоҳида мекунем56.
55 Дар сабти тахтачаи мазкур созишномаи замонат мављуд аст: ду соҳибмулки замин шартнома бастанд, ки ҳангоми набудани яке

аз тарафњо бо сабаби дар хизмати њарбї будан, тарафи дигар замини ўро истифода мебарад, вале пас аз баргаштани тарафи дигар,
шахси аввала уњдадор мешавад, ки заминро бо нисфи самараи гирифтааш баргардонад. Гарчанде соњиби замин наметавонист
кироягирро идора намояд, аммо дар тахтача муќаррар мегардад, ки тољир аз Аккад иљрои уњдадориро аз рўи ин шартнома
кафолат медињад. Morgan Willis D. The history and Economics of Suretyship.12 – Cornell Law Quarterly. –1926-1927. – P. 153.
56 Чунончи, мутобиқи моддаҳои 114-117 «Агар шахс аз шахси дигар қарздор бошаду қарзашро пардохт карда натавонад, шахси
қарздор метавонад ба сифати гарави зинда, шахсони ба қарзгир тааллуқ доранд, нигоҳ дорад, ва ба ҳар як шахси нигоҳдошташуда
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Сивилисти машњури рус Покровский И.А. замонатро њамчун «яке аз ќадимтарин
уњдадорињои шартномавї»57 номидааст, ки он дар намуди гарав мављуд буд. Шахсе, ки
масъулияти иљрои ин ё он амалро ба уњда дошт, метавонист ба кредитор шахсеро гарав
гузорад, дар ин ҳолат њамаи уњдадории ќарзгир ба ў мегузашт. Тавре ки И.А.
Покровский ќайд менамояд, «дар њолати вайрон кардани иљрои уњдадорї ќарздори
њаќиќї дар дигар тараф мемонад ва њамаи уњдадорї ба уњдаи шахси даргаравбуда
мегузарад; он пурра ба ихтиёрї кредитор гузашта, кредитор метавонист ўро ќатл
намояд, фурўшад ё дар назди худ њамчун ѓулом нигоњ дорад»58. Бо рушди љомеа
муносибатњои уњдадорї ба таѓйироти шаклї дучор мешавад, ки дар он наќши
аввалиндараљаро љанбаи молумулкї гирифта, љавобгарии шахсии ќарздор муддати
муайян маҳдуд гашта, минбаъд умуман аз байн меравад59.
Аз тањлили моддаҳои болозикр бармеояд, ки ба истиснои гарави ғулом60 нисбат
ба зан, писар ё духтари қарзгир комилан ба таври дигар муносибат карда мешуд ва онро
ҳамчун мављудияти падидаи замонат дар Бобулистони қадим метавон эътироф намуд.
Тањлили меъёрҳои қайдгардида моро ба хулосае овард, ки дар ҳолати таъмини иљрои
уҳдадорї ба тамкар (кредитор) барои хизмат супоридани зан, писар ё духтар, муҳлат
муқаррар шуда, ба онҳо на ҳамчун мол, балки ба сифати зомин муносибат мекарданд.
Онҳоро фурўхтан, љазо додан, ба қатл расонидан манъ буд, танҳо маблағи хизмати онҳо
бояд ҳисоб карда мешуд, вале дар маљмуъ, муњлати хизмат аз 3 сол зиёд буда
наметавонист. Ҳамин тавр, аз натиљаи таҳлилҳо маълум мешавад, ки дар ҳазораи

аз 1/3 ҳиссаи қарзи нуқра вогузошта мешавад. Агар шахси аз рӯи қарз ба гарав гирифта шуда, бо марги табиї гирифтор мешуд
(вафот мекард), дар ҳолати мазкур ягон асос барои даъвои тарафи дигар шуда наметавонист. Вале агар шахси аз рӯи қарз ба гарав
гирифташуда вобаста ба латукуб ва рафтору муносибати бади гаравгир (марги маҷбурӣ) вафот мекард, тарафи дигар аз қарз озод
мешуд. Агар шахси гарав гирифташуда фарзанди қарзгир мебуд, бояд қарзгир фарзанди тамкар (кредитор)-ро мекушт, вале агар
он ғулом мебуд, қарзгир аз 1/3 ҳиссаи қарз озод мешуд. Агар қарзгир қарзи пулиашро (ё нуқраашро) дода наметавонист, ба сифати
иҷрои уҳдадорӣ зан, писар ва ё духтари худро барои хизмат кардан ба тамкар (кредитор) дода метавонист, онҳо дар хонаи
кредитор 3 сол хизмат мекарданд, соли чорум кредитор уҳдадор буд, онҳоро озод намояд. Ниг.: Сборник Законов царя
Хаммурапи // Источники права. Вып. 1. – Тольятти: ИИП «Акцент», 1996. – С. 11, 21; Инчунин: Волков И.М. Закон вавилонского
царя Хаммурапи. – М., 1914. – С. 39, 43.
57 Ниг.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 2001. – С. 238.
58 Ниг.: Покровский И.А. Асари ишорашуда. – С. 238.
59 Ниг.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 2001. – С. 236-240.
60 Ки он ба сифати ашё эътироф мешуд, илова бар ин бо ғулом ҳамчун мол муносибат мекарданд, бинобар ин дар натиҷаи вафоти
ў, ба ғуломдор зиёни молӣ мерасид. Ниг.: Сборник Законов царя Хаммурапи // Источники права. Вып. 1. – Тольятти: ИИП
«Акцент», 1996. – С. 11, 21.
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дувуми пеш аз милод, замонат дар шакли таърихияш – дар намуди гарави зинда мављуд
буда, он дар Қонунномаи Хаммурапї инъикоси худро ёфтааст61.
Институти замонат дар ќонунгузории Њинди Ќадим низ муќаррар шуда буд.
Машҳуртарин ќонунгузории Њинди Ќадим Қонунҳои Ману мебошад, ки он дар асри 2
то милод то асри 2 мелодї таҳия шудааст62. Дар боби 8-ум, шлокҳои 159-162 –и он дар
мавзуи замонат муқаррарот мављуд мебошад. Дар шлоки 159 қайд шудааст, ки «(Барои
қарзи падар, ки) аз рўйи замонат, аз рўйи туҳфаи саҳлангорона, аз рўйи бохт, аз рўйи
майзадагї, бақияи љарима ё бољҳо (ба вуљуд омадааст) писар уҳдадор нест, ки пардохт
намояд». Мутобиқи шлоки 160-162-юм «Қоидаи зикргардида дар мавриди замонат,
танҳо дар ҳолати мурољиат (ба суд) татбиқ мегардад, агар кафолатдиҳанда (зомин)-и
қарз вафот намояд, бояд меросхўрони ўро барои пардохти маблағ маљбур намуд.
Кредитор бо кадом асос метавонад, ки баъди вафоти (зомин аз меросхўрони ў) қарзи
замонатро, бе ягон шарт талаб намояд, - (нисбат ба) корҳое, ки маълум мебошанд. Агар
зомин аз шахсе, ки ўро зоминї мекунад маблағ (фоида ё самара) дар ҳаљми (маблағи)
қарз ба даст овард, бигузор шахси (фоида ё самараро) қабулкарда (қарзро) пардохт
(меросбари зомин) намояд: чунин қоида аст»63.
Институти замонат махсусан дар Рими Ќадим ташаккул ёфта, мазмун ва моњияти
хосеро касб мекунад. Њуќуќшиносони римї мактаби бузурги њуќуќиеро ба вуљуд
овардаанд, ки дар љањон беназир мебошад ва то имрўз заминаи асосии ташаккули
манбаи муосири њуќуќи романо-олмонї мебошад. Тавре маълум аст, шартномањои
римї ба вербалї (verbis), литералї (litteris), реалї (real) ва консенсуалї (consensus) тасниф
шудаанд64. Намуди асосии шартномањои вербалї стипулятсия (stipulatio) – «шартномаи
шифоњї, ки тавассути саволи кредитори оянда ва љавоби мувофиќ аз тарафи дигар, ки
Эмомализода Н.Э. Институти замонат дар сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқии давлатҳои Бобулистон ва Ҳинди
Қадим // Маводи Конференсияи илмӣ - амалии шашуми байналмилалии донишҷӯён дар Донишгоҳи
славянии Руссияву Тоҷикистон дар мавзуи «Масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносӣ». Қисми 2. – Душанбе, 2019. –
С. 184-186.
62 История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашениниковой. Часть 1. изд. 2-е. – М.: Норма
– Инфра, 1999. – С. 95.
63 Ниг.: Законы Ману / Перевод с санскритского / Пер.: Эльманович С.Д. - СПб.: Типо-лит. Н.И. Евстифеева,
1913. – С. 98; Эмомализода Н.Э. Институти замонат дар сарчашмаҳои таърихӣ – ҳуқуқии давлатҳои
Бобулистон ва Ҳинди Қадим // Маводи Конференсияи илмӣ - амалии шашуми байналмилалии донишҷӯён
дар Донишгоҳи славянии Руссияву Тоҷикистон дар мавзуи «Масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносӣ». Қисми 2. –
Душанбе, 2019. – С. 186-188.
64 Ниг.: Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М., 1996. – С. 487-488; Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М.
Ҳуқуқи хусусии римӣ (фишурдаи лексияҳо). – Душанбе: Сино, 2004. – С. 84.
61

21

розигии уњдадории ќарздорро мефањмонд, баста мешуд»65. Муњаќќиќи њуќуќи римї
И.Б. Новитский ќайд карда буданд, ки дар тарафи кредитор ва ќарздор ду ва зиёда
шахсон иљозат дода мешуд, ки ин барои ба вуљуд омадани шаклњои мураккаби
стипулятсия оварда расонд: уњдадории корреалї, adstipulatio, adpromissio66. Дар
уњдадории корреалї аз тарафи кредитор ё тарафи ќарздор ду ва ё зиёда шахсони
мустаќил ба вуљуд омаданд. Баъди уњдадории корреалї уњдадории солидарї ё
муштарак, ки имрўз низ бо хусусиятҳои хоси худ амал мекунад, ба вуљуд омадааст67.
Дар назди adstipulatio дар тарафи фаъол кредитори иловагї, ки дар доираи
манфиати кредитори асосї амал менамуд ба вуљуд омад. Гай – њуќуќшиноси римї ќайд
намудааст, ки ќисман adspulator уњдадор буд ба охирин њама чизи аз ќарздор
гирифташударо баргардонад (3.11168).
Ањамияти зиёдтарро шакли стипулятсионии дигар, ки ба воситаи гирифтани
кредитор аз ќарздори иловагї-adpromissio (то имрўз дар шакли институти замонат
нигоњ дошта шудааст), пайдо намуд. Дар он кредитор пас аз ќабули љавоб аз ќарздори
асосї саволро ба зомин медод. Бо љавоб ба саволи дувум уњдадории adpromissio
муќаррар мегардид. Њамин тариќ, он њамчун adspulatio, дар асоси мустаќил ба вуљуд
омад. Муњаќќиќ Покровский И.А. ќайд намудааст, ки маќсади асосии adpromissio
замонат мебошад: «барои ќарзи ќарздори асосї, уњдадориро шахси дигар-зомин ба
уњда мегирад».69 Муњаќќиќ Д.Д. Грим њамчунин моњияти замонатро ошкор кардааст,
ки «дар баробари ќарздори асосї, шахси сеюм уњдадориро барои ќарзї ў дар њолате, ки
шахси аввала кредиторро ќонеъ карда натавонад, ба худ ќабул менамояд»70. Амалан
муњаќќиќ Новитский И.Б. низ чунин ќоидаро љонибдорї намуда, њамчунин ќайд

Ниг.: Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. – М., 1948. – С. 393; Маҳмудов М. А.,
Менглиев Ш. М. Ҳуқуқи хусусии римӣ (фишурдаи лексияҳо). – Душанбе: Сино, 2004. – С. 84-87.
66 Ниг.: Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. – М., 1948. – С. 393; Маҳмудов М. А.,
Менглиев Ш. М. Ҳуқуқи хусусии римӣ (фишурдаи лексияҳо). – Душанбе: Сино, 2004. – С. 87.
67 Фарќияти уњдадории корреалї аз муштарак дар он аст, ки аввалин дар натиљаи «муайянкунии љараён» ќатъ шуда, охирин дар
«иљро» ќатъ мегардад. Дар ин бора ниг.: Дювернуа Н.Л. Основная форма корреального обязательства. Историко-юридическое и
критическое исследование по римскому праву. – Ярославль, 1874. – С. 7-8; Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для
вузов. – М., 1996. – С. 445; Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. –
М., 1998. – С. 12.
68 Иќтибос аз Институтсияи Гай. Матн аз тарљумаи Ф. Дидинский дар асари «Институции Гая, текст и перевод с ведением и
примечаниями». – Варшава, 1892. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https://www. twirpx.com/ file/1582933 (санаи муроҷиат:
05.10.2019).
69 Покровский И.А. История римского права. – М., 2004. – С. 415.
70 Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 19;
ҳамчунин: Грим Д.Д. Лекции по догме римского права. – М., 2003. – С. 412.
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намудааст, ки «adpromissio» ин замонат ё шартномае мебошад, ки шахси сеюм бо
маќсади таъмини кредитор уњдадории ќарздорро ба масъулияти худ ќабул менамояд71.
Дар баробари ин Гай мазмуни замонатро чунин муайян кардааст: «Аз номи
шахсе, ки ќавл медињад, одатан шахсони дигар уњдадор карда мешаванд...», ў њамчунин
иброз доштааст, ки ин амал «бо маќсади таъмини кредитор» иљро карда мешавад. Дар
Институтсияи Гай хусусияти асосии замонатро «аксессорї (иловагї)» будани он
ташкил медињад: зомин наметавонад, ки аз ќарздор зиёдтар уњдадор карда шавад,
баръакс онњо метавонанд, аз уњдадорї камтар љавобгар бошанд. Уњдадории зомин
танњо иловагї ба уњдадории асосї мебошад. Ва «уњдадории зомин аз арзиши
муносибатњои ќарздори асосї зиёд буда наметавонад»72.
Замонат бо роњи љавоби иловагии ќарздор ба яке аз се саволи имконпазир ба
воситаи шаклњои «adpromissio» муайян карда мешуд, ба монанди: sponsio, fidepromissio
ва fideiussio. Sponsor ба саволи «Ту айнан њамин гуна (таъминот) доданро аҳд (ќавл)
медињї?» – «Аҳд (ќавл) медињам», fidepromissor ба саволи «Ту бо виљдонат айнан њамин
гуна аҳд (ќавл) медињї?» – «Бо виљдонам аҳд (ќавл) медињам» ва fideiussio ба саволи «Ту
бо виљдонат фармон (ҳукм) медињї (мекунї), ки чунин бошад?» - «Ман ба виљдонам
фармон (ҳукм) медињам (мекунам)»73.
Муќоисаи шаклњои замонатро зикр карда, Гай ќайд менамояд, ки наќши sponsio
ва fidepromissor монанд мебошанд, вале онњо фарќият низ доранд масалан, sponsio ва
fidepromissor на танњо ба шањрвандони Рим, балки ба перегринњо (шахсони озодї дар
Рим истиқоматкунанда, ки њуќуќи шањрвандони Римиро надоштанд) низ дастрас буд,
њамчунин fidepromissor, ки уњдадориро иљро менамояд, наметавонист, ки аз ќарздори
асосї даъвои махсус, яъне даъво дар бораи пардохт, ки онро танњо sponsio метавонист
пешнињод намояд74 ва њолати fideiussio аз рўйи чанд хосиятњояш аз онњо фарќ
менамояд, аз љумла бо ёрии fideiussio њамаи намуди уњдадорињоро таъмин намудан
мумкин буд (аз он љумла натуралї (Гай 3.119 аз он љумла,уњдадорї оид ба иљрои кор
(D.46.1.44), аз рўйи супоридани амвол дар доираи шартномаи хариду фурўш
(D.46.1.45)). Аз рўйи хусусиятњои уњдадорињои зомин: аз рўйи ду шакли аввалї танњо
71 Ниг.: Римское частное право: учебник/ Под ред. И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского. – М.,1948. – С.

397.

72 Ниг.: И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского. Асари ишорашуда. – С. 397.
73 Ниг.: Грим Д.Д. Полный перевод латинских слов и цитат из Догмы римского права. –М., 1908. – С.

87; Гай (3.116)
Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М., 1996. – С. 458-459; Римское частное право: учебник / Под ред.
И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. – М., 1948. – С. 396-400.
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зомин уњдадор мегашт ва ба меросхўрони вай пањн карда намешуд, њамчунин пас аз
сипари гаштани ду сол sponsor ва fidepromissor аз уњдадорї озод мешуданд, баръакси ин
њолат дар шакли fideiussio уњдадорї њам ба меросхўрон мегузашт ва бемуњлат буд (Гай
3.120; 3.121). Аз рўйи муносибат миёни зоминон sponsor ва fidepromissor барои тамоми
ќарз љавоб медод (Гай. 3.122)75.
Њамчунин, fideiussor агар пеш аз вафот меросхўр нагузошта бошад, њиссаи ў ба
дигар зоминон мегузарад (D.46.1.26). Замонат дар шакли fideiussio тавре ќайд карда
шуд, таъмини њама навъи уњдадориро иљозат дода, замонат њатто нисбат ба ѓулом низ
эътибор пайдо мекард (Гай.3.119а). Вобаста ба муќаррароти зикршудаи Институтсия
В.Д. Дождев ќайд мекунад, ки «беэътибории уњдадории асосї .... оқибати беэътибории
«sponsio»-ро ба бор намеорад» вале дар муносибат бо fideiussio муаллиф таъкид
менамояд, ки «дар њолати беэътибории уњдадории асосї «fideiussor» аз уњдадорї озод
карда мешуд»76. Зоминони њамаи шаклњои замонат дар муносибат ба уњдадории
ќарздор, ки аз муносибати байни онњо ба вуљуд омада буд, метавонистанд аз ў љуброни
харољоташро талаб намояд.
Аз рўйи тањлили меъёрњои њуќуќи римї хулосабарорї кардан мумкин аст, ки
замонат њамчун шартномаи вербалї дар намуди стипулятсия дар шакли adpromissio
(уҳдадории иловагї) ва вобаста ба инкишофи муносибатҳои љамъиятї давра ба давра
ба 3 намуд sponsio, fidepromissio ва fideiussio рушд карда, ҳамчун ба зимма гирифтани
уҳдадории қарздор аз љониби шахси дигар – зомин (ҳамчун қарздори иловагї) фаҳмида
мешуд.
Тањлили ҳуқуқи римї нишон медиҳад, ки дар он се намуди замонат вобаста ба
давраҳои гуногун амал кардаанд ва шакли аввалини замонат sponsio (бо тантана аҳд
мекунам) номида шуда, танҳо ба шаҳрвандони римї дастрас буд. Баъдан шакли дувуми
замонат fidepromissio, ки он ба перегринҳо низ дастрас буд, ба вуљуд омад. Фарқияти он
аз намуди қабли дар он буд, ки зомин ҳуқуқи регрессро нисбат ба қарздор надошт.
Намуди сеюми замонат fideiussio ба ҳисоб мерафт. Фарқияти ин аз ду навъи аввала дар
он буд, ки уҳдадории зомин ба меросхўр низ мегузашт.
Эмомализода Н.Э. Ташаккули институти замонат дар њуќуќи Рими ќадим // Маводи конференсияи сеюми
байналмилалии илмии Шӯрои олимони ҷавони Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи
«Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология». – Душанбе: Дониш, 2018. – С. 105-108.
76 Ниг.: Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М., 1996. – С. 459, 461.
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Ҳамин тавр, њуќуќи римї сањми бузург дар ташаккул ва рушди институти
замонат ба монанди дигар институтњои њуќуќи муосир гузоштааст. Аз љониби
њуќуќшиносони римї як ќатор меъёрҳое таҳия карда шудаанд, ки то њол фаъолона дар
ќонунгузории муосир истифода мешаванд ва бинобар ин шабењи лабораторияи ҳуқуқие
мебошад, ки ба њайси яке аз сарчашмаи асосї дар њолатњои алоњидаи тадќиќоти
институти замонат мо ба он мурољиат менамоем77.
Агар ба масоили пайдоиши падидаи замонат дар њудуди Тољикистон назар
андозем, пас, он аз марњилаи ташаккули ҳуқуқ дар Тољикистони таърихї сарчашма
мегирад.
Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқ дар давлатҳои ҳудуди Тољикистони таърихї урфу
одат, анъана, минбаъд таълимот ба ҳисоб мерафтанд78. Пайдоиш ва рушди давлат
танзими ҳуқуқии муносибатҳои љамъиятї ва сиёсиро талаб мекард, бинобар ин қонунҳо
ва фармонҳо қабул шуданд. Аз љумла, дар давлати Ҳахоманишиён ҳамчун
сарчашмаҳои ҳуқуқї урфу одат, анъана, фармонҳои шоҳаншоҳ ва сатрапҳо, ҳамчунин
меъёрҳои ҳуқуқии Авесто79 (авесто аз калимаи форсимиёнагии «апастак» – дониш ва
қонун гирифта шудааст80) ба шумор мерафтанд. Ҳамчунин, ба ақидаи Холиқзода А.
«Ҳуљљате маҳфуз аст, ки дар асоси он хшатрапавани мисрї уҳдадор шудааст, ки
донишмандони ҳуқуқи мисриро ба шањри Суз равон кунад, то ки онҳо маљмуаи
қонунҳои мисриро, ки то омадани форсҳо мавриди татбиқ буданд, тартиб диҳанд.
Кодификатсияи мазкур соли 495 то мелод ба анљом мерасад. Шоҳони Ҳахоманишиҳо
дар танзими муносибатҳои дохилї аз ин қонунгузорї истифода намудаанд.... Ҳуқуқи

Эмомализода Н.Э. Ташаккули институти замонат дар њуќуќи Рими ќадим // Маводи конференсияи сеюми
байналмилалии илмии Шӯрои олимони ҷавони Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи
«Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология». – Душанбе: Дониш, 2018. – С. 105-116;
Эмомализода Н.Э.Ташаккули институти замонат дар њуќуќи Рими ќадим // Маљаллаи Академии њуќуќи
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи илмӣ). – 2018. –
№3 (27). – С. 81-86.
78 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от древнейших времен до начала ХХ века). –
Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 50; Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми аввал / Таҳти назари академик
Ф.Т.Тоҳиров. – Душанбе, 2014. – С. 57.
79 Ниг.: Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми аввал / Таҳти назари академик Ф.Т.Тоҳиров. – Душанбе, 2014.
– С. 51.
80 Ниг.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана. (от догосударственного общества до 1917
года). – Душанбе: ТГУ, 2018. – С. 87.
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бобулиҳо барои танзими муносибатҳои Шарқи Наздик дар давраи Ҳахоманишиҳо
ҳамчун намуна хизмат мекард»81.
Қисми сеюми Авесто – Видевдат (аз калимаи форсии Вандидод), Ви дэво датэм –
«Қавонин (кодекс) бар зидди девҳо») – дастурҳои беҳдоштї, муқаррароти динї ва
ҳуқуқї иборат мебошад. Ин наск (китоб) аз 22 фрагард (боб), ки он аз муколамаи миёни
Зардушт ва Аҳуромаздо иборат буда, охирин ба саволҳо љавоб медиҳад, ки онҳо аз
масоили бањсталаби ҳуқуқї ва расму русум иборат мебошанд82.
Ба монанди дигар сарчашмаҳои таърихї – ҳуқуқї дар Авесто як қатор меъёр ва
принсипњои ҳуқуқї муќаррар шудаанд. Видевдат аз 22 фрагард (боб) иборат буда,
фрагарди 4-уми он «Шартнома ва љазо» ном дорад. Дар бахши дувум, зербахши А, Б ва
В -и ин боб, ки «Намудҳои шартнома ва љазо барои вайрон кардани он» ном дорад,
муқаррар карда шудааст:
«Эй додори љаҳони антусманд (офарандаи љаҳони моддї), эй ашаван
(муқаддастарин)! Эй Аҳуро Маздо, шумораи паймонҳо (шартномаҳо)-и ту чанд аст?
Аҳуро Маздо посух дод: «Эй Зардушти муқаддас, Шумораи паймонҳои ман 6 аст:
Нахуст гуфтор – паймон (шартнома), дувум даст – паймон, севвум (бо гарави)
гўсфанд – паймон, чаҳорум (бо гарави) гов – паймон, панљум (бо гарави) мардум –
паймон, шашум (бо гарави) киштзор – паймон; киштзоре дар замини хуб, киштзори
ободу боровар»83.
Ба ақидаи муҳаққиқон Азизқулова Г.С. ва Ҳакимов Н. Авесто шартномаҳоро ба
шаш намуд људо менамояд: 1) шартномаи замонати шифоҳї бе иљрои ягон амал ва
тартиб додани шартнома. Барои бастани чунин шартнома дар назди дигар тарафи
шартнома гуфтани якчанд сухани муайян, аз љумла мақсад ва мундариљаи шартнома
басанда буд; 2) шартномаи замонат бо дастфишонї; 3) шартномаи замонати гўсфанд; 4)

81 Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. –

С. 57-58.

82 Ниг.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана. (от догосударственного общества до 1917 года).

– Душанбе: ТГУ, 2018. – С. 90-91; Ниг.: Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Китоби якум: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. –
Душанбе: Ирфон, 1998 . – С. 66; Инчунин: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от
древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 51; Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон.
Қисми аввал / Таҳти назари академик Ф.Т.Тоҳиров. – Душанбе, 2014. – С. 58.
83 Ниг.: Авесто. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 438; Авеста «Закон против дэвов» (Видевдат). – СПб.: Изд-во Политехн, ун-та,
2008. – С. 96.
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шартномаи замонати чорвои калони шохдор; 5) шартномаи замонати ғулом; 6)
шартномаи замонати киштзор84.
Профессор Буризода Э.Б. қайд менамояд, ки «Дар Авесто шаш намуди шартнома
пешбинї шуда, ду намуди аввали он шифоҳї ва бо дастфишонї мебошанд. Чор навъи
дигараш аз рўйи предмет фарқ менамоянд: 1)шартнома бо арзиши гўсфанд, 2)
шартнома бо арзиши гов (чорвои калони шохдор), 3) шартнома бо арзиши ғулом ва 4)
шартнома бо арзиши замин»85.
Муҳаққиқон Насурдинзода Э.С. ва Рањмон Д.С. қайд менамоянд, ки «Дар Авесто
якчанд намудҳои гуногуни шартнома шартномаи шифоҳї; шартномаи дастї
(дастфишонї); шартномаи гўсфанд; шартномаи гов (чорвои калони шохдор);
шартномаи одам (инсон) шартномаи замини киштзор пешбинї шуда, навъи онҳо бо
замонат пешниҳод карда шудаанд»86.
Муњаќќиќи шўравї А.Г. Периханян навиштааст, ки дар Авесто шаш намуди
шартнома мављуд мебошанд, аз он љумла 1) шартномаи вербалї; 2) шартнома бо
дастфишонї; 3) шартномаҳое, ки дар вақти бастани онҳо ҳамчун кафолат гарав бо
арзиши гўсфанд; 4) шартномаҳое, ки дар вақти бастани онҳо ҳамчун кафолат гарав бо
арзиши гов ё буқа; 5) шартномаҳое, ки дар вақти бастани онҳо ҳамчун кафолат гарав бо
арзиши як ғулом ва 6) шартномаҳое, ки дар вақти бастани онҳо ҳамчун кафолат гарав
бо арзиши як қитъаи замин, маълум аст, ки замини стандартї87.
Инчунин, муҳаққиқ Бобохонов Ҳ.З. дар рисолааш қайд менамояд, ки дар
муомилоти граждании муосир на барои ҳама шартномаҳо замонат муқаррар карда
мешавад, илова бар ин тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї танҳо бо замонат маҳдуд
нашудааст88.
Дар зербахши Б-и боби 4-уми Вандидод муқаррар карда шудааст, ки «Гуфтор –
паймон (шартнома) танҳо бо гуфтор баста шуда, он бо даст – паймон дигаргун (бекор)
84 Ниг.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана. (от догосударственнего общества до 1917 года).

– С. 109.
85 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от древнейших времен до начала ХХ века). –
Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 79.
86 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Часть 1. (от древнейших времен до Х в.). –
Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – С. 179.
87 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Изд-во «Наука», 1983. – С. 226.
88 Бобохонов Х.З. Гражданско – правовые проблемы государственной закупки товаров по законодательству Республики
Таджикистан. Дис. канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 16.
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карда шавад ва бояд онро даст – паймон дигаргун кунад ва баҳои дастпаймонро ба љои
он бидиҳанд. Даст – паймон бояд бо (гарави) гўсфанд – паймон дигаргун (бекор) карда
шавад ва баҳои гўсфанд (гарави) – паймонро ба љои он бидиҳанд. Гўсфанд – паймон
бояд бо (гарави) гов – паймон дигаргун шавад ва баҳои (бо гарави) гов – паймонро ба
љои он бидиҳанд. Гов – паймон бояд бо (гарави) мардум – паймон дигаргун карда
шавад ва баҳои (бо гарави) мардум – паймонро ба љои он бидиҳанд. Мардум – паймон
бояд бо (гарави) киштзор – паймон дигаргун карда шавад ва баҳои (бо гарави) киштзор
– паймонро ба љои он бидиҳанд».
Дар зербахши В муқаррар шудааст, ки «Эй додори љаҳони антусманд (офарандаи
љаҳони моддї), эй ашаван (муқаддастарин)! Эй Аҳуро Маздо, касе, ки гуфтор –
паймонро (то шартномаи бо гарави киштзор) бишканад, то чи андоза гирифтори
гуноҳи хеш шавад (ки бояд онро љуброн намояд)?
Аҳуро Маздо посух дод: «Гуноҳи вай, наздиктарин хешовандонашро бадеҳкори
товоне сесад (то ҳазор) баробари баҳои он паймон кунад (гуноҳи ўро бояд ў ва сесад (то
ҳазор) мардони авлод ў љуброн кунанд)89.
Ба ақидаи Азизқулова Г.С. ва Ҳакимов Н. «Бо дарназардошти он ки шартномаҳо
бисёр вайрон карда мешуданд, Авесто ба ҳар намуди шартнома муқаррар кардани
замонатро зарур шуморидааст»90.
Ҳамин тавр, шахсе, ки ягон шартномаи боло номбаршударо бастааст, онро бояд
бо намуди дигари мушкилтар тағйир диҳад. Барои он ки шартномаҳо зуд-зуд вайрон
карда мешуданд, Авесто барои ҳар як намуди шартнома гарав (замонат) муқаррар
карда буд.
Дар Вандидод уҳдадории гражданї-ҳуқуқї дар муносибат бо қарздор ва
наздиктарин хешовандонаш (мардони оилаи ў) пешбинї карда шудааст. Маълум аст,
ки сухан дар бораи уҳдадории муштараки (солидарї) хешони хунї ва ё ба ақидаи
муҳаққиқон Насурдинзода Э.С. ва Рањмон Д.С. уҳдадории коллективї ва замонату
кафолати онҳо барои иљрои шартнома меравад, ки гуноҳи қарздорро мардони оилаи ў
(дар баъзе сарчашмањо – наздиктарин хешовандонаш) дар кадом шакле набошад бояд
89Ниг.: Авесто. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 438-439;

Авеста «Закон против дэвов» (Видевдат). – СПб.: 2008. – С. 96-97.

90 Ниг.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана. (от догосударственнего общества до 1917 года).

– Душанбе: ТГУ, 2018. – С. 109.
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љуброн намоянд, масалан љарима дар ҳаљми аз 300 то 1000 маротиба аз мавзуи
шартнома зиёд пардохт намоянд91.
Меъёрҳои зикршуда ва ақидаи якчанд муҳаққиқон дар маљмуъ тасдиқ менамоянд,
ки дар ин санади таърихї – ҳуқуқї институти замонат муаррифї карда шудааст92.
Умуман, дар Авесто шаш намуди паймон – шартнома бо дарназардошти он, ки ба
сифати гарав (ақидаи муҳаққиқон А.Г. Периханян, Азизкулова Г.С. ва Ҳакимов Н.
кафолат ва ё замонат) дар онҳо чи баромад менамояд, ҳамчунин миқдори шахсоне
(хешовандони наздиктарин), ки дар баробари паймоншикан бояд љуброн намоянд ва
љазо барои паймоншиканї низ муқаррар карда шудааст.
Бо дарназардошти шарњи андешањои муњаќќиќон, ба андешаи мо, дар Вандидод
навъи панљуми шартнома – бо гарав (замонат)-и инсон (одам, шахс, мардум) ва љуброн
аз љониби шахси сеюм – хешовандони қарздор, ҳамчун институти замонат дар шакли
қадимии он дар намуди гарав эътироф карда мешавад. Вале дар ин љо низ якчанд
масъалаҳои норавшан боқї мемонад, масалан, маълум нест, ки шартнома бо гарави
шахс (одам) чи хел баста мешавад, ҳамчунин натиљаи он низ. Илова бар ин, масъалаи
вобаста ба љуброн аз љониби шахси сеюм – хешовандони қарздор дар Авесто номуайян
боқї мондааст, ки чи хел хешовандони қарздор људо карда мешаванд ва агар онҳо аз
сесад то ҳазор нафари муқарраршуда кам ё зиёд бошанд, дар ин ҳолати кор кадом
амалҳо иљро карда мешавад. Ё ин ки агар хешовандони паймоншикан мувофиқ ба
муқаррароти Авесто аз сесад то ҳазор нафарро ташкил диҳанд, дар ин ҳолат чї тавр
қарздор – паймоншикан ва дигар хешовандони ў уҳдадорияшро љуброн менамояд, дар
шакли хизматрасонї, моддї ё онҳо низ ғуломи кредитор мегарданд.
Ба ќисмати муњими масоили пешомада дар сарчашмаи дигари таърихї-ҳуқуқие,
ки аз љониби Сосониён ќабул шудааст – Қонунномаи Сосониён93 љавобњо мављуд
мебошанд.

91 Ниг.: Авеста «Закон против дэвов» (Видевдат). – СПб., 2008. – С. 106.

Эмомализода Н.Э.Ташаккул ва рушди қонунгузорӣ оид ба падидаи замонат дар ҳудуди Тоҷикистон //
Маљаллаи академии њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи
илмӣ). – 2019. – №3 (31). – С.63-67.
93 Номи аслиаш «Мотикони ҳазор додистон» (китоби ҳазор қарорҳои судӣ) мебошад. Он маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқии империяро,
ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро мавриди танзим қарор медод, ҷамъ намудааст Ниг.: Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С.
История государства и права Таджикистана. Часть 1. (от древнейших времен до Х в.). – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – С. 169;
Инчунин, ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР - граф, 2014. – С. 84.
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Дар матни китоби «Қонунномаи Сосониён» 94-и А.Г. Периханян истилоҳи зомин,
ҳамзоминон ва замонат дар маљмуъ 42 маротиба бо дарназардошти номи боб истифода
карда шудааст,95 яъне он њамчун тарзи иљрои уҳдадорї дар муносибатҳои ҳаррўзаи
љамъиятї истифода мешуд.
Анаита Георгиевна Периханян дар китоби машҳури худ «Љамъият ва ҳуқуқ дар
замони Паҳлавиҳо ва Сосониён» қайд менамояд, ки «Замонат аз шартномаи махсуси
вербалї (стипулятсия – шартномаҳои шифоҳї) ба вуљуд омадааст, ки аз шартномаи
асосї алоҳида вобаста ба уҳдадориҳои қарзї баста шуда, зоминро уҳдадор мекард,
онро таъмин намояд96.
Дар моддаҳои 56, 5-8-уми «Қонунномаи Сосониён» муқаррар карда шудааст, ки
«Агар (кредитор) эълон намояд, ки дар муносибат бо чизи додашуда (пул, қарз) ман
чунин шахсро зомин (кафил) кардаам (эълон мекунам)», дар чунин ҳолат (кредитор)
ҳуқуқи даъвои регрессро (даъво нисбат ба зомин вобаста ба иљрои уҳдадориҳояш) танҳо
дар ҳолате дошт, ки агар қарздори асосї қобили пардохт набошад ё (барои иљрои
уҳдадорї) ҳозир нашавад. Агар зомин бе розигии қарздори асосї қарзро пардохт
намояд, ин баробар ба пардохти қарзе ки бесалоҳият љуброн карда шудааст, эътироф
мешуд. Бинобар ин, зомин даъвои регресс нисбат ба қарздори асосиро аз даст медод»97.
Дар қатори уҳдадориҳои зомин дар назди кредитор, ҳамчунин шартномаи замонат
(кафолат) уҳдадории қарздори асосї вобаста ба љуброн намудани ҳама харољоти
зоминро низ пешбинї карда буд. Яъне, шартномаи мазкур ба зомине, ки қарзро
пардохт намудааст, ҳуқуқи даъвои регресс нисбат ба қарздори асосиро медод. Аммо
зомин дар мавриди бе розигии қарздори асосї қарзро пардохт кардан, ҳуқуқи даъвои
регрессро аз даст медод.
Зомин дар назди кредитор дар ҳузури шоҳидон (на кам аз 3 шоҳид) бо эъломия
баромад мекард, ки дар Қонуннома бо чунин шакл оварда шудааст: «Дар муносибат бо
Матни Қонунномаи Сосониён ба истиснои мундариҷаи он, дар шакли «моддаҳо», ки дар худ ҳолатҳои ҳуқуқӣ ва роҳҳои ҳалли
онњоро дар бар мегиранд, иборат мебошад. Қонуннома аз 7 қисм - ҳуқуқи шахсият, гурӯҳи агнатӣ – оила ва никоҳ, ҳуқуқи амволӣ,
амволи оилавӣ ва ҳуқуқи мерос, ҳуқуқи уҳдадорӣ, ҷиноят ва мурофиаи судӣ иборат аст. Ниг.: Азизкулова Г.С., Хакимов Н.
История государства и права Таджикистана. (от догосударственнего общества до 1917 года). ). – Душанбе, 2018. – С. 252-253.
95 Замонат ва зомин бо истилоҳи форсии «payandan», «hampayandan», «payandanih» ва «hampayandan», ки маънои он аз форсӣ ба
монанди кафил, зомин ва ё ҳимоягарро дорад, ифода мегардид. Ниг.: Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и
сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 228; Њамон муаллиф: Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973.
– С. 546.
96 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М., 1983. – С. 229.
97 Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 169.
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чизи додашуда (пул, қарз) ман чунин шахсро зомин кардаам» ё «Ман – зомини чунин
шахс дар муносибат ба ашёи мазкур мебошам». Агар якчанд зомин (ҳамзомин,
зоминони дигар), нисбат ба як қарз мављуд бошад, дар чунин ҳолат онҳо дар якљоягї бо
эълони дар боло овардашуда, вале бо ибораи «Мо – зоминон» эълон мекарданд.
Шартномаи замонат уҳдадории шахсии зоминро барои иљрои пурраи қарз дар назди
кредитор ба вуљуд меовард, агар контрагенти асосии шартнома (қарздори асосї)
маблағи қарзро дар муҳлати муқарраршуда пардохт накунад ё қобилияти
пардохтиашро аз даст дода бошад. Танҳо дар чунин ҳолат кредитор ҳуқуқ пайдо
мекард, ки иљрои уҳдадории қарзиро аз зомин талаб намояд. Кредитор агар оид ба
талаби иљрои уҳдадорї (бо дарназардошти ҳолатҳои дар боло зикршудаи қарздори
асосї) аз зомин ба суд даъво карда бошад, метавонист, дар ҳолати қобили пардохт
гаштани қарздори асосї аз даъво нисбат ба зомин даст кашад98. Интиқоли замонат ба
шахси дигар мутобиқи Қонуннома иљозат дода шуда буд99.
Дар моддаҳои 56, 8-12-уми Қонуннома муқаррар шудааст, ки «Агар он эълон
намояд, «Мо ашё (чиз, пул)-ро ҳамчун қарз гирифтем ва зоминон ба ҳисоб меравем» ё
ин ки «Дар муносибат ба ин мо (ҳардуямон) ман ва шахси дигар зомин ба ҳисоб
меравем» ва қобили пардохт будан ё набудани тарафи дигар вобаста ба љуброни
уҳдадории қарзї, барои ҳозир шудан ё нашудани зомини дигар (дар муҳлати пардохти
қарз) баробар буда, ба ҳисоб гирифта намешуд, зеро (кредитор) ҳуқуқ дошт, ки
талаботаш (иљрои пурраи уҳдадории қарзї)-ро аз кадом зомине, ки мехоҳад талаб
намояд. Зомине, ки талаботи кредиторро қонеъ гардонидааст, аз зомини дигар ҳуқуқи
талаби ҳиссаи онро пайдо мекунад»100. Аз муқаррароти мазкур бармеояд, ки вобаста ба
шартномаҳое, ки дар онҳо якчанд зомин бо эъломия шартнома мебанданд, ҳамчун
қоидаи умумї уҳдадории муштаракро ба уҳда дошта, баъд аз пурра иљро кардани
уҳдадорї, аз дигар зоминон онро талаб карда метавонистанд. Кредитор барои кафолат
аз таваккали ғайри қобилипардохтии қарздор метавонист, ки қарзро бо шарти якчанд
зомин диҳад. Ҳамзоминон – шахсони дорои қарзи умумї бо уҳдадории муштарак
98 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М., 1983. –

С. 229.
Шахси мазкур ҳуқуқи даъвои регрессро аз зомини уҳдадориро вогузошта пас аз ҷуброни қарз ба даст меовард, на аз қарздори
асосӣ, ки инҷо зомини дувум ҳамчун зерзомин баромад менамуд. Гузариши ҳақиқии уҳдадориҳои зомин дар Ќонуннома ҷой
надошт. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М., 1983. – С. 229.
100 Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 170.
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мањсуб мешуданд. Агар якчанд қарздор қарз гирифта бошанд қарзи онҳо умумї
эътироф мешуд (қарздорони муштарак). Онҳо метавонистанд, ки ҳамзоминон эътироф
шаванд. Дар Қонуннома таъкид мегардад, ки қарздорони корреалї байни худ
шартнома дар бораи замонат мебастанд, дар натиља кредитор дорои ҳуқуқи талаб аз
ҳар кадоми онҳо мегашт.
Мутобиқи муқаррароти банди 56, 15-17 санади мазкур «Агар шахс бо шахси
дигар шартнома бо чунин тарз банданд: «Ман дар замонат (зомини)-и ин ё он шахс ба
миқдори инқадар маблағ ба ту медиҳам» ва агар дар натиља розигї дода шавад
(тарафҳо розигиашонро диҳанд) дар чунин ҳолат (кредитор) ҳуқуқи барои талаби қарз
аз љониби зоминро (бевосита) пайдо мекунад ва зомин ҳақ надорад, ки нисбат ба
контрагент (қарздор) даъвои регресс намояд»101. Аз рўйи тарзи куҳнаи амали институти
замонат тибқи Қонуннома, агар шахс худаш бевосита эълон намояд, ки ман зомини ин ё
он шахс, нисбати чунин маблағ мебошам, ў ҳуқуқи даъвои регрессро аз даст медод.
Илова бар ин, тарзи дигари муносибат нисбат ба институти замонат дар ин санад
муқаррар карда шуда буд, ки агар зоминон уҳдадориро ба таври муштарак қабул
намоянд ҳам, дар сурати қобили пардохт будани қарздор, кредитор ҳуқуқи ба зомин
мурољиат карданро надошт102.
Дар муқаррароти дигар даъвои кредитор нисбат ба зомин қайд гаштааст, ки дар
ҳолати қобили пардохт будани қарздор, кредитор ҳуқуқ надорад, ки ба зомин вобаста
ба иљрои уҳдадорї мурољиат намояд.
Дар матни Қонуннома бевосита меъёрҳое муқаррар шудаанд, ки дар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии замони муосир идомат ёфтаанд.103

101 Периханян А.Г. Сасанидский

Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 171.
Моддаи 56, 17-57. 2 «Ҳамин тавр, Пусанвех, писари Озодмард (1) гуфт, ки агар онҳо чунин ҳуҷҷат тартиб медоданд: «Мо –
ҳамзоминон ҳастем», ё ҳатто онҳо эълон мекунанд, ки «дар иртибот ба маблағ (ашё, қарз)-и зикршуда мо (2) зоминони чунин шахс
мебошем», дар сурате, ки шахси асосӣ (қарздор) қобили пардохт бошад, (кредитор) ҳуқуқи ба зомин муроҷиат карданро (талабот
кардани уҳдадориро) надорад». Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 172.
103 Аз он ҷумла, тибқи моддаҳои 55, 17-56, 5 Қонуннома «Агар он эълон намояд: 3 нафар аз ман (маблағ) ҳамчун қарз гирифтанд,
(ва) шартнома дар чунин шакл бастанд: «мо ҳамзоминон ба ҳисоб меравем», он гоҳ аз ҳар кадом (онҳо), ки мехоҳад, ӯ ҳуқуқ дорад
талаб намояд (ҷуброни ҳамаи қарзро). Мегӯянд, ки (Дат) – Фарраҳв гуфта буд, агар ҳамаи онҳо қобили пардохт бошанд, дар ин
ҳолат низ аз ҳар кадоме (кредитор) хоҳад, талаб (ҷуброни қарзро) намояд ва шахси (пурра) ҷуброн мекунад, ҳуқуқ дорад ҳиссаи
дигаронро аз онҳо талаб намояд. Агар на (онҳо нагуфта бошанд) «Мо ҳамзоминонем», вале гуфта бошанд, ки «аз касе хоҳад, он
ҳуқуқ дорад (ҷуброни қарзро талаб намояд)» он гоҳ агар яке қарзро пурра пардохт намояд (аз номи ҳама), ӯ ҳуқуқ надорад, ки аз
дигарон (дигар зоминон) талаб намояд (ҷуброн дар қисми ҳиссаи муайяни қарз). Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. –
Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 168-169.
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Тибқи таљрибаи судии замони Сосониён аз рўйи амали Қонуннома, агар 2 нафар
шахс (алоҳида)» пул (ашё) ба қарз гирифта, эълон намоянд, ки онҳо ҳамзомин
мебошанд, он гоҳ агар контрагенти асосї (қарздор) қобили пардохт бошад, дар ин сурат
ягон даъво нисбат ба зомин буда наметавонад. Вале агар як шахс қарз (маблағ) гирад ва
шахси дигар эълон намояд, ки ў дар иртибот бо ин маблағ (ашё) зомин мебошад, дар ин
сурат низ ба монанди ҳолати пешина ҳал карда мешавад. Инчунин, агар контрагенти
асосї қобили пардохт набошад ва (кредитор) пардохтро аз зомин талаб намояд, баъдан
контрагенти асосї қобили пардохт шавад, дар ин ҳолат кредитор ҳуқуқ дорад, ки
даъвои судиашро нисбат ба зомин қатъ кунад ва дар ин сурат даъво нисбат ба қарздор
пешниҳод намояд. Ҳолати зикршуда дар амалияи судии Сосониён љой дошта, дар он
қайд шудааст, ки он ҳолати татбиқи меъёрҳои зикршуда дар таљрибаи судҳои он
замонро инъикос менамояд. 104
Ба ақидаи Периханян А.Г. бекор кардани шартномаи замонат аз љониби
кредитор пас аз ба охир расидани муҳлати иљрои қарзи асосї, ду ҳолатро ба вуљуд
метавонад орад, аввалан бекоршавии қарз, дувум натиљаи аз љониби қарздори асосї
љуброн кардани қарз. Шартномаи замонат пас аз иљрои уҳдадориҳои қарзї аз љониби
қарздори асосї ё зомин қатъ карда мешуд.105 Вале кредитор метавонист, то расидани
муҳлати муҳлати муайяншуда зоминро аз уҳдадорї озод намояд, агар се маротиба дар
шакли «аз замонати бисёр ту озод карда шудї» эълон дорад. 106
Ҳамин тавр, замонат дар Қонунномаи Сосониён такмил ёфта, ҳамчун яке аз
тарзи иљрои уҳдадорї, барои кафолати таваккали қарзї маъмулан истифода бурда
мешуд.
Марњилаи нави рушди институти замонат ба давраи исломии давлатдории
тољикон рост меояд, ки дар он ташаккул ва рушди институти замонат мушоњида
мегардад. Истилоњи замонат маънои қабул намудани масъулият аз рўйи даъво дар
Вобаста ба ин савол, тавре дар Ќонуннома қайд мегардад, Вехпаноҳ, ки мубади андарзпат буда, даъворо бо чунин роҳ ҳал
карда аст. Моддаҳои 57, 2-12 ва 59, 1-10-уми Қонунномаи Сосониён. Ниг.: Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН
Армянского ССР, 1973. – С. 177. Ҳамчунин муфассалтар ниг.: Эмомализода Н.Э. Ташаккул ва рушди қонунгузорӣ вобаста ба
институти замонат дар сарчашмаи таърихӣ – ҳуқуқии Қонунномаи Сосониён // Маљаллаи Академии њуќуќи Институти фалсафа,
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи илмӣ). – 2019. – №3 (31). – С. 128-130.
105 Ҳолати 2, 8-10-уми Қонуннома. Ниг.: Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 7.;
муфассалтар ниг.: Эмомализода Н.Э. Ташаккул ва рушди қонунгузорӣ вобаста ба институти замонат дар сарчашмаи таърихӣ –
ҳуқуқии Қонунномаи Сосониён // Маљаллаи Академии њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи
А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи илмӣ). – 2019. – №3 (31). – С.128-132.
106 Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. – Ереван: АН Армянского ССР, 1973. – С. 6-7.
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маљлисҳои судии дигар шахс, ки уҳдадории моддї дар назди соҳибмулки он дорад
(қабули кафолати иљрои уҳдадориҳо аз љониби шахси сеюм ба худ). Замонат мувофиқи
меъёрњои Қуръони карим, суннат ва тибќи таълимоти њуќуќи ислом иљозат дода
шудааст. Тибқи асосе, ки дар Қуръони карим аз суханони Аллоҳ дар ояти 72 сураи
Юсуф бармеояд: «Онҳо гуфтанд: Паймонаи подшоҳро гум кардаем ва барои касе, ки
онро биёрад, як бори шутур бошад (мегирад); ва ман ба ин (ваъда) зоминам». «Ман ба
ин (ваъда) зоминам», яъне ман ба ин љавоб дода, замонат медиҳам. Асоси дигари
мављудияти замонат дар ҳуқуқи исломї ин дар ояти 40, сураи Қалам омадааст: «Аз онҳо
бипурс, кадоме аз онҳо барои ин зомин аст»107. Вобаста ба суннатҳо оид ба иљозати
замонат дар ҳуқуқи ислом, Пайғомбари ислом Муҳаммад (с.) қайд менамоянд: «Ашёе,
ки барои истифодабарї ройгон дода шудааст, бояд (ба соҳибмулк) баргардонида
шавад. Шахси ашёро гирифта уҳдадорї дар шакли кафолат (зомин)-ро ба худ мегирад
ва қарз ба пардохт вољиб аст». Абу Довуди Тирмизї ин ҳадисро ҳадиси саҳеҳ
шуморидааст. Зомин кафил ба ҳисоб меравад ва замонат – ба худ гирифтани масъулият
мебошад. Муҳаққиқони исломї вобаста ба иљозати замонат ақидаи ягона дошта, ба он
фикранд, ки шариати исломї онро иљозат додааст, зеро аввалан ба ин мардум эҳтиёљ
доранд ва дувум замонат қарздорро аз љуброни зарар (як муддат) нигоҳ медорад108.
Тибқи талаботи њуќуќи исломї замонат панљ аломат дорад: шакл, зомин,
кредитор, замонатдиҳанда ва предмети замонат. Вобаста ба шакли замонат, розигии як
зомин кофї аст, ҳамчунин эътибори замонат аз розигии шахси ба манфиати ў
зоминшуда (қарздор) аҳамият надорад. Шарти асосии зомин новобаста аз љинсияти ў,
бояд аз шахсоне ба ҳисоб равад, ки ҳуқуқи ихтиёри садақа доданро дошта бошад, зеро
ки замонат ба садақаи ихтиёрї (аҳд) дохил мешавад109. Бинобар ин, ба сифати зомин
шахсони қобилияташон маҳдуд, шахсони камақл, кўдакон, ҳамчунин шахсоне, ки
нисбат ба онњо ихтиёрдории моликияташон аз рўйи беаҳамиятї ва беақлиашон манъ

107 Қуръони Карим / Тарҷима ва тавзеҳот ба забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2011. –

С. 569-1343.
Дамир Хайруддин. Ручательство и гарантия. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: Нttp://musulmanin.com/fikh-torgovli-razdel8-ruchatelstvo-i-garantiya.html (санаи муроҷиат: 10.09.2019).
109 Аз инҷо , ќарздор – тарафе, ки аз рӯи ӯ замонат дода мешавад; кредитор – шахсе, ки замонат ба манфиати ӯ мебошад; зомин –
шахсе мебошад, ки ба қарздиҳанда аз рӯи супориш ва мувофиқи дастурамали қарздор замонат медиҳад. Муфассалтар ниг.
Мухаммед Таки Усмони. Условия поручительства в мурабаха // [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
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ва ё мањдуд карда шудаанд, баромад карда наметавонанд. Аз чунин шахсон на танҳо
замонат, балки кафолат низ қабул карда намешавад.
Вобаста ба эътиборнокии шартнома розигии кредитор талаб карда намешавад,
дар фарқият аз зомин, ки розигии ў шарти асосии эътиборнокии аҳдҳо ба шумор
меравад. Шартномаи замонат ду намуд мешавад: молї (замонати молиявї) ва љисмонї
(замонат ба дархости шахсияти муайян). Як қатор ҳолати қонунии њуќуќи исломї
вобаста ба замонат қайд намудаанд:
1. Замонат бо дархости ҳар шахсе, ки қарзи моддї дорад, эътиборнок мебошад.
2. Замонат (кафолат) бебозгашт баста шуда, ройгон мебошад ва барои он маблағ
пардохт карда намешавад.
3. Замонат ба дархости шахсоне, ки нисбат ба онҳо љазои ҳадд дода шудааст,
беэътибор аст.
4. Замонат ба дархости шахсоне, ки нисбат ба онҳо љазои қасос таъин шудааст,
беэътибор аст.
5. Вафоти шахсе, ки аз рўйи ў замонат дода шудааст, зоминро аз уҳдадорї аз
сабаби имконнопазирии пешниҳоди супоришдиҳанда дар суд озод менамояд.
6. Зомине, ки ба худ қарзи шахси дигарро қабул кардааст (замонати моддї),
барои љуброни он кафил мегардад, агар қарздори асосї пардохти қарзро кашол диҳад,
пардохт нанамояд ё муфлис шавад.
7. Зомине, ки қарзи шахси дигарро қабул намекунад, кафили љуброни он ба
ҳисоб намеравад, зеро ки замонати ў барои муқаррар кардани шахсият ва расонидани
зомин ба суд, ки ба худ қарзи шахси дигарро қабул кардааст, маҳдуд мегардад.
8. Замонати љисмонї боэътибор аст. Чунин шакли замонат шахсро уҳдадор
мекунад, ки замонатдиҳандаи кредитор ё шахси дигарро ба суд расонад110.
Яке аз олимони шинохтаи ҳуқуқи исломї Муҳаммад Таќии Усмонї дар
мақолааш «Шартҳои замонат дар муробаҳа»111 қайд менамояд: «Дар амалияи тиљорати
муосир шартномаи замонатро зомин, ҳамчун қоида бе фоида ба даст овардан аз

Дамир Хайруддин. Ручительство и гарантия. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: Нttp://musulmanin.com/fikh-torgovli-razdel8-ruchatelstvo-i-garantiya.html (санаи муроҷиат: 10.09.2019).
111 Муфассал ниг.: Мухаммед Таки Усмони. Условия поручительства в мурабаха // [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
Нttp://islam.ru/content/economica/30921 (санаи муроҷиат: 10.09.2019).
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қарздор ба сомон намерасонанд. Дар таҳқиқҳои анъанавии фиқҳ ақидаи ягонаи таљриба
оид ба замонат тасдиқи худро ёфтааст, ки мутобиқи он: замонат – ин санади ихтиёрї ва
ройгон, яъне бе ягон пардохт аз љониби қарздор мебошад. Ниҳоятан, он чизе, ки зомин
талаб карда метавонад, ин љуброни харољотест, ки барои барасмиятдарории
шартномаи замонати мазкур сарф шудааст, вале замонат худ ба худ наметавонад
пардохт ё иљро карда шавад. Ин омил манъ карда шудааст, ки шахсе қарзро ба шахси
дигар пешниҳод менамояд, наметавонад барои ин маблағ талаб намояд, зеро чунин
амал судхўрї эътироф мешавад. Зомин ба манъкардаҳо дохил шуда, ба ў ягон хел
маблағ дода намешавад. Агар худи қарздор маблағи қарзашро пардохт карда
натавонад, зомин танҳо уҳдадории пардохти қарзи пардохтнакардаи қарздорро ба уҳда
мегирад. Ҳатто агар шахс аз шахси дигар қарз гирад ва қарздиҳанда барои таъмини
иљрои он дар ҳолати иљрои номатлуби қарздор зомин талаб намояд, зомин бошад дар
навбати худ розї мешавад, ки ў қарзро дар љояш пардохт менамояд112, масалан, агар
қарздор ба ў барои ин амал, яъне аз 100 сомонї қарз гирифта бошад, ба ў 110 сомонї
бармегардонад ё ин ки шахси сеюм барои иљрои қарз розї мешавад ва 10% ҳаққи
хизмат талаб менамояд. Дар ҳар ду ҳолат низ меъёри замонат амал мекунад, вале
гирифтани фоида ё ҳаққи хизмат манъ карда шудааст, яъне шартномаи замонат аз
нигоҳи ҳуқуқи исломї ройгон бояд баста шавад. Аммо нуқтаи назари муҳаққиқони
муосир дигаргуна аст. Онҳо замонатро махсусан дар муомилоти байналхалқї муҳим
мешуморанд, дар ҳоле, ки харидор ва фурўшанда якдигарро намешиносанд ва маблағи
мол низ дарҳол пас аз қабули он пардохт карда намешавад. Дар ин миён бояд
миёнаравҳо бошанд, ки ҳамчунин зомин ё кафили пардохти маблағ баромад намоянд.
Вале зомин ё кафиле, ки чунин хизматро дар ҳаљми муайян ройгон мерасонад, ниҳоят
мушкил мебошад.
Ҳамин тавр, замонат дар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломї муқаррар гардида, он дар
муносибатҳои гражданї – ҳуқуқї ихтиёрї ва ройгон амалї мегардад113.

Мухаммед Таки Усмони. Условия поручительства в мурабаха // [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
Нttp://islam.ru/content/economica/30921 (санаи муроҷиат: 10.09.2019).
113 Муфассалтар ниг.: Эмомализода Н.Э. Ташаккул ва рушди институти замонат дар сарчашмаҳои ҳуқуқи
исломӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. (маҷаллаи илмӣ). – 2020. –
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Дар даврони шўравии рушди давлатдории тољикон ташаккули инcтитути
замонат дар кишвар махсусиятњои худро пайдо мекунад114. Дар ҳудуди Тољикистон аз
замони ташкил шудани Генерал - губернатории Туркистон (11 (23) июли соли 1867)
қонунгузории Россияи подшоҳї амал мекард ва институти замонат мавриди истифода
қарор дошт. Исботи ҳолати мазкур аз қиссаи «Марги судхўр»-и адиби шўравии тољик
Садриддин Айнї бармеояд, дар яке аз ҳолат оид ба мавриди истифода қарор доштани
институти замонат қайд гашта, дар љараёни мубоњисаи қарзї Қорї-ишкамба аз
қарзгиранда мепурсад: «Бисёр хуб, ин тавр бошад чанд танга қарз гирифта чї қадар
фоида додан мехоҳед ва заркафилатон кист? Деҳқон ба суоли дувуми Қорї-ишкамба, ки
«заркафилатон кист» буд, љавоб додан хоста давом намуд: – Модом ки ман
заминҳоямро бо васиқаи қозї ба шумо гарав медиҳам, боз заркафил барои чї даркор
аст? Агар ман пули шуморо дода натавонам, шумо заминҳоямро фурўшонда қарзи
худро мерўёнед. Заркафил вақте даркор мешавад, ки қарздор чизи ба гаравдиҳанда
надошта бошад, ё чизе ба гарав надиҳад»115. Ҳолати мазкур шаҳодати воқеии дар он
замон истифода шудани институти замонат бо номи «заркафил»116 мебошад.
Муњаќќиќ О.С. Иоффе вобаста ба институти замонат дар марњилаи шўравии
рушд дуруст қайд намудааст, ки «доираи татбиқи амалии замонат на он қадар бузург
аст. Шаҳрвандон дар муносибатҳои худ онро кам истифода мебаранд»117. Кодекси
аввалини граждании замони Шўравї соли 1922 қабул шуда, дар худ меъёрҳои пешин
дар бораи замонат ҳамчун як навъи тарзи иљрои уҳдадориро нигоҳ дошт (моддаҳои 236
– 250), вале онҳо дар амал кам татбиқ мешуданд. Кодекси мазкур дар ҳудуди ЉМШС
Тољикистон дар ҳайати Ўзбекистон пас аз он ЉШС Тољикистон низ то соли 1965 амал
мекард. Он аввалин қонуни амалкунандае ба шумор мерафт, ки мафҳуми замонатро
пешбинї карда буд, мутобиқи м. 236 «Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор
мешавад, ки дар назди кредитори шахси сеюм барои иљро намудани уҳдадориҳои он

Эмомализода Н.Э. Пайдоиш ва рушди институти замонат дар Русия ва Тоҷикистон // Маљаллаи
Академии њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ (маҷаллаи
илмӣ). – 2019. – №4 (32). – С. 91-97.
115Садриддин Айнӣ. Марги судхур (қисса). – Душанбе: «Адиб», 2010. – С. 100-102.
116 Тибқи он «Зомин – заркафил касест, ки дар байни қарздиҳанда ва қарзгиранда миёнравӣ мекунад ва кафил мешавад, ки агар
қарздор пули қарзҳоро дар вақташ дода натавонад, худи ӯ ин маблағро адо намояд». Садриддин Айнӣ. Марги судхур (ќисса). –
Душанбе: «Адиб». – 2010. – С. 99.
117 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – С. 181.
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дар ҳаљми пурра ё қисман љавобгар бошад»118. Њангоми танзими замонат қонунгузори
шўравї дар фарқият аз лоиҳаи “Уложенияи гражданї, роҳи на фаронсавї, балки
олмониро интихоб намуд. Дар натиља замонат дар фасли 2 «Ҳуқуқи уҳдадорї», дар
боби 8, зербоби 3 дар қатори институтҳо оид ба намудҳои алоҳидаи уҳдадорї љой дода
шуда буд.
Пас аз Кодекси граждании замони шўравї (аз соли 1922), бори аввал санаи 28
декабри соли 1963 бо қарори Шурои Олии ЉШС Тољикистон Кодекси граждании
ЉШС Тољикистон қабул гардида, он аз 1 январи соли 1965 он мавриди амал қарор дода
шуд119. Дар кодекси мазкур замонат ҳамчун тарзи иљрои уҳдадорї дар фасли 3 «Ҳуқуқи
уҳдадорї», дар боби 18, моддаҳои 215-220 муқаррар карда шуда буд. Ба кодекси мазкур
аз сабаби оне, ки институти мазкур дар таљриба кам истифода мегашт, тағйиротҳои
љузъї ворид карда шуд, аз љумла, мутобиқи м. 215 кодекси соли 1963 мафҳуми замонат
чунин пешбинї карда шуда буд: «Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад,
ки дар назди кредитори дигар шахс барои иљро намудани уҳдадориҳои худ пурра ё
қисман љавобгар бошад». Яъне калимаи «шахси сеюм» ба «шахси дигар», калимаи «он»
ба «худ» тағйир дода шуда, калимаи «дар ҳаљми» аз кодекси нав хориљ шудааст. Илова
бар ин, фарқияти дигар ин иљрои уҳдадории зоминон мебошад, ки дар кодекси соли
1922 м. 240 нисбат ба онҳо танҳо љавобгарии муштарак пешбинї шуда буд. Дар
кодекси соли 1963 м. 216 бошад, нисбат ба зоминон љавобгарии муштарак пешбинї
шуда, «агар дар шартномаи замонат тартиби дигар пешбинї нашуда бошад» илова
карда шуд. Ҳамчунин, вобаста ба қатъ гаштани замонат дар м. 249 кодекси соли 1922
гуфта мешавад, ки «Замонат бо қатъ гаштани уҳдадории асосї қатъ карда мешавад»120,
дар м. 220 кодекси соли 1963 бошад муқаррар мегардад, ки «Замонат бо қатъи
уҳдадориҳои таъминнамудааш қатъ карда мешавад»121. Дар дигар њолатњо меъёрњои
кодекси соли 1922 боќї монд.

Гражданский кодекс РСФСР 1922. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://pravo.gov.ru/proxy/ips
/?docbody=&prevDoc=102013669& backlink =1&&nd=102010099 (санаи муроҷиат: 05.05.2018).
119 Кодекси граждании Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 3.
120
Гражданский кодекс РСФСР 1922. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://pravo.gov.ru/proxy/ips
/?docbody=&prevDoc=102013669& backlink =1&&nd=102010099 (санаи муроҷиат: 05.05.2018).
121 Кодекси граждании Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 80.
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Барњам хўрдани Иттифоќи Шўравї ва ба даст овардани истиқлолият аз љониби
Љумҳурии Тољикистон, гузариш аз иқтисодиёти нақшавї ба иқтисодиёти бозорї,
зарурати пурра ва ё қисман тағйир додани қонунгузорї ва низоми идоракунии иқтисоди
бозориро ба миён овард. Аз љумла, яке аз санади меъёрии ҳуқуқии муҳимтарин дар
соҳаи иқтисодиёти бозорї ин Кодекси гражданї мебошад, ки қисми якуми он бори
аввал дар замони соҳибистиќлолии Тољикистон соли 1999 қабул қарда шуда, он аз 1
январи соли 2000 мавриди амал қарор дода шуд. Дар кодекси мазкур, ки имрўз кодекси
амалкунандаи Љумҳурии Тољикистон мебошад, институти замонат ҳамчун навъи тарзи
таъмини иљрои уҳдадорї дар моддаҳои 390 – 396, зербоби 5, боби 22, зерфасли 1, фасли
сеюм муқаррар карда шудааст.
Дар Кодекси граждании амалкунанда мафҳуми замонат ба монанди
муқаррароти кодекси граждании соли 1963 пешбинї шуда бошад ҳам, вале нисбат ба
кодексҳои пешина як қатор навгониҳо муқаррар карда шудаанд, ба монанди:
1.Дар кодексҳои пешина муқаррарот оид ба таъмини уҳдадориҳои минбаъда
пешбинї нашуда буд, дар кодекси амалкунанда бошад, тибқи қисми 2, м. 390
«Шартномаи замонат инчунин љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда, низ баста
шуданаш мумкин аст» пешбинї шудааст122.
2.Вобаста ба иљрои уҳдадории муштарак (солидарї) аз љониби қарздор ва
кредитор дар кодексҳои пешин низ муқаррар шуда буд, вале уҳдадории субсидиарї
бори аввал бевосита дар кодекси амалкунанда муқаррар шудааст, аз он љумла тибқи
қисми 1, м. 392 «Ҳангоми иљро нанамудан ё иљрои номатлуби бо замонат таъмин
кардани уҳдадорї зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти
субсидарии зоминро пешбинї накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак љавобгар
мебошанд» пешбинї карда шудааст.
3. Дар кодекси амалкунанда вобаста ба иљрои уҳдадорї ҳамчун зомин, аз љониби
субъектони махсус, аз он љумла бонк ё дигар муассисаи кредитї, шахси суғуртакунанда
ё дигар шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї анљом медиҳад,
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми I) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - №
5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м.
504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. – № 1334.
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муқаррар шуд, ки ин муқаррарот дар қисми 4, м. 392 «Агар замонати аз љониби қарздор
иљро кардани уҳдадориро бонк ё дигар муассисаи кредитї, шахси суғуртакунанда ё
дигар шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї анљом медиҳад, ба
уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад,
зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар замонатнома зикршуда масъулият
дорад» пешбинї карда шуд, ки ин меъёри махсус вобаста ба субъектони махсус
мебошад. Дар робита ба ин масоил дар боби минбаъда тањлилњои муфассал пешнињод
мегардад.
4. Меъёри дигари нав ин вобаста ба даъвои регресс аз љониби зомин нисбат ба
уҳдадории иљрокардааш мебошад, ки дар он ҳуқуқҳои моликиятии зомин бевосита
ҳимоя мегарданд ва он дар қисми 1, м. 394 КГ ҶТ мустаҳкам гаштааст. Мутобиқи он
«Ба зомини уҳдадориашро иљронамуда ҳуқуқи кредитор оид ба ин уҳдадорї ва ҳуқуқи
марбути кредитор ҳамчун гаравгир, дар он ҳаљме, ки зомин талаботи кредиторро қонеъ
намудааст, мегузарад. Зомин ҳамчунин ҳақ дорад аз қарздор пардохти фоизи маблағи
ба кредитор додашуда ва љуброни дигар зиёнеро талаб намояд, ки бинобар масъулияти
назди қарздор ба ў расидааст». Меъёри мазкур диспозитивї мебошад, онро зомин ҳуқуқ
дорад ва метавонад истифода намояд ё истифода накунад. Мутобиқи талаботи қисми 4,
м. 394 Кодекси мазкур «Агар дар қонун, дигар санади ҳуқуқї ё шартномаи байни зомин
ва қарздор тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад ва аз муносибати байни онҳо
барнаояд, қоидаҳои муайяннамудаи моддаи мазкур, татбиқ карда мешавад» маълум
мешавад, ки м. 394 диспозитивї буда, он метавонад, ки бо дигар санади ҳуқуқї ё
шартномаи байни зомин ва қарздор тартиби дигар муқаррар карда шавад.
5.Тибқи талаботи м. 395 Кодекси амалкунанда: «Қарздоре, ки уҳдадории бо
замонат таъминшударо иљро кардааст, вазифадор аст фавран зоминро аз ин огоҳ созад.
Дар акси ҳол, зомине ки уҳдадориҳояшро дар навбати худ иљро кардааст, ҳақ дорад аз
кредитор маблағи беасос гирифтаашро рўёнад ё ба қарздор талаботи акс (регрессивї)
арз намояд. Дар ҳолати ба қарздор арз намудани талаботи акс (регрессивї) қарздор ҳақ
дорад аз кредитор танҳо маблағи беасос гирифтаашро рўёнад». Мутобиқи талаботи
моддаи мазкур, зомин ҳуқуқи аз кредитор рўёнидани маблағи беасос гирифтаашро
пайдо кард, вале ин муқаррарот дар кодексҳои пешина мављуд набуд, дар онҳо дар
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ҳолати боло зикршуда, танҳо қарздор нисбат ба кредитор ҳуқуқи даъвои маблағи беасос
гирифтаашро дошт.
6. Дар кодексҳои пешин ҳолати қатъгардии замонат ҳамчун қоидаи умумї, танҳо
дар як њолат пешбинї шуда буд, дар кодекси амалкунанда якчанд ҳолат муқаррар карда
шудааст, аз он љумла мутобиқи қисмҳои 1-3-и м. 396 «1. Замонат бо қатъи уҳдадории
таъминнамудааш (ҳолати якум), инчунин дар ҳолати тағйир ёфтани ин уҳдадорї, ки
боиси афзудани масъулият (ҳолати дуюм) ё бидуни розигии зомин ба ў дигар оқибатҳои
номусоид меоранд (ҳолати сеюм), қатъ мегардад. 2. Агар зомин ба кредитор дар
мавриди љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав розигї надода бошад, замонат
ҳангоми ба шахси дигар гузаронидани қарзи бо замонат таъминшудаи уҳдадорї қатъ
мегардад (ҳолати чорум). 3. Замонат ҳангоме, ки кредитор қабули иљрои дурусти
пешниҳоднамудаи қарздор ё зоминро рад мекунад, қатъ мегардад (ҳолати панљум)».
Бояд қайд кард, ки ба монанди меъёри қисми 3-юми моддаи болозикршуда дар м. 248уми кодекси граждании соли 1922 муқаррарот мављуд буд, вале он дар Кодекси
граждании соли 1963 пешбинї нашуда буд.
7. Ҳолатњои қатъ гаштани шартномаи замонат дар кодекси амалкунанда
мушаххасу мукаммал муқаррар карда шудааст. Вобаста ба ин дар кодексҳои пешин
(кодекси соли 1922 м. 250, кодекси соли 1963 м. 220) агар кредитор вобаста ба иљрои
уҳдадорї ба зомин даъво пешниҳод намекард, муҳлати қатъ гаштани замонатро се моҳ
пас аз фаро расидани муҳлати иљрои уҳдадорї пешбинї мешуд. Вале дар кодекси нав,
қисми 4 м. 396 муқаррар карда шуд, ки «Замонат бо гузашти муҳлати дар шартномаи
замонат зикршуда, ки барои ҳамин муҳлат дода шудааст, қатъ мегардад». Ҳамчунин,
агар муҳлат дар шартнома муқаррар нашуда бошад, дар кодекси нав низ дар моддаҳои
зикршуда муҳлати як сол муқаррар карда шудааст, мутобиқи он «Агар муҳлат муайян
нашуда бошад, он ҳангоме қатъ мегардад, ки кредитор дар љараёни як сол аз рўзи фаро
расидани иљрои уҳдадории бо замонат таъминшуда ба зомин арзи даъво накарда
бошад». Илова бар ин, агар муҳлати иљрои уҳдадории асосї муайян карда нашуда ва
муайян шуданаш ҳам номумкин ё бо лаҳзаи бозпасталабкунї муайян карда шуда
бошад, мутобиқи кодекси амалкунанда «агар кредитор ба зомин дар тўли ду сол аз рўзи
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бастани шартномаи замонат арзи даъво накарда бошад, замонат қатъ мегардад»123.
Чунин меъёр дар кодексҳои пешин мављуд набуд.
Ҳамчунин, дар қисми 1, м. 393 КГ ЉТ муқаррар шудааст, ки «Агар аз шартномаи
замонат тартиби дигаре барнаояд, кафил ҳақ дорад ба кредитор оид ба талаботаш, ки
нисбат ба он қарздор метавонист арз кунад, эътироз намояд», вале дар асл кафил аз
зомин фарқ менамояд, ки мо онро дар бобњои минбаъдаи рисола муфассал мавриди
таҳлил қарор медиҳем. Ба андешаи мо, муқаррароти мазкур дар ин кодекс бањсталаб
мебошад. Вобаста ба он, пешниҳод менамоем, ки дар қисми 1, м. 393 КГ ЉТ калимаи
«кафил» ба «зомин» иваз карда шавад.
Хулоса, таърихи пайдоиш ва рушди институти замонатро дар љањон дар шакли
умумитарин метавонем ба чор давра људо намоем:
1. Давраи қадимтарин (Қонуни Хаммурапї);
2. Давраи қадим (Ориё ва Ҳинди Қадим)
3. Давраи охири дунёи ќадим ва гузариш ба асрњои миёна (Рими Қадим)
4. Давраи миёна (қабули Кодекси Наполеон ва Уложенияи граждании Олмон
(минбаъд УГО))
5. Давраи нав
Инчунин, ташаккул ва рушди институти замонат дар ќонунгузории давлатҳои
ҳудуди Тољикистонро ба якчанд давраҳои људо намудан ба мақсад мувофиқ мебошад.
Ба андешаи мо чунин марњилањоро људо кардан мумкин аст:
1. Замонат дар њуќуќи зардуштї – давраи қадимтарин ва то асрњои миёна
(Авесто, Ќонунномаи Сосониён);
2. Замонат дар њуќуќи исломї (Қуръон ва таълимоти њуќуќї);
3. Замонат дар давраи гузариш (Аморати Бухоро ва Генерал-губернатории
Туркистон);
4. Замонат дар њуќуќи шўравї (1922-1991);
5. Замонат дар њуќуќи давлати соҳибистиқлоли Тољикистон (1991-2022).

123 КГ ҶТ (ќисми I) аз 30-юми
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Ғайр аз ин, аз рўйи мазмун ва моҳияти замонат дар давраҳои номбурда онро ба се
марњила: тоинқилобї, баъди инқилобї ва муосир људо намудан мумкин аст.
Ташаккул ва рушди институти замонатро таҳлил намуда, ба хулоса омадан мумкин
аст, ки институти мазкур яке аз шаклҳои қадимаи уҳдадориҳои шартномавї мебошад, ки
дар манбаи муосири ҳуқуқї дар дар заминаи моликияти хусусї ва рушди соҳибкорї нақши
муҳимро ишғол намуда, имкон медиҳад, ки ҳамкории мураккаби субъектҳои ҳуқуқи
гражданї ва соҳибкорї баҳри расидан ба мақсади умумї таъмин карда шавад.
Ҳамин тавр, институти замонат ҳамчун тарзи иљрои уҳдадорї аз њуќуќи
Бобулистону Њинди қадим замина гирифта, аз љониби ҳуқуқшиносони Рими Ќадим ва
Сосониён, минбаъд фаќењони ислом ташаккул дода шуда, сипас дар давлатҳои
соҳибихтиёри замони нав ва навтарин, аз он љумла дар Тољикистон то ба имрўз ба
тариќи идомат такмилу рушд меёбад. Он аз рўйи манбаи ҳуқуқи давлатҳо кодексҳои
гражданї ё тиљоратї, дар қонунҳои алоҳида дар боби уҳдадорї ва ё шартномаҳо
пешбинї ва мавриди амал қарор дода шуда, дар амалияи муомилоти гражданї-ҳуқуқї
истифода мегардад.

§ 1.2. Мафҳуми замонат ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї
Мафҳум – фикр, ақида, ғоя, андеша мебошад, ки дар шакли љамъбастї предметҳо
ва падидаҳои воқеият ва алоқаҳои байни онҳоро бо роҳи инъикоси нишонаҳои умумї
ва махсуси онҳо ифода мекунад124. Дар њар як соњаи илм манбаи истилоњоти илмии хоси
танњо њамин илм истифода бурда мешавад, аз ин сабаб, истилоњи «забони илм» ба вуљуд
омадааст. Истилоњот гуфта маљмуи калима ё иборањоро меноманд, ки он мафњуми
муайяни соњаи махсуси илм, техника, санъат, фаъолият ва ѓайраро ифода менамояд.125
Истилоњоти њуќуќї гуфта дар забони њуќуќї мафњум, калима ё иборањоеро меноманд,
ки моњият ва мазмуни њуќуќї доранд, яъне дар илмњои њуќуќї истифода гардида

124 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ.
125 Сайфуллоев Н.М., Ивлев В.Ю. Мантиқ.

– Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – С. 131.
– Душанбе, 2013. – С. 54.
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ањамияти њуќуќї пайдо кардаанд, чунки онњо мафњуми њуќуқиро ифода менамоянд ва
њангоми маърифати зуњуроти олами моддї аз нигоњи њуќуќ, истифода бурда мешаванд.
Аслан ду навъи мафњуми њуќуќро фарќ мекунанд: нисбатан њуќуќї ва махсусан
њуќуќї. Мафњумњои махсусан њуќуќие, ки дар соњањои гуногуни њуќуќ истифода
мешаванд, дар навбати худ ба 2 зергурўњ људо мешаванд: умумї (куллї) ва махсус.
Мафњумњои умумї дар назарияи умумии њуќуќ, ки њамчун асоси методологии њуќуќи
соњавиро ташкил медињад ба таври васеъ истифода мешаванд126. Масалан, мафњуми
субъект дар назарияи умумии њуќуќ мављуд аст, ки барои њамаи соњањои њуќуќ хос
мебошад. Мафњумњои махсуси соњавї хусусияти соњаи мушаххаси њуќуќро ифода
менамоянд. Масалан, замонат мафњуми мушаххаси њуќуќие мебошад, ки ба соњаи
њуќуќи гражданї хос аст.
Тибқи талаботи қисми 1, м. 50-и ҚЉТ «Дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқї» аз 30
майи соли 2017, № 1414, «Истилоњоти санади меъёрии њуќуќї бояд бо истифода аз
калима ва иборањои оммафањм тартиб дода шавад»127. Аз муќаррароти меъёри мазкур
бармеояд, ки истилоњоти санадњои меъёри њуќуќї тарз ва тартиби худро доранд ва њар
санади меъёри њуќуќї дар худ мафњум ва ё истилоњњоро пешбинї менамояд.
Азбаски таҳқиќоти мазкур ба падидаи замонат бахшида шудааст, дар љараёни
тањлили боло муайян гардид, ки замонат истилоњи хоси соњавии њуќуќ мебошад.
Мафҳуми замонат дар қонунгузории ҳар давлат ва адабиёти илмии соњаи илми ҳуқуқи
гражданї ба тарзҳои гуногун тафсир ва маънидод мегардад. Аз он љумла, мафњуми
замонат дар баъзе сарчашмањои меъёри њуќуќї ва илмии ватанию хориљї аввалан аз
нуқтаи назари шартнома, дар ќисмати дигар аз нуқтаи назари уҳдадорї ва масъулияти
зомин муайян карда шудааст128.
Пеш аз њама, мафњуми замонат дар қонунгузории хориљї аз нуқтаи назари
шартнома ифода ёфтааст. Масалан, мутобиқи қисми 1, м. 361-уми Кодекси граждании
Федератсияи Россия «Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди
кредитори дигар шахс, барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадориҳои он љавобгар

126 Сайфуллоев Н.М., Ивлев В.Ю. Мантиқ.
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ҚҶТ «Дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ» аз 30 майи соли 2017, № 1414 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
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128 Ниг.: Наталья М.А.. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. Дисс… канд. юрид. наук. – Иркутск,
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бошад»129. Ҳамчунин, тибқи талаботи м. 765-уми УГО «Аз рўйи шартномаи замонат,
зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди шахси сеюм барои иљрои уҳдадории охирин
љавобгар бошад»130.
Илова бар ин, мутобиқи м. 6 Қонуни Љумҳурии Мардумии Чин «Дар бораи
таъмини уҳдадорї (кафолатҳо)» «Замонат дар Қонуни мазкур – созишнома байни
зомин ва кредитор, ки тибқи он зомин уҳдадор мешавад мутобиқ ба шартнома
уҳдадориро иљро намояд ё љавобгариро дар ҳолати иљро накардани қарздор қабул
намояд»131, муқаррар шудааст.
Қисмати дигари қонунгузории хориљї мафњуми замонатро аз нуқтаи назари
уҳдадорї ва масъулияти зомин муќаррар мекунанд. Чунончи, тибқи м. 2288 Кодекси
граждании Фаронса «Он касе, ки дар уҳдадорї ҳамчун зомин баромад менамояд, ба худ
дар назди кредитор масъулияти иљрои ин уҳдадориро қабул мекунад, агар онро худи
қарздор иљро накарда бошад»132.
Дар қонунгузории граждании Тољикистон мафҳуми замонат тавассути
шартномаи замонат ифода гардидааст. Аз он љумла, мутобиқи қисми 1, м. 390 КГ ЉТ
«Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар
шахс барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадориҳои он љавобгар бошад»133.
Барои ошкор намудани мафњуми замонат муайян кардани моњияти он мусоидат
менамояд. Моҳият ин муайянкунандаи воқеият, аслият ва љавҳари ин ё он ашё ва
падида мебошад. Замонат яке аз усулҳои нисбатан паҳнгардидаи таъмини иљрои
уҳдадорї ба ҳисоб меравад. Моҳияти замонат аз он иборат аст, ки шахси сеюм – зомин
ба зиммаи худ уҳдадорї қабул мекунад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои аз
љониби қарздор иљро накардани уҳдадориҳо масъулият мегирад. Ҳамин тавр, дар
шахсияти зомин кредитор боз як қарздорро ба даст меорад, ки нисбат ба қарздор оид ба
129 Гражданский кодекс Российской Федерации. 4-е издание. – М.: Норма, 2004. – С. 472.

Гражданское уложение Германии. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://oceanlaw.ru/wp-content/uploads/2018/02/1900- 1.pdf (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
131
Закон КНР «Об обеспечение обязательств (гарантиях)». [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
https://chinalaw.center/category/civil_law/ (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
132 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code Napoléon) / Перевод с французкого В.Н.
Захватаева. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://infotropic.ru/grazhdanskij-kodeks-frantsii/ (санаи муроҷиат: 1.10.2019) .
133 КГ ҶТ (Қисми якум) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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уҳдадории таъминшаванда иловагї мебошад.134 Ба таври дигар, моҳияти институти
замонат дар қатори дигар тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї ин нисбат ба кредитор
таъмин намудани ҳуқуқҳои иловагї мебошад, ки ў дар мавриди аз љониби қарздор иљро
накардан ё номатлуб иљро кардани уҳдадориҳояш метавонад аз онҳо истифода
барад.135
Ҳуқуқшиносони ватанию хориљї мафҳумҳои гуногуни замонатро пешниҳод
менамоянд.

Таҳти

мафҳуми

замонат

(burgschaft,

le

cautionnement,

surety,

поручительство) шартномаи байни зомин ва кредитори қарздори асосї фаҳмида
мешавад, ки аз рўйи он зомин дар назди кредитор барои иљро накардани уҳдадорї аз
тарафи қарздори асосї љавобгар мебошад. Дар давлатҳои ба ном «ҳуқуқи умумї» таҳти
мафҳуми замонат (suretyship) ё кафолат (garanty) уҳдадории кафил ё зомин дар назди
кредитор фаҳмида мешавад, ки дар сурати иљро накардани уҳдадории қарздори асосї
дар назди кредитор ба вуљуд меояд136.
Расман ҳамчун қоидаи умумї тибқи қонунгузории амалкунандаи гражданї
зомин вазифадор аст ҳамон амалҳоеро, ки ба иљро кардани онҳо қарздор вазифадор
буд, иљро кунад. Вобаста ба мафҳуми замонат аз рўйи љавобгарии зомин тибқи
шартнома дар илмї ҳуқуқи гражданї аз љониби муҳаққиқон ва олимон якчанд
консепсияҳо коркард карда шудаанд.
Яке аз консепсияи пешниҳодшуда ин консепсияи пешниҳоди ҳамарзиш137
мебошад, ки онро ҳамчун «замонат-уҳдадорї»138 низ меноманд. Тибқи он кредитор
ҳуқуқ пайдо мекунад, ки он чизеро дар сурати бастани шартнома бо қарздор, ҳамчунин
бо шахси сеюм – зомин кўшиш мекард, ба даст орад. Маҳз дар ҳамин намуд дар ҳуқуқи
римї институти замонат вуљуд дошт ва то ҳол ҳангоми иљрои уҳдадории пулї – ҳолати
асосии истифодашавии он дар муомилоти гражданї – ҳуқуқї вуљуд дорад. Дар сурати
иљро накардан ё иљрои номатлуби уҳдадорї кредитор тамоми маблағе, ки қарздор
Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири КГ ҶТ (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф»,
2010. – С. 793.
135 Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум/ Муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ,
профессор Ғаюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 287.
136 Ниг.: Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе:»Донишварон», 2017. – С. 492.
137 Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дисс.. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 51.
138 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М., 1998. – С. 2130; Инчунин, ниг.: Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения // Гражданское право: актуальные
проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белов. – М., 2009. – С. 733-739.
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уҳдадор буд онро пардохт намояд, аз он љумла љуброни маблағи қарзи асосї, фоизҳо ва
дигар зарарҳоро аз зомин талаб менамояд. Дар илми ҳуқуқи гражданї аксарияти
муњаќќиќон чунин шарҳи уҳдадории зоминро љонибдорї мекунанд. Илова бар ин, дар
аксар ҳолатҳо он ҳамчун уҳдадории иљро кардани уҳдадории асосї маънидод карда
мешавад. Дар доираи консепсияи мазкур нуқтаи назари мазкурро муҳаққиқ Грин О.С.
интерсессионї номидааст139. «Интерсессия» (тарафгирї) – ин ба таври шартномавї
қабул кардани уҳдадории ягон шахс аз тарафи шахси дигар мебошад»140. Белов В.А.
интерсессия (интерсессияи ғайрифаъол) - ро ҳамчун ивазкунии қарздор меҳисобад, ки
асоси онро шартномаи кредитор бо қарздори нав ташкил медиҳад141.
Замонатро ҳамчун як намуди интерсессия бевосита Нолкен А.М. таҳқиқ карда,
чунин қайд кардааст, ки зомин «уҳдадории шахси дигарро ба зиммаи худ мегирад»142,
ҳамчунин олимони олмонї Х.Ф. Мюленбрух ва И.Н. Венинг-Ингенгейм низ дар
таҳқиқоти худ, андешаи мазкурро дастгирї намудаанд143. Вале на њамаи муњаќќиќон ба
андешаи зикршуда розї мебошанд. Як ќисмати муњаќќиќон дарку таърифи дигарро
пешнињод мекунанд. Масалан, муњаќќиќони машњури илми њуќуќи гражданї
Ф.Ферстер, Х.Ф. Кох ва Г.Ф. Пухта замонатро як намуди интерсессия наҳисобида, онро
уҳдадории зомин ҳамчун уҳдадории иљрои уҳдадории қарздор муайян кардаанд. Ба
андешаи муњаќќиќ С.В. Пахман ҳангоми замонат «шахси дигар ба худ иљро аз рўйи
шартномаро дар сурати иљро накардани контрагенти шартнома ба зиммаи худ
мегирад»144. Муњаќќиќ К.П. Победоностсев чунин таърифи замонатро додааст: «Зомин
– ин шахси сеюме мебошад, ки дар миёни ду тарафи шартнома баромад карда, дар
назди кредитор (тарафе, ки иљроро интизор аст) дар хусуси он масъул мешавад, ки
қарздор (тарафи уҳдадор) уҳдадории худро иљро менамояд, вале агар иљро нанамояд, ў
вазифадор мешавад, ки ба љои ќарздор уҳдадории ўро иљро намояд»145.
Муњаќќиќ И.В. Синайский замонатро ҳамчун «шартномаи иловагї, ки аз рўйи
он як тараф (зомин) дар назди тарафи дигар вазифадор мешавад, ки уҳдадории
139
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140 Нолькен А. М. Учение о

поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам. – СПб., 1884. – Т. I. – С. 52.

141 Ниг.: Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. –М., 2000. – С. 116-122.
142 Нолькен А.М. Учение о
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144 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. –СПб., 1877. – Т.1. – С. 82.
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қарздорро иљро намояд, агар охирин онро иљро нанамояд», муайян кардааст146. Айни
замон нуқтаи назари мазкурро Н.Ю. Рассказова љонибдорї карда, иброз намудааст:
«...мазмуни замонат ин уҳдадории зомин љиҳати иљро кардани он уњдадорие, мебошанд,
ки қарздор бояд иљро мекард, лекин қарздор аз рўйи уҳдадории асосї онро иљро
накардааст»147. Мафњуми замонат њамчун уњдадорї аз љониби муњаќќиќ А.А. Павлов
низ пешнињод гардидааст ва ў чунин мешуморад, ки «зомин вазифадор аст, ки
уҳдадории қарздорро иљро намояд».148 Ин андеша дар байни олимони рус
љонибдорони зиёдеро дошт. Масалан, Л.Г. Ефимова низ ақидаи мазкурро дастгирї
карда, чунин мешуморад: «дар сурати уҳдадории муштарак доштани қарздори асосї ва
зомин, ду қарздори айнан ба ҳам монанд ба вуљуд меояд, яъне дар уҳдадории асосї
маљмуи ашхос аз тарафи қарздор ба вуљуд меоянд»149. Чунин нуқтаи назарро бо
диспозитивї будани меъёри қисми 2, м. 392 КГ ЉТ дар бораи ҳаљми масъулияти зомин
ва бо принсипи озодии шартнома асоснок намуда, метавонем вазифаи зоминро ҳамчун
вазифаи иљро кардани уҳдадорї ба љои қарздор муайян кунем (м. 453 КГ ЉТ).
Бо дарназардошти таҳлили боло ин норасогии аз ҳама љиддии назариявии нуқтаи
назари интерсессионї буда, муҳаққиқони ин ақидаро пайравикунанда (ба ғайр аз Г.Ф.
Шершеневич ва Л.Г.Ефимова) одатан зикр наменамоянд, ки замонат хусусияти
муносибати гражданї-ҳуқуқии мустақил будани худро гум карда, дар уҳдадории асосї
ба як «шарте» табдил меёбад, ки дар вақти он охирин сифати уҳдадорї маљмуи
ғайрифаъолро пайдо менамояд. Ҳамин тариқ, кредитор қарздори иловагиро ба даст
меорад, бинобар ин, новобаста аз он ки он қарздор муштарак ё иловагї љавоб медиҳад,
љои вай аллакай дар шартномаи асосї аст, на дар аксессорї (иловагї). Дар ин љо људо
кардани ягон сохтори ҳуқуқии иловагї маъно надорад.
Дар якљоягї бо ин, замонат ҳанўз аз даврони Бобулистони қадим дар шакли
гарави зинда ба вуљуд омада, он бо тақозои замон давра ба давра ташаккул ёфта, дар
Синайский В. И. Русское гражданское право. Выпуск 2: Обязательственное, семейное и наследственное право. – Киев, 1915. –
С. 48.
147 Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Отв. ред. Сергеев. А. П., Толстой Ю. К. – М., 2007. – Том I. – С. 721 – 729 (автор главы –
Рассказова Н. Ю.)
148 Павлов А.А. Обеспечение исполнения обязательства, вытекающих из предварительного договора // Арбитражные споры. –
2006. – № 2. – С. 98. Андешаи мазкурро Панченко Е.В. низ дастгирї намудааст.: Панченко Е. В. Поручительство как способ
надлежащего исполнения основного обязательства // Право и экономика. – 2009. – № 11. – С. 36 – 37.
149 Ниг.: Ефимова Л. Г. Спорные вопросы применения законодательства о поручительстве // Хозяйство и право. – 2011. – № 12. –
С. 65 – 66.
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ҳуқуқи римї ба шакли муайян ва намуди муосири худ табдил ёфтааст. Дар ҳуқуқи римї
замонат ҳамчун муносибати махсуси аксессорї, ки аз асосҳои мустақил ва мазмуни
муайяндошта ба вуљуд меояд, рушд ёфта, дар қатори санадҳои қонунгузорї оид ба
замонат, қоидаҳо дар бораи намудҳои алоҳидаи уҳдадориҳо љой гирифта буданд150.
Мантиқан аз рўйи нуқтаи назари номбурда бо иљрои уҳдадорї аз тарафи зомин,
уҳдадории асосї қатъ гардида, он ба қатъ гардидани ҳамаи дигар таъминоти
уҳдадориҳои он оварда мерасонад ва зомин бошад, талаботи регрессро нисбат ба
қарздор ба даст меорад (дигар қоида дар қисми 1, м. 394 КГ ЉТ дарљ гардидааст). Дар
акси ҳол, масъалаи моҳияти масъулияти зомин мувофиқи дигар нуқтаи назар дар
доираи консепсияи баррасишуда ҳал мегардад, ки муҳаққиқон аксессорї – эквивалентї
(ҳамарзишї)151 номида, дастгирї менамоянд ва он аз ғояи интерсессионї бо он фарқ
мекунад, ки вазифаи зоминро ҳамчун пешниҳоди ҳамон предмети иљро, ки бояд қарздор
онро иљро мекард, лекин иљро накард, на ҳамчун масъулияти иљрои уҳдадории асосї,
балки ҳамчун унсури мазмуни шартномаи замонат, маънидод мекунад. Ба таври дигар,
зомин уҳдадор нест, ки уҳдадории дигар шахсро иљро кунад, балки ба иљрои қарзи худ
вазифадор аст, ки дар ин љо ҳамчун масъулият аз рўйи шартномаи замонат шуморида
мешавад.
Яке аз љонибдорони ин нуқтаи назари замонат муњаќќиќ Р.И. Сайфуллин
мебошад ва ў чунин мешуморад, ки зомини талаботи кредиторро қонеъкарда, онро
пешниҳод мекунад, ки бояд қарздори нобоби (уҳдадориро иљро накарда ё номатлуб
иљрокарда) онро аз рўйи уҳдадории асосї пешниҳод кунад, бо ин уҳдадории шахси аз
шартнома ба вуљудомада қатъ мегардад152.
Ҳамин тариқ, нуқтаи назари номбурда камбудии асосии ғояи интерсессиониро
надошта, мављудияти муносибати ҳуқуқии махсусро тахмин менамояд, яъне шартномаи
аксессории замонатро, ки мазмуни махсуси худро дорад.

Маҳз институти мазкур дар давлатҳои муосири дорои манбаи ҳуқуқии континенталӣ ва англо-америкоӣ
бо фаҳмиши болозикр вуҷуд дорад.
151Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дисс.. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С.
55; Белова В. А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. –М., 1998. – С. 21-30;
Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательства и его обеспечения // Гражданское право: актуальные
проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2009. – С. 733.
152 Ниг.: Сайфуллин Р.С. Правовая природа обязательства из договора поручительства // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. – 2011. –№ 8. – С. 41-42.
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Ба норасоиҳои консепсияи пешниҳоди ҳамарзишї дар умум љанбањои зеринро
мансуб донистан мумкин аст. Дар сурати фаҳмиши масъулияти зомин ҳамчун
масъулияти пешниҳод кардани он, ки бояд қарздор пешниҳод мекард, доираи
уҳдадориҳое, ки бо замонат таъмин мегарданд, хеле маҳдуд мешаванд. Дар чунин ҳолат
уҳдадориҳои зерин наметавонанд таъмин гарданд: оид ба ашёҳои хосса пайдошаванда;
дар мазмуне, ки ба онҳо масъулияти худдорї кардан аз иљрои амали муайян мансуб
мебошад (уҳдадориҳои манфї); дар онҳо шахсияти қарздор арзиши муҳим дорад; дигар
уҳдадориҳое, ки танҳо қарздор метавонад онҳоро ба таври лозима иљро намояд
(масалан, уҳдадориҳо оид ба идоракунии ҳуқуқҳо доир ба натиљаҳои фаъолияти зеҳнї,
уҳдадорї аз шартномаи пешакї153 ва ғайра). Ғайр аз ин, ин консепсия ба қоидаи умумии
аз давраҳои ҳуқуқи римї вуљуддошта зид аст, зеро аз тарафи зомин тамоми уҳдадориҳо
таъмин мегарданд, дар шароити муосир ин консепсия арзиши таъминотии ин тарзи
иљрои уњдадориро мањдуд менамояд.
Агар консепсияи пешниҳоди ҳамарзиширо пайравї намоем, ҳамчунин бояд
эътироф кард, ки миқдори ашхоси ба сифати зомин баромадкунанда мањдуд мешавад.
Бинобар ин, дар адабиёти илмї мисолҳои чунин маҳдудияти имконпазир дар самти
таъминот, ки аз тарафи ташкилотҳои бонкї, суғуртавї154 дода мешавад, оварда
шудаанд, масалан, дар сурати таъмини уҳдадориҳо оид ба иљрои кори намудаш
иљозатномавї155 – дар чунин ҳолатҳо, зомин низ вазифадор аст, ки иљозатномаи махсус
дошта бошад.
Камбудиҳои дар боло зикршуда дар консепсияи дуюми мафҳуми замонат, ки дар
адабиёт бо номи мафњуми «пешниҳоди љуброн» ё «замонат-масъулият» ном бурда
мешавад, мушоњида намегардад156. Тибқи консепсияи мазкур зомин вазифадор нест, ки
уҳдадории асосиро иљро намояд, балки ба иљро гардидани он љавобгар аст, яъне, ба
Ниг.: Павлов А.А. Обеспечение исполнения обязательства, вытекающих из предварительного договора. Арбитражные споры.
– 2006. – № 2. – С. 98-99.
154 Ниг.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического исследования, теоретической и
догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 28.
155 Ниг.: Сайфуллин Р.И. Правовая природа обязательства из договора поручительства. Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. – 2011. – № 8. – С. 42.
156 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. Опыт исторического исследования, теоретической и догматической
конструкции и обобщения российской судебной практики // В.А. Белов. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 21-30; Бевзенко Р.С.
Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения. // Гражданское право: актуальные проблемы теории и
практики / Под общ. ред. В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2009. – С. 737-739; инчунин, ниг.: Гринь О.С. Поручительство в
механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 7.
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кредитор барои пардохт кардани маблағи баробар ба андозаи зараре, ки ба вай дар
натиљаи риоя нашудани уҳдадорї расидааст. Товони зарар бо додани љуброни зарари
моддї ба кредитор алоқаманд мебошад, дар ин мазмун эътироф кардани масъулияти
зомин ба мазмуни муносибати ҳуқуқии шартномавии аксессорї дохил мегардад,
бинобар ин аз сохтори уҳдадории асосї људо мебошад.
Ба қатори љонибдорони ин консепсия И.Б. Новитский мансуб буда, ў чунин
андеша дорад: «Мазмуни масъулияти зомин ба љавобгарии вай дар назди кредитори
шахси сеюм барои иљрои уҳдадорї аз тарафи ҳамин шахс мебошад. Зомин ба иљрои
уҳдадории шахси сеюм вазифадор набуда, балки дар он ҳолат љавобгар аст, ки
уҳдадорї аз тарафи ҳамон шахс (ишораи мо – Э.Н.) иљро нагардад»157. Ҳамчунин, ў
қайд кардааст, ки «танҳо як чиз мумкин аст: зомин айнан барои он ки қарздор
уҳдадории худро иљро намояд, љавобгар аст, яъне ба додани товони зарар вазифадор
мебошад»158.
Барои рушди чунин консепсияи мафҳуми замонат, ки дар м. 236 Кодекси
граждании РСФСР соли 1922, ки мувофиќи он «Тибқи шартномаи замонат зомин
уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори шахси сеюм барои иљро намудани
уҳдадориҳои он дар ҳаљми пурра ё қисман љавобгар бошад»159, баъдан дар м. 215
Кодекси граждании ЉШС Тољикистон соли 1964 мавриди амал қарор дода шуда, маҳз
чунин мафҳум пешбинї шудааст, сабаб гардид.
Ба аќидаи М.М. Агарков: «Дар баъзан ҳолатҳо қарздор аз рўйи шартнома
уҳдадории додани товони зарарро, ки аз тарафи кредитор расидааст, ба худ қабул
мекунад. Ҳамин тавр, аз рўйи шартномаи замонат зомин дар назди кредитори шахси
сеюм љавобгар мешавад, ки уҳдадории охиринро иљро намояд (м. 236 Кодекси
граждании РСФСР соли 1922), қисман бо ҳамин ва барои уҳдадории додани товони
зараре, ки дар сурати риоя нагардидани уҳдадории асосии қарздор расидааст, љавобгар

157 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М: Государственное издательство юридической литературы, 1950.

– С. 257.
158 Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис.... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 58.
159
Гражданский кодекс РСФСР 1922 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://pravo.gov.ru/proxy/ips
/?docbody=&prevDoc=102013669& backlink =1&&nd=102010099 (санаи муроҷиат: 05.05.2018).
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аст»160. Дар ин ҳолат, аз рўйи андешаи муњаќќиќон: «... додани товони зарар мазмуни
аввалиндараљаи уҳдадориро ташкил медиҳад»161.
Ҳамчунин, дар китоби дарсии ҳуқуқи гражданї таҳти таҳрири В.П. Мозолин
чунин нуқтаи назар инъикос гардидааст: «...зомин масъулияти иљрои уҳдадориро ба љои
қарздори уҳдадориҳояшро иљро накарда дар асл ба зиммаи худ намегирад, кредитор
бошад ҳуқуқ надорад бо талабот оид ба иљрои воқеии уҳдадории иљро нагардидаи
қарздор, ба зомин мурољиат намояд...»162.
Дар доираи консепсияи пешниҳоди љубронї махсусан нуқтаҳои ақидаи он
муҳаққиқонеро бояд қайд кард, ки масъулияти зоминро ҳамчун ба таври истисно пулї
мешуморанд.
Муњаќќиќ Б.М. Гонгало чунин мешуморад, ки «замонат ин уҳдадории зомин
барои пардохт кардани маблағи пулї ба кредитори шахси дигар (қарздор) дар сурати
уҳдадориҳояшро иљро накардани охирин мебошад. Дар ҳолате ки ин маблағ ба љои
қарздор пардохт карда намешавад, онро пардохт карда, зомин уҳдадории худро иљро
мекунад». Дар баробари ин, таъкид карда мешавад, ки «уҳдадории зомин танҳо дар
зарурати пардохт кардани маблағ иборат буда метавонад»163. Замонатро ҳамчун
уҳдадории мустақили пулии хусусияти љубронидошта шуморида, муҳаққиқ К.Н.
Предеин ин мафњумро инкишоф медиҳад164.
Чунин мавқеъро дар илми ҳуқуқи гражданї муњаќќиќ Л.А. Новоселова дастгирї
намуда, навиштааст, ки «муқаррароти қонун оид ба хусусияти љавобгарии зомин
«вазифадор аст, ки барои иљрои уҳдадорї љавоб диҳад», аз он шаҳодат медиҳад, ки
мазмуни уҳдадории зомин дар сурати риоя накардани уҳдадорї аз љониби қарздор,
пардохт кардани он маблағҳое мебошад, ки бояд қарздор пардохт кунад». Зимнан, аз
рўйи нуқтаи назари Л.А. Новоселова, ҳангоми замонат оид ба уҳдадориҳои ғайрипулї
«ба зомин масъулияти товони маблағи он чизеро, ки дар сурати иљро нагардидани
уҳдадории пулї аз тарафи қарздор бояд пардохт карда мешуд, зам мегардад»165.
Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Вопросы советского гражданского права. Сборник / под ред. М.М.
Агаркова. – М., 1945. – С. 155.
161 Агарков М.М. Асари ишорашуда. – М., 1945. – С. 155.
162 Гражданское право: учеб.: в 3 т. / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М., 2012. –Т. I. – С. 730 (автор главы – Т.В. Богачева).
163 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2004. – С. 88-89.
164 Ниг.: Предеин К.Н. Поручительство в современном гражданском праве. Дис. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 7, 36.
165 Новоселова Л.А. Поручительство // Хозяйство и право. Приложение. – 2010. – № 9. – С. 9.
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Ба ақидаи баъзе муҳаққиқон розї шудан мумкин аст, ки дарки масъулияти зомин
ба таври истисно ҳамчун пулї маҳдудияти беасоси принсипи озодии шартнома дар
қисми имконияти интихоби тарафҳои он оид ба дигар мавзуи иљро мебошад166.
Гузашта аз ин, масъалаи мазкурро қонунгузории амалкунандаи гражданї бевосита
муқаррар накардааст, вале аз рўйи табиат ва моҳияти замонат он пулї ва ғайрипулї
шуда метавонад.
Афзалияти консепсияи пешниҳоди љуброн ин таносуби масъулияти зомин бо
тарзи универсалии ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї – товони зарар мебошад, ки дар сурати
риоя накардани ҳама гуна уҳдадориҳо татбиқ карда мешавад. Ҳамин тариқ, маҳдудияти
як қатор уҳдадориҳое, ки метавонанд аз тарафи замонат таъмин гарданд, бартараф
карда мешавад.
Муњаќќиќ В.В. Витрянский низ ба нуқтаи назари мазкур бартарї медиҳад, зеро
ки «пешниҳоди ҳуқуқи талабот ба кредитор аз зомин дар бораи иљрои уҳдадориҳо ба
љои қарздор, аз љумла иљрои воқеї, охиринро ҳар бор ба пешниҳоди далели набудани
имконияти иљрои воқеии уҳдадорї маљбур мекард. Ба гумон аст, ки ин гуна истифодаи
васеи замонат ҳамчун тарзи таъмини иљрои уҳдадориҳо дар муомилоти молї мусоидат
мекард».167
Људошавии масъулияти зомин аз сохтори уҳдадории асосї низ имконияти амал
карданро дар ҳолати пешниҳоди иљрои сохти суброгатсия (гузариши ҳуқуқи талаботи
кредитор дар уҳдадорї, ба кредитори нав дар асоси қонун м. 416 КГ ЉТ, аз тарафи
зомин вобаста мекунад, ки барои замонат (даъвои регресс) дар қисми 1, м. 394 КГ ЉТ
пешбинї гардидааст.
Камбудии асосии консепсияи пешниҳоди љуброн дар он аст, ки вай љалб кардани
зомин ба уҳдадории пардохти маблағи асосии қарз оид ба уҳдадории пулии
вайронгардидаро намефаҳмонад. Дар чунин ҳолат ба сифати чунин оқибатҳо љаримаи
аҳдшиканї, фоизҳо ва зарарҳо баромад карда метавонанд.
Ҳамин тариқ, ҳар ду консепсияҳои зикргардида дорои камбудї мебошанд. Барои
консепсияҳои ишорагардида танҳо он хусусият умумї шуморида мешавад, ки ҳанўз аз
Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 61.
167 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С. 577.
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тарафи Гай мухтасар ифода гардида буд: замонат ҳамчун уҳдадории нави қарздори
иловагї дар назди кредитор муайян карда мешавад, ки бо мақсади таъминот ба миён
меояд. Дар дигар ҳолатҳо фарқиятҳо мушоҳида карда мешаванд, ба монанди: якум,
мазмуни масъулияти зомин ҳамчун пешниҳоди ҳамон предмети иљро, ки бояд аз рўйи
уҳдадории асосї пешниҳод карда шавад (консепсияи пешниҳоди ҳамарзишї)168; дуюм,
масъулияти зомин ҳамчун масъулияти додани љуброни зарар фаҳмида мешавад
(консепсияи пешниҳоди љуброн).
Пеш аз ҳама, маҳз ҳамин тавр уҳдадории мазкур дар ҳолатҳое ки уҳдадорї аслан
бо љуброни зарар таъмин мегардад, баррасї карда мешавад (Англия, Олмон). Ин
мазмуни уҳдадории зомин бо мазмуни уҳдадории таъминшаванда мувофиқат мекунад.
Дар якљоягї бо ин, чунин консепсия ба ҳолатҳои паҳншудатар татбиқ карда мешавад,
ки дар он тамоми уҳдадориҳои ғайрипулї таъмин мегарданд (Англия ва Фаронса).
Бояд қайд кард, ки одатан зомин наметавонад чунин уҳдадориҳоро иљро намояд ё
кредитор мумкин дар асл ба қабули иљрои зомин манфиатдор нест, бинобар ин дар
чунин ҳолатҳо тарзи муносиби ҳифзи ҳуқуқ љуброни зарар баромад мекунад.
Вобаста ба мазмуни уҳдадориҳои бавуљудояндаи зомин дар адабиёти илмии
ватанї замонати љубронї ва ивазшавиро људо намудаанд, ки тибқи он дар замонати
љубронї зомин уҳдадор мешавад, ки дар шакли пулї уҳдадориҳои иљро накардаи
қарздорро љуброн намояд. Дар замонати ивазшаванда зомин уҳдадории иљрои
уҳдадориро ба љойи қарздор ба зиммаи худ мегирад169.
Вобаста ба замонати љубронї ва ивазшавї қайд намудан бамаврид аст, ки
истилоҳи замонати ивазшавї ақидаи олимони алоҳида буда, он дар шакли консепсияи
пешниҳоди ҳамарзишї мавриди таҳқиқи васеъ қарор дода шудааст, яъне дар маљмуъ
таснифбандии мазкур аз моҳияти консепсияҳои таҳқиқгардида бармеоянд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки моҳияти замонат аз рўйи мавқеи консепсияҳои
пешниҳодшудаи ҳамарзишї ё пешниҳоди љубронї ба он оварда мерасонад ва дар ин
љараён аввалан соҳаи истифодашавии замонат хеле мањдуд мешавад, баъдан – намуди
мављудбудаи истифодашавандаи он асоси воқеї ва илмиашро намеёбад.
Одатан чунин масъулияти зомин аз рӯи уҳдадории пулӣ шарҳ дода мешавад.
Ниг.: Ҳуқуқи граждании ҶТ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюров
Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе, «Эр-граф». 2013. – С. 292.
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Тавре Новоселова Л.А. қайд мекунад, аз рўйи қоидаҳои умумї институти замонат
бояд аз рўйи уҳдадории пулї муайян карда шавад. Дар асоси он, уҳдадорї дар маљмуъ
(дар шартномаи қарз) ҳамчун пулї ва масъулияти яке аз тарафҳо дар уҳдадорї буда
метавонад (масалан, уҳдадории пардохти мол, кор, хизматрасонї)170. Инчунин, дар
баъзе тањќиќоти илмї қайд мегардад, ки дар қонунгузории амалкунандаи граждании
кишварамон замонати љубронї танзим карда шудааст171. Вале тавре аз таҳлили мавзуъ
бармеояд, ҳолати мазкурро бевосита қонунгузор танзим накардааст. Аммо љиҳати
ташаккули институти замонат ҳамчун тарзи таъмини иљрои уҳдадорї зарур аст, ки он
бевосита дар қонунгузорї муқаррар карда шавад.
Аз рўйи табиати худ замонат пулї ва ғайрипулї шуда метавонад. Бинобар ин,
барои аз байн бурдани холигї дар қонунгузорї пешниҳод менамоем, ки қисми 2, м. 390
КГ ЉТ дар таҳрири зерин оварда шавад:
«Шартномаи замонат метавонад, љиҳати таъмини уҳдадориҳои пулї ва ё
ғайрипулї, инчунин љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шуданаш мумкин
аст».
Консепсияи дигар вобаста ба мафҳуми замонат ин омехта ё худ интегративї
мебошад. Мақсади консепсияи мазкур аз номаш маълум аст, яъне бартариҳои
консепсияҳои баррасишударо омехта ва муттаҳид карда, ба камбудиҳои онҳо роҳ
надода, афзалияти онҳоро муттаҳид намудан мебошад.
Тавре муҳаққиқон Д.И. Мейер, К.Н. Анненков, П.А. Муллоев ва С.А. Белятскин
қайд мекунанд, дар консепсияи омехта унсурҳои нуқтаи консепсияи пешниҳоди
ҳамарзишї (интерсессионї) ва пешниҳоди љубронї муттаҳид шуданд.
Дар доираи таҳияи лоиҳаи кодекси граждании Аврупо аъзоёни гурўҳи корї, ки
ба омода кардани фасл оид ба таъминоти шахсї таҳти роҳбарии профессор Улрих
Дробниг бо ин масъала рў ба рў шуданд172. Дар робита ба ин, дар консепсияҳои
масъулияти зомин пешниҳод карда шуда буд, ки замонат ҳамчун – уҳдадории
шартномавии зомин барои амалигардонии пардохт, ба кредитор пешниҳод кардани
Ниг.: Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М., 2003. – С. 27; О понятии денежного обязательства также
ниг.: Новоселова Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М., 2004. – С. 32, 107-109.
171 Ниг.: Ҳуқуқи граждании ҶТ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюров
Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе, «Эр-граф». 2013. – С. 292.
172 Ниг.: PEL/Drobnig, Pers, Sec. – P. 107-109.
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иљрои љуброни зарар ё дигар љуброн, ки аз тарафи вай барои таъмини уҳдадории
мављудбуда ё ояндаи қарздор дар назди кредитор қабул карда мешавад ва он аз
эътиборнокї, шарт ва ҳаљми ҳамин уҳдадорї вобаста аст, муайян карда шавад173.
Лекин тавре аз матни DCFR (лоиҳаи манбаи меъёрҳои хусусии аврупої (Draft Common
Frame of Reference) бармеояд, таҳиягарон иљрои зоминро ҳамчун иљрои уҳдадории
таъминотї, яъне шартномаи замонат, на ин ки уҳдадории асосї, мешуморанд174.
Таҳти мафҳуми замонат тибқи консепсияи мазкур Д.И. Мейер чунин
муносибатро мефаҳмид: «муносибати ҳуқуқї, ки дар он як ё якчанд шахс вазифадоранд,
дар ҳолати вайрон кардани он аз љониби шахсе, ки барои содир кардани ягон амал ба
фоидаи шахси дигар вазифадор аст, ба љои қарздор ин амалро содир кунанд ё ба
зараррасон барои риоя накардани ҳуқуқи вай мукофот диҳанд»175. Бо чунин нуқтаи
назар К.Н. Анненков ва П.А. Муллоев розї мебошанд176.
Дар маљмуъ, бо дарназардошти андешањои муҳаққиқони номбурда тибқи
консепсияи омехта зомин уҳдадор мешавад, ки дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадории
асосї аз тарафи қарздор ба кредитор маблағи қарзи асосї, инчунин маблағи љаримаи
аҳдшиканї, фоизҳо ва дигар зарарҳоро дар ҳаљми бо сабаби риоя накардани уҳдадории
асосї ба кредитор расидааст, пардохт намояд, агар дар шартномаи байни тарафҳо
тартиби дигар муқаррар карда нашуда бошад. Яъне, зомин љиҳати иљрои уҳдадорї бо
қарздор дар ҳаљми баробар љавобгар намебошанд, балки аз шартномаи замонат, на аз
шартномаи асосї уҳдадор мегардад, ки дар ҳаљми бо сабаби риоя накардани уҳдадории
асосї ба кредитор расидааст, новобаста аз уҳдадории пулї ва ё ғайрипулї муайян карда
мешавад.
Дар консепсияи мазкур ҳама қоидаҳо бояд дорои хусусияти диспозитивї бошанд.
Қоидаҳои қисми 1, м. 1-и КГ ЉТ оид ба озодии шартномаро асос карда, кредитор ва
зомин бояд имконияти ба мувофиқа расонидани предмети аниқи иљроро ба даст оранд.
Дар ҳолати таъмини уҳдадории ғайрипулї, аз рўйи қоидаи умумї, қоидаи пешниҳоди
љубронї амал мекунад, аммо тарафҳо метавонанд имконияти иљрои уҳдадориро аз
173 Ниг.: PEL / Drohnig, Pers. Sec. – P. 87, 91-93.
174 Ниг.: DC FRIV. G. - 2:103 (2), 2:113 (1); PEL / Drobnig, Pers. Sec. – P. 103, 107-109.

Мейер Д. И. Русское гражданское право. – СПб., 1864. – С. 479; Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения
исполнения обязательств. Дис. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 66.
176 Ниг.: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Том III. Права обязательственные. – СПб.: 1898. – С. 253.
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шартномаи замонат дар шакли аслї пешбинї намоянд. Ҳамин тариқ, дар ин љо
ҳамчунин истифодашавии нуқтаи назари аксессорї-ҳамарзишї имкон дорад. Масалан,
ин вазъиятҳо дар сурати таъмини шартномаҳои маҳсулотсупорї, агар зомин бо таҳвили
маҳсулоти якхела машғул бошад, пудрат, агар зомин фаъолияти ҳаммонанд дошта
бошад ва ғайраҳо, комилан имконпазир аст. Қайд кардан бамаврид аст, ки чунин
таркиб танҳо дар ҳолати мувофиқаи бевоситаи он дар шартномаи муайяни замонат
метавонад амал намояд.
Қобили зикр аст, ки дар тамоми ин ҳолатҳо иљрои зомин бояд ҳамчун иљрои он
уҳдадорї, ки дар он вай шахсан иштирок мекунад, яъне уҳдадориҳо аз шартномаи
замонат, на аз шартномаи асосї, муайян карда шавад. Дар асоси тањлили ҳолатҳои
зикршуда мо ба хулоса омадем, ки дар ҳуқуқи гражданї ва қонунгузории Тољикистон
институти замонат бояд бо дарназардошти таљрибаи давлатҳои хориљї, аз рўйи нуқтаи
назари охирин «омехта» нигоҳ карда шавад.
Дар доираи консепсияи омехта масъалаи радди қабули иљрои лозима аз тарафи
қарздор ё зомин пешниҳодшуда қатъ гаштани шартномаи замонат танҳо дар сурати
таъмини уҳдадориҳои ғайрипулї, вақте ки зомин ва кредитор дигар предмети иљроро
дар шартнома ба мувофиқа нарасониданд ва қоидаи умумї оид ба пардохти маблағи
пулї ба андозаи баробар ба товони зарарҳо амал менамояд, муҳиммият пайдо мекунад.
Дар ин ҳолат, дар симои зомин ҳақиқатан ҳам бояд ҳуқуқ ба пешниҳоди предмети
иљрои лозима аз рўйи уҳдадории асосиро эътироф кард. Лекин мувофиқи сабабҳои дар
боло зикршуда, ин пешниҳод бояд на ҳамчун «иљрои уҳдадории асосї ба љои қарздор»,
балки ҳамчун иљрои шартномаи замонат муайян карда шавад. Илова бар ин, бояд қайд
кард, ки чунин иљрои зомин танҳо дар ҳолатҳое роҳ дода мешавад, ки уҳдадории асосї
бо шахсияти қарздор алоқаманд нест ва дар созиши тарафҳо дигар шарт муқаррар
карда нашудааст. Масалан, ҳангоми таъмини уҳдадорї бо замонат, ки он љо қарздор
таҳвилкунанда (молсупоранда) мебошад, аз рўйи қоидаи умумї, дар сурати риоя
накардани он зомин бояд зарарро љуброн намояд. Якљоя бо ин, чунин ҳолат буда
метавонад, ки зомин иљроро дар шакли асл пешниҳод намояд (масалан, њангоме ки вай
бо таҳвили моли ҳаммонанд машғул бошад). Тавре ишора кардем, чунин тарзи иљро аз
љониби тарафҳои шартномаи замонат метавонад бевосита қайд карда шавад. Лекин
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агар мувофиқа карда нашуда бошад, бояд ҳуқуқи иљрои зомин эътироф карда шавад.
Ин ҳуқуқҳои кредиторро вайрон намекунад, гарчанде манфиати асосии вай аз
гирифтани предмети иљрои мувофиқ аз рўйи уҳдадории асосї иборат мебошад ва
имкониятҳоро барои зомин васеъ менамояд.
Дар чунин ҳолат, зомин вазифадор аст ба фоидаи кредитор амали муайян –
пешниҳоди љуброн кунад. Лекин вай ҳуқуқ дорад ин иљроро ба дигар иљро иваз намояд,
ки пешакї аз тарафи предмети иљрои лозима, яъне аз рўйи шартномаи асосї пешбинї
шудааст. Кредитор бошад метавонад аз зомин иљрои танњо ҳамон масъулиятро талаб
намояд, ки дар шартномаи замонат пешбинї шудааст. Илова бар ин, қайд кардан
бамаврид аст, ки иљрои иловагї (факултативї) дар шартҳои замонат пешбинї
нашудааст, ҳамчунин ҳангоми истифода он сохтори ин уҳдадориро дар доираи қонун
мураккаб мекунад (қ.2, м. 396 КГ ЉТ). Ҳамин тариқ, инро метавон як истисно аз қоидаи
умумї оид ба татбиқи консепсияи пешниҳоди љуброн дар сурати таъмини уҳдадориҳои
ғайрипулї шуморид.
Бинобар гуфтаҳои боло таъкид менамоем, ки муқаррароти қ.1, м. 394 ва сархати
4, м. 416 КГ ЉТ ба аниќ ва мушаххаснамої ниёз дорад. Моддаи 394 «Ҳуқуқи зомине, ки
уҳдадориашро иљро кардааст» номида шуда, дар љумлаи якум қисми 1, моддаи мазкур
қонунгузор фаҳмиши уҳдадориро омехта мекунад, ки аз шартномаи замонат ва
уҳдадории асосии аз тарафи замонат таъминшуда падид меояд. Зомин ҳамеша
уҳдадории худро, ки аз шартномаи замонат сарчашма мегирад, иљро менамояд. Аз ин
бармеояд, ки дар қонун оид ба зомине, ки уҳдадории худро иљро кардааст гуфта
мешавад, бояд шартномаи замонатро иљро кардани вай дар назар дошта шавад.
Ба ҳамин монанд, дар матни сархати 3, м. 416 КГ ЉТ фањмиши уҳдадориҳои
асосї ва иловагї омехта мешаванд, ки дар он қоида оид ба гузаштани ҳуқуқҳои
қредитор ба зиммаи шахси дигар аз рўйи уҳдадорї дар асоси қонун ва «дар натиљаи
иљро намудани уҳдадории қарздор аз љониби зомин ё гаравдеҳ, ки аз рўйи ин уҳдадорї
қарздор намебошанд»177 фаро расидани вазъиятҳои дар он ишорашуда мављуд аст.
КГ ҶТ (Қисми якум) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4. – М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки љумлаи якуми қисми 1, м. 394 КГ ЉТ дар
таҳрири нав чунин баён карда шавад:
«Ба зиммаи зомини уҳдадориашро иљронамуда ҳуқуқи кредитор оид ба
уҳдадории бо замонат таъминшуда ва ба ҳуқуқи марбути кредитор ҳамчун гаравгиранда
дар он ҳаљме, ки зомин талаботи кредиторро қонеъ намудааст, мегузарад».
Оид ба сархати 4, м. 416 КГ ЉТ низ пешниҳод менамоем, ки дар таҳрири нав
чунин баён карда шавад:
«Ҳуқуқи кредитор оид ба уҳдадорї ба шахси дигар дар асоси қонун ва фаро
расидани ҳолатҳои дар он нишондодашуда мегузарад … дар натиљаи иљрои намудани
уҳдадорї аз љониби зомин ё иљрои уҳдадории қарздор аз тарафи гаравдеҳ, ки аз рўйи ин
уҳдадорї қарздор намебошанд». Яъне, зомин уҳдадории аз шартномаи замонат
бавуљудомадаро таъмин мекунад, на ин ки уҳдадории қарздорро.
Таърихан замонат маҳз ҳамчун уҳдадории људошуда ташкил ёфтааст ва дар
қонунгузории амалкунандаи ҳозира замонат ҳамчун шартномаи аксессорї шуморида
мешавад, ки дар амалияи истифодашавии ҳуқуқї тасдиқ мегардад. Оид ба масъалаи
муайян кардани доираи уҳдадориҳое, ки метавонанд ба сифати асосї баромад намоянд,
бо нуқтаи назари ҳанўз дар давраи ҳуқуқи Бобулї ва Авестої, инчунин ҳуқуқи римї
таҳиягардида ва аз љониби бисёр олимон дастгиришаванда розї шудан мумкин аст: бо
замонат дилхоҳ уҳдадории гражданї-ҳуқуқї таъмин шуда метавонад, ҳам шартномавї
(аз рўйи қоида, замонат маҳз уҳдадориҳои шартномавї таъмин карда мешаванд) ва ҳам
берун аз он буда.
Дар маљмуъ, вобаста ба институти замонат тибқи шартнома дар илмї ҳуқуқи
гражданї се консепсия:
1) консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш» – консепсияи мазкур дар навбати худ ба ду
қисми интерсессионї ва аксессорї - эквивалентї људо карда мешавад;
2) консепсияи «пешниҳоди љуброн»;
3) консепсияи омехта (интегративї)-ро људо карда шудааст.
Ба андешаи мо, дар шароити муосири љаҳонї истифодаи консепсияи омехта ба
мақсад мувофиқ мебошад, зеро он дар натиљаи омехта шудани консепсияи «пешниҳоди
ҳамарзиш» ва «пешниҳоди љуброн» ба вуљуд омадааст. Тибқи он масъулияти зомин
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бояд чун иљро аз рўйи шартномаи замонат нисбат ба уҳдадориҳои пулї ва ғайрипулї
ҳамчун шартномаи аз уҳдадории асосї људогардида фаҳмида мешавад, ки он дар
натиљаи иљро нагардидан ё ба таври номатлуб иљро шудани шартномаи асосї ба вуљуд
меояд.
Ҳамин тавр, дар натиљаи таҳқиқи мафҳуми институти замонат ва нишонаҳои он
дар илми ҳуқуқи гражданї ҳамчун институти гражданї-ҳуқуқї, аз рўйи нишонаҳояш
мафњуми зерини он пешниҳод карда мешавад:
«Замонат – ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї ва яке аз тарзи таъмини шахсї,
шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли хаттї баста
шуда, дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадорї тибқи шартномаи асосї аз тарафи
қарздор, таъмини иљрои уҳдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба зомин ҳамчун қарздори
иловагї гузашта, охирин дар ҳаљми муқаррарнамудаи шартномаи замонат пурра ё
қисман љавобгар мегардад».
Аз рўйи таҳлили қонунгузории дохили ва якчанд давлатҳои хориљї, назария ва
амалия ҳуқуқи гражданї мафҳуми замонатро чунин пешниҳод намудан мумкин аст:
«Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори
дигар шахс барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадорї, ҳангоми иљро накардан ё
иљрои номатлуби он љавобгар бошад». Яъне мафҳуми замонат ҳамчун шартнома дода
шудааст ва тибқи он шартномаи мазкур дутарафа, консенсуалї, музднок ё бемузд
мебошад.
§ 1.3. Таносуби замонат аз дигар воситањои таъмини иљрои уњдадорињои гражданї
дар Тољикистон
Мувофиқи қисми 1, м. 328 КГ ЉТ, аз рўйи уҳдадорї як шахс (қарздор) бояд ба
фоидаи шахси дигар (кредитор) амали муайянеро анљом диҳад. Масалан, молу
мулкашро ба ў диҳад, корро иљро кунад, пул супорад ва ғайра ё аз иљрои ягон амал
худдорї намояд178. Аз моҳияти меъёри мазкур иљрои уҳдадорї ин аз љониби қарздор ба
КГ ҶТ (Қисми якум) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.1999. - № 6. – М. 153; 2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М.
193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. 178
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фоидаи шахси дигар анљом додани амали муайян ё худдорї намудан аз амалҳои
дахлдор тибқи шартҳои уҳдадорї, талаботи қонун, дигар санади ҳуқуқї фаҳмида
мешавад.
Раҳимов М.З. қайд менамояд, ки мафҳуми «уҳдадорї» набояд танҳо бо мазмуни
«уҳдадории қарздор» баҳо дода шавад, чунки уҳдадорї ин маљмуи «уҳдадорї ва
соҳибҳуқуқии шахс» низ ба шумор меравад179. Яъне, дар уҳдадорї қарздор ва кредитор
дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муайян буда, мақсади он аз расидан ба натиљаи дахлдор
иборат мебошад.
Дар маљмуъ, моҳияти иљрои уҳдадориро ин анљом додани маљмуи амалҳои аз
љониби иштирокчиёни уҳдадории дахлдор ташкил медиҳанд, ки онҳоро аз рўйи қоидаи
умумї қарздор бояд ба таври дахлдор иљро намояд. Вайрон намудани уҳдадорї аз
љониби қарздор ҳамчун ҳуқуқвайронкунии гражданї дониста шуда, мувофиқан нисбат
ба қарздор љавобгариҳои гражданї-ҳуқуқї татбиқ мегардад. Новобаста ба чунин
ҳолати таъмини ҳуқуқҳои кредитор, ҳуқуқи гражданї як қатор тарзҳоеро пешбинї
менамояд, ки љиҳати ҳавасмандии қарздор бобати иљрои саривақтии уҳдадориҳо
равона карда шудаанд. Чунин тарзҳо дар маљмуъ дар ҳуқуқи гражданї тарзҳои
таъмини иљрои уҳдадориро ташкил медиҳанд180.
Ќонунгузории гражданї замонатро ба ќатори тарзҳои таъмини иљрои уњдадорї
мансуб медонад (боби 22 КГ ЉТ). Ба њайси усулҳои таъмини иљрои уҳдадорї дар
ќатори замонат дар КГ ЉТ ноустуворона, гарав, нигоҳ доштани молу мулки қарздор,
кафолати бонкї ва байъона номбар шудаанд181. Ин номгўйи васеъ мебошад, иљрои
уњдадорињо метавонад инчунин бо тарзњои дигари дар ќонун ё шартнома пешбинишуда
таъмин карда шавад.
Ба Кодекси граждании амалкунандаи Љумҳурии Тољикистон дохил намудани
боби марбутаро метавон муносибати анъанавї њисоб кард, зеро он ба мо аз Кодекси
Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016.
- № 1334.
179 Рахимов М.З. Избранные труды. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирование. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 31.
180 Ниг.: Гражданское право Республики Таджикистан: учебное пособие / Под общ. ред. канд. юрид. наук,
доцента Сулаймонова Ф.С. – Душанбе: «ЭР-граф», 2020. – С. 163.
181 Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. –
Душанбе, 2010. – С. 78; Бабаджанов И.Х., Бадалов Ш.К. Гражданское право в схемах (части первая, вторая и
третья): Учебное пособие. – Душанбе, 2009. – С. 106-112.
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граждании соли 1963-и ЉШС Тољикистон боби «Таъмини иљрои уњдадорињо» (боби 18,
фасли 3 «Њуќуќи уҳдадорї»182) омадааст. Дар он ба њайси тарзњои таъмин
ноустуворона, гарав, кафолат ва байъона (м. 204) номбар шуда буданд. Аммо ќайд
кардан бамаврид аст, ки дар баъзе кодексњои граждании мамлакатњои аврупої замонат
дар байни шаклњои алоњидаи уњдадорињо, тарзи таъмини иљрои уҳдадорї ҳамчун боби
алоҳида ё китоби алоҳида муқаррар гаштааст183.
Тарзњои таъмин дар њуќуќи муосири Фаронса аз рўйи категорияњои махсус
инъикос ёфтаанд. Ин њолат бо он алоќаманд аст, ки соли 2006 ба Кодекси граждании
Фаронса китоби нави чањорум «Оид ба таъминот» дохил карда шуд. Таљрибаи мазкур
диќќатљалбкунанда мебошад, зеро дар ин љо меъёрњо оид ба таъмин дар ќисми
алоњидаи Кодекси граждании Фаронса дар радифи чунин бобњои анъанавии аз њамаи
кодексозии њуќуќи гражданї, ба монанди «Дар бораи шахсон», «Дар бораи амвол ва
шаклдигаркунињои гуногуни моликият», «Дар бораи воситањои гуногуне, ки тавассути
онњо моликият ба даст оварда мешавад» људо карда шудаанд. Пеш аз њама, ба китоби
чањорум меъёрњо оид ба чорањои таъминї аз китобњои дигари кодекс кўчонида
шудаанд. Масалан, ќоидаи институти тањќиќшавандаи замонат таѓйир наёфтааст, дар
боби нав танњо раќами тартибии моддањо дучори таѓйирот шудаанд (моддањои 22882320 собиќ моддањои 2011-2043 мебошанд). Дар мавриди баъзе тарзњои нави таъмин дар
њуќуќи фаронсавї (масалан, кафолати мустаќил, мактуби кафолатї) њаминро гуфтан
зарур аст, ки чунин меъёрњо бори аввал пешбинї шуданд. Китоби мазкур ба ду титул
(унвон) таќсим мешавад. Титули якум ба таъмини шахсї бахшида шудааст ва дар он
бобњо оид ба замонат, кафолати мустаќил (м. 2321), мактуби кафолатї (м. 2322) дарљ
гардидаанд. Дар титули дуюм меъёрњо оид ба таъмини амволї дохил карда шудаанд184.
Меъёрҳои мазкур бо мақсади то ҳадди муайян кам кардани хатари иљрои
уҳдадорї, тарзҳои махсуси таъмини иљрои уҳдадорї тањия карда шудаанд. Таъмини

Кодекси граждании Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 80.
Дар байни шаклњои алоњидаи уњдадорињо моддаҳои 765-778 УГО, дар Кодекси Наполеон бошад дар
китоби 4, «Оид ба таъминот» моддаҳои 2288-2320, оид ба таъмини иљрои уњдадорињо дар Кодекси
граждании соли 1922-и ҶШСФР боби алоњида набуд, вале дар Кодекси граждании Федератсияи Россия
фасли 3, боби 23 таъмини уҳдадориҳо боби алоҳида мавҷуд буда, параграфи 5, моддаҳои 361-367-и он ба
замонат бахшида шудааст.
184 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code Napoléon) / Перевод с
французкого В.Н. Захватаева. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://infotropic.ru/grazhdanskij-kodeksfrantsii/ (санаи муроҷиат 1.10.2019 с.)
182
183
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иљрои уҳдадорї ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї аз замонҳои қадим амал карда, бо
баъзе тағйирот то ба ҳол истифода мегардад.
Тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї гуфта чораҳои характери молумулкиї
доштаеро меноманд, ки барои иљрои уҳдадорї ё ба таври дахлдор иљро шудани он
мусоидат мекунанд185. Ба таври дигар, тарзҳои таъмини иљрои уҳдадориҳо ин чораҳои
таъсиррасонии иловагї ба қарздор мебошанд, ки бо қонун ё шартнома пешбинї
шудаанд186. Истифодаи чунин чораҳо барои қонеъ гардонидани манфиатҳои кредитор
равона шуда, кафолати муҳими пешгирии иљро нашудан ё ба таври дахлдор иљро
нашудани уҳдадориҳо мебошанд.
Профессор Усмонов О.У. дуруст қайд намудааст, ки «Тарзҳои таъмини иљрои
уҳдадорї барои манфиати кредитор муайян карда шудаанд. Агарчи на ҳамаи усулҳои
таъмини иљрои уҳдадорї характери муљозотї дошта бошанд ҳам, аммо онҳо бевосита ё
бавосита барои қарздор вазни иловагї мебошанд»187. Моҳияти институти мазкур ин
кафолат додани иљрои уҳдадориҳо ва устувор гардонидани мавқеи кредитор дар
муносибатҳои ҳуқуқи уҳдадорї буда, барои ба кредитор таъмин намудани ҳуқуқҳои
иловагї, ки ў дар мавриди аз љониби қарздор иљро накардани уҳдадориҳояш тавонад аз
он бо роҳи фурўши амволи гарав, љалби зомин ва кафил истифода барад, то ҳол амал
мекунад.
Амали намудани ҳуқуқи таъминии кредитор бо роҳҳои зерин сурат мегирад: а) ба
зиммаи қарздор вогузор намудани чораҳои иловагии амволї дар намуди ноустуворона
ва ё байъона; б) љалб намудани шахсони сеюм ба љойи қарздор барои иљрои уҳдадорї
ва ё нисбат ба онҳо татбиқ намудани љавобгарї (замонат ва кафолат); в) пешакї људо
намудани амвол барои имконияти маљбуран қонеъ намудани талаботи кредитор
(гарав)188.

Узайдуллоев Н., Амонов А., Солиев И. Аҳдҳои ва шартномаҳо. (дар тафсир ва эзоҳот). – Душанбе:
«Сурушан», 2003. – С. 74.
186 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон», 2017. – С. 476.
187 Ҳуқуқи гражданӣ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррири масъул: узви вобастаи АИ Ҷумҳурии
Тоҷикистон, д.и.њ., профессор О.У. Усмонов. – Душанбе, «Эр-граф», 2001. – С. 373; Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми
1. – Душанбе: «Эр-граф», 2007. – С. 398.
188 Ниг.: Ҳуқуқи граждании ҶТ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: д.и.њ., профессор Ғаюров Ш.К. ва н.и.ҳ.,
дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 287.
185
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Ба њайси тарзњои таъмини уњдадорињо дилхоњ воситаи њуќуќї эътироф карда
мешавад, ки ба ин ё он дараља барои њифзи њуќуќњо мусоидат карда, њуќуќњо ва
манфиатњои ќонун њифзкунандаро таъмин менамояд ва як шахсро дар муќоиса бо
њолати иштирокчии дигари муносибатњои њуќуќї дар вазъияти нисбатан муфид ва
манфиатдор ќарор медињад. Амалан тарзњои таъмини уњдадорињо ҳамчун воситањои
њуќуќие фаҳмида мешаванд, ки мутобиќати рафтори иштирокчиёнро бо њуќуќњо ва
уњдадорињо дар раванди њар як муносибати њуќуќї (на танњо уҳдадорї) таъмин карда ё
дигар воситањое мебошанд, ки ба ин ё он дараља њуќуќњои яке аз иштирокчиёни
робитаи њуќуќиро кафолат медињанд189.
Дар илми њуќуќи гражданї аксар масъалањои таълимоти умумї оид ба таъминот
пурра њаллу фасл нашудаанд ва њар як муњаќќиќ ба мафњуми тарзи таъмини иљрои
уњдадорињо мазмуну љанбаи нав ворид месозад.
Тарзҳои таъмин дорои функсияҳои гуногун мебошанд. Одатан онҳоро ба
функсияи њавасмандкунї (ноустуворона ва байъона дар ин љо «хавф дар амволи худ
боиси зарари зиёдатї ва бењуда тавассути гум шудани байъона ё пардохти
ноустуворона мегардад ва уњдадоршударо маљбур месозад, ки уњдадории худро иљро
намояд»190) ва муњофизатиро (кафолатї, љубронї) људо мекунанд. Ҳамчунин, Н.Ю.
Рассказова функсияи назоратиро пешнињод кардааст.191 Вазифаи њавасмандкунї дар он
зоњир мегардад, ки ин воситаи њуќуќї ќарздорро зери тањдиди оғози оќибатњои нохуши
амволї барои ў љињати иљрои муносиби уњдадорињо равона месозад.
Вазифаи кафолатї њангоми замонат, кафолати бонкї ва гарав (дар њолате, ки
агар гаравдињанда тибќи уњдадории асосї ќарздор набошад) амалї карда мешавад. Дар
ин њолатњо маќсади њавасмандкунии ќарздор барои иљрои уњдадории асосї вуљуд
надорад.
Њамин тавр, тарзњои таъмини уњдадорињо як вазифа – кафолати ќонеъ
гардонидани манфиати кредиторро дар њолати вайронкунии уњдадории асосї аз
тарафи ќарздор иљро менамоянд.

189 Ниг.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2004.

– С. 30.
– Т. III. – С. 22.
191 Ниг.: Рассказова Н. Ю. Уступка права требования, обеспеченного поручительством // Сборник статей к 55летию Е.А. Крашенинникова / Отв. ред. П.А. Варул. – Ярославль: ЯрГУ, 2006. – С. 47-48.
190 Неволин К. А. История российских гражданских законов.– СПб., 1851.
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Дар замонат вазифаи умумии муњофизатии њамаи тарзњои таъмин дар ташкили
сарчашмаи иловагии ќонеъ гардонидани манфиати амволии кредитор аз њисоби
амволи шахси сеюм, ки махсусан барои ин маќсадњо бо ин ќабил кредитор шартномаи
боиси пайдоиши уњдадорињои аксессоришаванда мебандад ва муњтавои он уњдадории
зомин барои анљом додани амали мушаххас њангоми иљро накардани ќарздор ва
гузариши њуќуќи талабот ба ў мебошад, таљассум меёбад.
Таснифоти тарзњои таъмини иљрои уњдадорињо, ки аз рўйи асосњои гуногун
гузаронида мешавад, мустаќиман аз он вобаста мебошад, ки њар як олим (муҳаќқиқ) ин
ќабил тарзњоро чї гуна мефањмад. Ба таќсимоти асосї назар меандозем. Вобаста аз
навъи манбаи ќонеъ гардонидани манфиати кредитор таъмини шахсї ва амволї
(баъзан ашёї номида мешавад) људо карда мешавад. Ба гурўҳи аввал он тарзњое мансуб
мебошанд, ки ба њайси зомин ва кафил фарди мушаххаси аз рўйи уњдадорињои асосї бо
ќарздор мувофиќ набуда, ки нисбат ба ў кредитор метавонад талаботи дахлдор
пешнињод намояд, баромад мекунад. Ба чунин тарзњо замонат ва кафолати бонкї дохил
мешаванд. Њангоми истифодаи воситањои гурўҳи дуюм манфиати кредиторро метавон
аз њисоби амволи пешакї нишондодашуда ќонеъ кард192. Мисоли анъанавї ё ќадимаи
ин восита гарав мебошад. Азбаски дар ин њолат кредитор њуќуќ ба амволро дар нињоят
мегирад, он гоњ дар ин љо мавќеи ў дар муќоиса бо таъмини шахсї нисбатан боваринок
мебошад193. Ҳолати мазкур тибқи м. 232 УГО, ки љалби зоминро танњо њангоми имкон
надоштани пешнињоди таъмини амволї иљозат медињад, тасдиқи худро меёбад. Чунин
гурўњбандї дар илми њуќуќи граждании аврупої194 истифода мешаванд. Таснифоти
мазкур махсус дар қонунгузории граждании кишвари мо мављуд набошад ҳам, аз
таҳлили таъмини иљрои уҳдадорї чунин таснифотро мо ҳосил мекунем. Зеро тавре
медонем, боби 22 КГ ЉТ-и амалкунанда ба гурўҳи аввал, тибқи параграфҳои 5 ва 6
замонат ва кафолати бонкї муқаррар шудааст, ба ин гурўҳ ноустуворона ва байъона
дохил карда намешавад, зеро онҳо ба ҳайси кафил ё зомин баромад накарда, шахси
Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис ... канд. юрид.
наук. – М., 2012. – С. 107.
193 Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис ... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 8-10. Тариканов Д. В. Система способов обеспечения исполнения обязательств // Законодательство. – 2006. – № 5. – С.
11.
194 Ниг.: PEL/ Drobing. Pers. Sec. - P. 88-89, 100-102, 122; Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht). – С.
8-10. Чунин гурӯњбандї дар илми њуќуќи граждании Ҷумҳурии Мардумии Чин мављуд аст. Ниг.: Хайянь В. Поручительства в
системе способов обеспечения исполнения обязательств в Китайской Народной Республике и России: сравнительно-правовое
исследование: автореф. Дис . канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 12.
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мушаххаси аз рўйи уҳдадориҳои асосї мебошанд. Ба гурўҳи дуюм бошад, метавонем,
ки гарав ва нигоҳ доштанро дохил намоем.
Инчунин, таќсимоти тарзњои таъмин аз рўйи дар онњо мављуд будани аломати
аксессорнокї муњим мебошад ва бинобар ин онњо мутаносибан аксессорї ва
ѓайриаксессорї (кафолати бонкї) мешаванд.
Профессор Раҳимов М.З. ба воситаҳои таъминї: љавобгарї, љубронї зарар,
пардохти ноустуворона, гарав, замонат, кафолат, нигоҳ доштан, эътирофи ҳуқуқ,
барқарор намудани ҳолати мављудбударо мансуб медонад195.
Тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї байни кредитор ва шахсе, ки уҳдадориро
таъмин менамояд (қарздори нав), баста шуда, онҳо нисбат ба уҳдадории асосї
хусусияти аксессориро доро мебошанд. Аз ин рў, тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї ба
уҳдадории асосї вобаста буда, бо беэътибории уҳдадории асосї ба истиснои баъзе
тарзҳо (аз љумла кафолати бонкї) қатъ мегардад196.
Институти замонат аз як қатор тарзҳои таъминии ба он монанд фарқ карда
мешавад. Аз он љумла, агар замонат ва гаравро муќоиса намоем, он гоњ фарќияти асосї
дар он дида мешавад, ки назар ба њамаи таъмини шахсї аз амволї – манбаи ќонеъ
гардонидани манфиати кредитор фарќ мекунад. Зеро гарав ин усули таъмини иљрои
уҳдадорие мебошад, ки тибқи он кредитор дар уҳдадории бо гарав таъминшуда
(гаравгир) ҳангоми аз љониби қарздор иљро нашудани чунин уҳдадорї, барои қонеъ
намудани талаботаш, аз арзиши молу мулки ба гаравгузоштаи шахсе, ки ин молу мулк
ба ў тааллуқ дошта, (гаравдеҳ) нисбат ба дигар кредиторон ҳуқуқи афзалиятнокро доро
мебошад, ба истиснои ҳолатҳои дар қонун муқарраршуда (м. 359 КГ ЉТ). Вале њангоми
чунин таќсимкунї нисбат ба гарав, дар ҳолати гаравдињанда тибќи уњдадории асосї
ќарздор њисоб намешавад, метавонад баъзе мушкилињо пайдо гардад. Махсусан, дар
доктринаи ҳуқуқи граждании фаронсавї низ ин сохтор њамчун шакли таъмини амволї
баррасї мегардад197.
Рахимов М.З. Избранные труды. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирование. – Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 161, 329.
196 Ниг.: Гражданское право Республики Таджикистан: учебное пособие / Под общ. ред. к.ю.н, доцента
Сулаймонова Ф.С. – Душанбе: «ЭР-граф», 2020. – С. 164.
197 Дар Фаронса нисбат ба ин конструксия истилоњи «cautionnement reel» истифода мешавад, ки айнан
метавонад њамчун «замонати амволї (ашёї)» тарљума шавад. Бо вуљуди ин, ќайд кардан зарур аст, ки дар ин
вазъият њангоми иҷро накардани уҳдадорӣ аз ҷониби ќарздори асосї кредитор ќонеъшавиро пеш аз њама аз
195
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Бо дарназардошти таҳлили боло ба ақидаи профессор Ғаюров Ш.К. метавон
розї шуд, ки қайд намудааст: «Дар мавриди қонеъ гардонидани талаби кредитор бо
људо намудани молумулкї алоҳида, сухан дар бораи кредити воқеї меравад ва ба
қатори он байъона, гарав ва нигоҳдорї ҳамчун тарзҳои таъмини иљрои уҳдадориҳои
хусусї дохил буда, дар он кредитор чунин ақидаро меписандад: «ба қарздор бовар
надорам, ба ғайр аз молумулки ў»198.
Дар њар дуи ин сохторҳо асоси пайдоиши муносибатњои њуќуќии таъминї,
шартнома мебошад (м. 359, 390 КГ ЉТ). Талаботи махсус нисбат ба гаравдињанда
муќаррар карда шудааст: ў бояд соњибмулки ашёи ба гарав гузошташаванда бошад ё
њуќуќи хољагидории онро дошта бошад (қ.2, м. 364 КГ ЉТ).
Тибќи талаботи КГ ЉТ нисбат ба зомин талаботи махсус пешнињод карда
нашудааст. Њам гарав ва њам замонат хосияти аксессорнокиро доро буда, баробари
ќатъ гардидани уњдадории таъминшуда хотима меёбанд (банди «а», қ. 1, м. 381; қ, 1, м.
396 КГ ЉТ) ва њангоми беэътибории уњдадории асосї беэътибор эътироф карда
мешаванд (қ. 3, м. 354 КГ ЉТ). Тибќи ќоидаи умумї, гузашти њуќуќњо оид ба
уњдадорињои асосї ба кредитори нав њам њуќуќи гарав ва њам њуќуќи талабот нисбат ба
зомин интиќол меёбад (м. 413 КГ ЉТ). Тавре ќайд кардем, ки дар замонат бояд ќоида
оид ба манъ будани гузашти мањдуд, ки дар айни замон танњо нисбат ба гарав (м. 385
КГ ЉТ) роиљ мебошад, пањн карда шавад. Аксессорнокї ин конструксияњоро дар
масъалаи лањзаи махсуси гузаштани муњлати даъво, ки бо гузаштани ин муњлат тибќи
уњдадории асосї алоќаманд мебошад (банди 2, қ. 2, м. 223 КГ ЉТ) пайваст менамояд.
Яке аз тарзи таъмини иљрои уҳдадорї ин нигоҳ доштан мебошад, ки мавзуи
асосии он ашё буда, аз рўйи моҳияти он кредитор молу мулкеро, ки дар ихтиёр дорад ва
онро бояд ба қарздор ва ё шахси муайяннамудаи қарздор супорад, дар сурати аз љониби
қарздор дар муҳлати муайяншуда иљро накардани уҳдадории пардохти ҳаққи мол ё
љуброни харољоти қарзҳо вобаста ба ин ё зиёни дигар ҳақ дорад то иљро гардидани
уҳдадориҳои дахлдор онро нигоҳ дорад (м. 388 КГ ЉТ).
њисоби амволи муайян ба назар мегирад. Илова бар ин, шахсияти шахсе, ки он њуќуќро соњиб аст барои
чунин кредитор ањамияти дуюмдараља дорад. Бинобар ин, дар доктринаи ҳуқуқи граждании фаронсавї низ
ин сохтор њамчун шакли таъмини амволї баррасї мегардад. Ниг.: PEL/ Drobing. Pers. Sec. Р. 122.
198 Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИҶТ, д.и.њ.,
профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 29.
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Нигоҳ доштан танҳо нисбат ба ашёе иљозат дода мешавад, ки он ба қарздор
тааллуқ дорад. Хусусияти ин тарзи таъминї дар он аст, ки имконияти нигоҳ доштани
ашё аз љониби кредитор дар қонун дарљ гардидааст ва ба таври иловагї дар шартнома
ифода намудани он зарурат надорад. Бо созиши тарафҳо низ баста шуданаш мумкин
аст ва он аз љониби тарафҳо муайян карда шуда, онҳо ҳуқуқ доранд дар шартнома
шартҳои нигоҳ доштаро нисбат ба қонун қонун соддатар муқаррар намоянд ва ё аз
истифодаи тарзи мазкур даст кашанд. Нигоҳ доштан танҳо то он замоне имкон дорад,
ки уҳдадории пардохти қарз иљро карда нашудааст199. Аз рўйи қонунгузории
амалкунандаи гражданї нигоҳ доштан уҳдадории аксессорї мебошад. Самаранокии ин
тарз дар он аст, ки бидуни мављудияти чунин шарт дар шартнома шахси ваколатдор
дар асосҳои қонунї аз он истифода карда метавонад. Фарқи он аз дигар тарзҳои таъмин
дар хислати ғайришартномавї доштани он мебошад. Доираи ашёе, ки метавонад ба
сифати мавзуи нигоҳ доштан баромад намояд, дар кодекси гражданї муайян нашудааст
ва он набояд ба таври васеъ тавзеҳ дода шавад200. Худмуҳофизатии ҳуқуқи гражданї ба
ақидаи профессор Усмонов О.У. мисоли нигоҳ доштан шуда метавонад201.
Нигоҳ доштан ҳамчун тарзи таъмини амволї дониста шуда, аз замонат бо он
фарқ карда мешавад, ки предмети он дигар аст, яъне њамчун мавзуи асосии он танҳо
ашёе баромад менамояд, ки дар ихтиёрї кредитор қарор дорад. Дар ин маврид субъекти
он қарздор ва кредитор баромад менамоянд, на шахси сеюм. Ин ду тарзи таъмини
хислати аксессорї дошта, нигоҳ доштан хусусияти ғайришартномавї дорад, дар ҳоле,
ки асоси пайдоиши замонат танҳо шартнома буда, вайрон гардидани шакли хаттї
шартномаи замонатро беэътибор мегардонад.
Тарзи дигари таъмини иљрои уҳдадорї ин тарзи носутуворона буда, он маблағе
мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст

Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳрири
профессор Ғаюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 88.
200 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 489-490.
201 Ниг.: Ҳуқуқи гражданӣ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррири масъул: узви вобастаи АИ ҶТ, д.и.њ., профессор О. У. Усмонов.
– Душанбе: «Эр-граф», 2001. – С. 383; Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1. – Душанбе: «Эр-граф», 2007. – С. 409.
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ҳангоми иљро накардан ё иљрои

номатлуби уҳдадорї, аз љумла дар ҳолати

гузаронидани муҳлати иљро, онро ба кредитор пардохт намояд202.
Аз моҳияти м. 355 КГ ЉТ чунин хусусиятҳои ноустуворонаро қайд намудан
мумкин аст: ҳамеша ба сифати иљрои уҳдадории пулї баромад менамояд; маблағи
мазкур дар ҳоле пардохт карда мешавад, ки агар қарздор уҳдадориҳои худро иљро
накардааст ва ё ба таври дахлдор иљро накардааст; дар асоси шартнома ва ё қонун
муқаррар карда мешавад203.
Дар таљриба хусусияти ноустуворона бештар вақт дар шартнома пешбинї карда
мешавад. Дар назарияи ҳуқуқи гражданї 2 намуди хусусияти ноустуворона маълум
мебошад: пеня ва љарима. Хусусияти асосии пеня дар он аст, ки он ба сифати фоиз ба
маблағи шартномавї муқаррар карда мешавад. Љарима ҳамеша дар шакли пулии
мушаххас муқаррар карда мешавад204. Шакли ноустуворона аз як тараф қарздорро
водор месозад, ки уҳдадории сари вақт ва ба таври дахлдор иљро намояд, аз тарафи
дигар дар сурати иљро нашудани уҳдадорї ва ё ба таври дахлдор иљро накардани
уҳдадорї дар назди кредитор масъулият дар намуди пардохти маблағи муайян ба вуљуд
меояд205.
Дар чунин ҳолат, замонат аз шакли ноустуворона аз рўйи субъект, вазифаи
ҳавасмандкунї, предмет, танҳо дар шакли уҳдадории пулї баромад намудан, инчунин
аз рўйи намуди он фарқ карда мешавад. Ҳарду тарзҳои таъминї, таъминї шахсї ба
ҳисоб мераванд, вале ҳангоми ноустуворона худи қарздор баромад менамояд. Дар
шартномаи замонат зомин – ин шахси сеюм мебошад. Ҳамчун асоси пайдоиш бошад,
шакли ноустуворона дар асоси қонун ва шартнома ба вуљуд меояд, замонат бошад
тибқи меъёри м. 390 КГ ЉТ танҳо дар асоси шартнома ба вуљуд меояд.
Тарзи дигари таъмини иљрои уҳдадорї ин байъона буда, маблағе эътироф карда
мешавад, ки як тарафи имзокунандаи шартнома мутобиқи маблағи тибқи шартнома
Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. –
С.79.
203 Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: д.и.њ., профессор Ғаюров
Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 289.
204 Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Ғаюров
Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – С. 290; Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи
шартномавӣ / Зери таҳрири профессор Ғаюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 80.
205 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 479.
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пардохташаванда барои исботи бастани шартнома ва таъмини иљрои он ба ҳисоби
тарафи дигар мегузаронад. Аз мафҳуми мазкур байъона вазифаҳои зерин: а) пардохт; б)
исботи бастани шартнома ва в) усули таъмини иљрои уҳдадориро адо менамояд206.
Байъона дар дар асоси шартнома муқаррар карда мешавад. Шартнома дар бораи
байъона, сарфи назар аз маблағи байъ, бояд дар шакли хаттї баста шавад. Дар ҳолати
имконнопазир гардидани шартнома байъона бояд баргардонида шавад. Дар ҳоле ки
тарафи пардохткардаи байъона, барои иљро накардани уҳдадорияш эътироф карда
шавад, байъона баргардонида намешавад. Яъне, моҳияти ин тарзи иљрои уҳдадорї
љиҳати исботи бастани шартнома додани маблағи пулї мебошад ва ин шахс ба ҳайси
кафил ё зомин баромад накарда, шахси мушаххаси аз рўйи уҳдадориҳои асосї бояд
бошад. Аз ин рў, мавзуи байъона танҳо маблағи пулї буда метавонад207.
Тавре муайян гардид, тарзи дигари таъмини иљрои уҳдадорї ин байъона
мебошад, ки он аз замонат бо субъект, предмет ва мақсади он фарқ карда мешавад.
Яъне, ҳамчун тарзи таъмини шахсї байъонадеҳ ва байъонагир шахси мушаххас аз рўйи
уҳдадорї ба шумор мераванд ва мақсади асосии он исботи бастани шартнома ва сипас
таъмини иљрои уҳдадорї мебошад. Предмети байъонаро маблағи пулї ташкил
медиҳад, предмети шартномаи замонат бошад, ҳар як ашёи дар муомилоти гражданї
қарордошта шуда метавонад.
Фарқияти замонат аз кафолати бонкї. Дар асоси кафолат бонк, дигар муассисаи
кредитї ё ташкилоти суғурта (кафил) бо хоҳиши шахси дигар (принсипал) ба кредитори
принсипал (бенефитсиар) мутобиқи шарти уҳдадории бо кафолат таъминшуда, бо
пешниҳоди талабномаи бенефитсиар оид ба пардохти маблағ уҳдадории хаттї
медиҳанд (м. 397). Набудани хосияти аксессорнокї замонатро аз шакли дигари таъмини
шахсї – кафолати бонкї фарќ мекунонад. Инчунин, институти замонат ва кафолати
бонкї аз њамдигар аз рўйи асоси пайдоиши худ фарќ мекунанд.
Тавре маълум аст, агар дар баробари қарздор љавобгарии молумулкиро шахси
сеюм ба уҳда гирад, он гоҳ таъмини шахсї љой дорад. Њар ду тарзи таъмин шахсї буда,
Ҳуқуқи гражданӣ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, д.и.њ.,
профессор О. У. Усмонов. – Душанбе: «Эр-граф», 2001. – С. 387; Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1. – Душанбе: «Эр-граф»,
2007. – С. 412.
207 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 497-498.
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профессор Ғаюров Ш.К. дуруст қайд намудааст, ки ҳар дуи ин тарзҳо дар асоси
принсипи «ба қарздор бовар дорам, ба зомин на камтар аз он» амал менамоянд208.
Аз таҳлили қонунгузории гражданї бармеояд, ки дар њолати аввал, чун ќоида,
чунин асос шартномаи замонат – аҳди дутарафа (м. 390 КГ ЉТ) мебошад ва дар њолати
дуюм дар бораи додани кафолат – аҳди яктарафа (қисми 2-и м. 397) сухан меравад.
Дар таркиби субъектї низ фарќияти муњим мушоњида мегардад. Њар як субъекти
њуќуќи гражданї дар њудуди њуќуќњо ва мукаллафияташон метавонад зомин бошад.
Тибќи кафолати бонкї ба њайси кафил бонк, дигар муассисаи кредитї ё ташкилоти
суғурта209 (кафил) (м. 397 КГ ЉТ) ва ба ҳайси зомин бошад, дар кодекс махсус ягон шарт
нишон дода нашудааст (ба истиснои муқаррароти қисми 4, м. 392 КГ ЉТ нисбат ба
шахсони замонатро ҳамчун фаъолияти соҳибкорї амали кардаистода ба монанди бонк
ё дигар муассисаи кредитї, шахси суғуртакунанда ё дигар шахс, мо онро дар институти
замонат мухолиф мешуморем). Аз таҳлили меъёрҳои оид ба замонат хулоса баровардан
мумкин аст, ки ҳар шахси дорои қобилияти пурраи амал ва қобилипардохт буда,
метавонад ба ҳайси субъекти замонат баромад намояд.
Мувофиќан ба муњтавои уњдадории шахси таъминро пешнињодкарда ќайд
мекунем, ки уњдадории замонат тибќи кафолати бонкї њамеша пулї мебошанд (м. 390,
қисми 1-и м. 406 КГ ЉТ). Ба ақидаи мо, дар доираи консепсияи омехта уњдадории зомин
метавонад њам пулї ва њам ѓайрипулї бошад.
Инчунин, наќши ќарздорро дар муайянсозии муносибатњои дахлдор ќайд кардан
муњим мебошад. Њангоми замонат ќарздор њатто метавонад надонад, ки кредитор бо
шахси сеюм шартномаи замонати марбутаро ба имзо расонидааст. Новобаста аз ин,
дар амалия зоминро қарздор шахсан таъмин менамояд. Кафолат бо хоњиши ќарздор
(принсипал – ќарздори асосї оид ба уњдадорї) дода мешавад (қисми 1, м. 397 КГ ЉТ).
Мувофиќан ба кафолати бонкї ќоидае муќаррар карда шудааст, ки принсипал
(ќарздори асосї оид ба уњдадорї) ба кафил мукофотпулї пардохт менамояд (қисми 2, м.
398 КГ ЉТ). Аммо азбаски ин уњдадорї берун аз доираи муносибатњои њуќуќии
таъминї қарор дорад, бинобар ин бо маќсади амалисозии нисбатан пурраи принсипи
Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИҶТ,
доктори илҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 29.
209 Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Шартномаҳои ҳуқуқии гражданӣ (намуна бо тафсир): Васоити таълимӣ. –
Душанбе, 2009. – С.104.
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кафолати бонкї аз њамаи дигар муносибатњо (м. 399 КГ ЉТ) дар кодекс муқаррар
шудааст, ки «Уҳдадории пешбининамудаи кафолати кафил назди бенефитсиар дар
муносибати байни онҳо ба уҳдадории асосие вобаста намебошад, ки љиҳати иљрои он
дода шудааст, ҳатто агар дар кафолат нисбат ба ин уҳдадорї ишора шуда бошад ҳам,
вобаста намебошад»210 ин фарқияти асосии чунин тарзи таъмин аз тарзҳои дигар
мебошад, яъне кафолати бонкї хосияти аксессорнокї надорад.
Тартиби пешнињоди талабот ба зомин аз рўйи ќоидањо дар бораи масъулияти
муштарак ё субсидиарї (қисми 1-и м. 392 КГ ЉТ) муайян карда мешавад. Чунин тартиб
нисбати кафил аз рўйи ќоидањои махсус муайян карда мешавад: дар шакли хаттї бо
замима кардани њуљљатњои дар кафолат нишондодашуда дар љойи додани кафолат ё
дар љойи дигари дар кафолат нишондодашуда (қисми 1, м. 403 КГ ЉТ). Кафолати бонкї
дар асоси шартнома оид ба пешниҳоди кафолати бонкї бо додани мактуби кафолатї
ба вуљуд меояд, замонат бошад дар ҳолати бастани шартномаи замонат ба вуљуд меояд.
Оќибати иљро кардани уњдадорињо аз тарафи зомин ин ба ў гузаштани њуќуќњои
кредитор оид ба уњдадорињои асосї мебошад (қисми 1, м. 394 КГ ЉТ). Дар њолати
монанд талаботи кафил тибќи кафолати бонкї нисбат ба принсипал (ќарздори асосї
оид ба уњдадорї) регрессї номида мешавад (м. 408 КГ ЉТ).
Њамин тавр, кафолати бонкї ва замонат ба тарзи таъмини шахсї дохил буда,
вазифаи муҳофизатиро иљро менамоянд. Кафолати бонкиро аз рўйи хосияташ дар
маљмуъ як намуди замонат гуфтан мумкин аст. Вале он бо як қатор хусусиятҳои махсуси
худ тибқи қонунгузории гражданї аз замонат фарқ менамояд, ба монанди аз рўйи
субъект, предмет, асоси пайдоиш, новобастагї ва мустаќилияти уњдадорињои кафил,
инчунин оқибати иљро накардани онҳо фарқ карда карда мешавад.
Институти замонат бояд аз авали (кафолати пардохт) чекї фарќ карда шавад211.
Ин љо, тавре маълум аст, авал инчунин замонати векселї низ номида шуда, дар
моддањои 906, 910, 911 КГ ЉТ танзими худро ёфтаанд. Тавре Вебер Х. ќайд мекунад бо
замонати дар њуќуќи гражданї вуљуддошта замонат аз рўйи вексел ва чек танњо номи
КГ ҶТ (қисми якум) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
211 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М., 1998. – С.89-94.
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умумї доранд.212 Фарќияти асосї дар ин љо аз он иборат аст, ки авал (кафолати
пардохт) хосияти аксессорнокї надорад. Додани авал аҳди яктарафаи абстрактї
мебошад. Ѓайр аз ин, фарќиятњои ѓайрирасмї ањамияти махсус доранд: авали чекї дар
тарафи рости чек ё дар вараќи иловагї бо роњи сабти «ба љойи авал њисоб карда шавад»
нишон дода мешавад ва аз љониби кї ва бар ивази кї додани он ќайд карда мешавад
(қисми 2, м. 906 КГ ЉТ). Замонат низ дар натиљаи дар шакли хаттї анљом додани аҳди
дутарафа пайдо мешавад. Ѓайр аз ин, авалист метавонад танњо муштаракан љавоб гўяд
(ќисми 1, м. 911 КГ ЉТ), њол он ки талабот нисбат ба зомин дар њолати ќайду шарти
махсус метавонад тибќи ќоидањои масъулияти субсидиарї (ќисми 1, м. 392 КГ ЉТ)
пешнињод карда шавад. Ин њолатњо имконият намедињанд, ки авал (кафолати пардохт)
њамчун шакли замонат баррасї карда шавад. Аммо ќайд кардан зарур аст, ки
мањдудиятњо барои истифодаи замонати умуми гражданї-ҳуқуқї љињати таъмини
уњдадории чекї муќаррар карда нашудаанд213. Чунин муносибатњо тавассути меъёрњои
§5 боби 22 КГ ЉТ танзими худро ёфтаанд. Дар маљмуъ, новобаста ба монандиҳо,
замонат аз авал аз рўйи аксессорнокї, шакли он, субъект ва дутарафа будани он фарқ
менамояд.
Институти замонат ва делкредер. Дар бораи муносибати замонат ва делкредер (аз
ду калимаи итолиёгї «del» ва «credere» маънои ба боварї асосёфта214-ро дошта,
инчунин аз љониби шахси сеюм иљро намудани шартномаи комиссия м. 930 КГ ЉТ) дар
њаќиќат, фарќияти асосии ин конструксияњо дар табиати њуќуќии онњо ифода меёбад.
Замонат мављудияти муносибатњои уњдадоркунандаро дар байни кредитор ва ќарздор
пешбинї мекунад. Кафолат аз шартномаи комиссия дар байни комитент ва
комиссионер мављудияти муносибатњои уњдадоркунандаро пешбинї мекунад. Замонат
бошад, берун аз алоќамандї бо ягон хел муносибатњо дар байни кредитор ва зомин, ки
чун ќоида, умуман вуљуд надорад, мављуд аст. Аз таҳлили қонунгузории гражданї
бармеояд, ки дар маљмуъ новобаста ба монандиҳо, замонат аз делкредер аз рўйи
табиати худ, шакли он ва субъекти он фарқ менамояд.
Ниг.: Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М.
Иванова. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 156.
213 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М., 1998. – С. 93;
Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. – М.:
Волтерс Клувер, 2009. – С. 157.
214 Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИҶТ, доктори илҳои ҳуқуқ,
профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 30.
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Шартномаи замонатро аз њолати ба худ ќабул кардани ќарзи бегона фарќ кардан
лозим аст. Њангоми бастани шартномаи замонат муносибатњои њуќуќии нав ба вуљуд
намеоянд, танњо дар таркиби субъектии уњдадорињои аллакай вуљуддошта таѓйирот ба
амал меояд215. Њолати зуд-зуд ба амал ояндаи ќабули ќарзи бегона институти
гузаронидани ќарз мебошад (моддањои 420-421 КГ ЉТ). Ба ќатори чунин њолатњо
инчунин метавон шартномаи интерсесро (ба худ ќабул кардани ќарзи бегонаро) дохил
намуд. Њамин тавр, В.А. Белов шартномаи интерссесро (гузашт кардани талаботи ќарз
ё гузашт кардани пассив) њамчун шартномае муайян мекунад, ки тибќи он як тараф
(ќарздори нав) дар назди тарафи дигар (кредитор) уњдадорие мегирад, ки ба љойи шахси
сеюм (ќарздор) уњдадорињои муайянро иљро намояд, дар ин њолат кредитор ќарздори
ќаблиро аз иљрои уњдадорињо озод мекунад ва ё уњдадор мешавад, ки озод намояд216.
Шартномаи замонат асос барои пайдоиши муносибатњои њуќуќии аксессорї бо
мазмуни муайян мебошад. Тибќи ќабули ќарзи бегона анљом додани додугирифт ин
асос барои давомнокии њуќуќии сингулярї асосан уњдадорї мебошад.
Дар ин њолат фарќият аз гузаронидани ќарз дар он ифода меёбад, ки ќарздор аз
уњдадорї хориљ намешавад. Аз ин рў, шахси ба худ ќарзро ќабулкарда ва ќарздор дар
назди кредитор ба таври муштарак љавобгў мебошанд. Ќабули ќарзи бегона дар ин
шакл њам дар асоси шартномаи байни кредитор ва шахси хоњиши ќабули ќарзро дошта
ва њам шартномаи байни охирин ва ќарздор мумкин аст, ки он њамчун шартнома ба
фоидаи шахси сеюм (кредитор) баррасї карда шавад217.
Муносибати байни замонат ва суѓурта (пеш аз њама суѓуртаи масъулият тибќи
шартнома – м. 1018 КГ ЉТ) ањамияти махсус дорад. Оид ба ин муносибатҳо баъзе
фарќиятњои расмиро нишон додан зарур аст. Суѓуртаи таваккали масъулият барои
вайрон кардани шартнома танњо дар њолатњои дар ќонун пешбинишуда роњ дода
мешавад (қисми 1, м. 1018 КГ ЉТ). Тибќи чунин шартнома аз рўйи уњдадорї танњо
ќарздор метавонад суѓуртакунанда бошад, ки худи ў бо суѓуртакунанда (муассисаи
суѓуртакунї) шартномаи дахлдорро мебандад. Бо таваљљуњ ба ин, кредитор, маќоми
бадастоварандаи фоидаро мегирад (қисмҳои 2, 3 м. 1018 КГ ЉТ). Шартномаи замонат
215 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000. – С. 207-208.
216 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М., 2000.

– С. 205.
Ниг.: Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М.
Иванова. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 162.
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дар байни кредитор ва зомин имзо карда мешавад. Ба ѓайр аз ин, талаботи махсус
нисбат ба суѓуртакунанда, ки бояд иљозатномаи марбутаро дошта бошад суѓуртаро аз
замонат (м. 1024

КГ ЉТ) ва инчунин он чизе, ки суѓуртакунанда ба муассисаи

суѓуртакунї мукофоти суѓуртавиро пардохт менамояд (қисми 1, моддањои 1015 ва 1039
КГ ЉТ) фарќ мекунанд.
Дар банди 21, м. 1 ҚҶТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавї» аз 23 июли соли 2016,
№1349 мафҳуми суғуртаи кафолатҳо пешбинї шудааст, ки тибқи он «суғуртаи
кафолатҳо – намуди суғурта, ки ба андозаи қисман ё пурра пардохт намудани љуброни
зарари ба манфиатҳои молумулкии шахси кафолатдиҳанда дар натиљаи иљрои кафолат
ё замонати ба уҳда гирифтааш расонидашударо пешбинї менамояд»218. Ҳамчунин, дар
қисми 9 м. 4-и Қонуни мазкур ба шаклҳои ихтиёрии суғуртаи соҳаи «суғуртаи умумї»
гурўҳҳо муқаррар карда шуда, суғуртаи кафолатҳо, ки аз кафолат ё замонат иборат
мебошад, љойгир карда шудаанд. Аммо моњияти ин нињодњоро муќоиса намуда, ќисми
зиёди муњаќќиќон ба монанд будани онњо диќќат медињанд219. Дар њардуи ин
конструксияњо таваккали бо оќибатњои манфии эњтимолияти иљро накардани ќарздор
алоќаманд аз њисоби љалби субъекти берунї, ки дар њолати вайронкунии уњдадорї
уҳдадор мегардад, ки манфиати кредиторро ќонеъ гардонад, кам мешавад. Ба андешаи
мо, чунин наздикии мазмунии замонат ва суѓуртаро метавон чун монанди њамон
манфиате, ки дар асоси он ин муносибатњои њуќуќї пайдо мешаванд фањмонд220.
Ҳамин тавр, қонунгузории гражданї замонатро ба ќатори тарзҳои таъмини
иљрои уњдадорї мансуб дониста, дар маљмуъ ба њайси усули таъмини иљрои уҳдадорї
дар ќатори замонат дар КГ ЉТ шакли ноустуворона, гарав, нигоҳ доштани молу мулки
қарздор, кафолати бонкї ва байъона номбар менамояд. Вале ин номгўйи васеъ
мебошад, иљрои уњдадорињо метавонад бо авали чекї, делкредер, суғурта, ба худ қабул
кардани қарзи бегона, инчунин бо тарзњои дигари дар ќонун ё шартнома пешбинишуда
ҚҶТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» аз 23-юми июли соли 2016, №1349 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
соли 2016, №7, мод.627, соли 2018, №1, мод.19; соли 2019, №1, мод.20.
219 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М., 1998. – С. 8689; Дар њоли њозир В.А. Белов ин нињодњоро људо мекунад. Ниг.: Белов В.А. Юридическая природа прав ожидания (гарантийные
правоотношения) // Законодательство. – 2008. – №7. – С. 23-24; Дар адабиёти њуќуќї «суѓуртаи замонат» мавриди тањќиќ ќарор
гирифтааст. Ниг.: Дедиков С.В. Страхование поручительства: гражданско-правовой анализ // Юридическая и правовая работа в
страхование. – 2010. – №1 (21). – С. 8-18.
220 Масалан, В.П.Грибанов масъалаи манфиат дар њуќуќи гражданиро тањќиќ намуда онро њамчун эњтиёљоти инъикосгардида,
зарурати аз тариќи шуури одамон гузашта ва шакли хоњиши шуурнокро гирифта муайян кардааст. Ин ва дигар муносибатњоро
ниг.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданского права. – М., 2000. – С. 234-243.
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таъмин карда шавад. Аз он љумла, «оид ба масъулияти субсидиарии иштирокчиёни
ширкати комил, инчунин ширкати ба боварї асосёфта тибќи уњдадорињои шарикї
(қисми 1, м. 72, қисми 1, м. 87 КГ ҶТ); моликият тибќи уњдадорињои муассиса (қисми 1,
м. 132 КГ ҶТ); дар бораи њуќуќи кредитори аҳдро иљронамуда, дар њолати саркашии
тарафи дигар аз тасдиќи нотариалии талаби эътирофи њаќќонияти он (қисми 2, м. 190
КГ ҶТ); дар бораи њуќуќи кредитор љиҳати талаби бақайдгирии аҳд дар ҳолати
саркашии тарафи дигар (қисми 3, м. 190 КГ ҶТ); дар бораи љавобгарие, ки дар баробари
ќарздор шахси сеюм, ки ба ў иљрои уњдадорињо вогузор шудааст, бар дўш дорад,
масалан меъёри дар қисми 2, м. 891 КГ ЉТ дарљгардида, ки тибќи он дар ҳолатҳое ки
агар иљро накардан ё иљрои номатлуби супоришнома бинобар вайронкунии қоидаҳои
анљом додани амалиёти ҳисоббаробаркунї аз љониби бонки барои иљрои
супоришномаи пардозанда љалбгардида рух дода бошад, мутобиқи қисми 1 ҳамин
модда суд метавонад масъулиятро ба зиммаи ҳамин бонк гузорад»221.
Дар зербоби мазкури таҳқиқот таносуби замонат аз дигар воситањои таъмини
иљрои уњдадорињои граждании монанд, аз он љумла, гарав, нигоҳ доштан,
ноустуворона, кафолати бонкї, делкредер, авали чекї, гарав, ба худ ќабул кардани
ќарзи бегона ва суғурта мавриди таҳлил ва хулосабарорї қарор дода шудааст, ки
институти замонат аз дигар тарзҳои таъмин дар баробари вазифаи монанд будан,
дорои як қатор тафовутҳои дар параграф номбаршуда мебошанд.
Дар маљмуъ, замонат бо як қатор тарзҳои таъмин монандї ва инчунин фарқиятњо
дорад. Баъзе муҳаққиқон авали чекї ва делкредерро ба намуди замонат дохил
намудаанд222. Вале қайд намудан бамаврид аст, ки вобаста ба масъалаи мазкур дар
адабиёти ватанї кам ба назар мерасад. Новобаста ба он, ба маънои васеъ аз рўйи
хосияти таъминї ба чунин ақида низ розї шудан мумкин аст, аммо расман институти
замонат ҳамчун тарзи таъмин чунин намуд надошта, аз онҳо бо хосиятҳои махсуси худ
аз қабили аксессорнокї, шакли он, субъект ва дутарафа будани шартномаи замонат
фарқ карда мешавад.
Эмомализода Н.Э.Таносуби институти замонат аз дигар воситаҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳои
граждании монанд дар ҶТ // Маљаллаи Академии њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба
номи А.Бањоваддинови АМИТ (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – №3 (35). – С.140-147.
222 Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АМИТ, д.и.њ., профессор
Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 29-30.
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БОБИ 2. Шартномаи замонат
§ 2.1. Тартиби бастани шартномаи замонат
Шартномаи гражданї-ҳуқуқї он вақт басташуда шуморида мешавад, ки агар
байни тарафҳо оид ба ҳама шартҳои муҳими он созиш ба даст омада бошад. Вобаста ба
ин ҳолат дар шартномаҳо шартҳои муҳими гуногун љой доранд. Барои амалишавии
љараёни басташавии шартнома зарурати ба созиш омадани тарафҳои он зарур аст.
Ҳамзамон, қонунгузор ду марҳилаи басташавии шартномаро пешниҳод мекунад: 1) як
тараф (оферент) бастани шартномаро пешниҳод мекунад; 2) тарафи дигар (аксептант)
пешниҳоди мазкурро қабул (аксепт) менамояд223.
Тавре аз таҳлилҳои боло муайян карда шуд, шартномаи замонат ба маънои аҳд
ва шакли созиш фаҳмида шуда, он консенсуалї, музднок ва ройгон буда, ҳамчун аҳд –
дутарафа, ҳамчун уҳдадорї – яктарафа мебошад.
Шартномаи замонат дар ҳолате басташуда шуморида мешавад, ки агар байни
тарафҳо созиш дар шакли хаттї оид ба шартҳои муҳими шартнома баста шуда бошад
ва дар лаҳзаи гирифтани аксепти он аз тарафи шахси офертаро фиристода чунин
эътироф мешавад (м. 391, қ. 1 м. 464, қ. 1 м. 465 КГ ЉТ). Дар ин љо ба сифати оферент, аз
рўйи қоида, худи зомин баромад мекунад, ба сифати аксептант бошад – кредитори
қарздор аз рўйи уҳдадории асосї, ки «замонатро қабул мекунад»224, баромад менамояд,
яъне шартномаи замонат консенсуалї буда, аз лаҳзаи ба созиш омадани тарафҳои он
басташуда эътироф мешавад.
Ин мувофиқи муносибати ҳуқуқии таҳқиқшавандаи шартномаи замонат
аҳамияти бевосита дорад. Ба ақидаи мо, ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои тарафҳо (зомин ва
кредитор) аз лаҳзаи аз тарафи онҳо ба даст овардани аҳд дар шакли муқарраргардида аз
рўйи шартҳои муҳими шартномаи замонат, пайдо мешаванд. То фаро расидани факти
(воқеияти) ҳуқуқии иљро накардан ё иљрои номатлуби уҳдадории асосї ҳуқуқи
уҳдадории кредитор вуљуд дорад, аммо дар ҳолати шартї мемонад. Талабот ба зомин
танҳо пас аз риоя нагардидани уҳдадории асосї хосияти татбиқшавандагиро касб
Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳрири профессор Ғаюров Ш.К.
– Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 43.
224 Ниг.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – Статут, 2005. – С. 574.
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мекунад. Яъне, шартномаи замонат аз рўйи уҳдадориҳои оянда аз лаҳзаи ба даст
овардани розигї аз рўйи шартҳои муҳими шартномаи замонат басташуда шуморида
мешавад; ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои иловагї аз ин лаҳза пайдошуда ҳисобида мешаванд
(масалан, масъулияти зомин аз лаҳзаи бастани шартномаи замонат - ин дастгирї
кардани боқимондаи муайян аз рўйи суратҳисоби бонкї, масъулияти зомин ба
кредитор додани маълумот оид ба далелҳои муайян ва ғайраҳо мебошад). Илова бар
ин, талабот ба зомин метавонад аз тарафи кредитор танҳо дар сурати фаро расидани
уҳдадориҳои дар қисми 1, м. 392 КГ ЉТ ишорашуда пешниҳод карда шаванд (яъне
ҳолатҳои риоя нагардидани уҳдадорї).
Муайян кардани шартномаи замонат ҳамчун аз лаҳзаи ишорашуда баста шуда,
маънои эътирофи факти мављудияти ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои асосии аз он пайдошуда
мебошад. Хосиятҳои ҳуқуқии он метавонад аз мавқеи ҳолати шартї (кондитсионї)
муайян карда шавад.
Мафҳуме, ки мутобиқи он ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои шартномаи замонат аллакай
аз лаҳзаи бастани ин шартнома вуљуд доранд, аҳамияти муҳими амалї дорад. Дар
сурати гузашт кардани ҳуқуқ аз рўйи уҳдадории асосї, аз рўйи қоидаи умумї, ҳуқуқҳо аз
шартномаи замонат низ гузашт мешаванд (м. 413 КГ ЉТ) – ин метавонад то риоя
нагардидани уҳдадории асосї ҳам ба вуқуъ ояд. Барои таъмини уҳдадорї аз ин
шартнома ҳам маҳдудиятҳо муқаррар нашудаанд.
Илова бар ин, имконияти ҳифзи ҳуқуқҳои кредитор аз рўйи шартномаи
замонатро дар ин марҳила бояд аҳамияти махсусдошта эътироф намуд, чунки масалан,
ҳангоми таъмини шартномаи қарз, агар шартномаи замонат аз рўйи даъвои зомин
беэътибор шуморида шавад, ин метавонад ҳамчун бадтар шудани шароити таъминот
аз рўйи њолатњо, ки ба онҳо қарздиҳанда љавобгар нест, шуморида шавад. Оқибати
чунин муайянкунї – агар дигар қоида дар шартнома пешбинї нашуда бошад (м. 833 КГ
ЉТ), ин ба кредитор додани ҳуқуқи талаб кардани бозгашти пеш аз муҳлати маблағи
қарз ва пардохти фоизҳо аз қарзгиранда мебошад.
Татбиқи ҳуқуқи асосии кредитор аз рўйи шартномаи замонат – ин талаботи содир
кардани амали дар доираи консепсияи омехта муайяншаванда мебошад, ки танҳо пас аз
риоя нагардидани уҳдадории асосї имкон дорад.
78

Дар баробари ин, зарур аст ба фарқияти муҳими ҳолати қонунї (condition iuris) аз
шарти таъхирдор ишора кард, ки нисбат ба замонат онро дар бар мегирад, инљо
меъёрҳои қисми 3-и м. 182 КГ ЉТ истифода намешаванд. Кумаки зомин дар фаро
нарасидани факти риоя нагардидани уҳдадорї наметавонад ҳамчун вайронкунии
манфиатҳои кредитор шуморида шавад (баръакс, агар амали мазкур содир шавад, ин
ба манфиати ў љавобгў мебошад). Масъала оид ба табиати чунин кумак ва оқибатҳои
он метавонад дар доираи муносибатҳои дигар мавриди баҳс қарор гирад.
Ниҳоят, агар фарз намоем, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳо аз шартномаи замонат то риоя
нагардидани уҳдадории асосї пайдо шаванд, он гоҳ ќатъи он дар сурати иљрои
номатлуби уҳдадории асосї аз рўйи қисми 1, м. 396 КГ ЉТ номаълум мемонад. Албатта,
метавон оид ба ин гуфт, ки њолати мазкур бо моҳияти ҳуқуқии дар боло зикршуда рўй
медиҳад, аммо ин љо оид ба қатъи уҳдадории аксессорї сухан меравад, ки аз рўйи он
ҳуқуқи талаб кардан ҳамин тавр хосияти татбиқшавандагиро пайдо накардааст. Ба он
ишора кардан мумкин аст, ки замонат аз тарафи қонун ба тарзҳои таъмини иљрои
уҳдадориҳо, яъне уҳдадориҳои иљронагардида новобаста аз муҳлати пайдошавии онҳо
мансуб дониста мешавад, пешниҳоди замонат пас аз фаро расидан ё ба охир расидани
муҳлати иљрои уҳдадории асосї, ки аз тарафи қарздор иљро нагардидааст, наметавонад
барои эътирофи беэътибории аҳди таъминї далел шавад.
Шартномаи замонат барои сохтани манбаи берунї (ки ба сифати он моликияти
зомин баромад мекунад) баста мешавад, ки аз њисоби он кредитор дар сурати иљро
накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї метавонад манфиатњои худро ќонеъ намояд.
Мувофиќан то он замоне, ки уҳдадорї вайрон нашудааст, талабот ба зомин пешниҳод
карда намешавад. Мулоҳизаи монанд метавонад бо дарназардошти фарқиятҳо бошад,
ки барои дигар тарзњои таъмини иљрои уҳдадориҳо татбиқ гардад. Дар мувофиќа бо ин,
дар адабиёти соњавї ќайд ва тасдиқ гардидааст, ки «ҳама гуна тарзи таъмини
уҳдадориҳо марҳилаи оромї (статикї)-и гузаришро ҳангоми дар ҳолати «интизорї»-и
эњтимоли вайроншавии уҳдадорї, паси сар менамоянд»225. Гузашта аз ин, анљоми
бобарор барои субъектони бовиљдон дар соњаи муносибатњои уњдадории ба замонат
таъминшуда (кредитор ва ќарздор аз рўйи уҳдадории асосї, инчунин зомин) – ин иљрои
225 Торкин Д. А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: автореф. Дис. . . канд. юрид. наук. – Тюмень, 2005. – С. 7.
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матлуби уњдадории асосї мебошад. Кредитор он чизеро, ки ҳангоми бастани
шартномаи асосї интизор буд, ба даст меорад, уњдадории қарздор (қисми 1, м. 440) ва
зомин (қисми 1, м. 396 КГ ЉТ) бошад қатъ мегардад. Вале бо маќсади омўзиши
муносибатњои таъминотї як асоси муњимро ба инобат гирифтан зарур аст, ки дар ин
маврид кредитор њамон гуна имконияти пешнињоди талаботро аз зомин ба даст
намеорад. Ин њолатњо тадќиќотчиёнро дар муносибат бо асосњои пайдоиши замонат,
инчунин ба табиати њуќуќии он ба хулосањои гуногун меоранд.
Ҳамин тавр, ҳуқуқи кредитор ба талаб кардан аз шартномаи замонат ҳамеша
аввал ба ҳолати кондитсионї меафтад. Дар ин ҳолат, замонат уҳдадорї шуморида
мешавад, ки дар марҳилаи аввал шартї аст, дар сурати риоя накардани уҳдадории
асосї бошад, њангоме ваколати кредитор оид ба талабот ба зомин сифати
татбиқшавандагиро касб мекунад, марҳилаи дуюм фаро мерасад. Ҳолати шартї будани
шартномаи замонат исботи худро дар Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
таърихи қарз (кредит)» аз 26 марти соли 2009, № 492 ёфтааст. Чунончи ба қатори
уҳдадориҳои шартї ва имконпазир замонат низ муқаррар карда шудааст, тибқи банди
19, қисми 2 Қонуни мазкур уҳдадориҳои шартї ва имконпазир - аккредитивҳои
љуброннашуда, кафолатномаҳои интишорёфта ё тасдиқшуда, векселҳо ва замонатҳо
мебошанд226.
Аз ишораи мазкур маълум мешавад, ки барои бастани шудани замонат на
таркиби ҳуқуқї, балки шартномаи мувофиқ байни зомин ва кредитор асос мешавад.
Риоя накардани уҳдадории асосї аз як марҳила ба марҳилаи дигар гузаштани
уҳдадории аксессориро муайян менамояд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки замонат аз рўйи моҳияти қонунгузории гражданї
дар асоси шартномаи бавуљудомада баста мешавад. Аммо ба ғайр аз шартнома, ба
сифати асосҳои пайдоиши муносибати ҳуқуқии замонат, бо дарназардошти қоидаҳои
амалкунандаи КГ ЉТ, мумкин аст, ки қонун ҳам эътироф карда шавад. Сухан оид ба
меъёри қисми 2, м. 566 КГ ЉТ меравад, ки мутобиқи он аз рўйи шартномаи
маҳсулотсупорї барои эҳтиёљоти давлат ҳангоми пардохти мол аз тарафи харидор аз

ҚҶТ «Дар бораи таърихи қарз (кредит)» аз 26 марти соли 2009, № 492 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, (дар
ќироати дуюм ќабул гаштааст) соли 2009, №3, мод.85, соли 2018, №1, мод.31.
226

80

рўйи ҳамин уҳдадории харидор, ба сифати кафолатдиҳанда (зомин) фармоишгари
давлатї эътироф мегардад. Лекин дар чунин вазъият, номувофиқатии меъёри м. 566 КГ
ЉТ бо қоидаҳои умумии дар моддаҳои 390-396 КГ ЉТ дарљшуда мушоњида мешавад, ки
дар он танҳо оид ба шартномаи замонат ҳамчун асоси пайдошавии он сухан меравад.
Масалан, нисбат ба гарав ин масъала дар меъёри қисми 3-и м. 359 КГ ЉТ ҳал
гардидааст, ки мутобиқи он гарав ҳам дар асоси шартнома ва ҳам дар асоси қонун
ҳангоми фаро расидани шароит дар он пайдо мешавад.
Чунин меъёр барои паҳншавии минбаъдаи ба ном замонати қонунї аз рўйи
муносибатҳои ҳуқуқии граждании гуногун замина фароҳам меорад. Бояд ќайд намуд,
ки меъёрҳои КГ ЉТ оид ба замонат диспозитивї мебошанд (моддаҳои 392, 393, 394 КГ
ЉТ) ва он мавқеи махсуси танзими шартномавии муносибатҳои тарафҳоро дар назар
дорад. Ба ақидаи мо, ба чунин падида бояд бо назари танқидї муносибат намуд, зеро
ҳангоми замонати қонунї танзими шартномавї хориљ мешавад ва тавре дар м. 392 КГ
ЉТ ба сифати қоидаи умумї ишора шудааст, чунин зомин вазифадор мешавад, ки бо
қарздор дар ҳамон ҳаљме, ки охирин уҳдадор аст, ба тариқи муштарак љавоб гўяд. Бо
дарназардошти ин њолат, қайд кардан бамаврид аст, ки далели асосии пайдошавии
замонат шартнома буда, байни зомин ва кредитор баста мешавад ва дар ҳолатҳои
истисної он метавонад дар асоси қонун низ ба вуљуд ояд.
Оид ба шакли шартномаи замонат м. 391 КГ ЉТ муқаррар менамояд, ки
шартномаи замонат бояд дар шакли хаттї баста шавад, ва таъкид гардидааст, ки риоя
накардани шакли шартномаи мазкур ба беэътибории он оварда мерасонад. Ин қоида
маънои онро дорад, ки шартнома метавонад шакли як санади аз љониби тарафҳо
имзошавандаро касб кунад ва бо роҳи мубодилаи санадҳо тавассути алоқаи почта,
телеграфї, телетайп, телефонї, электронї ё дигар навъи алоқа баста шавад ва он имкон
медиҳад тарафҳои шартнома муайян карда шавад (қисми 2-и м. 466 КГ ЉТ). Дар робита
ба ин, аз рўйи амалияи судї шартномаҳои замонат, ки тавассути мукотиба баста
мешаванд, эътиборнок шуморида мешаванд.
Лекин меъёри қисми 3-и м. 466 КГ ЉТ ба шахсе, ки пешниҳоди хаттї оид ба
бастани шартнома гирифтааст, имкон медиҳад, то дар муҳлати муқарраргардида барои
қабули чунин пешниҳод оид ба иљрои шарти дар он ишорашуда амалҳои муайянро
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иљро намояд (қисми 3-и м. 470 КГ ЉТ). Татбиќи чунин амалҳо ҳамчун қабул баррасї
гардида, шакли хаттии шартнома бошад риояшуда шуморида мешавад.
Тавре Витрянский В.В. қайд менамояд, дар амалияи бонкї қоидае мављуд аст, ки
мутобиқи он зомин ба бонк – кредитор мактуби яктарафаи кафолатиро оид ба аз
тарафи қарзгиранда баргардонидани маблағи қарз ва пардохти фоизҳо ба вай
мефиристад, бонк бошад ба қарзгиранда қарз медиҳад, ки ҳамчун қабул тавассути
иљрои амалҳо оид ба шарти дар оферта ишорашуда баррасї мегардад227. Лекин
муаллиф қайд менамояд, ки ҳолати мазкур «бояд дар шартномаи қарзї бо ишора ба
замонате, ки таҳти он қарз дода мешавад, тасдиқ гардад»228.
Муњаќќиќ Новоселова Л.А. нуқтаи назари дигарро оид ба ин масъала пешнињод
кардааст. Вай чунин мешуморад, ки меъёри қисми 3, м. 438 Кодекси граждании
Федератсияи Россия (қисми 3-и м. 470 КГ ЉТ) метавонад нисбат ба шартнома тамоми
шарти дар оферта пешбиникунандаро, ки метавонанд аз тарафи дигар ба суроғаи
офертаро фиристода иљро намоянд, татбиқ гардад. Ҳамин тавр, шартномаи замонатро
дар чунин шакл аз сабаби яктарафа будан наметавон басташуда њисобид. Кредитор
ягон масъулият оид ба ин шартнома надорад, бинобар ин шартҳои офертаро иљро
наменамояд. Қарз дар доираи уҳдадории комилан дигар дода мешавад229.
Дар баъзе тартиботи ҳуқуқии хориља ин масъала бо тарзи дигар танзим мегардад.
Дар м. 766 УГО чунин меъёр мављуд аст: шартномаи замонат он гоҳ эътиборнок
шуморида мешавад, ки ариза оид ба додани замонат дар шакли хаттї пешнињод шуда
бошад230. Яъне, сухан дар бораи санади яктарафа – аризаи зомин меравад. Беш аз ин,
агар зомин уҳдадориро иљро намояд, камбудии шартнома нисбат ба шакли хаттї
ислоҳшуда ҳисобида мешавад (м. 766 УГО). Дар доираи ислоҳоти ҳуқуқи уҳдадории
соли 2002 дар моддаи мазкури УГО маҳдудияти иловагї љорї карда шуд, ки дар шакли
электронї содир кардани чунин аризаро манъ менамояд. Ба ғайр аз ин, мутобиқи м. 350
Уложенияи тиљоратии Олмон ариза оид ба замонат, ки барои зомин аҳди тиљоратї

227 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М., 2000. – С. 573.
228 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Асари ишорашуда. – С. 573.
229 Ниг.: Новоселова Л.А. Замонат // Хозяство и право. Приложение. –

2010. – № 9.– С. 4-5.
Гражданское уложение Германии. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://oceanlaw.ru/wp-content/uploads/2018/02/1900- 1.pdf (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
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мебошад, метавонад дар ҳама шакл231 пешниҳод шавад. Тибќи меъёрњои ҳуқуқи
Амрико муносибатҳои замонат он гоҳ бавуљудомада ҳисобида мешавад, ки ба кредитор
мактуби кафолатии (treating letter) аз тарафи қарздор ва зомин имзошуда фиристода
шуда бошад232.
Ҳангоми чунин муносибат имкониятҳои субъектҳои дар мубодилабуда барои
мавриди баҳс қарор додани замонат аз рўйи асосҳои расмї хеле кам мебошанд.
Амалияи судии мамлакатамон аз он асос мегирад, ки мактуби кафолатї худ ба худ
шартномаи замонат ҳисобида намешавад. Лекин оид ба риоя шудани шакли хаттии
шартномаи замонат метавонад бо ягон тарз нишон додан оид ба қабули замонат
шаҳодат диҳад, ки аз тарафи кредитор дар санади тартибдодаи қарздор ва зомин баён
карда шудааст. Ҳамин тариқ, агар чунин аломат ё нишона дар мактуби кафолатии аз
тарафи зомин имзошуда баён шавад, чунин мешуморем, ки шартномаи замонат ҳамчун
шакли муносиби барасмиятдаровардашуда эътироф шавад.
Ба ҳар ҳол, бояд қайд намуд, ки мақсади асосии талабот оид ба шакли шартномаи
баррасишаванда – ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба
муносибати ҳуқуқии таъминотии муносиб мебошад. Пеш аз ҳама, ин ба зомин дахл
дорад, зеро ки кредитор дар робита ба бастани шартномаи замонат ягон масъулият
пайдо наменамояд. Бинобар ин, изҳори иродаи кредитор ба қабули замонат ҳадди ақал
дар матни шартномае ифода ёфта бошад, ки муносибатҳо аз рўйи уҳдадории асосиро ба
тартиб медарорад, якљоя бо содир кардани амалҳое, ки оид ба қабули офертаи зомин
шаҳодат медиҳад, ба тафсири васеи қисми 3-и м. 466 КГ ЉТ роҳ дода, тибқи қонун бояд
шартномаи замонат ба таври муносиб ба расмият даровардашуда ҳисобида шавад. Дар
робита ба масъалаи шакли шартномаи замонат падидаи нави ибораи кории хориљии ба
ном мактубҳои дастгирї (comfort letters) 233 аҳамияти махсус дорад.
Оид ба ин намуди мактубњо муњаќќиќ Буркова А.Ю. тањќиқот бурда, мактуби
дастгириро ҳамчун мактуби аз тарафи ташкилот ё шахс додашаванда мешуморад, ки ба
шахси дигар дастгириро баён менамояд. Ин асосан дар доираи эътирофи корхонаи

231 Ниг.: Вебер Х. Обеспечение

обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова.
– М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 69, 76.
232 Ниг.: Superior Wholesale Elec. Co. v. Cameron, 264 Cal. App. 2d 488. 491-92, 70 Cal. Rptr. 636, 639 (1968).
233 Ниг.: PEL/Drobnig. Pers. Sec. – Р. 129-131.
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марказї оид ба маблағгирии ширкати фаръии он, тасдиқи нишондодҳои молиявии
мизољон аз тарафи ташкилотҳои аудиторї дар соҳаи маблағгузории лоиҳавї ба амал
меояд234.
Дар сарчашмаҳои хориљї мушоҳида мешавад, ки мактубҳои дастгирї дар
амалияи тиљоратї падидаи нав буда, вазифаи таъминотиро дар чаҳорчўбаи сохтори
анъанавии таъминоти шахсї амалї менамояд. Илова бар ин, ба он ишора мешавад, ки
зоминҳо ва кредиторҳо барои раддия аз истифодаи сохтори анъанавии таъминотї
асосҳои гуногун (алоқаманд ба ҳисоби муњосибї, пардохтҳои андоз, љамъшавї ва ғ.)
доранд, бинобар ин барои ба даст овардани ҳамон мақсад дигар воситаҳоро истифода
менамоянд.235
Дар робита ба ин гуфтањо такя намудан ба андешањои муњаќќиќи машњури
шўравї О.С. Иофферо ба манфиати кор мебошад, ки ба гуфта ў: «азбаски қонун
замонатро шартнома мешуморад, он бояд аз тавсияи муқаррарї ё маълумотнома оид
ба қобилияти қарздор барои адои қарз фарқ карда шавад. Тавсия амали яктарафа
дорад, на ин ки шартнома аст, ва аллакай аз рўйи ин сабаб наметавонад замонат
шуморида шавад. Ба замми ин, одатан дар тавсия нияти бевоситаи ба зиммаи худ
гирифтани вазифаҳои зоминї гуфта намешавад, бе ин бошад наметавонад шартномаи
замонат мављуд бошад».236
Ба ақидаи мо, агар аз чунин санад изҳори иродаи як шахсро барои љавобгар
будан ба иљрои уҳдадории вай аз тарафи шахси дигар дар бар гирад (тавре дар м. 390
КГ ЉТ ишора шудааст) ва санад ба кредитор аз рўйи уҳдадории охирин равона карда
шавад, он гоҳ, аз рўйи нуқтаи назари қонунгузории амалкунанда, масъала бояд мисли
мактуби кафолатї ҳал гардад. То он даме, ки кредитор ин офертаро қабул накунад,
шартномаи замонат басташуда шуморида намешавад.
Дар дигар ҳолатҳо, тавре ки Иоффе О.С. навиштааст, санади мазкур бояд ҳамчун
тавсия муайян карда шавад. Лекин таҳиягарони DCFR қоидаи дигарро нисбат ба

Ниг.: Буркова А. Ю. Комфортное письмо: его статус и юридическая сила в иностранном законодательстве // Международное
публичное и частное право. – 2007. – № 3. – С. 70.
235 Дар байни чунин мактубҳо тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; вазифадоркунанда ва вазифадорнакунандаро ҷудо намудаанд. Ниг.:
PEL / Drobnig. Pers. Sec. – P. 124.
236 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 178.
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мактубҳои дастгирї тартиб додаанд: додани мактуби вазифадоркунандаи дастгирї ба
пайдошавии замонат оварда мерасонад (DCFR IV. G. – 2:101[2])237.
Аслан мазмуни шартома ба маънои васеъ ифодакунандаи он аст, ки шартҳое, ки
вобаста ба он тарафҳои шартнома ба созиш меоянд. Танҳо дар ҳолати мављуд будани
шартҳои шартнома он басташуда шуморида мешавад. Чунин гуфтан мумкин аст, ки
мазмуни шартнома ҳамчун аҳд, шартномаи шартиро дар бар мегирад, ки «як тарзи
мустаҳкам кардани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дутарафаро ташкил медиҳад».238 Шартҳои
шартномаро ба се гурўҳ људо менамоянд: муҳим ё асосї, оддї ё муқаррарї ва
тасодуфї239.
Шартнома он гоҳ басташуда шуморида мешавад, ки агар байни тарафҳо дар
шакли муқарраршуда, оид ба шартҳои муҳими он созиш шуда бошад (қисми 1-и м. 464
КГ ЉТ). Дар амалияи судї ҳолатҳои муайян кардани шартномаи замонат ҳамчун
бастанашуда аз сабаби дар он набудани аҳд оид ба шартҳои муҳим буда метавонад, ки
дар бисёр ҳолат ба он вобаста шудааст, ки қонунгузор он маълумоти дар шартнома
мављудбударо муқаррар накардааст.
Ба ин савол амалияи судї ва таълимоти ҳуқуқи гражданї љавоб мегўяд. Мо дар
боло шартҳоеро муҳокима кардем, ки қонунї будани бастани шартномаи замонатро
байни иштирокчиёни муносибатҳо дар ин соҳа (кредитор, зомин ва қарздор) эътироф
кардааст ва чунин аҳд «сетарафа» баста шудааст. Шартномаи замонат дар шакли
санади хаттї тартиб дода шуда, ки дар он рақам ва санаи шартномаи асосї, маълумот
оид ба қарздор, кредитор ва табиати уҳдадории асосї оварда шудааст, масъулияти
зомин оид ба љавобгар будан дар назди кредитор барои иљрои ҳамин уҳдадории асосї
аз тарафи қарздор муқаррар шудааст, инчунин ҳудудҳо ва асосҳои љавобгарии зомин

Ниг.: «Модельные правила европейского частного права» (IV. G. – 2:101(2) (IV. G. - 1:103)) (перевод с английского) (науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. – М.: «Статут», 2013. – С. 260-262; Ниг.: PEL / Drobnig, Pers. Soc. – P. 137-144;
Principles, Definitions and
Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Outline Edition / Prepared by the Study Group on a European
Civil Code / Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Shulte-Nolke. – Munich: Sellier, 2009. [Захираи электронӣ]. Манбаи
дастрасӣ: https://www.law.kuleuven.be / personal/mstorme/ 2009_02_DCFR_Outline Edition.pdf (санаи муроҷиат: 05.10.2019).
238 Ниг.: Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 26; Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С. 290-295 (автор главы – М. И.
Брагинский).
239 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С. 295-315;
ҳамчунин Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳрири профессор
Ғаюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 36.
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муайян шудаанд. Шартҳои мазкур «барои чунин шартномаҳо ҳамчун зарурї ва асосї»
муайян карда шудаанд.
Онҳо аз тарафи таҳқиқотчиён ва судҳо аз маљмуи меъёрҳои зербоби 5, боби 22 ва
боби 27 КГ ЉТ оварда мешаванд. Ҳамин тавр, шартномаи замонат бояд чунин
шартҳоро дошта бошад: «1) предмети шартнома – уҳдадории зомин оид ба љавобгар
будан барои қарзи асосї; 2) номи зомин; 3) номи кредитор аз рўйи уҳдадории асосї; 4)
номи қарздор аз рўйи уҳдадории асосї; 5) тавсифи уҳдадории таъминшаванда»240.
Тавре қайд гардид, вобаста ба шартҳои шартномаи замонат дар қонунгузории
граждании мо муқаррароти алоҳида пешбинї нашудааст, гарчанде дар қонунгузории
баъзе давлатҳои дигар пешбинї шудааст241.
Дар робита ба ин масъала муҳақиққони чинї Сун Пэн ва Сяо Хего қайд
менамоянд, ки се навъи шартномаи замонат мављуд мебошад: якум – шартномаи
замонат бе шарт (unconditional surety), ки дар он зомин дар ҳолати дар муҳлати
муқарраршуда, иљро накардани уҳдадорї аз љониби қарздор, уҳдадориро ба зимма
мегирад; дувум – шартномаи замонат бо шарт (conditional surety), уҳдадории зомин дар
чунин шакли замонат танҳо дар ҳолати ба вуљуд омадани шарти муайян ё ин ки
кредитор ҳамаи талаботҳояшро аз ҳисоби рўёниш аз амволи қарздор қонеъ карда
наметавонад, ба вуљуд меояд; охирин – шартномаи замонати вазнин (strict surety),
моҳияти ин намуди шартнома дар он аст, ки дар ҳолати вайрон кардани уҳдадорї (аз
љониби) қарздор зомин бояд ҳамаи зарарҳои ба кредитор расондаи ўро љуброн
намояд242.
Мушкилоти амалї бештар нисбат ба хусусияти уҳдадории таъминшаванда пайдо
мешавад. Агар сухан оид ба бастани шартномаи замонат дар таъмини уҳдадории
мављудбуда равад, он гоҳ зарур аст, ки дар он ин уҳдадории асосї аниқтар карда шавад
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред B. П. Мозолина и М. Н. Малеиной. –
М., 2006. – С. 726; Ниг.: Максимович Н. А. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: автореф. Дис. канд.
юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 7; Аванесова Г. Применение банковской гарантии и поручительства в банковской практике //
Хозяйство и право. – 1996. – №7. – С. 175-185; ҳамчунин ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов
Ш.К. Тафсири КГ ҶТ (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф», 2010. – С. 795.
241 Масалан дар м. 15 Қонуни Ҷумҳурии Мардумии Чин «Дар бораи таъмини уҳдадорӣ (кафолатҳо)» шартномаи замонат бояд
чиҳоро дарбар гирад муқаррар карда шудааст, тибқи он: 1) шартномаи замонат намуд ва маблағи уҳдадории асосие, ки замонат
пешниҳод карда мешавад; 2) муҳлати иҷрои уҳдадории қарздор; 3) тарзи замонат; 4) ҳадди (доираи) замонат; 5) муҳлати замонат
ва дигар маълумоте, ки тарафҳо лозим мешуморанд. Агар дар шартномаи замонат чунин маълумотҳо мавҷуд набошад,
шартномаи иловагӣ тартиб дода онҳоро дохил кардан мумкин аст. Закон КНР «Об обеспечение обязательств (гарантиях)».
[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https://chinalaw.center/category/ civil_law/ (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
242 Ниг.: Сунь Пэн, Сяо Хего. Правовой анализ института исполнения обязательства. – М.: Изд.: «Право», 1998. – С. 45.
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(масалан, ном, рақам, санаи имзо кардани шартнома нишон дода шавад, ки барои
пайдошавии уҳдадории таъминшаванда асос мебошад). Аммо дар кодекси граждании
кишварамон ба имконияти бастани шартномаи замонат барои таъмини уҳдадорї, ки
дар оянда ба вуљуд меояд, роҳ дода шудааст (м. 390 КГ ЉТ). Ин ҳолат маънои онро
дорад, ки дар лаҳзаи бастани шартномаи замонат ҳаљми даќиќи масъулияти он
метавонад номаълум бошад, зеро ин аз уҳдадории асосї вобастагї дорад. Лекин ин
барои муайян кардани шартнома ҳамчун бастанашуда асос намебошад.
Дар робита ба ин, тарафҳои шартнома ҳуқуқ доранд шартномаи замонатро
барои таъмини уҳдадории дар оянда пайдошаванда банданд, шартномаи замонати
мазкур бошад, предмет ва тамоми шартҳои заруриро барои муайян кардани ҳаљми
љавобгарии зомин бояд доро бошад. Ба ақидаи мо, шарт оид ба ҳаљми масъулияти
зоминро метавон ба қатори шартҳои муқаррарии шартнома мансуб донист, зеро дар
сурати набудани аҳд оид ба он, қоидаи қ.2-и м. 392 КГ ЉТ, ки љавобгар будани зомин
баробар бо қарздор дар назди кредиторро муқаррар менамояд, амал мекунад.
Мушкилоти муайян кардани дараљаи уҳдадории асосї дар шартномаи
баррасишаванда он аст, ки дар қонун номгўйи шартҳои уҳдадории асосї, ки бояд дар
шартномаи замонат нишон дода мешуданд, муқаррар нашудаанд. Дар робита ба ин,
агар дар шартномаи замонат баъзе шартҳои уҳдадории таъминшаванда (масалан,
андоза ё муҳлати иљрои уҳдадорї) номбар нашуда бошанд, аммо он бо дараљаи кофї
инъикос ёбад, он ба суд имкон медиҳад, то муайян карда шавад, ки маҳз кадом
уҳдадорї аз тарафи замонат таъмин шуда буд ё мешавад, ё ин ки дар шартномаи
замонат истинод ба шартнома мављуд аст, ки уҳдадории таъминшавандаро ба тартиб
медарорад ва дорои шартҳои лозима мебошад, он гоҳ шартномаи замонат наметавонад
аз тарафи суд бастанашуда эътироф гардад. Яъне, мушаххас шудани уҳдадории асосї
бояд ба суд имкони муайян кардани онро диҳад, ки кадом уҳдадорї бо замонат таъмин
карда мешавад, ишора ба хусусиятҳои алоҳидаи он барои муайянкунии маълумотҳо
мусоидат менамояд.
Ба ақидаи мо, тамоми маълумоти дар боло нишондодашуда шарт оид ба
предмети шартномаи замонатро, ки ягона шарти асосии шартнома мебошад, муайян
мекунанд. Бо дарназардошти консепсияи омехта шарт оид ба предмети ин шартномаро
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бояд мувофиқкардашуда эътироф кард, агар амали муайянкардаи тарафҳо ҳангоми
иљро накардан ё иљрои номатлуби уҳдадории муайянкардашуда аз тарафи қарздор, аз
љониби зомин бояд ба манфиати кредитор равона карда шавад. Илова бар ин, агар
тарафҳо чунин амалро ҳамчун «масъулият оид ба љавобгар будан барои иљрои
уҳдадорї аз тарафи қарздор», «љавобгар будан барои қарздор» ё ба таври дигар, ки
тибқи муқаррароти қисми 1-и м. 390 КГ ЉТ монанд аст, ба мувофиқа расонида бошанд,
бояд қоидаҳои умумї оид ба муайян кардани табиати чунин амал истифода гардад, ки
айни ҳол аз намуди уҳдадории таъминшаванда вобастагї хоҳад дошт. Ин нукта
мусаллам аст, ки ин ақидаҳо метавонанд бо аҳди тарафҳо тағйир дода шаванд.
Вобаста ба ҳолати мазкур дар КГ ЉТ муқаррароти махсус пешбинї намудан ба
мақсад мувофиқ буда, дар амалияи он баъзе мушкилиҳоро аз байн мебарад. Бинобар
ин, пешниҳод менамоем, ки банди 2, қисми 2, м. 390 КГ ЉТ дар таҳрири зерин ифода
карда шавад:
«Шартҳои замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда басташуда дар он ҳолат
мувофиқашуда ҳисобида мешаванд, ки агар дар шартномаи мазкур истинод ба
шартномаи асосии таъминшавандаи мављудбуда ва ё дар оянда бавуљудмеомада
мављуд бошад ва муайян кардани амали зомин ҳангоми иљро накардан ё иљрои
номатлуби уҳдадории асосї мумкин бошад».
Ба қатори шартҳои муқаррарии шартномаи замонат, ба ғайр аз шарт оид ба
ҳаљми масъулияти зомин, шарт оид ба табиати чунин масъулият низ мансуб аст. Дар ин
маврид ба таври воќеї дар як тарафи шартнома қоидаи умумї метавонад тағйир ёбад,
ки мутобиқи он зомин ва қарздор ба тарзи муштарак љавоб медиҳанд, дар он
љавобгарии субсидиарии зомин пешбинї карда шудааст (қисми 1, м. 392 КГ ЉТ).
Инчунин, шартҳо оид ба муҳлати замонат ва аниқ кардани ҳуқуқи зомин барои
пешниҳоди эътироз ба кредитор мувофиқи м. 393 КГ ЉТ, муқаррарї шуморида
мешаванд (агар он мувофиқат нашуда бошад, қоидаи қисми 4-и м. 396 КГ ЉТ амал
менамояд).
Яке аз масъалаҳое, ки монеаи рушди ин институти ҳуқуқи гражданї дар
муносибати зомин ва қарздор гаштааст, дар амал бемузд будани шартномаи мазкур дар
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ҳолати зомин шудани шаҳрвандон ва соҳибкорони инфиродї243 мебошад. Зеро дар ин
маврид ҳамчун тарзи таъмини иљрои уҳдадорї барои кредитор, ҳамчун қарздор ба
таври

иловагї

баромад

менамояд,

гарчанде

танҳо

ба

љуброни

маблағи

таъминнамудааш ҳуқуқ пайдо мекунад. Дар таљриба барои зомин шудан қарздор
шахсро бо ин ё он амал манфиатдор мекунад, то ки зоминиро ба уҳда гирад. Амалан
гарчанде зомин ҳуқуқу уҳдадориҳояшро дар робита ба ин муносибат намедонад, вале
бинобар манфиати пешниҳодкардаи қарздор зоминиро ба уҳдаи худ гирифтааст. Ин
амал дар замонат дар муомилоти хориљї монеаи асосї мебошад. Дар адабиёти илмї
яке аз шартҳои шартномаи замонат аз рўйи аломати музднок будани он мебошад ва
музд ба тарзи гуногун муайян карда мешавад. Баъзе муаллифон чунин мешуморанд, ки
ин шартномаи музднок аст244 (дар фаъолияти соҳибкорї ин шартнома хусусияти
музднок мегирад, масалан шартнома оид ба фароҳам овардани замонати бонкї245),
дигарон ба ройгон будани он ишора мекунанд246. Чунин шуморида мешавад, ки ҳалли
ин масъала бояд ба он асоснок карда шавад, ки дар сохтори институти замонат танҳо
муносибатҳои байни кредитор ва зомин дохил мешаванд. Муносибатҳое, ки байни
зомин ва қарздор аз рўйи уҳдадории асосї вуљуд доранд, ба сохтори мазкур дохил
намешаванд, дар ҳоле ки маҳз дар доираи онҳо зомин метавонад барои пешниҳоди
замонат мукофот гирад. Бинобар ин, шартномаи замонат тибқи муносибат байни
кредитор ва зомин ройгон шуморида мешавад, зеро зомин бе гирифтани пардохт ё
дигар пешниҳоди пасбаргардонии аз вай ба кредитор маблағи пулї пардохт мекунад
(қ.2, м. 455 КГ ЉТ). Вобаста ба ин дар ҳуқуқи ислом ва манбаи ҳуқуқи мусулмонї
муҳаққиқон қайд кардаанд, ки дар ҳолати талаб кардани маблағ аз љониби зомин он
ҳамчун пора эътироф карда мешавад, тавре медонем рибо ё пора дар ҳуқуқи ислом
манъ карда шудааст.

Эмомализода Н.Э. Мафњум ва нишонањои соњибкори инфиродї / Маљаллаи Академии њуќуќи Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи илмӣ).– 2018. – №1 (25). – С.
53-54.
244 Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М., 1995. – С. 367;
Завидов Б. Договор поручительства // Хозяйство и право. – 1997. – № 12. – С. 109; Логунов Д.А. Практика применения договора
поручительства // Законодательство. – 1999. – № 6. – С. 20.
245 Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири КГ ҶТ (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф»,
2010. – С. 795.
246 Ниг.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2004. – С. 95; Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации, части первой / Отв. ред. В.П. Мозолина и М.Н. Малеиной. – М., 2006. – С. 726 (автор – Л.Г. Ефимова).
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Гузашта аз ин, дар қонунгузорї оид ба замонат дар бораи ройгон ё пулакї
будани он ягон муқаррарот пешбинї нашудааст, аммо дар мавриди аз љониби бонк ё
дигар ташкилотҳои қарздиҳї ё ташкилотҳои махсуси дигар додани замонат барои
хизматрасонї аз љониби қарздор ба зомин ҳамчун подош дода мешавад. Аз моҳияти
қонунгузории гражданї бармеояд, ки ҳар он чизе ки ба қонун зид нест, иљозат дода
шудааст. Муқаррар намудани подош дар муносибатҳои институти замонат ба қонун
зид нест ва он тибқи КГ ЉТ манъ карда нашудааст.
Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки нисбат ба замонат барои ташаккули ин
институт подош барои зомин аз љониби қарздор расман дар қисми 2, м. 391 КГ ЉТ
чунин илова карда шавад:
«Қарздор ба зомин барои додани замонат метавонад подош диҳад ва андозаи
подош бо мувофиқаи тарафҳои шартнома муайян карда мешавад».
Оид ба масъалаи муайян кардани доираи уҳдадориҳое, ки метавонанд ба сифати
асосї баромад намоянд, бо нуқтаи назари ҳанўз дар давраи ҳуқуқи римї таҳиягардида
ва аз љониби бисёр олимон дастгиришаванда розї мешавем: аз тарафи замонат дилхоҳ
уҳдадории гражданї-ҳуқуқї таъмин шуда метавонад, ҳам шартномавї (тибќи қоида,
замонат маҳз уҳдадориҳои шартномавиро таъмин менамояд), ҳам берун аз
шартномавї247.
Лекин дар робита ба категорияҳои уҳдадории аслї (натура), саволе ба миён
меояд, ки оё имкон дорад, ки иљрои он, дар ин ҳолат, бо замонат таъмин гардад.
Масалан, тавре мо дар боло мувофиқи шакли fideiussio таъкид кардем, дар ҳуқуқи римї
чунин имконият истисно намешуд (Гай 3. 119248). Дар навбати худ Агарков М.М. чунин
меҳисобад, ки уҳдадории аслї (натура) умуман уҳдадорї нест249, ба таври муносиб ба
имконияти таъмини он роҳ дода нашудааст. Илова бар ин, муаллиф ба меъёри м. 237
Кодекси граждании ЉШС Россия соли 1922 такя менамуд, ки мутобиқи он бо замонат
танҳо талаботи ҳаққонї таъмин мешуд, инчунин ба қоидаи м. 245 кодекси мазкур, ки ба

Ниг.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М: Статут,
2005. – С. 578; Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обощения арбитражной практики. – М., 1998. –
С. 20.
248 Ниг.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. – М ., 2003. – С. 413; Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б.
Новицкого и И.С. Перетерского. – М., 1948. – С. 397.
249 Ниг.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – С. 50-60.
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зомин ҳуқуқи ҳифз бо тамоми эътирозро, ки метавонист худи қарздор бар зидди
талаботи кредитор изҳор намояд, таъмин менамояд. Бинобар ин, аввалан агар аз рўйи
уҳдадорї муҳлати даъво ба охир мерасид, зомин метавонист ба ин такя кунад, дувум,
азбаски мувофиқи ҳуқуқи шўравї суд даъвои «аз рўйи ҳолати кор»-ро истифода мекард,
даъво бояд рад карда мешуд250.
Ба ақидаи мо, дар шароити муосир барои бастани шартномаи замонат оид ба
таъмини иљрои уҳдадории аслї (натура) ягон маҳдудият вуљуд надорад. Лекин барои ин
бо қувваи принсипи аксессории замонат он бояд ҳамон сифатро, ки уҳдадории
таъминшаванда дорад, яъне маҳрум шудан аз ҳифзи даъвогиро касб кунад. Вагарна
қоидаи дар боло ишорашуда, яъне таъмини иљрои уҳдадории ғайрианъанавї, риоя
намегардад. Илова бар ин, агар зомин таъминотро иљро кунад, аллакай дигар
наметавонад онро баргардонад. Мувофиқи таъсири ба охир расидани муҳлати даъво аз
рўйи уҳдадории асосї ба замонат қоидаи зикргардидаи банди 2, қисми 2, м. 223 КГ ЉТ
амал менамояд.
Баъзе шартҳои шартномаи замонат метавонанд тасодуфї шуморида шаванд,
масалан, шартҳо оид ба аҳди пешакии зомин дар бораи љавобгар будан аз рўйи
қарздори уҳдадориашро вайронкарда дар ҳаљми калон дар сурати тағйири уҳдадории
асосї, ки барои зомин оқибатҳои нохуш меорад; оид ба аҳди пешакии зомин ба
љавобгар будан ба дилхоҳ қарздоре, ки ба зиммаи вай метавонад қарз аз рўйи уҳдадории
асосї гузарад; оид ба масъулияти зомин дар бораи дастгирї кардани боқимондаи
мувофиқат кардашуда аз рўйи ҳисобҳои бонкї; оид ба масъулияти зомин ба пешниҳоди
маълумоти муайян ба кредитор ва ғайра. Лекин чунин шартҳо барои мувофиқат
кардан дар шартнома муҳим нестанд ва набудани онҳо наметавонад барои муайян
кардани он ҳамчун бастанашуда асос бошад.
Ҳамин тавр, ҳуқуқи кредитор ба талаб кардан аз шартномаи замонат ҳамеша
аввал ба ҳолати шартї (кондитсионї) меафтад. Дар чунин ҳолат, замонат уҳдадорї
шуморида мешавад, ки дар марҳилаи аввал шартї аст, дар сурати риоя накардани
уҳдадории асосї бошад, њангоме ки ваколати кредитор оид ба талабот ба зомин сифати
татбиқшавандагиро касб мекунад, марҳилаи дуюм фаро мерасад. Бинобар ин, барои
250 Ниг.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940. – С. 57.
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пайдо шудани замонат на таркиби ҳуқуқї, балки шартномаи мувофиқ байни зомин ва
кредитор асос мешавад. Риоя накардани уҳдадории асосї аз як марҳила ба марҳилаи
дигар гузаштани уҳдадории аксессориро муайян менамояд.
Шартномаи замонат шартномаи хаттие мебошад, ки дар он рақам ва санаи
шартномаи асосї, маълумот оид ба қарздор, кредитор ва табиати уҳдадории асосї
инъикос гардида, масъулияти зомин оид ба љавобгар будан дар назди кредитор барои
иљрои ҳамин уҳдадории асосї аз тарафи қарздор муқаррар шудааст, инчунин ҳуқуқҳо,
шартҳо ва асосҳои љавобгарии зомин муайян шудаанд. Шартҳои мазкур «барои чунин
шартномаҳо ҳамчун зарурї ва асосї» мебошанд. Онҳо аз тарафи таҳқиқотчиён ва судҳо
аз маљмуи меъёрҳои зербоби 5, боби 22 ва боби 27 КГ ЉТ оварда мешаванд.
Дар маљмуъ, шартномаи замонат тибқи муқаррароти м. 391 КГ ЉТ бояд дар
шакли хаттї баста шавад ва дар он махсусан таъкид шудааст, ки риоя накардани шакли
шартномаи мазкур ба беэътибории он оварда мерасонад. Ин қоида маънои онро дорад,
ки шартнома метавонад шакли як санади аз љониби тарафҳо имзошавандаро касб
кунад, ва бо роҳи мубодилаи санадҳо тавассути алоқаи почта, телеграфї, телетайп,
телефонї, электронї ё дигар навъи алоқа баста шавад, ки имкон медиҳад тарафҳои
шартнома муайян карда шавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки мақсади асосии талабот
оид ба шакли шартномаи замонат – ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои
дохил шудан ба муносибати ҳуқуқии таъминотии муносиб мебошад251.
Ҳамин тариқ, шартномаи замонат аз чунин шартҳои асосї ва иловагї иборат
мебошад: 1) предмети шартнома – ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо; 2) номи зомин; 3)
номи кредитор аз рўйи уҳдадории асосї; 4) номи қарздор аз рўйи уҳдадории асосї; 5)
тавсифи уҳдадории таъминшаванда, ки он а) намуди шартномаи замонат б) маблағи
уҳдадории асосие, ки замонат пешниҳод карда мешавад; в) муҳлати иљрои уҳдадории
қарздор; г) ҳадди (доираи) замонат; д) муҳлати замонат; е) масъалаи подош ва дигар
маълумоте, ки тарафҳо лозим мешуморанд. Сохтори шартномаи замонат аз таҳлили
шартномаҳои замонати зимни таҳқиқот мавриди омўзиш қарордошуда ба монанди
дигар шартномаҳои гражданї аз чунин қисмҳо иборат мебошад: 1) муқаддима: номи
Эмомализода Н.Э. Тартиби бастани шартномаи замонат // Маљаллаи Академии њуќуќи Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ (маҷаллаи илмӣ). – 2021. – №4 (40). – С.
129-135.
251
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шартнома, санаи он, маҳал, номи расмии тарафҳо ва шахсони имзогузор; 2) предмети
шартнома – мавзуе, ки тарафҳо нисбат ба он аҳд бастаанд; 3) ҳуқуқ ва уҳдадориҳои
тарафҳо; 4) шартҳои муҳим ва иловагї – њолатњое, ки ба мазмуни шартнома дохил
карда нашудаанд: муҳлат, љойи иљрои уҳдадориҳо, усули он ва намуди шартнома,
љавобгарї, тартиби ҳалли бањсњо байни тарафҳо ва 5) шартҳои дигари шартнома:
пешниҳоди иттилоот ва алоқаи тарафҳо љиҳати иљрои шартнома, маълумот дар бораи
тарафҳо ва ғайра.
§ 2.2. Мазмуни шартномаи замонат
Муносибатњои њуќуќї гуфта муносибатњои љамъиятиеро меноманд¸ ки бо
меъёрњои њуќуќї танзим гардидаанд. Ба таври дигар, муносибатњои љамъиятии воќеии
бо њуќуќ танзимгаштаро, ки иштирокчиёнашон тавассути њуќуќу уњдадорињои
тарафайн бо њам вобастагии њуќуќї доранд, муносибати њуќуќї меноманд252.
Таркиби муносибати њуќуќї аз 3 унсур: субъект, объект ва мазмуни ин
муносибатњо иборат мебошад. Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро ҳуқуқу
уҳдадориҳои субъектњои он, инчунин фаъолияти иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии
гражданї оид ба баамалбарории чунин ҳуқуқҳо ташкил медиҳад. Ҳуқуқу уҳдадориҳои
иштирокчиёни муносибатҳои гражданї ба он хотир «субъективї» номида мешавад, ки
ба субъектони мушаххаси ҳуқуқи гражданї тааллуқ доранд. Ҳуқуқи субъективї –
меъёри рафтори қонунии субъекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданї мебошад. Ҳуқуқи
субъективии гражданї категорияи мураккаби ҳуқуқ буда, мазмуни худро дорад.
Мазмуни ин ҳуқуқро имкониятҳои ҳуқуқие, ки ба субъект дода мешавад, ташкил
медиҳад. Уҳдадории субъективї – меъёри рафтори ҳатмии иштирокчиёни
муносибатҳои ҳуқуқи гражданї мебошад. Моҳияти он дар иљро намудани амал аз
љониби субъектњои муносибатҳои ҳуқуқї ё баръакс, яъне аз содир кардани ҳаракати
иљтимоии зараровар худдорї намудан иборат мебошад253.

252 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ (китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии касбї). – Душанбе: «Империал

– Групп», 2014. – С. 549.
253 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон», 2017. – С.46-47.
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Мафҳуми шартнома тавассути мазмуни он, яъне маљмуи шартҳое, ки дар
таркиби он мављуданд, муайян карда мешавад. Бидуни таҳкими ҳуқуқ ва уҳдадориҳои
тарафҳо оид ба шартҳо шартнома функсияи худро гум мекунад. Шартнома байни
контрагентҳои онро имзонамуда боиси муносибатҳои ҳуқуқии (уҳдадории) нисбї
мегарданд254.
Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба шартномаи замонатро њуќуќ ва
уњдадорињои зомин ва кредитор ташкил медињанд. Вале баъзе муқаррароту андешањои
дар ќонунгузорї ва таълимоти ҳуқуқї ба таври анъанавї истифодашаванда метавонанд
оид ба он тасаввуроти дигареро ба вуљуд оранд. Пеш аз њама, сухан дар бораи истилоњи
«масъулияти зомин» меравад. Тавре дар боло ќайд кардем, дар адабиёти муосир оид ба
њуќуќи Олмон њангоми тавсифи замонат ишора мегардад, ки мафњумњои уњдадорї ва
масъулият «аксар ваќт нињоят нодуруст људо карда мешаванд». «Зомин на танњо
масъулият дорад (haftet), балки уҳдадор низ мегардад (stuldet)»255.
Моддаи 392 КГ ЉТ «Масъулияти зомин» ном дорад ва меъёрњоеро дар бар
мегирад, ки ҳангоми иљро нанамудан ё иљрои номатлуби бо замонат таъмин кардани
уҳдадорї зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи

замонат масъулияти

субсидарии зоминро пешбинї накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак љавобгар
мебошанд (қисми 1). Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинї нашуда
бошад, зомин дар назди кредитор баробари қарздор, аз љумла дар пардохти фоиз,
љуброни харољоти судї оид ба рўёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиљаи
уҳдадориро иљро нанамудан ё номатлуб иљро кардани қарздор расидааст, љавобгар
мебошад (қисми 2)256. Муқаррароти мазкур дар қисмҳои 1 ва 2-и м. 363 Кодекси
граждании Федератсияи Русия257 ва дигар кодексҳои граждании давлатҳои хориљї ба

254 Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ

/ Зери таҳрири профессор Ғаюров Ш.К.
– Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 13.
255 Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. –
М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 102.
256 КГ ҶТ (қисми якум) аз 30-юми июни соли 1999, № 802 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
257 Гражданский кодекс Российской Федерации. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://gkodeksrf.ru/skachat-gk-rf (санаи
муроҷиат: 05.05.2019).
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монанди Љумҳурии Қазоқистон258 ва Љумҳурии Мардумии Чин259 бо тарзҳои гуногун
пешбинї карда шудааст.
Ҳамчунин, дар қисмҳои 1 ва 3-и м. 393 Кодекси гумруки Љумҳурии Тољикистон
оид ба рўёнидани фоиз чунин муқаррарот оварда шудааст: «1. Ҳангоми дар муҳлати
муқарраршуда (гузаштани муҳлат) напардохтани бољҳои гумрукї ва андоз фоизҳо
супорида мешаванд. 3. Ҳангоми ба кафил ё зомин пешниҳод кардани талабнома оид ба
пардохти бољҳои гумрукї ва андоз фоизҳо барои на бештар аз се моҳи баъди рўзи
гузаштани муҳлати иљроиши уҳдадории бо кафолат ё замонати бонкї таъмингардида,
ҳисоб карда мешаванд»260.
Ба муњтавои муқарраротҳо оид ба масъулияти зомин (м. 363 КГ ФР) диќќат дода
Витрянский В.В. ќайд мекунад, ки «номи модда – риояи анъана» мебошад. Ў андеша
дорад, ки: «дар њаќиќат сухан дар бораи мазмуни уњдадорї, ки аз шартномаи замонат
бармеояд ва тартиби иљрои он меравад».261 Ба андешаи мо, дар моддаи 392 КГ ЉТ
«масъулияти зомин» гуфта, ҳамон уҳдадории ў аз рўйи шартномаи замонат дар назар
дошта шуда, иљрои уњдадорї ва ё љавобгарии дахлдори зомин ифода карда мешавад.
Вақте сухан дар бораи иљрои уҳдадорї меравад, қайд кардан бамаврид аст, ки на
ҳамаи уҳдадориҳои тарафҳо фавран иљро карда мешаванд, гарчанде онҳо аз вақти
бастани чунин шартнома ба вуљуд меоянд262. Ин љо сухан дар бораи иљрои уҳдадориҳои
бо ном аксессорї (иловагї) меравад, ки бо иљрои ба таври дахлдори уҳдадории
мутақобила, уҳдадориҳои иловагї аз он љумла, пардохти ноустуворона, љуброни зарар,
уҳдадориҳои аз гарав, замонат ва ғайра ба вуљуд омада қатъ мегарданд. Чунин
уҳдадориҳои танҳо дар ҳолате иљро карда мешаванд, ки уҳдадории мутақобила иљро
нашуда бошад ё ба таври дахлдор иљро нашуда бошад. То ин муддат уҳдадориҳои
Ба монанди қисми 3-и м. 332 Кодекси граждании Ҷумҳурии Қазоқистон зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар
шартномаи замонат муайяншуда ҷавобгар мебошад, агар дар шартномаи замонат тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.
Гражданский
кодекс
Республики
Казахстан.
[Захираи
электронӣ].
Манбаи
дастрасӣ:
https://kodeksyz.com/ka/grazhdanskij_kodeks/download.htm (санаи муроҷиат: 05.05.2019).
259 Мутобиқи м. 21 Қонуни Ҷумҳурии Мардумии Чин «Дар бораи таъмини уҳдадорӣ (кафолатҳо)» доираи замонат асоси ҳуқуқии
талаботро дарбар мегирад, ҳамчунин фоиз, ноустуворона, ҷуброн (товони зарар) ва хароҷот барои ба амал баровардани ҳуқуқи
талабот сарфшуда, агар дар шартномаи замонат тартиби дигар муқаррар нашуда бошад. Агар дар шартномаи замонат доираи
замонат муайян нашуда бошад ё ин ки он номуайян бошад, зомин уҳдадор аст, ки ба худ ҷавобгариро нисбат ба ҳамаи уҳдадорӣ
ба уҳда гирад. Закон КНР «Об обеспечение обязательств (гарантиях)». [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
https://chinalaw.center/category/civil_law/ (санаи муроҷиат: 01.10.2019).
260 Кодекси гумруки ҶТ аз 3 декабри соли 2004 № 62. // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон с.2004, №12, ќ.2 мод.704;
соли 2017, №5, мод. 278; соли 2018, №2, мод.68; №7-8, мод. 528.; соли 2019, №4-5, мод. 228; соли 2020 .№1, мод.24.
261 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С. 574.
262 Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М.: Юрид.лит., 1973. – С. 207
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иловагї дар ҳолати ғайрифаъол буда, баъди вайрон гаштани уҳдадории асосї ба
ҳолати фаъол мегузаранд263.
Ба ақидаи мо, инчунин ба андешаи баъзе муҳаққиқон264 мазмуни мушаххаси
уњдадории зоминро бояд дар доираи муносибати консепсияи омехта муайян кард
(муфассалтар дар § 2, боби 1). Мушаххасан масъулияти зомин, уҳдадории ў тибқи
шартномаи замонат ва тартиби муайян кардани љавобгарии зомин ҳамчун ќоидањои
умумии диспозитивї дар ќонун ва ё дар чањорчўбаи тавзењотии зинањои олии судї бояд
муќаррар карда шаванд. Айни замон дар дар таљрибаи судї Қарори Пленуми Суди Олї
ва Суди Олии иқтисодї, ки хусусияти ҳатмигиро зимни баррасии баҳсҳо доро мебошад,
бо меъёрњои тавзеҳдиҳанда қабул карда нашудаанд, ки ин ҳолат баррасии чунин қабил
парвандаҳоро дар суд мушкил гардонидаанд. Пешниҳод карда мешавад, ки Қарорҳои
Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иқтисодї «Дар бораи ҳалли масъалаҳо оид ба
баҳсҳои вобаста ба замонат бавуљудомада» қабул карда шаванд.
Дар санадҳои тавзеҳотии мазкур меъёрњои тартиби муайян кардани чунин
љавобгарї муќаррар карда шаванд: дар њолати аз тарафи ќарздор иљро накардан ё
иљрои номатлуби уњдадорињои асосї, њангоми таъмини уњдадорињои пулї (1) зомин
уҳдадор мегардад, њамон маблаѓи пулиеро пешнињод намояд, ки бояд ќарздор
пешнињод мекард, аммо ў пешнињод накард; њангоми таъмини уњдадорињои дигар (ба
монанди уҳдадориҳои ғайрипулї) (2) зомин уҳдадор мешавад, ки ба кредитор маблаѓи
пулиро ба миќдори зарарњое, ки дар натиљаи вайрон кардани уњдадорињои асосї
расонидааст љавобгар шуда, онро пардохт намояд; (3) тавассути шартномаи зомин ва
кредитор метавон дигар шартҳои уњдадориро пешбинї кард. Ѓайр аз ин, њангоме ки
уњдадории ѓайрипулї таъмин карда мешавад, барои зомин бояд њуќуќ ба пешнињоди
чизи ба он монанд, ки мансуб ба иљрои уњдадории асосї аз тарафи ќарздор мебошад,
эътироф карда шавад ва њатто агар тавассути шартномаи замонат ин мустаќиман
пешбинї нашуда бошад.
Тавре аз қисми 1, м. 392 КГ ЉТ бармеояд, дар қонунгузории амалкунанда ба
њайси меъёрњои умумии диспозитивї љалби зомин ба љавобгарї ба љойи ќарздори
Рахимов М.З. Избранные труды. Исполнение хозяственных обязательств (встречное исполнение). –
Душанбе: «Бухоро», 2014. – С. 73.
264 Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд. юрид.
наук. – М., 2012. – С.158.
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уҳдадориҳояшро иљро накарда ё номатлуб иљро карда тибќи ќоидањои уњдадорї ва ё
уҳдадории муштарак муќаррар карда шудааст. Чунин ҳолатро дар ќонунгузории
давлатњои хориљї, ба монанди Федератсияи Россия, Љумҳурии Қазоқистон ва
Љумҳурии Мардумии Чин дидан мумкин аст.
Бешубња, њангоми ќоидаи умумї оид ба уҳдадории субсидиарї бояд меъёрњои
иловагии барои њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кредитор равонашуда љорї
карда шаванд, њангоми уҳдадории муштарак бошад меъёрњо барои њимояи њуќуќ ва
манфиатњои зомин бо маќсади дарёфти тавозуни муносиби онњо истифода мешаванд.
Тањлили меъёрњои Кодекси гражданї оид ба замонат ва ќоидањои умумии
уҳдадории муштарак ва субсидиарї (моддањои 322-325, 399 КГ ФР; дар 345-348, 430 КГ
ЉТ) баъзе муаллифонро ба хулосае меорад, ки дар замонат аслан уҳдадории муштарак
ва субсидиарї љой надорад265.
Пеш аз њама сухан дар бораи он меравад, ки зомин дар назди кредитор аз рўйи
уњдадории аксессорї, ки аз уњдадории асосї фарќ карда, ба он мувофиќат намекунад,
љавоб мегўяд. Уҳдадории муштарак ва субсидиарї, тибќи ќоидаи умумї, дар худ
љавобгарии якчанд шахсро, ки аз рўйи њамон як уњдадорї ќарздор мебошанд, таљассум
мекунад. Асоси пайдоиши уҳдадории зомин ин шартномаи ў бо кредитор (шартномаи
замонат) мебошад. Тавре дар боло ќайд кардем, аз тарафи ќарздор вайрон кардани
уњдадории асосї лањзаи гузариши муносибатњои њуќуќии замонатро ба давраи дигар,
ваќте ки њуќуќи талаботи кредитор моњияти иљрошавиро мегирад, муайян мекунад.
Уҳдадории ќарздорони муштарак ва субсидиарї бо ќарздори асосї, асоси ягона дорад
ва ин муносибат тавассути моддањои 423-427, 429 КГ ЉТ танзим карда мешавад.
Натиљаи аз тарафи ќарздор иљро шудани уњдадорињои худ – гузариши њуќуќњои
кредитор тибќи уњдадорињои асосї (м. 394, банди «в» м. 416 КГ ЉТ) ва натиљањои иљрои
уњдадорињо аз тарафи ќарздорони муштарак ва субсидиарї бошад, талаботи регрессї
мутаносибан нисбат ба дигар ќарздорон (қ. 2, м. 348 КГ ЉТ) ё нисбат ба ќарздори асосї
(қ. 4, м. 430 КГ ЉТ) мебошад, ин ќабил иљроиш уњдадориро ќатъ мекунад. Иљрои
љавобгари аз љониби зомин уњдадории асосиро ќатъ намекунад, танњо дар он
ивазшавии шахсият (кредитор) мегузарад.
265 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М.,1998. – С. 53-58.

97

Бинобар ин, ба андешаи мо, ќонунгузор њангоми муқаррароти уҳдадории зомин
истилоњњои «муштарак» ва «субсидиарї»-ро истифода карда, дар њаќиќат ду намуди
замонат: қисман ва пурраро муайян мекунад. Ҳамчунин, ин хулоса муносибати њуќуќи
қонунгузории тоинќилобии ҳуқуқи Русия ва замони Шўравиро нишон медињад, ки дар
он њам ба таври анъанавї ду намуди замонат – фаврї ва оддї (бидуни муњлат) људо
карда мешуданд.266 Истисно кардани истифодаи истилоњоти љавобгарии «субсидиарї»
ва «муштарак» имконият медињад, ки уњдадории зомин аз рўйи шартномаи замонат аз
љавобгарии ў барои иљро накардани ин уњдадорї мањдуд карда шавад ва эътирофи
хатои пайдошавии ашхоси сершумор дар тарафи ќарздор аз рўйи уњдадории асосї
пешгирї гардад. Дар шароити муосир муайян кардан мумкин аст, ки фарќияти асосии
байни онњо боиси ба тартиб овардани амалисозии њуќуќи талаботи кредитор нисбат ба
зомин мегардад (ё якбора пас аз иљро накардан ё номатлуб иљро кардани ќарздор ё пас
аз мурољиати пешакии рўёнидани амволи ў).
Њамин тавр, ба андешаи мо, дар ин њолат қоидаеро истифода бояд кард, ки тибќи
он кредитор њуќуќи талаб кардани ќонеъгардонии талаботи худро аз рўйи уҳдадории
асосї аз зомин надорад, дар ҳоле ки ин талабот метавонад бо роњи њисоб кардани
талаботи мутаќобил нисбат ба ќарздори асосї ё рўёнидани бебањси маблаѓ аз ќарздори
асосї (қисми 2, м. 430 КГ ЉТ) ќонеъ гардонида шавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки
чунин таљриба дар давлатҳои дигар мављуд мебошад, аз он љумла дар Љумҳурии
Федеративии Олмон267.
Дар асоси гуфтањои боло пешниҳод менамоем, ки номи моддаи 392 ба
«Љавобгарии зомин» иваз карда шуда, банди 2-и қисми 2-уми м. 392 КГ ЉТ дар таҳрири
зерин илова карда шавад: «зомин њуќуќ дорад, ки уњдадории бо замонат таъминшударо
иљро накунад, то лањзае ки кредитор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо
роњи бањисобгирии он бар муќобили талаботи ќарздор гирад».
266 Кредитор њангоми вайрон кардани уњдадории асосї аввалан уҳдадор аст, ки ба ќарздор талаботи дахлдорро пешнињод намояд

ва дар њолати ќаноатманд нашудан њуќуќ дорад, ки нисбат ба зомин талабот пешнињод намояд, он гоњ чунин замонатро метавон
оддї (субсидиарӣ) арзёбї кард. Агар кредитор аз аввал њуќуќ дошта бошад, ки дар њолати вайрон кардани уњдадории асосї ба
зомин (на ба ќарздор) талабот пешнињод намояд, он гоњ чунин замонат фаврї (муштарак) номида мешавад. Ниг.: Гринь О.С.
Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С.
160-161.
267Дар қ исми 2, м. 770 УГО пешбинӣ шудааст, «зомин метавонад иљрои уњдадориро дар назди кредитор инкор намояд, то замоне
ки ў имконият дорад, бо роњи бањисобгири талаботи худ бар муќобили ќарздори асосї рўёнидани талабот ќонеъ шавад».
Гражданское уложение Германии. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://oceanlaw.ru/wp-content/uploads/2018/02/1900- -1.pdf
(санаи муроҷиат: 1.10.2019).
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Ба аќидаи мо, ќоидаи ҳуқуқи эътирози зомин бар муќобили талаботи кредитор
бо дарназардошти имконияти њисобкунї мухолифи меъёрњои умумии уҳдадории
муштарак мебошад. Тибќи м. 347 КГ ЉТ дар ҳолати уҳдадории муштарак қарздор
ҳуқуқ надорад ба муқобили талаби кредитор, ки чунин муносибат байни дигар қарздор
бо кредитор асос ёфтааст ва қарздори мазкур дар он иштирок надорад, эътироз баён
кунад.
Муќаррарсозии меъёрњои пешнињодшаванда дар мавриди уҳдадории муштарак
ва субсидиарии зомин унсури иловагї ба манфиати меъёри пешниҳоднамудаи мо
мебошанд, чунки дар њаќиќат сухан дар бораи намуди махсуси замонат вобаста ба
тартиби амалисозии њуќуќњои талаботи кредитор нисбат ба зомин вобаста ба ҳаљми
уҳдадорї меравад. Тавре қайд намудем, вобаста ба ҳаљми уҳдадорї замонати пурра ва
қисман људо карда мешавад. Дар замонати пурра зомин дар назди кредитор дар он
ҳаљме љавобгў аст, ки қарздор љавоб мегўяд. Дар замонати қисман бошад, зомин дар
ҳаљме уҳдадор мегардад, ки бо созиши тарафҳо муқаррар шудааст. Доир ба замонати
пурра ва қисман бевосита дар қонунгузории гражданї низ ишора карда шудааст.
Ҳамчун қоидаи умумї агар дар шартномаи замонат ҳаљми љавобгарии зомин муқаррар
нашуда бошад, он гоҳ замонат пурра эътироф карда мешавад. Вале агар замонати аз
љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти
касбии соҳибкорї анљом медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома
тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи
дар шартномаи замонат зикршуда масъулият мегардад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар доираи таҳқиқоти замонат (ва дигар
уҳдадориҳои таъминотї) нуқтаи назари «уҳдадории мураккаб»-ро бояд истифода
кард268, ки мувофиқи он аз як шартнома якчанд уҳдадорї метавонад пайдо шавад. Дар
ин маъно, дар натиљаи бастани чунин шартномаҳои дуљониба, ба монанди хариду
фурўш, иљора, пудрат, расонидани хизматрасониҳои пулакї ва ғайраҳо, ду уҳдадорї
пайдо мешаванд, ки яке аз онҳо пулї буда, дуюмї ғайрипулї мебошад. Истифодабарии
консепсияи «уҳдадории ягона» ба он оварда мерасонад, ки зомин аз рўйи шартнома
Ниг.: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940. – С. 61; Новоселова Л. A. Проценты по
денежным обязательствам. – М., 2003. – С. 7; Суханов E. А. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II / Отв. ред. Е. А.
Суханов. – М., 2010. – С. 45.
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иљрои кадом уҳдадориро таъмин менамояд. Масалан, дар доираи шартномаи хариду
фурўш аз тарафи зомин ҳам уҳдадории харидор оид ба пардохти мол ва ҳам уҳдадории
фурўшанда аз рўйи гузариши он ба моликият таъмин карда мешавад. Дар ҳолати якум,
сухан оид ба замонат аз рўйи уҳдадории пулї меравад: зомин дар сурати напардохтани
маблағ аз љониби харидор вазифадор аст, ки маблағи лозимаро ба фурўшанда пардохт
намояд. Дуюм, уҳдадории ғайрипулї таъмин карда мешавад, он гоҳ зомин вазифадор
мешавад ба харидор маблағи баробар ба андозаи зарарҳо, ки ҳангоми иљро накардани
масъулият аз тарафи фурўшанда ба миён омада омадааст, пардохт намояд. Зеро ҳар ду
вариантҳои зикршуда имконпазиранд, ки уҳдадории иљро аз рўйи он таъмин карда
шавад ва аниқ муайян намояд. Ба ин ҳолат танҳо фаҳмиши «уҳдадории мураккаб»
иљозат медиҳад.
Тибқи мисолҳои дар боло муҳокимашудаи Дигести Юстиниан қобили қайд аст
ки дар ҳуқуқи Рим мазмуни замонат моҳиятан ду хел муайян карда мешуд – ҳамчун
додани товони зарарҳо ва пешниҳоди ҳамарзиш. Ҳамин тариқ, мазмуни масъулияти
зомин, аз рўйи қоидаи умумї, бо намуди уҳдадории таъминшаванда муайян карда
мешавад.
Мо нуқтаи назари аксессорї будани замонатро дастгирї менамоем, ки он аз
замони ҳуқуқи римї то ин љониб эътирофгардида, татбиқ шуда истодааст. Ин ақида аз
љониби як қатор муҳаққиқони дигар низ қобили қабул мебошад269, зеро дар аксар
ҳолатҳо нуқтаи назари мазкур ба ифодаи мазмуни чунин масъулият бо хосияти асосии
замонат, бо аксессорї будани он – аз замони ҳуқуқи римї то инљониб эътирофгардида
фаҳмида мешавад.
Аксессорї будани замонат (аз лот. accessio – илова кардан, изофа) хусусияти
иловагии онро нисбат ба уҳдадории асосї (таъминшаванда) ифода мекунад. И.Б.
Новитский оид ба ин масъала навиштааст: «Ду марҳилаи муносибатҳои уҳдадорї ба
вуљуд меояд: марҳилаи якум – ин уҳдадории асосї байни кредитор ва қарздори асосї ва

Масалан, ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд.
юрид. наук. – М., 2012. – С. 70.
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ба сифати изофа ба уҳдадории асосї, марҳилаи дуюм – ин уҳдадорї аз шартномаи
замонат (байни ҳамон кредитор ва зомин)»270.
Дар намуди умумї ин хосияти замонат метавонад ҳамчун «вобастагї» аз
уҳдадории асосї маънидод карда шавад. Маҳз ҳамин истилоҳ аз тарафи таҳиягарони
DCFR барои ифодаи падидаи замонат истифода мешавад – замонат дар ин љо
таъминоти шахсии вобаста (dependent personal security) дар муқобили намуди дуюми
таъминоти шахсї – ба таъминоти шахсии новобаста (independent personal security)
номида мешавад271. Тавре олими рус Белов В.А. қайд мекунад, замонат аз тақдири
уҳдадории асосї дар масъалаҳои воқеї ва эътиборнок, инчунин аз ҳаљм ва шарти
уҳдадории асосї вобастагї дорад272.
Дар ҳақиқат замонат вобаста ба масъалаҳои воқеї ва эътиборнок будан, аз ҳаљм
ва шарти уҳдадории асосї ба тақдири уҳдадории асосї дар вобастагї қарор дорад. Ба
монанди:
– талабот ба зомин дар он ҳолат изҳор карда намешавад, ки уҳдадории асосї
ҳоло пайдо нашудааст (дар сурати таъмини уҳдадории оянда ё шартї) ва ё он аллакай
қатъ гардидааст;
– қоидаи умумї амал менамояд, ки мувофиқи он беэътибори шартномаи асосї ба
беэътибории шартномаи таъминшаванда (замонат) оварда мерасонад (банди 2, қисми 2,
м. 223 КГ ЉТ).
– вазъияти зомин наметавонад нисбат ба ҳолати қарздори асосї мушкилтар
бошад. Тавре Гай қайд намудааст: «дар предмети муносибати иловагї нисбат ба асосї
зиёд буда наметавонад « (Гай. 3.126), дар охир зомин ба ҳамон он шартҳое, ки қарздорї
асосї љавобгар аст, љавоб медиҳад.
Хусусияти иловагии шартномаи замонат бо муқаррароти навбатии Кодекси
граждании Љумҳурии Тољикистон тасдиқ мегардад:
1) тибқи талаботи меъёри қисми 1, м. 396 КГ ЉТ, ки мутобиқи он замонат бо
қатъи уҳдадории таъминнамудааш қатъ мегардад;
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Государственное издательство юридической литературы,
1950. – С. 256.
271 Ниг.: PFL / Drobnig, Pers. See. – P. 88-95.
272 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М., 1998. – С. 4753; инчунин ниг.: PEL / Drohnig, Pers, Sec. – P. 103-104.
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2) аз рўйи қоидаҳои умумї барои созишнома оид ба таъмини иљрои уҳдадорї,
ки аз рўйи онҳо беэътибории чунин аҳд ба беэътибории ин уҳдадорї (уҳдадории асосї)
оварда намерасонад, лекин беэътибории уҳдадории асосї, аз рўйи қоидаи умумї, ба
беэътибории уҳдадории таъминшавандаи он оварда мерасонад (қисми 2 ва 3 м. 354 КГ
ЉТ);
3) тибқи қоидаи банди 2, қисми 2, м. 223 КГ ЉТ, ки мутобиқи он бо гузаштани
муҳлати даъво аз рўйи талаби асосї, муҳлати даъво аз рўйи талаби иловагї (дар бораи
талаб карда гирифтани љаримаи аҳдшиканї, оид ба масъулияти кафил (зомин) ва
ғайраҳо) низ хотима меёбад;
4) тибқи муқаррароти меъёри м. 413 КГ ЉТ, ки мутобиқи он замонат, аз рўйи
қоидаи умумї, аз паи уҳдадории асосї дар сурати гузаштани ҳуқуқҳои кредитори
ибтидої аз рўйи чунин уҳдадорї ба зиммаи кредитори нав мегузарад (яъне кредитори
нав аз рўйи уҳдадории асосї ва аз рўйи шартномаи аксессорї кредитори зомин
мешавад);
5) тибқи м. 7-уми ҚЉТ «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)» «Барои иљрои
уҳдадориҳои худ аз рўйи шартномаи лизинг субъектҳои иљораи молиявї шартномаҳои
ҳатмї ва иловагї мебанданд. Ба шартномаҳои ҳатмї шартномае мансуб мебошад, ки
мутобиқи он молу мулк аз фурўшанда ба лизингдеҳ дода мешавад. Ба шартномаҳои
иловагї шартномаи љалб намудани маблағҳои пулї, шартномаи гарав, шартномаи
кафолат, шартномаи замонат ва ғайраҳо мансуб мебошанд»273.
Дар сурати иваз кардани шахс дар уҳдадории аксессорї байни уҳдадории асосї
ва иловагї қатъшавии алоқа ба миён меояд, расман ба ин амал маҳдудият љорї карда
нашудааст. Агар фарз намоем, ки кредитор ба шахси дигар аз ҳуқуқи талабот нисбат ба
зомин гузашт мекунад, лекин илова бар ин, аз рўйи уҳдадории асосї кредитори қарздор
хоҳад монд, мо бо вазъияти мураккаб (абсурд) рў ба рў мешавем, ки дар сурати он
зомин аз рўйи қоида уҳдадор мешавад то ба љои қарздори уҳдадориҳояшро иљро
накарда ба кредитори нави худ (ки ба таъмини иљрои уҳдадорї аз љониби зомин ягон
муносибат надорад) маблағи пулї пардохт намояд, пас аз иљрои ин уҳдадорї бошад
273 ҚҶТ «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» аз 22 апрели соли 2003 № № 9 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

2003, №4, мод.139. соли 2016, №3, мод.153, №11,мод.891; соли 2019,№1, мод.27.
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бояд кредитори нахустини худро (м. 394 КГ ЉТ) бо кредитори аз рўйи уҳдадории асосї
иваз карда, ҳуқуқҳои вайро ба даст орад. Бинобар ин, андешаи мусаллам он аст, ки
тибқи он ҳуқуқи талабот аз рўйи шартномаи аксессории замонат набояд дар људо
шудан аз ҳуқуқи талабот аз рўйи шартномаи замонат, ки аз тарафи зомин таъмин
шудааст, ба уњдаи тарафи дигар гузарад274 (монанд ба қисми 1, м. 384 КГ ЉТ). Азбаски
ба чунин гузашти нисбат ба замонат истифодашаванда ягон маҳдудият љорї карда
нашудааст, лозим аст, ки ба сархати 3, қисми 2, м. 390 КГ ЉТ-ро бо чунин мазмун
таѓйирот ворид карда шавад:
«Гузашт кардани кредитор аз ҳуқуқи худ аз рўйи шартномаи замонат ба шахси
дигар роҳ дода мешавад, агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор аз рўйи
уҳдадории асосї, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда бошад».
Дар сурати гузашти људокардашудаи ҳуқуқҳои талабот нисбат ба зомин аз рўйи
уҳдадории асосї, замонат бояд қатъ гардад, зеро он шартнома бо кредиторро аз рўйи
уҳдадории асосї муаррифї менамояд, ки дар ин ҳолат мавқеи худро гум мекунад275.
Дар маљмуъ, муносибатҳои уҳдадорї дар маънои м. 328-и КГ ЉТ дар соҳаи
таҳқиқшаванда чунин ба вуљуд меоянд: 1) байни кредитор ва қарздор аз рўйи уҳдадории
асосї (таъминшаванда); 2) байни кредитор ва зомин (уҳдадорї аз рўйи шартномаи
замонат).
Тавре ишора шуд, ин муносибатҳо бешубҳа, бо ҳамдигар алоқаманданд, лекин ин
алоқамандї барои омехта кардани онҳо ба як категория асос шуда наметавонад.
Таърихан замонат маҳз ҳамчун уҳдадории људошуда ташкил ёфтааст ва дар
қонунгузории амалкунандаи муосир замонат ҳамчун шартномаи аксессорї шуморида
мешавад, ки дар амалияи њуќуқтатбиќкунї тасдиқ мегардад. Вале баъзе олимон онро
ҳамчун «уҳдадории мустақил» эътироф мекунанд276.
Ин ақидаро ҳамчунин инҳо дастгирӣ менамоянд: Н.Ю. Рассказова. Ниг.: Рассказова Н.Ю. Уступка требования обеспеченного
поручительством // Сборник к 55-летию Крашенинникова E. А. / Отв. ред. Варул П.А. – Ярославль, 2006. – С. 97-107; Вебер X.
Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – С. 100; Нуқтаи назари муқобил бошад, инҳо E. A. Крашенинникова. Ниг.: Крашенинников Е. А. К вопросу об
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Вобаста ба ҳолати мазкур бо дарназардошти ақидаи олимон мо бояд на дар
бораи мустақилї, балки оид ба људо будани уҳдадориҳои шартномаи замонат аз
уҳдадории асосї сухан ронем. Дар робита ба он, вобаста ба принсипи аксессории
замонат якчанд истисноҳо мављуд мебошанд.
Тавре дар боло қайд гардид, ба ҳуқуқи римї ҳолатҳои нигоҳдории замонат дар
сурати эътироф гардидани беэътибории уҳдадории асосї аз рўйи асосҳое, ки бо айбҳои
ҳуқуқи субъективии қарздори асосї алоқаманд мебошанд, маълум буданд. Ба ақидаи
мо, барои эътироф кардани замонат дар ҳолатҳои маҳдудияти қарздори асосї (бо
сабабҳои субъективї, маҳдудияти қобилияти амал ва ғ.), аз он љумла, дар ҳолати
уҳдадории асосї беэътибор шуморида мешавад, нишондоди махсуси қонун лозим аст.
Ин бо меъёри қисми 3, м. 354 КГ ЉТ алоқаманд аст, ки тибқи он беэътибории уҳдадории
асосї ба беэътибории уҳдадории таъминкунандаи он оварда мерасонад, (ба истиснои
он ки, дар қонун тартиби дигар муқаррар нашуда бошад). Аз нуқтаи назари
қонунгузории амалкунанда дар вазъиятҳои муҳокимашуда шартномаи замонат худ ба
худ беэътибор шуморида мешавад. Лекин аксессории замонат, ба ақидаи мо, дар
ҳолатҳои бо айбҳои ҳуқуқи субъективї алоқаманд аст, ки ба зомин маълум буданд, дар
ҳақиқат бояд маҳдуд карда шаванд, зеро бояд ба инобат гирифта шавад, ки зомин ба
худ таваккалеро қабул кардааст, ки бо эътирофи беэътибории шартномаи асосї аз рўйи
ҳамин асос алоқаманд мебошад.
Дар робита ба ин ва аз байн бурдани мухолифатҳо дар таљрибаи судї лозим
мешуморем, ки қоидаи дахлдор расман дар банди 2, қисми 3, м. 354 КГ ҶТдар таҳрири
зерин ифода карда шавад:
«Беэътибор ё қатъи уҳдадории асосї боиси беэътибор ё қатъ гардидани
уҳдадории зомин намегардад, агар ба зомин вақти бастани шартномаи замонат маълум
бошад, ки қарздор ноболиғ (агар эмансипатсия нашуда бошад), шахси ғайриқобили
амал ё қобилияти амалаш маҳдудшуда мебошад».
Дар амалияи судї қоида оид ба нигоҳ доштани уҳдадорї аз шартномаи замонат
дар ҳолате, ки қарздори асосї – шахси ҳуқуқї аллакай барҳам дода шудааст, истифода
мегардад, ки ба итмом расидани истеҳсолоти озмунї нисбат ба қарздор аз рўйи
уҳдадории асосї ва хориљ шудани он аз рўйхати ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқї ба
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қатъ гардидани замонат дар он ҳолат оварда намерасонад, ки дар ҳамон лаҳза талабот
оид ба рўёнидан аз зомин дар мурофиаи даъвогї пешниҳод шудааст ё ариза оид ба
муқаррар кардани талаботи кредитор дар парвандаи муфлисї дода шудааст.
Истисноҳо аз принсипи аксессории замонат дар ҳолатҳои кам шудани ҳаљми
уҳдадории асосї ҳангоми муфлисии қарздори асосї, қатъи чунин уҳдадорї бо барҳам
хўрдани қарздор барои он асоснок мебошанд, ки сухан оид ба соҳаи соҳибкории
истифодаи он меравад ва хатарҳои дахлдор метавонанд аз тарафи зомин ҳангоми
бастани шартнома ба назар гирифта шаванд. Кредитор дар чунин вазъият, тибќи қоида,
бо ягон тарз имконияти ҳифз кардани ҳуқуқи худро надорад. Воситаҳои таъминот аз
рўйи таъиноти худ ва дар чунин шароит метавонанд ҳуқуқҳои вайро кафолат диҳанд.
Қоида оид ба нигоҳ доштани замонат, агар кредитор то барҳам хўрдани қарздори асосї
ба зомин дар тартиботи муқарраршуда талабот пешниҳод карда бошад, имкон дорад
дар доираи тафсири судї дарљ карда шавад. Дигар истисноҳо аз хосияти аксессорї бояд
тасдиқи меъёрї дошта бошанд. Аз љумла, дар қисми 4, м. 392 КГ ЉТ пешбинї карда
шудааст, ки «Агар замонати аз љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро бонк ё дигар
муассисаи кредитї, шахси суғуртакунанда ё дигар шахсе, ки зоминиро ба сифати
фаъолияти касбии соҳибкорї анљом медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои
шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар
доираи маблағи дар замонатнома зикршуда масъулият дорад»277, яъне мутобиқи
муқаррароти мазкур дар соҳаи соҳибкорї нозукии ин институт дар муносибат бо
таваккалї будани ин соҳа эҳсос карда мешавад. Махсусан ҳамчун қоидаи умумї агар
дар шартнома тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, зомин масъулияти пурра
мегирад, вале нисбат ба соҳибкори замонатдода њолати баръакс муқаррар шудааст.
Яъне, яке аз шаклњои асосии зоњиршавии аксессорнокї ин вобастагии њаљми
(андозаи) уњдадории зомин аз њаљми уњдадории ќарздор аз рўйи уњдадории асосї
мебошад.

КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
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Ба ин масъала меъёри диспозитивии дар қисми 2, м. 392 КГ ЉТ ќайдгардида
бахшида шудааст, ки тибќи он зомин дар назди кредитор баробари ќарздор љавобгў
мебошад, агар дар шартнома ё қонун тартиби дигар муқаррар нашуда бошад. Тавре
маълум аст, ба ин пардохти фоизњо, љуброни харољоти судии бо рўёнидани ќарз
алоќаманд ва инчунин зарарњои дигари кредитор, ки дар натиљаи номатлуб иљро
кардани уҳдадории ќарздор ба амал омадаанд, дохил мешаванд.
Њамин тавр, агар дар шартномаи замонат танњо уҳдадорї барои баргардонидани
маблаѓи ќарз ва пардохти фоизњо нишон дода шуда бошад, ин имконияти љалби
зоминро ба уҳдадорї, масалан, барои љаримаи ањдшиканї истисно мекунад. Бо вуљуди
ин дар таљрибаи судї њолатњое дида мешаванд, ки судњо аз зомин маблаѓњои иловагї
мерўёнанд, њол он ки дар шартнома љавобгарии онњо танњо дар њаљми маблаѓи ќарзи
асосї мањдуд карда шудааст ва ин хилофи қисми 2, м. 392 КГ ЉТ мебошад.
Тибќи қисми 5, м. 485 КГ ЉТ масъалаи имконияти татбиқи ин модда вобаста ба
рўёнидани зарарњоро аз зомин баррасї намуда, ќайд кардан бамаврид аст, ки ќатъи
шартнома барои аз тарафи кредитор амалисозии њуќуќњо љињати аз зомин рўёнидани
зарарњои дар натиљаи иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињо расида монеа
њисоб намешавад. Аммо ин танњо дар њолате имконпазир мебошад, ки агар чунин шарт
дар шартномаи замонат мављуд бошад. Ин танњо дар њолати мављуд будани ишораи
махсус дар шартнома иљозат дода мешавад, чунки тибќи қисми 1, м. 396 КГ ЉТ замонат
аз лањзаи ќатъ гардидани уњдадорињои таъминшуда ба охир мерасад. Њангоми ќатъ
намудани шартнома уњдадории тарафњо ќатъ мегардад (қисми 2, м. 485 КГ ЉТ). Дар ин
њолат љавобгарии зомин дар назди кредитор хотима меёбад, чунки шартномаи замонат
аз лањзаи қувваи ќонунї пайдо кардани ќарори суд оид ба ќатъ кардани шартномаи
асосї ќатъгардида њисоб меёбад (қисми 3, м. 485 КГ ЉТ).
Ба ин нигоњ накарда, пас аз ќатъи шартнома, ки аз он уњдадории тавассути
замонат таъминшуда бармеояд (моддањои 331, 482 КГ ЉТ) замонат он уњдадорињоеро
таъмин кардан мегирад, ки иљро карда нашудаанд ва ё њангоми ќатъ кардани чунин
шартнома ба охир намерасанд (масалан, маблаѓи асосии ќарз ва фоизњо аз рўйи
шартномаи ќарзї, ќарзњо оид ба пардохти иљорапулињо), аз љумла уњдадорињо оид ба
баргардонидани он чизе, ки тарафњо тибќи шартнома пешнињод карда буданд ё
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пардохти арзиши амволи пешнињодшуда. Вале тавассути шартномаи замонат
метавонад дигар муқаррарот низ пешбинї карда шавад. Азбаски чунин уњдадорињо
тибќи ин мавќеъ пас аз ќатъ кардани шартнома вуљуд доранд, он гоњ замонати
таъминкунандаи онњо низ аз рўйи ќоидањои умумї набояд тибќи қисми 1, м. 396 КГ ЉТ
ќатъ гардад. Зиёдшавии њаљми уҳдадории зомин метавонад њангоми баррасии
истисноњои дар боло овардашуда аз рўйи принсипи аксессорнокии он љой дошта
бошад.
Бо гузаштани муњлати оқилона пас аз гирифтани талаботи хаттии кредитор,
зомин ќарздори муњлати уњдадории пулиро гузаронида њисоб меёбад, бинобар ин ѓайр
аз ќарзи аз рўйи ќоидањои муайянкунандаи дар м. 392 КГ ЉТ пешбинишуда, кредитор
њуќуќ дорад, ки аз ў пардохти фоизњоро (м. 426 КГ ЉТ) оид ба уњдадории пулии
муњлаташ гузашта» талаб намояд.
Аз нуќтаи назари мавќеи баррасишуда зомин тибќи ќоидаи умумї, мувофиќи
шартномаи замонат, уҳдадории мустаќил надорад ва инро метавон танњо тавассути
табиати аксессорнокии ў фањмонд, ки дар ин њолат тариќи шомилшавии андозаи
муљозот (санксия) оид ба уњдадории асосї ба њаљми уњдадории иловагї намудор
мешавад.
Дар як ќатор њолатњо њаљми уҳдадорињои зомин метавонанд кам гарданд.
Мутобиқи талаботи қисми 4, м. 363 Кодекси граждании Федератсияи Россия «њангоми
гум кардани таъмини уњдадории асосии дар лањзаи пайдошавии замонат мављудбуда ва
ё бадшавии шартњои таъмини он тибќи уњдадорї, ки аз кредитор вобаста мебошад,
зомин аз љавобгарї ба њамон андозае озод мегардад, ки ба он андоза ў метавонист
љубронро (м. 365) аз њисоби таъмини гумшуда талаб намояд». Чунин меъёр дар Кодекси
граждании Фаронса (м. 2314) ва УГО278 муқаррар шудаанд.
Дар КГ ЉТ чунин меъёр мављуд нест, вале меъёрҳои мазкур яке аз кафолатњои
зарурии манфиати зомин мебошад, чунки дар њолати иљро кардани уњдадорињои худ,
он њуќуќи кредиторро аз рўйи уњдадорињои асосї ва њуќуќњои ба кредитор њамчун
гаравгиранда мансуббударо ба даст меорад (қисми 1, м. 394 КГ ЉТ). Дар асоси

278 Дар м. 776 УГО чунин ќоида дар њолати таъминро инкор кардани кредитор муќаррар мешавад ва инчунин дар њолате, ки агар

таъминот пас аз бастани шартномаи замонат пайдо шуда бошад, ќобили ќабул мегардад. Гражданское уложение Германии.
[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://oceanlaw.ru/wp-content/uploads/2018/02/1900- -1.pdf (санаи муроҷиат: 01.10.19).
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муќаррароти м. 413 КГ ЉТ ба зомин њуќуќњои дигари таъминкунандаи иљрои
уњдадорињо мегузаранд. Бинобар ин, гумшавї ё бадшавии шартњои таъмин аз рўйи
њолатњои аз кредитор вобастабуда набояд вазъи амволии зоминро халалдор намояд ё
вазнин кунад.
Бинобар гуфтаҳои боло пешниҳод менамоем, ки дар қисми 5, м. 392 чунин
муқаррарот илова карда шавад: «њангоми гум кардани таъмини уњдадории асосии дар
лањзаи пайдошавии замонат мављудбуда ва ё бадшавии шартњои таъмини он тибќи
уњдадорї, ки аз кредитор вобаста мебошад, зомин аз љавобгарї ба њамон андозае озод
мегардад, ки ба он андоза ў метавонист љубронро (м. 394) аз њисоби таъмини гумшуда
талаб намояд»279.
Намуди махсуси институти баррасишаванда, ки дар тартиботи њуќуќии хориљї
машњур аст, замонати универсалї (global surеty) мебошад. Он аз замонати пурра (ки дар
он љо андозаи мушаххаси масъулияти зомин муайян карда нашудааст) бо он фарќ
мекунад, ки розигии пешакии зоминро оид ба љавобгарї ба уњдадорињо ва таѓйири
шартњо, ки метавонанд минбаъд дар байни кредитор ва ќарздор мувофиќа карда
шаванд дар бар мегирад. Чунин замонат барои зомин чун замонати душвор (мушкил)
баррасї мегардад, чунки дохил кардани кафолатњои махсуси њуќуќии ўро дар назар
дорад. 280
Дар КГ ЉТ ќоидаи диспозитивие ќайд шудааст, ки тибќи он зомин њуќуќ дорад,
бар муќобили талаботи кредитор эътироз намояд, ки онро ќарздор метавонист
пешниҳод кунад. Илова бар ин, зомин ин њуќуќро гум намекунад, њатто агар ќарздор аз
ин эътироз даст кашад ё ќарзи худро эътироф намояд. Зомин, ѓайр аз ҳуқуқи эътирозњои
дар м. 393 КГ ЉТ нишондодашуда, метавонад ва ҳуқуқ дорад эътирозњои дар
шартномаи замонат асосёфтаи худашро низ баён намояд.
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махсуси аз тарафи кредитор огоњкунии чунин зомин аз таѓйир ёфтани андозаи ќарзи таъминшуда ва оќибатњои иљро накардани
онњо пешбинї шудаанд. Ниг.: «Модельные правила европейского частного права» (IV.G.–2:104 (3), 2:107 (2,4) (перевод с
английского) (науч. ред. Н.Ю. Рассказова. –М.: «Статут», 2013. – С. 264-266; Principles, Definitions and Model Rules of European
Private Law. Draft Common Frame of Reference. Outline Edition / Prepared by the Study Group on a European Civil Code / Edited by
Christian von Bar, Eric Clive and Hans Shulte-Nolke. Munich: Sellier, 2009. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
https://www.law.kuleuven.be / personal/mstorme/ 2009_02_DCFR_Outline Edition.pdf (санаи муроҷиат: 05.10.2019).
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Дар таљрибаи судї оид ба замонат ба њайси мисоли чунин эътироз инњоро номбар
кардан мумкин аст: ҳуқуқи эътироз оид ба аҳдҳои беэътибор, ки аз он уњдадории
тавассути замонат таъминшуда пайдо шудааст ё аз тарафи суд беэътибор донистани
аҳди баҳснок (њангоми дар шартномаи замонат мављуд набудани созишномаи дигар);
ариза оид ба беэътибор донистани шартномаи замонат; оид ба аз тарафи кредитор иљро
накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињо тибќи уњдадорињои таъминшуда, ки тавассути
ќонун ё шартнома муайян карда шудааст; оид ба гузаштани муҳлати даъво тибќи
талаби кредитор, ки аз рўйи ќонун ё шартнома муќаррар карда шудааст (м. 439 КГ ЉТ);
оид ба кам кардани маблаѓи ноустуворона, ки бояд ќарздор дар асоси м. 358 КГ ЉТ
пардохт намояд; пешнињоди даъвои муќобил оид ба беэътибории шартномаи замонат
њамчун аҳди баҳснок ё ишора ба нодурустии аҳди бањснок, ки суд чунин эътироф
кардааст; ишора барои ќатъ кардани замонат њам бо асосњои дар м. 396 КГ ЉТ
пешбинишуда ва њам бо дигар асосњои дар КГ ЉТ муайянгардида.
Ѓайр аз муносибатњо аз шартномаи замонат дар ин соња мављудияти
муносибатњои байни ќарздор аз рўйи уњдадории асосї ва зомин, ки ба таркиби
шартномаи мавриди тањќиќшаванда дохил намешавад, пешбинї мегардад. Бо вуљуди
он, ки ќарздор дар ин шартнома иштирок намекунад, аммо рушди муносибатњои
њуќуќии дар асоси он пайдошаванда воқеан аз ў вобаста мебошад. Мањз ќарздор, чун
ќоида, ба имзо расидани шартномаи замонатро ташкил мекунад ва иљро накардан ё
иљрои номатлуби ў боиси гузариши муносибатњои њуќуќии уњдадории аксессорї ба
давраи дуюм мегардад, дар ин ваќт њуќуќи талаботи ба ќарздор мансуббуда хосияти
амалинашавандагиро мегирад. Дар м. 390 КГ ЉТ муқаррар карда шудааст, ки зомин
уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар шахс љавобгар бошад, яъне дар ин
шартнома субъектони асосї кредитор ва зомин буда, муносибати онҳо ҳангоми аз
љониби қарздор иљро накардан ё иљрои номатлуб оғоз меёбад. Дар таљрибаи ҳаррўза аз
љониби бонкҳо ҳатто шартномаи замонати давлатї ва замонати бонкї оид ба қарзҳои
давлатї – шартномаи замонати давлатї, шартномаи сетарафа баста мешаванд. Вобаста
ба огоҳ кардани қарздор ё ин ки пешниҳоди зомин аз шартномаи замонат дар
қонунгузории гражданї ягон муқаррарот мављуд нест. Ҳамчунин, аз моҳияти
қонунгузорї розигии ќарздор барои бастани шартномаи замонат талаб карда
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намешавад. Бар замми ин, ќарздор мумкин аст, ки бо замонат таъмин будани
уњдадории худро надонад. Ин нуктаи муҳим дар м. 2291 Кодекси граждании Фаронса281
бевосита ќайд гардидааст. Новобаста ба муқаррароти мазкур дар таљрибаи ҳаррўзаи
кишвари мо мушоњида мегардад, ки зоминро қарзгир барои замонати қарзашро ба уҳда
гирифтан ба кредитор таъмин мекунад. Кредитор бошад барои комилтар шудани
замонат шартномаи на дутарафа, балки сетарафа мебандад.
Тибќи қисми 3, м. 392 КГ ЉТ ашхосе, ки якљоя замонат додаанд, агар дар
шартномаи замонат тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, дар назди кредитор якљоя
љавобгаранд282 (ё ин ки уҳдадории муштарак доранд).
Дар таљрибаи судї ва илми ҳуқуқи гражданї дар мавриди њуќуќњои зомин оид ба
иљрои уњдадорињои аз тарафи ў пешнињод кардани талабот нисбат ба зоминњои дигар
ақидаҳои гуногун вуљуд доранд283. Ќоидањои махсуси њаллу фасли ин масъала дар
њуќуќи римї (§2, боби 1) баён шудаанд. Асос барои истифодаи тарзњои эњтимолии
таќсими зарарњо дар байни якчанд зомин мавќее мебошад, ки зомин тибќи он на
уњдадории асосї, балки уњдадории аз шартномаи замонат пайдошавандаро иљро
мекунад, вагарна уҳдадории асосї бо иљрои муносиб ќатъ хоњад шуд, ки боиси ќатъ
шудани уњдадорињо оид ба таъмин низ мегардад.
Ба њар њол, тањќиќи ин намуди муносибатњо манфиати илмї ва амалї дорад.
Њамин тавр, дар асоси қисми 3, м. 394 КГ ЉТ ќоидаи ба зомини уњдадорињои худро
иљрокарда њуќуќи кредитор мегузарад, агар дар шартномаи замонат нисбат ба ќарздор
чизи дигар пешбинї нашуда бошад ва ягон чизе аз муносибатњои байни онњо
барнаояд284. Масалан, муњаќќиќ В.А. Белов муносибати байни зомин ва ќарздорро
муносибати пўшонидан меномад ва ќайд мекунад, ки маќсади асосии таълимот оид ба
тарзњои таъмини иљрои уњдадорињо бо иштироки шахси сеюм «бояд муайянкунии он
ки бидуни супориши шахсе, ки ба љойи ў уњдадорї ќабул карда мешавад ва њатто бидуни огоњии ў метавон зомин шуд.
Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code Napoléon) / перевод с французкого В.Н.
Захватаева. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://infotropic.ru/grazhdanskij-kodeks-frantsii/ (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
282 КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
283 Дар ин маврид ниг.: Сайфуллин Р.И. Правовая природа обязательства из договора поручительства. Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 8. – С. 58-62.
284 КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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моњияти њуќуќиеро ташкил кунад, ки муносибати пўшонидан ба муносибати асъории
барои

таъмини

иљрои

уњдадорї

равонашуда

ва

инчунин

ба

уњдадории

(таъминшавандаи) асосї мерасонад»285.
Барои он ки самти чунин таъсир муайян карда шавад, тањќиќи муфассали
муносибати дахлдор зарур мебошад. Ба андешаи мо, шаклњои асосии зерини чунин
алоќаи байни зомин ва ќарздорро људо кардан мумкин аст: муносибатҳои
шартномавии байни зомин ва ќарздор муносибати муњимтарин мебошад. Муњаќќиќ
Новоселова Л.А. ќайд мекунад, ки дар таљрибаи тиљоратї муносибати байни зомин ва
ќарздор асосан бо шартнома ба расмиёт дароварда мешавад286. Муҳаққиқ Ефимова
Л.Г. иброз медорад, ки бастани шартномаи замонат метавонад ќабл аз шартномаи
дигаре бошад, ки «мумкин аст онро шартнома оид ба пешнињоди замонат номид»287.
Ба аќидаи муњаќќиќ Ем В.С. дар ин њолат сухан дар бораи «шартнома оид ба
пешнињоди хизматрасонї аз рўйи замонат» меравад288. Умуман, метавон бо андешае
розї шуд, ки тибќи он пешнињоди замонат ин расонидани хизматрасонии молиявї аст.
Аз ин рў, муносибати байни ќарздор ва зомин, чун ќоида, тавассути меъёрњои боби 37
КГ ЉТ («хизматрасонии пулакї») танзим карда хоњад шуд. Албатта, чунин пешнињод
бевосита барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоти иќтисодии фармоишгар (ќарздор тибќи
уњдадории таъминшаванда) равона нагардидааст. Аммо дар аксар њолатњо далели
бастани шартномаи замонат дар байни зомин ва ќарздор оид ба уњдадорињои
таъминшаванда шарти зарурии пайдошавии ҳуқуқу уњдадории асосие мебошад, ки дар
навбати худ барои ќонеъ намудани чунин эњтиёљот нигаронида шудааст.
Бояд ќайд кард, ки зомини оянда дар доираи шартнома оид ба пешнињоди
замонат уњдадор намешавад, ки шартномаи замонатро ба имзо расонад. Ба аќидаи мо,
уњдадории «пешнињод кардани замонат» маънои уњдадории ба кредитор равона
сохтани пешнињод оид ба бастани шартномаи замонатро ифода мекунад. Он бояд
мушаххас бошад ва майли зомини ояндаро ба он равона созад, ки ў худро бо кредитор
оид ба уњдадории асосї шартнома баста њисоб кунад, зеро чун пешнињод ќабул хоњад
285 Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств. Теоретические проблемы учения

о способах обеспечения исполнения обязательств. Законы России: опыт, анализ, практика. – 2006. – № 12. – С. 37.
286 Ниг.: Новоселова Л.А. К вопросу о возражениях в отношениях по поручительству. Меры обеспечения и меры ответственности
в гражданском праве: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2010. – С. 147.
287 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой // Отв. ред. В.П. Мозодова. – М., 2006. – С. 726.
288 Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. // Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2010. – Т.3. – С. 96. (автор главы В.С.Ем).
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шуд (яъне ба кредитор оферта кардан – пешнињоди расмї) (қисми 2, моддањои 464 ва
467 КГ ЉТ). Азбаски бо сабабњои гуногун кредитор метавонад ин пешнињодро ќабул
накунад, барои њамин шартномаи замонат метавонад баста нашавад. Аммо аз зомини
имконпазир, ки шартњои шартномаро оид ба пешнињоди замонат иљро кардааст ин
вобаста нест. Бинобар ин, дар мазмун ва муњтавои шартнома оид ба пешнињоди
замонат наметавон уњдадориро барои бастани шартнома дохил кард.
Шарти предмети шартнома оид ба пешнињоди замонат он ваќт мувофиќашуда
мањсуб меёбад, ки агар дар шартнома уњдадорињои пешниҳод оид ба бастани
шартномаи замонат барои таъмини иљрои уњдадорињои муайяну мушаххас нишон дода
шавад. Тибќи м. 390 КГ ЉТ шартномаи замонат метавонад инчунин барои таъмини
иљрои уњдадорињое баста шавад, ки дар оянда пайдо мешаванд ва дар шартнома оид ба
пешнињоди замонат низ уњдадории (таъминшавандаи) асосї бояд чунон мушаххас
бошад, ки муайянкунии аз рўйи кадом уњдадорї пешнињод кардани таъмин
имконпазир бошад.
Агар уњдадории асосї аллакай мављуд бошад, он гоњ шартнома оид ба
пешнињоди замонат бояд маълумот дар бораи онро дар бар гирад (масалан, раќам,
таърихи ба имзо расидани шартнома ва ѓайрањо). Ѓайр аз маълумотҳои зикршуда,
шартномаи мазкур метавонад, инњоро дар бар гирад:
– шартњои замонати пешнињодшаванда бо муайн намудани уҳдадории зомин
(маблаѓ, њаљм ва хусусияти уҳдадорї, муњлат ва ѓайрањо);
– шартњои њавасмандсозии зомин (чун ќоида, миќдори он дар ифодаи фоизї аз
маблаѓе, ки замонат дода мешавад, муайян мегардад);
– муќаррарот оид ба оќибатњои иљрои уњдадорињо аз тарафи зомин, ки аз
гузариши њуќуќњои кредитор тибќи уњдадории асосї фарќ мекунанд (дар асоси қисми 3,
м. 394 КГ ЉТ).
– шартњо оид ба љавобгарии тарафайн барои вайрон кардани шартнома ва
ѓайрањо.
Вобаста ба ҳуқуқу уҳдадориҳои дар шартномаи замонат дарљшаванда дар
қонунгузории граждании Тољикистон муқаррароти алоҳида пешбинї нашудааст,
гарчанде дар қонунгузории баъзе давлатҳо пешбинї шудааст, масалан дар м. 15 Қонуни
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Љумҳурии Мардумии Чин «Дар бораи таъмини уҳдадорї (кафолатҳо)» шартномаи
замонат бояд чиҳоро дар бар гирад, муқаррар карда шудааст (муфассал дар зербоби 1,
боби 2).
Мањз дар чањорчўбаи ин муносибатњо зомин метавонад мукофот289 гирад, ки дар
конструксияи уњдадории таъминшаванда вуљуд надорад ва ин ба мо имконият медиҳад,
ки оид ба музднок ё бемузд будани шартномаи замонат хулосабарорї намоем (ниг.: ба
боби 1, §1-2).
Дар чунин њолат масъалаи пардохти мукофот ба зомини вуљуднадошта пайдо
мешавад. Ба аќидаи мо, уњдадории чунин пардохт метавонад вобаста аз оѓози шарт –
бастани шартномаи замонат гузошта шавад (қисми 2, м. 182 КГ ЉТ). Ин њолат маънои
шартиро дорад, чунки пас аз пешниҳоди оферта аз тарафи зомини имконпазир оѓози он
аз аксепти кредитор ё аз мувофиќаи минбаъдаи иродаи кредитор тибќи уњдадории
асосї ва иродаи зомини оянда вобаста мебошад290.
Ғайр аз ин, ба кредитор равон накардани оферта, чунин офертаро бо шартњои
дигар фиристодан, ба зомин пардохт накардани мукофот ва ѓайрањоро метавон
вайронкунии шартнома њисоб кард. Љавобгарї барои чунин вайронкунињо, пеш аз
њама метавонад дар љуброн кардани зарарњо ва рўёнидани љаримаи ањдшикании дар
шартнома пешнињодшуда ифода ёбад.
Алоќаи ин муносибатњо бо уњдадории (таъминшаванда) асосї танњо пас аз иљрои
уњдадории таъминї мушоњида мегардад, чунки тавре аллакай ќайд гардид, бинобар
қисми 3, м. 394 КГ ЉТ зомин ва ќарздор бо шартномаи худ метавонанд, аз љумла,
оќибатњои њуќуќии иљрои уњдадорињоро аз тарафи зомин, ки дар ќонун пешбинї
шудааст, таѓйир дињанд. Аз ин рў, таъсири чунин муносибатњоро ба уњдадории
таъминшаванда аз шартномаи замонат муфассалтар мавриди тањлил ќарор медињем.
Аз ин оќибатњои муњими амалї вобаста мебошад: агар шартнома оид ба пешнињоди
замонат аҳди беэътибор эътироф гардад ё ќатъ карда шавад, оё зомин метавонад, ки бо
ишора ба ин далелњо ба муќобили кредитор эътироз баён намояд? Барои њаллу фасли

Масалан, миќдори мукофот ё подоши Ташкилоти ҷамъиятии «Замонат» барои пешнињоди замонат 2-2,5% аз маблағи умумии
замонатро ташкил медињад.
290 Ниг.: Громов С.А. Спорные аспекты учения об условных сделках. Сделки: проблемы теории и практики: сборник статей / Рук.
авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2008. – С. 275.
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ин масъала ба тањќиќи сабабият ва асоси (каузаи) шартномаи замонатро баррасї
менамоем.
Шартномаи замонат шартномаи каузалї мебошад. Аз ин рў, ҳангоми дар
шартномаи замонат мављуд набудани шартҳое, ки имкон медиҳад барои иљрои кадом
уҳдадорї дода шудани замонат муайян карда шавад, он бояд бастанашуда эътироф
гардад291.
Муњаќќиќ Ем В.С. ќайд мекунад, ки асос барои аҳд (causa) «маќсади њуќуќии
барои ин намуди аҳд хос, ки ба хотири он анљом дода мешавад», ба ҳисоб меравад292.
Рассказова Н.Ю. чунин мешуморад, ки каузаи шартномаи замонат аз мафҳуми
шартномаи замонат аз қонунгузорї, махсусан м. 361 КГ ФР (м. 390 КГ ЉТ) бармеояд,
тибқи он: «зомин уњдадор мешавад, ки ба кредитор пардохт намояд, чунки ў мехоњад
иљрои шартномаро аз тарафи ќарздор таъмин намояд…»293.
Баррасии ақидаҳои боло моро ба чунин хулосабабарорї меорад, ки зомин тибќи
шартномаи замонат бо маќсади ташкили воситаи махсуси њимояи манфиати амволии
кредитор ба худ уњдадорї мегирад. Љамъбасти чунин ташкилнамої – «мустањкам»
кардани њуќуќи субъективии уњдадоршавї мебошад. Бинобар ин, ба андешаи мо,
каузаи (сабабияти) шартномаи замонат аз майл кардан ба таъмини иљрои шартномаи
асосї иборат мебошад.
Вобаста ба мумкин будан ё набудани ягон намуди дигари эквиваленти
пешнињоди таъминро пайдо кардан, ба назар чунин мерасад, ки дар доираи муносибати
таъминшаванда барои он љой нест. Мукофот гирифтан ва ё нагирифтани зомин аз
тарафи ќарздор дар асоси муносибатњои шартномавии байни онњо мављудбуда (чунин
муносибат метавонад умуман вуљуд надошта бошад, ё метавонад дорои хосияти њуќуќї
набошад, ё тибқи шартномаи хизматрасонии пулакї ҳал шуда бошад) инњо масъалањое
мебошанд, ки берун аз доираи уњдадории таъминшаванда ќарор доранд. Тавре маълум
аст ва мо дар боло қайд намудем, замонат байни шаҳрвандон дар асосї боварї баста
шуда, воқеан қарздор ба зомин дар охир мукофот ё подош медиҳад, илова бар ин, агар

291 Ниг.: Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ).

– Душанбе: «Донишварон», 2017. – С. 493.
Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дис. канд. юрид. наук.
– М., 2012. – С. 174-175.
293 Ниг.: Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. – 2004. – №4. – С. 48-49.
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замонат аз љониби шахсони ҳуқуқї баста шавад, ҳамчун ҳаққи хизматрасонї аз рўйи
шартномаи замонат фоизи муайян гирифта мешавад.
Аз ин нуќтаи назар замонатро њамчун аҳди абстрактї баррасї намудан мумкин
нест, чунки маќсади анљом додани аҳд барои муайнкунии он ба њайси таъминкунанда
ањамияти калон дорад. Каузаи шартномаи замонат ањамияти њуќуќии худро пас аз
анљом додани аҳди дахлдор низ гум намекунад.
Олими олмонї Вебер Х. тибќи њуќуќи олмонї замонатро бо уњдадории ќарзии
абстрактї (шартномае, ки уњдадориро ба худ ќабул мекунад) муќоиса намуда (м. 780
УГО), ќайд мекунад, ки «шартномаи замонат абстрактї набуда, балки баръакс аҳди
таъминкунандаи каузалї мебошад (ба монанди шартномаи хариду фурўш) ва бинобар
ин дар худ асоси њуќуќии худро дар бар мегирад»294.
Муайянкунии замонат аз рўйи њуќуќи олмонї њамчун аҳди каузалї дар
тањќиќоти муаллифони дигар низ инъикоси худро ёфтааст. Вале хусусияти њуќуќии
замонатро тавсиф карда Вебер Х. онро боз ба он маъно уњдадории абстрактї меномад,
ки дар њаќиќат шартномаи замонат аз хосияти муносибатњои байни зомин ва ќарздор
вобаста нест295. Дар ин њолат, агар дар бораи новобастагии уњдадории таъминкунанда
аз муносибатњои байни зомин ва ќарздор сухан ронем, дурусттар хоњад буд. Аммо
ќонунгузории амалкунандаи гражданї мустаќиман чунин новобастагиро дар бар
намегирад. Дар мавриди (новобастагии) кафолати бонкї КГ ЉТ, мустаќиман дар
банди 1, м. 399 бо чунин нишон додани муносибатњо «уњдадории кафолат дар назди
бенефитсар аз муносибати байни онњо… аз муносибати байни принсипал ва кафил
вобаста нест» ин масъаларо њал карданд.
Мувофиќан ба замонат дар њоли њозир метавон танњо бо роњи тафсири меъёрњои
КГ ЉТ бо дарназардошти каузаи таъминкунандаи он ба чунин хулоса омад. Шартњои
шартномаи пешнињоди замонат ба шартњои шартномаи замонат, ки муносибатњои
уњдадории байни зомин ва кредиторро муќаррар мекунанд, таъсир намерасонанд (аз
моҳияти қисми 3, м. 329 КГ ЉТ).

Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht) / Пер. с нем. Ю. М. Алексеева, О. М. Иванова. –
М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 10.
295 Вебер Х. Асари ишорашуда. – С. 93.
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Њамин тавр, вобаста аз он, ки зери мафҳуми каузаи шартномаи замонат чї дар
назар дошта мешавад, оид ба хосияти абстрактї ё казуалии аҳд ба хулосањои гуногун
омадан мумкин аст. Аммо дар доираи њар яке аз ин муносибатњои нишондодашуда
имконнопазирии ишораи зомин бар муќобили талаботи кредитор ба эътирози
муносибатњои ў бо ќарздор асосёфта асоснок карда мешавад296. Масалан, мо шартнома
оид ба додани замонатро яке аз маќсадњои аз тарафи зомин ба худ ќабул кардани
уњдадорї тибќи шартномаи таъминкунанда бо кредитор номида метавонем. Тавре
маълум аст, маќсад барои њаќќонияти аҳд ањамият надорад. Аз ин рў, таъсири
шартнома оид ба пешнињоди замонат ба шартномаи замонат истисно карда мешавад.
Дар таљриба масъалањои бо муњтавои гуногуни шартнома оид ба замонат ва худи
шартномаи замонат алоќаманд, бо роњи имзо кардани њуљљати ягона: «шартномаи
замонати сетарафа» њаллу фасл карда мешавад. Вале тавре ќайд кардем, якљоякунии
оддии матнњои ду шартномаи мухталиф ба як санад на аз анљомёбии аҳди сетарафа ва
на аз пайдошавии шартномаи омехта шањодат медињад. Ба њар њол, дар бораи ду аҳди
мухталиф, ки боиси пайдоиши муносибатњои њуќуќии дахлдор бо танзим ва таркиботи
субъектии гуногун мегарданд, сухан меравад. Ин муносибат, масалан, дар масъалањои
таѓйирёбии ин уњдадорињо ё беэътибор эътироф кардани аҳди баррасишаванда,
ањамияти муњими амалї дорад.
Ба зомине, ки уҳдадориро бар ивази қарздори асосї иљро намудааст, қисми
ҳуқуқи кредитор дар ҳаљми уҳдадории иљрошуда оид ба уҳдадории асосї ба зомин
мегузарад. Дар натиља зомин чунин ҳуқуқҳоро, ки аз уҳдадории асосї ва факти
пардохти қарз бармеоянд, ба даст меорад: а) ҳуқуқи аз қарздор талаб намудани
пардохти маблағе, ки ў ба кредитор пардохтааст; б) ҳуқуқи гаравгир дар қисми иљрое, ки
бар ивази қарздор анљом додааст; в) ҳуқуқи аз қарздор талаб кардани фоизҳо ба
маблағе, ки ба кредитор пардохтааст; г) ҳуқуқи аз қарздор талаб намудани товони дигар
зиён вобаста ба љавобгарї бар ивази қарздор297.
Мазмуни муносибати ба боварї асосёфтаи (фидутсиарии) зомин ва ќарздор.
Мављудияти муносибатњои боварї (муносибати фидутсиарї ба маънои васеъ) аксар
296 Ниг.:

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2003. – С. 147-148.
Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири КГ ҶТ (қисми якум). – Душанбе: «Эр-граф»,
2010. – С. 803.
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ваќт њамон сабабе мебошад, ки тибќи он зомин барои худаш хатари иловагии
иќтисодиро ќабул менамояд. Зимнан, ин боваринокиро метавон дар ду соњаи асосии бо
амалисозии фаъолияти соњибкории ќарздор алоќаманд ва ё бо ин алоќаманд набуда
баррасї кард. Дар њолати якум, чун ќоида, сухан дар бораи мављудияти муносибатњои
омехта ва наздик (аффилиарї) дар байни зомин ва ќарздор меравад. Мањз бо ин дар
таљрибаи судї ва амалї мављуд будани шартномаи замонат, ки тавассути љамъиятњои
асосї барои таъмини иљрои уњдадорињо басташавандаи аз тарафи љамъиятњои фаръї ё
вобастабуда ќабулшаванда, шартномањое, ки дар онњо зомини уњдадорињои
хољагидорї иштирокчиён ё сањҳомони онњо баромад мекунанд, вобаста мебошад.
Дар њолати дуюм, замонат чун ќоида, аз рўйи уњдадории шахсони воќеї, ки
барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоти шахсї, оилавї ва ѓайрањо алоќаманд буда, бо
амалисозии фаъолияти соњибкорї алоќа надорад, пешнињод карда мешавад. Ин вазъ
махсусан дар соњаи ќарздињии истеъмолї пањн шудааст. Сабаб ва маќсади бастани
шартномаи замонат дар ин љо метавонад муносибатњои хешутаборї, дўстї, њамсоягї ва
монанди инњо бошанд, ки онњо дар маънои мањдуд – муносибатњои ба бовари асосёфта
(фидутсиарї) номида мешаванд. Муносибатњои фидутсиарї худ ба худ ба танзими
њуќуќї дохил намешаванд ва хосияти њуќуќї надоранд, вале мављудияти онњоро, ба
аќидаи мо, њангоми тартибдињии меъёрњои падидаи замонат бояд дар ќонунгузорї ба
назар гирифт. Комилан мумкин аст, ки ин муќаррарот ба анъанањои умумиаврупої, ки
дар њуќуќи давлатҳои ИДМ оид ба мустаҳкамкунии хусусиятњои танзими муносибатњо,
ки яке аз субъектњо тарафи заиф шахси воќеї – истеъмолкунанда маълум мебошад,
вобаста аст.
Тавре маълум аст, ќонунгузор мављудияти муносибатњои фидутсиариро бо
дарназардошти радди ваколатдиҳанда ё бекор кардани супориш имконияти ќатъ
кардани шартномаи супориш пайдо мешавад (м. 918 КГ ЉТ), имконияти баромадани
рафиќ аз ширкати комил тибќи ариза дар бораи радди иштирок дар он ва ѓайрањо (м. 81
Кодекси мазкур) ба вуљуд меоянд, ба эътибор мегирад.
Ба андешаи мо, мувофиќан ба шартномаи замонат таъсири унсури барои он
«берунї» – муносибати ќарздор ва зомин бояд дар яке аз масъалањои бањсии назария ва
таљрибаи судї – оид ба таќдири замонат пас аз фавти ќарздор дар уњдадории асосї
пайгирї шавад.
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Бањисобгирии мављудияти муносибатњои фидутсиарї ба маънои мањдуд дар
байни зомин ва ќарздор, яъне, ваќте ки уњдадории асосї (таъминшаванда) бо
амалисозии фаъолияти соњибкорї аз тарафи охирин алоќаманд нест, аз нуқтаи назари
қонун тањияи муносибатњои гуногуни њалли масъалаи номбаршударо пешбинї
мекунад. Бар замми ин, анъанаи дахлдор дар КГ ЉТ инъикос ёфтааст, ки дар он фарќ
кардани њаљми љавобгарии зомин пас аз фавти ќарздор бо дарназардошти ќоидаи м.
1187 Кодекси граждании мамлакат оид ба љавобгарии мањдуди ворисон тибќи
уњдадории меросдињанда, вобаста аз алоќаи уњдадории асосї бо амалисозии фаъолияти
соњибкорї аз тарафи ќарздор пешбинї мегардад. Масъалаи мазкур дар доираи
баррасии масъалаҳои ќатъи шартномаи замонат муфассал мавриди таҳлил қарор дода
мешавад.
Дар њолате, ки агар дар байни ќарздор ва зомин муносибатњои шартномавї ё
фидутсиарї вуљуд надошта бошад, аксар ваќт бо зуњуроти гуногуни номатлуби
бевиљдонї њангоми амалисозии њуќуќи гражданї дучор омадан мумкин аст298.
Пеш аз њама, дар ин ҷо мо њолатеро баррасї менамоем, ки ќарздор аз имзо
шудани шартномаи замонат хабар надорад ё ин шартнома бидуни иродаи ў баста
шудааст. Тавре ќайд кардем, ин њолат дар ќонунгузории дохилї ва хориљї пурра иљозат
дода шудааст. Тибќи аќидаи Гонгало Б.М. дар як њолат, чунин замонат «пурра дуруст
аст, дар дигар њолат шартнома њамчун бо маќсади баръало зидди асосњои тартиботи
њуќуќї ё ахлоќї анљомшуда метавонад беэътибор эътироф гардад (м. 169 Кодекси
граждании ФР, м. 194 КГ ЉТ дар Кодексњои граждании Фаронса, Олмон ва Қазоқистон
чунин муқаррарот мављуд нест) ё рад кардани њимояи њуќуќњои ба зомин мансуббуда
(м. 10 КГ ЉТ) њисоб меёбад»299.
Њамин тариқ, пешнињод мекунем, ки барои муайянсозии аҳд чун шартномаи
замонат ба розигии ќарздор дар қонунгузорї ва таљрибаи судї ањаммияти муњим дода
шавад. Аммо мувофиќи ин њолат оќибати манфї доштани ин тафсир истисно нест,
лекин бештар чун хосияти умумї – чунин вазъияте ба амал меояд, ки њангоми бањс
далели изњори ризояти марбутаи ќарздор муќаррар хоњад шуд. Ин барои аҳди сетарафа

Ниг.: Савельев А. И. О некоторых проблемах, возникающих в связи с заключением договора поручительства без согласии
должника // Lex Rusica/ Научные труды МГЮА. – 2008. – №1. – С. 170-173.
299 Ниг.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2004. – С. 95.
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хос аст, вале шартномаи замонат тавре ки дар боло нишон додем, аҳди дутарафа
мебошад.
Ҳамин тавр, мазмуни муносибатҳои марбут ба замонатро ҳуқуқу уҳдадориҳои
субъектони он, ҳамчунин амали иштирокчиёни муносибатҳои мазкур дар бобати ба
амалбарории чунин ҳуқуқҳо ташкил медиҳад. Моҳияти он дар иљро намудани амал аз
љониби субъектони муносибатҳои ҳуқуқї ё баръакс, яъне аз содир кардани ҳаракати
иљтимоии зараровар худдорї намудан иборат мебошад.
Дар маљмуъ, тибқи шартномаи замонат ҳам уҳдадориҳо пулї ва ҳам ғайрипулї
таъмин карда шуданаш тибқи қонунгузории амалкунандаи гражданї мумкин аст.
Зомин тибқи шартномаи замонат (ба истиснои баъзе ҳолатҳо тибқи қонун) ҳангоми
иљро накардан ва ё иљрои номатлуби уҳдадориҳо аз љониби қарздор дар назди кредитор
љавобгарии шартномавиро ба зимма мегирад. Дар ҳолати аз тарафи қарздор иљро
накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињои асосї, њангоми таъмини уњдадорињои пулї
зомин уҳдадор мегардад, маблаѓи пулиеро пешнињод намояд, ки бояд ќарздор љавобгар
буд. Ҳангоми таъмини уњдадорињои дигар (ба монанди уҳдадориҳои ғайрипулї) зомин
уҳдадор мешавад, ки ба кредитор маблаѓи пулиро ба миќдори зарарњое, ки дар натиљаи
вайрон кардани уњдадорињои асосї расонидааст, љавобгар шуда, онро пардохт намояд.
Новобаста ба ҳолатҳои боло тавассути шартнома зомин ва кредитор метавонанд дигар
шартҳои уҳдадории зоминро пешбинї намоянд.
Шартномаи замонат вобаста ба љавобгарии зомин ба 2 намуд људо карда
мешавад:
1. Љавобгарии муштарак (солидарї)

ё пурра (зомин дар назди кредитор

баробари қарздор, аз љумла дар пардохти фоиз, љуброни харољоти судї оид ба
рўёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиљаи уҳдадориро иљро нанамудан ё
номатлуб иљро кардани қарздор расидааст, љавобгар мебошад);
2. Љавобгарии иловагї (субсидиарї) ё қисман (зомин дар назди кредитор дар
ҳаљме, ки дар шартномаи замонат пешбинї шудааст, љавобгар мебошад).
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§ 2.3. Субъекти шартномаи замонат
Тавре дар боло қайд намудем, яке аз унсури таркибии муносибати ҳуқуқї ин
субъекти он ба шумор меравад. Субъект ё иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї
тавассути њуќуќу уњдадорињои тарафайн бо њам вобастагии њуќуќї доранд. Мафњуми
«субъекти њуќуќ» ва «субъекти муносибати њуќуќї» фарќ доранд. Њар инсон, сарфи
назар аз синну сол, таҳсилот, вазифаи ишѓолкардааш ва ѓайра субъекти њуќуќ (њуќуќњои
фитрї – њаќќи зиндагї, интихоби љойи зист, эњтироми ќадру ќимат, нангу номус ва ѓ.)
мебошад. Субъекти муносибати њуќуќї бошад, сифатњои шахсї, аз ќабили ќобилияти
њуќуќдорї, ќобилияти амалкунї ва ќобилияти деликтї дорад.300 Яъне, ҳар инсон дорои
њуќуќу озодии фитрист, вале на њар инсон иштирокчии муносибати њуќуќї аст.
Гузашта аз ин, њар як соњаи њуќуќ дорои субъект мебошад. Аз ин рў, субъектњои
онњо метавонанд дорои махсусиятњои худ бошанд. Ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ
ҳуқуқи гражданї низ дорои субъектҳои худ мебошад. Иштирокчиёни муносибатњои
њуќуќи гражданиро субъектњои њуќуќи гражданї меноманд. Ба сифати субъектњои
асосии муносибатњои њуќуќии гражданї шахсони воќеї, соҳибкорони инфиродї301,
шахсони њуќуќї ва давлат, яъне ЉТ, баромад менамоянд.302
Субъектони ҳуқуқи гражданї вобаста ба махсусиятҳои шартномаи замонат
хусусияти худро доранд. Нисбат ба шартномаи замонат муқаррароти умумии
қонунгузории гражданї оид ба шартномаҳо паҳн мегардад, лекин чи тавре ки
шартнома яке аз намудҳои аҳд ҳисобида мешавад, ба он шартҳои умумии
эътиборнокии аҳдҳо, чунончи ҳайати субъекти мављудбуда, ягонагии ирода ва изҳори
он, шакл ва мазмуни мављудбуда паҳн мешаванд. Албатта, яке аз шартҳои асосии
эътиборнокии шартномаи замонат ҳайати субъекти мављудбудаи тарафҳои шартномаи
замонат мебошад.
Шартномаи замонат байни субъектоне баста мешавад, ки аз љониби тарафњо
дорои уњдадории дахлдори аксессорї мегарданд. Чунин муносибат нисбат ба таркиби
Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). –
Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – С. 550.
301 Эмомализода Н.Э. Мафњум ва нишонањои соњибкори инфиродї / Маљаллаи Академии њуќуќи Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИЉТ (маҷаллаи илмӣ). – 2018. – №1 (25). – С.
53-59.
302 Њуќуќи граждании ЉТ. Китоби дарсї. Ќисми якум. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 62.
300
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субъектии ин шартнома дар њуќуќи аксари мамлакатњои хориљии њам манбаи њуќуќии
континенталї ва њам англо-амрикої инъикос ёфтааст303.
Тавре аз м. 390 КГ ЉТ бармеояд, шартномаи замонат аҳди дутарафа мебошад,
зеро ки барои содир кардани он изҳори розигии ду субъект – кредитор аз рўйи
уҳдадории асосї ва зомин лозим аст. Яъне, шартномаи замонат ҳамчун яке аз тарзҳои
таъмини иљрои уҳдадорї муносибати зомин ва кредиторро ба танзим медарорад.
Албатта иштирокчиёни он субъектони муносибатњои њуќуќї оид ба замонат ба ҳисоб
мераванд. Аммо дар амалия қонунї будани бастани шартномаи замонат байни ҳамаи
иштирокчиёни ин муносибатҳо аз рўйи уҳдадории асосї ва шартномаи замонати
таъминшавандаи онро эътироф намудааст. Гузашта аз ин, бастани чунин аҳдҳои
сетарафа ба қонунгузории амалкунандаи гражданї мухолифат намекунад.
Оид ба масъалаи хусусияти ҳуқуқии чунин аҳдҳо дар илми њуќуќи гражданї
нуқтаи назари ягона вуљуд надорад. Масалан, муњаќќиќ Белов В.А. оид ба шартномаи
замонат навиштааст, ки иштирокчиёни он қарздор ва зомин мебошанд, инчунин баъдан
кредитор низ ба он шомил мешавад304. Ба андешаи муњаќќиќони ватанї иштирокчиёни
муносибатҳои ҳуқуқии замонат танњо кредитор ва зомин мебошанд305. Қарздор дар ин
шартнома иштирок намекунад, гарчанде ҳамчун қоида бастани шартномаи замонатро
(бо талаби кредитор) айнан ў ташкил менамояд306.
Муњаќќиќ Ем В.С. чунин мешуморад, ки шартномаҳои замонати дар амалия
вохўранда, ки якбора бо иштироки се тараф баста мешаванд, «дорои хусусияти омехта
мебошанд ва дар худ унсурҳои шартномаи замонат ва шартнома оид ба расонидани
хизматрасониҳоро муттаҳид мекунанд»307.
Ба ақидаи мо, ҳатто агар кредитор, қарздор аз рўйи уҳдадории асосї ва зомин
ҳуљљати ягона оид ба пешниҳоди замонат имзо намоянд, барои аҳди мазкурро ҳамчун
сетарафа муайян кардан, он асос шуда наметавонад. Зеро бастани аҳди сетарафа изҳори
розигии ба мувофиқарасидаи се тараф лозим аст (қ. 3, м. 179 КГ ЉТ).
303 Ниг. масалан, § 765 УГО, м. 2288 Кодекси граждании Фаронса, м. 850 Кодекси граждании Нидерландия.
304 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обощения арбитражной практики. – М., 1998. -

С. 31-36.
Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: д.и.њ., профессор Ѓаюров
Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – С. 292.
306 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Учеб – практич / под ред. С.А. Степанова. – 5-е изд., перераб и
доп. – М. Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2019. – С. 457.
307 Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. Т. II / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2010. – С. 96.
305
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Аммо барои ба даст овардани оқибатҳои ҳуқуқї, ки ба он тарафҳо ҳуљљатро имзо
карда, равона ҳастанд, инҳо зарур мебошанд:
1) барои пайдо шудани муносибатҳо аз рўйи шартнома байни қарздор ва зомин
– изҳори розигии ба мувофиқарасидаи қарздор аз рўйи уҳдадории асосї ва зомин;
2) барои пайдо шудани муносибатҳо аз рўйи шартномаи замонат – изҳори
розигии ба мувофиқарасидаи кредитор аз рўйи уҳдадории асосї ва зомин308.
Ҳамин тариқ, шартномаи ягонаро имзо карда (ҳамчун санад), тарафҳо ду аҳдро
содир мекунанд, ки барои пайдо шудани ду муносибатҳои ҳуқуқҳои уҳдадорї бо
танзими ҳуқуқии гуногун асос мебошанд. Ҳамин тавр, ин муносибатҳои қарздор ва
зомин аз рўйи қоида дар меъёрҳои боби 37 КГ ЉТ (хизматрасонии пулакї) танзим
мешаванд, муносибатҳои кредитор ва зомин бошанд, аз рўйи параграфи 5 боби 22 КГ
ЉТ («Замонат») танзим мегарданд. Ба ақидаи мо, дар ин маврид ду муносибати ҳуқуқии
шартномавї пайдо мешавад, ки набояд онҳоро ба таври омехта аз рўйи маънои қ. 3, м.
453 КГ ЉТ муайян карда шавад.
Бинобар ин, дар чунин ҳуљљатҳо зарур аст, ки шартҳои ба шартнома оид ба
расонидани хизматрасониҳо оид ба замонат ва шартномаи замонат тааллуқдошта
муқаррар ва фарқ карда шаванд. Албатта, чунин иттиҳоди ду шартнома дар як ҳуљљат
ба қонунгузории амалкунанда дар сурати риоя кардани дигар талаботи зарурї
мухолифат намекунад. Аз ин лиҳоз, дар амалия шартномаи замонат сетарафа ва баъзан
ҳолат дутарафа баста мешаванд, аз он љумла дар фаъолияти ҳамарўзаи бонкҳо дар
љараёни қарз ин амал иљро карда мешавад, айни замон шартномаҳои кредитии БДА ЉТ
«Амонатбонк», ЉСП «Аввалин бонки молиявии хурд» ва ЉДММ ТАҚХ «Финка»
шартномаи замонатро дар љараёни амалиёти кредитї сетарафа мебанданд, вале ЉСК
«Тољик Содирот Бонк», ЉСК «Бонки Эсхата» ва ЉСП «Спитамен Бонк» (шартномаи
кафил) бошад шартномаи замонатро байни кредитор ва зомин ба расмият медарорад.
ЉСП «Спитамен Бонк» шартномаи замонатро то соли 2019 дар шакли шартномаи
кафил мебаст, вале дар воқеъ ин ҳамон шартномаи замонат мебошад. Аз сабаби он ки
таљрибаи ЉСП «Спитамен Бонк» нодуруст ба роҳ монда шуда буд, аз соли 2019 дар он
шартномаи замонат тағийр дода шуд, чунки новобаста ба шабењ будани шартномаи
308 Ниг.: Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 83.
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замонат бо кафолат онҳо фарқиятҳоеро доранд, ки намегузорад онҳо омехта карда
шаванд, ба монанди субъекти махсус, мустақилият аз шартномаи асосї ва ғайра.
Ба сифати муносибати ҳуқуқї шартномаи замонат уҳдадории яктарафаро
ташкил мекунад. Яктарафа будани шартномаи замонат дар он ифода меёбад, ки
бастани шартномаи мазкур барои зомин уҳдадорї меорад, дар тарафи кредитор –
ҳуқуқи талабот ба зомин ба он муқобил гузошта шудааст. Зомин дорои масъулияти
содир кардани амале мебошад, ки дар доираи консепсияи омехта муайян карда
мешавад. Лекин дар КГ ЉТ низ як қатор масъулиятҳо дар тарафи кредитор дарљ
гардидааст: масалан, ҳангоми иљрои уҳдадорї аз тарафи зомин кредитор вазифадор аст
ба зомин ҳуљљатҳоеро супорад, ки талабот ба қарздорро тасдиқ карда, ҳуқуқҳои
таъминкунандаи ин талаботро ба вай диҳад (қ. 2, м. 394 КГ ЉТ). Дар ин ҳолат сухан оид
ба нишон додани мураккаб кардани сохтори махсуси уҳдадорї309 ё шакли махсуси
ҳуқуқї310 – масъулиятҳои кредиторї меравад. Аммо барои муайян кардани хусусияти
замонат ҳамчун уҳдадории яктарафа чунин масъулиятҳои кредитор набояд ба назар
гирифта шаванд, зеро тавре ки Витрянский В.В. таъкид мекунад, онҳо «берун аз
чаҳорчўбаи уҳдадории замонат»311 қарор доранд.
Аз моҳияти қонунгузории гражданї вобаста ба замонат бармеояд, ки шартномаи
замонат байни зомин ва кредитор баста шуда, он аз љониби тарафњо дорои уњдадории
дахлдори аксессорї мегардад. Чунин муносибат нисбат ба таркиби субъектии ин
шартнома дар њуќуќи аксари мамлакатњои хориљии њам манбаи њуќуќии континенталї
ва њам англисї-амрикої инъикос ёфтааст. Ѓайр аз ин, муносибатњои њуќуќии байни
кредитор ва ќарздор вуљуд доранд, ки уњдадории асосӣ (таъминшаванда)-ро ташкил
мекунанд. Омўзиши ин муносибатњо аз доираи ин тањќиќот хориљ аст. Бо вуљуди ин,
хотирнишон бояд кард, ки тавассути замонат метавон дилхоњ уњдадории гражданїњуќуќиро таъмин кард.
Бо дарназардошти тањлили меъёрњои ќонунгузории гражданї ва таљрибаи судии
бадастомада дар кишвар метавон ба чунин хулосаи умумї омад, ки дилхоњ субъекти
309 Ниг.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940. – С. 62—67.

Ниг.: Белов В.А. Гражданско - правовые формы отношений, направленных на обеспечение исполнения обязательств // Меры
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њуќуќи гражданї дар доираи њуќуќњо ва мукаллафияти худ метавонад ба њайси тарафи
шартномаи замонат баромад кунад. Шартномаи замонат ҳамчун аҳд дутарафа буда,
ҳамчун уҳдадорї бошад он уњдадории яктарафа аст.
Моҳиятан дар зербоби 5-уми боби 22 КГ ЉТ «Замонат» муносибатҳои байни се
субъект ба танзим дароварда шудааст.
Якум, кредитор, ки ба сифати тарафи ҳуқуқдор баромад менамояд. Аз ин
бармеояд, ки уҳдадориҳои зомин вобаста ба қонеъ гардонидани уҳдадориҳои асосї
нисбат ба кредитор, ҳам аз ҳисоби қарздор, ҳам аз ҳисоби зомин, мувофиқат мекунанд.
Кредитор на танҳо ҳуқуқ, балки уҳдадорї низ дорад, аз он љумла дар ҳолати иљро
шудани уҳдадорї аз љониби зомин кредитор уҳдадор мегардад, ки аснодеро супорад, ки
ин талаботро ба қарздор тасдиқ мекунад, инчунин ўро ҳуқуқдор созад, ки ин талаботро
таъмин кунад (қисми 2, м. 394 КГ ЉТ)312.
Дувум, ин қарздор бо уҳдадории асосї мебошад. Мутаносибан қарздор уҳдадор
аст, ки ба зомин аз рўйи иљрои уҳдадории асосияш маблағ, љамъи фоиз ва дигар
зарарҳоро пардохт (љуброн) намояд, ғайр аз ин, қарздор уҳдадор аст, ки дар ҳолати
иљрои уҳдадорї фавран зоминро аз ин огоҳ намояд.
Сеюм, зомин, ки дар назди кредитори дигар шахс ба иљрои уҳдадорї љавоб
медиҳад. Зомин ҳуқуқ дорад бар зидди талаботи кредитор, ки метавонад аз љониби
қарздор изҳор карда шаванд, эътироз баён кунад313.
Дар қонунгузорї ва амалияи судї масъалаи субъекти шартнома гуногунмаъно
шарҳ дода мешавад. Муайян намудани як гурўҳ шахсоне, ки дар муносибатҳои замонат
иштирок менамоянд, ба ҳалли масъалаи кї ҳуқуқ дорад, ба ҳайси зомин баромад
намояд, оварда мерасонад, зеро айни ҳол шахсияти кредитор ва қарздор шубҳаовар
нест. Дар КГ ЉТ талаботи махсус, ки ба шахсияти зомин изҳор карда шуда бошад,
вуљуд надорад. Аз ин бармеояд, ки он метавонад шахси дорои қобилияти пурраи
амалкунї бошад. Оид ба шахсони ҳуқуқї бошад, ба онҳо иљозат дода мешавад, танҳо
КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
313 Эмомализода Н.Э.Субъектҳои муносибатҳои вобаста ба замонат / Маљаллаи Академии њуќуќи Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – №2 (34). – С.
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чунин ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳоеро дошта бошанд, ки ба мақсадҳои фаъолияти онҳо
мувофиқат кунанд, зеро қабули уҳдадории зомин оқибати иљрои уҳдадориҳои
дахлдорро ба бор меорад. Бояд эътироф кард, ки шахсони ҳуқуқї метавонанд танҳо дар
як ҳолат ба сифати зомин баромад намоянд, агар ин имконият дар ҳуљљатҳои таъсисии
онҳо ё ин ки дар қонунгузорї дарљ гашта бошад.
Баъзе меъёрҳои КГ ЉТ мухолифи моҳияти падидаи замонат ба шумор рафта,
субъектҳои ин институтро дар ҳолати нобаробар мегузорад. Масалан, вобаста ба
замонат дар қ. 4, м. 392 КГ ЉТ махсус муқаррар карда шудааст, ки «Агар замонати аз
љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро бонк ё дигар муассисаи кредитї, шахси
суғуртакунанда ё дигар шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї
анљом медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре пешбинї
нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар замонатнома
зикршуда масъулият дорад»314. Аз муқаррароти моддаи мазкур бармеояд, ки нисбат ба
соҳибкорон дар фарқият аз шањрвандон ё шахсони ҳуқуқии дигаре, ки ба фаъолияти
соҳибкорї машғуланд, аз он љумла бонк ё дигар муассисаи кредитї, шахси
суғуртакунанда ё дигар ашхос, масъулияти зомин дар назди кредитор дар доираи
маблағи дар замонатнома зикршуда ифода ёфтааст. Вале тибқи Консепсияи рушди
қонунгузории граждании ЉТ, ки бо Қарори Шурои олимони Маркази миллии
қонунгузории назди Президенти ЉТ аз 30 апрели соли 2014, №4 тасдиқ шудааст,
пешбинї карда мешавад, ки тибқи он «Қисми 4 м. 392 КГ ЉТ, ки ба масъулияти бонк,
ташкилотҳои кредитї ва суғуртавї бахшида шудааст. Меъёрҳое, ки дар қисми мазкур
баён гаштааст, субъектҳои муносибатҳои замонатиро дар ҳолати нобаробар қарор
дода, ба моҳияти падидаи мазкур мухолиф мебошад. Меъёрҳои мазкур аслан ба
падидаи кафолат хос мебошад. Дар КГ ЉТ байни меъёрҳое, ки ба замонат ва кафолат
бахшида шудааст, тафриқа љой надорад. Барои ҳамин дар давраи ҳозира зарурат ба
чунин тафриқа ба миён омадааст»315. Дар ҳақиқат дар консепсияи мазкур дуруст қайд
КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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карда шудааст, чунки аслан яке аз фарқиятҳои асосии кафолати бонкї аз замонат ин
субъекти махсус доштани кафолат ва дорои субъектони умумї будани замонат
мебошад. Мо таносуби ин ду институти таъминиро дар зербоби 3-юми боби аввал
мавриди таҳлил қарор дода будем. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло пешниҳод
менамоем, ки ба қисми 4, м. 392 КГ ЉТ, бо маќсади аз байн бурдани мухолифат миёни
замонат ва кафолат чунин тағйирот ворид карда шавад: «Агар замонати аз љониби
қарздор иљро кардани уҳдадориро шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии
соҳибкорї анљом медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби
дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар
замонатнома (ё шартномаи замонат) зикршуда масъулият дорад».
Аз моҳияти муқаррароти моддаи мазкур фаҳмидан мумкин аст, он нисбат ба
соҳибкорон – шахсони воқеї ва шахсони ҳуқуқї, махсус ба чунин фаъолият машғулбуда
сухан меравад. Ба ҳайси он, шахсони воқеї ва ҳуқуқї буда метавонанд, ки дорои
ҳуљљати тасдиқкунандаи фаъолияти соҳибкорї мебошанд. Шахсони ҳуқуқї – тиљоратї
ва ғайритиљоратї мешаванд. Ба шахсони ҳуқуқии тиљоратї бонкҳо мисол шуда
метавонанд, ба шахсони ғайритиљоратї бошад ташкилотҳои љамъиятї, аз он љумла,
Ташкилоти љамъиятии «Замонат», ки аз соли 2019 ба фаъолият шуруъ намудааст, мисол
шуда метавонад.
Бо дарназардошти имконияти ба сифати зомин баромад кардан ва қонеъ
гардонидани ҳуқуқҳои ба даст овардашуда, дар шароити ҳозира ба ақидаи мо зарурати
пешбинї кардани талаботи муайяншуда ба моликиятдории зомин комилан дуруст ва
асоснок мебошад. Масалан, дорои моликият будани шахси воқеї ҳамчун зомин бо
нишон додани маълумотнома дар бораи даромад ва андозаи маблағи нигоҳдоришуда
аз љои кори зомин, инчунин баёнот дар бораи даромади ба даст овардашуда барои
шаҳрвандони бо соҳибкорї машғулбуда, ки аз тарафи нозироти андоз тасдиқ карда
шудааст, исбот карда мешавад.
Аслан дар таљрибаи Тољикистон замонат дар мавриди гирифтани қарз аз бонкҳо
ё дигар ташкилотҳои қарзї новобаста ба камбудиҳои мављуда хеле рушд кардааст.
Тибқи банди 1, Дастурамали Бонки миллии Тољикистон (минбаъд БМТ) №186 «Дар
бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои қарзї», дар қатори
126

уҳдадориҳои ба «қарз» баробар дониста шуда, кафолатҳо (аз он љумла, замонат) ва
ҳамаи дигар уҳдадориҳои ғайритавозунии онҳо љой дода шудааст316. Дар банди 17 боби
4 Дастурамалии мазкур, вобаста ба талаботҳо дар бораи кафил ё зомини он таъкид
мегардад, ки: «Агар ба сифати таъмини қарзи гирифташаванда кафолатнома ё замонат
истифода шавад, дар ин маврид омўзиши кафил ё зомин, обрўю эътибори касбии он,
доштани қобилияти қарзадокунї, масъулият ва омодагияш барои иљрои уҳдадориҳо
муайян карда мешавад». Ҳамчунин, тибқи банди 44 санади мазкур ҳангоми додани
қарзи бо кафолати бонкї ё замонат таъминшуда, ташкилоти қарзї онро бояд тибқи
талаботи КГ ЉТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқї ба расмият дарорад317.
Ҳамин тавр, аз моҳияти қонунгузорї ва Дастурамали номбурда якчанд талаботи
асосї нисбат ба зоминро муайян кардан мумкин аст. Аз он љумла, маълум аст, ки зомин
ҳамчун субъекти шартнома мавриди омўзиш қарор дода шуда, он бояд ба якчанд
талабот љавобгў бошад ва дар ин марҳила 1) обрўю эътибори касбии ў; 2) доштани
қобилияти қарзадокунї; 3) масъулият ва 4) омодагияш барои иљрои уҳдадориҳо муайян
карда мешавад, мебошад. Ба ин номгўй метавонем, ки барои боз ҳам кам кардани хавф
ё таваккали иљро карда натавонистани уҳдадориҳо талаботҳои иловагиро нисбат ба
зомин пешниҳод намоем ба монанди: 5) қобили амал будани зомин; 6) соҳиби дорои
будани зомин; 7) маълумоти пурра дар бораи худи зомин ё кафил; 8) маълумот дар
бораи доштани қарз аз дигар ташкилотҳои қарзї ва љараёни қарзадокунии онҳо (агар
қарз гирифта бошанд (таърихи қарз)); 9) нусхаи маълумотнома аз мақомоти андози
љойи бақайдгирї дар хусуси надоштани қарз дар назди буљет; 10) маълумотнома дар
бораи даромад ва андозаи маблағи нигоҳдоришуда аз љои кори зомин бояд
маълумотро дар бораи даромади моҳона дар шаш моҳи охир; 11) маблағи
нигоҳдоришудаи моҳона бо рамзҳо аз рўйи намудҳо агар дошта бошад.
Агар зомин љавобгўи талаботи асосии номбурда набошад, ў ҳамчун зомин ё
кафил баромад карда наметавонад. Илова ба талабот ва аломатҳои номбаршуда, дар
банди 26 Дастурамали БМТ №199 «Дар бораи тартиби додани қарзи хурд дар
316 Ниг.: Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои

қарзӣ» аз 28 апрели соли 2011, №73. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
317 Ниг.: Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои
қарзӣ» аз 28 апрели соли 2011, №73. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
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ташкилотҳои маблағгузории хурд» аз 29 ноябри соли 2012, №308 илова ба Дастурамали
БМТ №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои
қарзї»318 муқарраркарда; 12) нусхаи шиносномаи зомин, ҳангоми истифодаи замонат;
13) ба қарзгире, ки дар ташкилот бақияи қарзи таснифшуда дорад, то пурра пардохт
намудани он, қарз дода намешавад, яъне ташкилот метавонад ба шахсе қарз диҳад, ки
қарзи асосї ва фоизи онро саривақт пардохт намудааст ва қарзгири мазкур наметавонад
барои таъмини қарзи шахси дигар дар назди ташкилот ба сифати кафил ё зомин
баромад намояд.
Моҳиятан, зомин тамоми тартиби санљишро дар баробари қарзгир мегузарад ва
танҳо пас аз ин љалб кардани вай ба сифати зомин имкон дорад. Пешниҳод кардан
мумкин аст, ки оид ба бастани шартномаи замонат бо ҳамсари қарзгир новобаста аз
доштани қобилияти адои қарзи ҳамсар ва мављуд будани намудҳои дигари қонеъ
кардани он, ба манфиати кор мебошад. Зеро њангоми љуброн бо моликияти қарздор
метавонад мушкилот оид ба амалигардонии моликияти умумии зану шавҳар ба вуљуд
ояд. Агар моликияти мазкур нокифоя бошад кредитор ҳуқуқ дорад ҳиссае аз моликияти
меросии ҳамсари қарздор, ки ҳангоми тақсим кардани моликияти умумии ҳамсарҳо
ҳангоми љуброн ба фоидаи ҳамсари қарздор мегузарад, талаб кунад.
Дар ин қоидаи умумї як қатор истисно мављуданд, ки ба љуброни моликияти
умумии ҳамсарҳо иљозат медиҳад: якум, аз рўйи уҳдадориҳои умумии ҳамсарҳо; дувум,
агар муайян гардад, ки моликияти ба даст овардашуда аз рўйи уҳдадориҳои яке аз
ҳамсарҳо ба эҳтиёљоти оила сарф шудааст, аз рўйи уҳдадориҳои яке аз ҳамсарҳо; сеюм,
агар бо ҳукми суд муайян гардад, ки моликияти умумї аз ҳисоби маблағҳои бо роҳи
ғайриқонунї пайдо кардашуда ба даст оварда шудааст319.
Оид ба зоминон дар симои шахсони ҳуқуқї бошад, дар ҳоли ҳозир аксари
шахсони ҳуқуқї дар шароити дарозкунии муҳлати пардохт аз рўйи шартномаи хариду
фурўш, ки бо кафолат ё шартномаи замонат таъмин шудааст ва баъзан ҳангоми
бастани чунин аҳдҳо роҳбарони шахсони ҳуқуқї ба баъзе лаҳзаҳои хеле муҳим диққати
Ниг.: Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №199 «Дар бораи тартиби додани қарзи хурд дар ташкилотҳои маблағгузории
хурд» аз 29 ноябри соли 2012, №308. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
319 Ниг.: Наталья М.А. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. Дисс. канд. юрид. наук. – Иркутск,
2003. – С. 84.
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љиддї намедиҳанд, зеро пеш аз ҳама бояд бо ҳуљљатҳои таъсисии шахси ҳуқуқї шинос
шуд, ба ваколати шахсе ки ба шартномаи замонат имзо мекунад, боварї ҳосил кардан
лозим аст ё ин ки хатти кафолат талаб карда шавад ва ё шинос шудан ба намуди
таркибї - ҳуқуқии ташкилоти замонатдиҳанда (ЉСП, ЉДММ, корхонаи давлатї ва
ғайраҳо)320.
Дар назар бояд дошт, ки шартномаи замонат ба қатори он аҳде, ки дар раванди
фаъолияти оддии хољагї баста мешаванд ва розигии шурои директорон ё маљлиси
умумиро талаб намекунанд, инчунин ҳамчун аҳди калон мансуб аст. Ба монанди:
хариди маҳсулоти хом, маводҳо, амалигардонии маҳсулоти тайёр. Аммо дар Қонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи љамъияти саҳомї» муқаррарот оид ба додани
замонат аз рўйи фоизҳо мављуд нест. Дар Қонуни мазкур вобаста ба кафолат ҳамчун
аҳди калон ва манфиатдорї дар анљом додани аҳд аз љониби љамъияти саҳомї
пешниҳодшуда пешбинї шудааст, вале вобаста ба замонат ягон муқаррарот мављуд
нест. Аз он љумла, м. 80 Қонуни мазкур пешбинї кардааст, ки «Аҳди калон (аз љумла,
қарз, кредит, гарав, кафолат) як ё якчанд аҳде ба ҳисоб меравад... Тибқи оинномаи
љамъияти саҳомї метавонад инчунин дигар ҳолатҳое муқаррар карда шаванд, ки
ҳангоми онҳо нисбат ба аҳди анљомдодаи љамъияти саҳомї тартиби маъқул донистани
аҳди калони пешбининамудаи Қонуни мазкур татбиқ мегардад»321.
Қонунгузорї рафтори дигаргунаро нисбат ба љамъияти дорои масъулияти
маҳдуд пешбинї кардааст. Ҳамчунин, аз сабаби он ки ҚЉТ «Дар бораи љамъияти дорои
масъулияти маҳдуд», вазъи ҳуқуқї ва дигар қоидаҳои умумии љамъияти дорои
масъулияти маҳдудро муқаррар намудааст, дар он вобаста ба тарзҳои таъмини иљрои
уҳдадорї ягон муқаррарот пешбинї карда нашудааст. Аммо тибқи талаботи қисми 2 м.
1 Қонуни мазкур, хусусияти ҳолати ҳуқуқї, тартиби ташкил кардан, азнавташкилдиҳї
ва барҳам додани љамъияти дорои масъулияти маҳдудро дар соҳаҳои фаъолияти бонкї,
суғуртавї ва сармоягузорї қонунҳои Љумҳурии Тољикистон муайян мекунанд322. Аз
320 Стахович Л.В. Гарантии и поручительства в системе государственного долга. Финансы и кредит. – 1997. – № 8. – С. 12.

ҚҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз 5 марти соли 2007, №37 аз 5 марти соли 2007, №37 // Ахбори
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2007, №3, мод.170; соли 2008, №10, мод.812; соли 2009, № 5,
мод.318, №7-8, мод.496; соли 2010, №1, мод.9, №12, ќ-1, мод. 816; соли 2011,№12,мод.844;соли
2016,№11,мод.890.
322 ҚҶТ «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» аз 10 майи соли 2002 №53 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, соли 2002, №4, қ-2, мод. 314; соли 2008, №10, мод. 810; соли 2010, №12, қ-1, мод.815.
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муқаррароти меъёри мазкур бармеояд, ки муносибатҳои дар қонуни мазкур вобаста ба
љамъияти дорои масъулияти маҳдуд дар соҳаҳои фаъолияти бонкї, суғуртавї ва
сармоягузорї муқаррарнашударо ба қонунҳои соҳавї ҳавола намудааст.
Шартномаи замонат, ки бе розигї ва дар баъзе ҳолат бо розигии шурои
директорон ё маљлиси умумї баста шудааст, дар он ҳолат эътибор дорад, ки агар аҳди
калон, ки аз тарафи директори генералї басташуда, минбаъд аз тарафи шурои
директорон ё маљлиси умумии иштирокчиён тасдиқ мегардад. Дар ҳолати баръакс
бошад, шартномаи замонат тибқи м. 193 КГ ЉТ беэътибор ҳисобида мешавад.
Аз тарафи оинномаи љамъияти саҳомї ё маљлиси умумии иштирокчиёни
љамъияти дорои масъулияти маҳдуд он метавонад пешбинї гардад, ки масъалаи додани
кафолат, замонат ё бастани шартномаҳо салоҳияти қатъии шурои директорон бошад.
Дар ин ҳолат шартномаи замонат, ки аз тарафи директори генералии корхона баста
шудааст, мувофиқи м. 208 КГ ЉТ аҳд бастани шахси ваколат надошта беэътибор
ҳисобида мешавад ва метавонад аз тарафи шахси манфиатдор бо тартиби м. 199 КГ ЉТ
мавриди баҳс қарор дода шавад.
Оид ба кооперативҳо ҳамчун шахси ҳуқуқї дар робита ба институти
баррасишаванда гуфтан мумкин аст, ки тибқи м. 4 ҚЉТ «Дар бораи кооперативҳо», ба
доираи фаъолияти кооперативҳо фаъолият дар соҳаҳои ... таъминот, хизматрасонї,
савдо, суғурта, қарздиҳї ва дигар соҳаҳое, ки қонунгузории Љумҳурии Тољикистон манъ
накардааст, дохил карда шудаанд. Кооперативҳое, ки дар соҳаи қарздиҳї фаъолият
мекунанд, ташкилоти қарзии ғайрибонкї мебошанд. Тартиби фаъолияти кооператив
дар соҳаи қарздиҳї мутобиқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи
фаъолияти бонкї ба танзим дароварда мешавад. Тартиби фаъолияти кооперативҳо дар
соҳаи суғурта мутобиқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон дар бораи суғурта ба
танзим дароварда мешавад323.Яъне, кооперативҳо дар доираи қонун метавонад дар
доираи қонунгузорї, махсусан ба фаъолияти қарздиҳї ва хизматрасонї машғулшуда,
ҳамчун субъекти шартномаи замонат баромад намоянд.

323 ҚҶТ «Дар бораи кооперативҳо» аз 22 июли соли 2013, № 991 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2013, №

мод. 519.
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Ҳолатҳое, ки аз љониби љамъияти саҳомї, љамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва
кооперативҳо замонат дода мешавад, инҳоянд:
Аввалан, дар љумлаи дуюми қисми 1-и м. 80 ҚЉТ «Дар бораи љамъияти саҳомї»
пешбинї мегардад, ки «Тибқи оинномаи љамъияти саҳомї метавонанд инчунин дигар
ҳолатҳое муқаррар карда шаванд, ки ҳангоми онҳо нисбат ба ањди анљомдодаи
љамъияти саҳомї тартиби маъқул донистани аҳди калони пешбининамудаи Қонуни
мазкур татбиқ мегардад». Яъне, тибқи муқаррароти ин модда дар оинномаи љамъияти
саҳомї метавонад, муқаррар карда шавад, ки ҳангоми онҳо нисбат ба ањди анљомдодаи
љамъияти саҳомї тартиби маъқул донистани аҳди калон татбиқ мегардад. Дар ин љо
метавонем, ки ба дигар ҳолатҳо замонатро дохил намоем.
Дар робита ба ин мо пешниҳод менамоем, ки дар қисми 1-уми м. 80 ва 83 – и ҚЉТ
«Дар бораи љамъияти саҳомї» дар дохили қавс пас аз «Аҳди калон (аз љумла, қарз,
кредит, гарав, кафолат, «замонат»)....» илова карда шавад. Пешниҳоди мазкур асосї
легалї низ дорад, зеро тибқи қисми 1, м. 42-и Қонуни мазкур, ки «Ворид намудани
сабтҳо ба феҳристи саҳмдорони љамъияти саҳомї» номида шудааст, дар қатори дигар
сабтҳои ба замонат додани саҳмияҳо ё қатъи замонат низ љой дорад, новобаста ба он ки
тарзи ба замонат додани саҳмияҳо ё қатъи замонат, дар қонуни мазкур пешбинї
нашудаанд, яъне саҳмияҳои љамъияти саҳомї ба замонат дода мешаванд ва бояд онҳо
дар сабтҳо ба феҳристи саҳмдорони љамъияти саҳомї љой дода шаванд.
Дувум, шахсони ҳуқуқии ба фаъолияти бонкї машғулбуда, новобаста ба он ки
љамъияти саҳомї, љамъияти дорои масъулияти маҳдуд ё кооператив мебошанд, аз он
љумла, мутобиқи банди 1, қисми 4, м. 3-и ҚЉТ «Дар бораи фаъолияти бонкї» ва «Дар
бораи фаъолияти бонкии исломї» ташкилотҳои қарзї, ғайр аз амалиёти бонкї ҳуқуқ
доранд аҳди додани замонат, ки иљрои уҳдадориҳои пулиро дар назди шахси сеюм
пешбинї менамояд, ба амал бароранд (банди 1, қисми 4, м. 4-и ҚЉТ «Дар бораи
фаъолияти бонкии исломї»). Илова бар ин, ташкилотҳои мазкур ҳуқуқи муайян
намудани меъёри андозаи ниҳоии қарзҳо, кафолатҳо ва замонатҳое, ки бонкҳо ва
ташкилотҳои қарзии ғайрибонкї ба саҳмиядорони (иштирокчиёни) худ додаанд,
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доранд (банди 9, қисми 1, м. 29 ҚЉТ «Дар бораи фаъолияти бонкї»324; банди 8, қисми 1,
м. 35-и ҚЉТ «Дар бораи фаъолияти бонкии исломї»)325. Меъёри муқарраршударо
ҳамчунин дар банди 1, Дастурамали БМТ №176 «Дар бораи тартиби танзими
фаъолияти ташкилотҳои қарзї» аз «9» октябри соли 2009, №304 дидан мумкин аст, ки
тибқи он «Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои пасандоздорону қарздеҳон ва таъмини
суботи молиявии манбаи бонкии Љумҳурии Тољикистон, БМТ меъёрҳои мақбули
ҳатмии «андозаи ниҳоии қарзҳо, кафолатҳо ва замонатҳое, ки ташкилотҳои қарзї ба
шахсони алоқаманди худ додаанд»326 барои танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзї
муқаррар кардааст. Дар Дастурамали мазкур ҳамчунин оид ба аҳдҳои калон сухан
меравад, ки тибқи он қарзи як қарзгир ё ба гурўҳи қарзгирони бо ҳам алоқаманд бо
дарназардошти 100 %-и талаботҳои ғайритавозунии ташкилоти қарзї нисбат ба онҳо
(кафолат ва замонат), коғазҳои қиматнок ва саҳмияҳои қарзгир ё гурўҳи қарзгирони бо
ҳам алоқаманд харидашудаи ташкилоти қарзї, ки аз 5%-и сармояи танзимшавандаи
ташкилоти қарзї зиёд мебошад, ҳамчун қарзи калон ба шумор меравад327. Дар сархати
2, банди 7, Дастурамали БМТ №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани
фоиз дар ташкилотҳои қарзї» муқаррар шудааст, ки «Баррасї ва қабули қарор оид ба
додани қарзҳои «калон», қарз ба шахсони вобаста, қарзҳои боваринок, ҳаљми
кафолатҳо танҳо ваколати истисноии Кумитаи қарзии Саридораи ташкилоти қарзї
мебошад»328. Тавре мебинем, дар ин љо замонатҳои пешниҳодшаванда ба вазифаи
Кумитаи мазкур дохил намешавад, вале маълум аст, аз рўйи табиати худ замонат ба
кафолат амалан вазифаи муҳофизатии шахсиро иљро намуда, дар ин масъала ба ҳам
монанд мебошанд. Бинобар ин пешниҳод менамоем, ки дар сархати 2, банди 7,
Дастурамали БМТ №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар

Ниг.: ҚҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» аз 19 майи соли 2009, № 524 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
2009, №5, мод.331; соли 2010, №7, мод. 555; соли2011, №12, мод.846; соли 2013, №11, мод.786; соли 2014, №11, мод.663, соли 2018,
№7-8, мод. 532;соли 2019, №6, мод.328: соли 2020.№7-9, мод.628.
325 Ниг.: ҚҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» аз 26 июли соли 2014 № 1108 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, соли 2014, №7ќ.2 , мод.405; соли 2019, №6, мод.329.
326 Ниг.: Дастурамали БМТ №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» аз 9 октябри соли 2009, №304.
[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
327 Ниг.: Дастурамали БМТ №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» аз 9 октябри соли 2009, №304.
[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
328 Дастурамали БМТ №186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои қарзӣ» аз 28 апрели соли
2011, №73. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https.//nbt.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2021).
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ташкилотҳои қарзї» аз 28 апрели соли 2011, №73 пас аз калимаи «кафолатҳо»,
калимаҳои «ва замонатҳо» илова карда шаванд.
Ба салоҳияти ташкилотҳои қарзии хурди амалкунанда тибқи қонунгузории
амалкунанда додани кафолат пешбинї шуда, ҳуқуқи додани замонат муқаррар
нашудааст (банди 5, қисми 1, м. 21 ҚЉТ «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд»
аз 16 апрели соли 2012, № 816). Вобаста ба ин мо пешниҳод менамоем, ки дар банди 6,
қисми 1, м. 21 ҚЉТ «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд», додани замонат ба
доираи амалиёти бонкии ташкилотҳои амонатии қарзии хурд низ илова карда шавад.
Зеро чунин ташкилотҳо ба фаъолияти қарздиҳї машғул буда, дар қатори додани
кафолат, додани замонат низ барои рушди филиал ва намояндагиҳои онҳо, ҳамчунин
шахсони воқеї ва ҳуқуқии дигар мусоидат менамоянд.
Аз таҳлили боло маълум мегардад, ки субъектњои шартномаи замонат васеъ буда,
ба онҳо шахсони ҳуқуқии ғайритиљоратї низ дохил мешаванд, ба монанди
кооперативҳои ғайритиљоратї ва ё иттифоқҳои қарзї. Тибқи талаботи банди 3, м. 5
ҚЉТ «Дар бораи иттифоқҳои қарзї», яке аз фаъолияти иттифоқҳои қарзї ин «таъмини
кафолатҳо аз рўйи уҳдадориҳои қарзии аъзои иттифоқи қарзї ба маблағе, ки оинномаи
он муайян намудааст» мебошад. Ҳамчунин, тибқи қисми 3, м. 24-и Қонуни мазкур
«Қарзи аз љониби иттифоқҳои қарзї додашаванда метавонад таъминшуда ва
таъминнашуда бошад. Қарз ба аъзои иттифоқи қарзї метавонад аз ҳисоби замонати
дигар аъзои иттифоқи қарзї дар асоси аъзоҳаққии онҳо таъмин карда шавад».329 Аз ин
бармеояд, ки барои қарзї аз љониби иттифоқи қарзї додашаванда, замонати аъзои
дигар дода мешавад. Тавре маълум аст, иттифоқҳои қарзї – ташкилоти ғайритиљоратии
қарзї, ки дорои ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқї буда, барои ба аъзои худ расонидани хизматҳои
молиявї бо роҳи муттаҳид намудани воситаҳои пулии шахсии аъзояш ва қарздиҳии
байниҳамдигарии онҳо таъсис дода мешаванд. Барои расонидани хизмат ба аъзои худ,
дар баробари кафолат замонат низ илова шуданаш ба мақсад мувофиқтар мебошад,
зеро ки ҳангоми расонидани хизмати молиявї он ҳамчун қоидаи умумї метавонад
ройгон низ бошад.
ҚҶТ «Дар бораи иттифоқҳои қарзӣ» аз 19 марти соли 2013, №942 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2011,
№7-8, мод.611; соли 2020. №1.мод.19.
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Бо дарназардошти гуфтаҳои боло пешниҳод менамоем, ки ба банди 3, м. 5, ҚЉТ
«Дар бораи иттифоқҳои қарзї», ҳамчун яке аз фаъолияти иттифоқҳои қарзї ин «таъмини кафолатҳо аз рўйи уҳдадориҳои қарзии аъзои иттифоқи қарзї ба маблағе, ки
оинномаи он муайян намудааст» мебошад, пас аз калимаи «кафолат» аломати вергул
«,» гузошта калима «замонат» илова карда шавад.
Тибқи банди 13, қисми 1, м. 16-и ҚЉТ «Дар бораи созишномаи сармоягузорї»
Љумҳурии Тољикистон риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии сармоягузореро, ки дар
доираи созишномаи сармоягузорї фаъолият менамоянд, кафолат медиҳад. Дар
созишномаи сармоягузорї чунин кафолатҳои мушаххас метавонанд нишон дода
шаванд: ҳуқуқ барои гирифтан ва пешниҳод намудани қарзҳо, кафолатҳо, замонат ва
дигар намудҳои таъминот аз бонкҳои дохилию хориљї, љамъияту ташкилотҳо, инчунин
барои суғуртакунї бо суғуртакунандагони дохилию хориљї бо шартҳои имтиёзнок330.
Яъне, дар созишномаи сармоягузорї ба қатори дигар намудҳои кафолатҳо, замонат низ
дохил карда шудааст.
Инчунин, дар асоси Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї дар ЉТ барои
солҳои 2012-2020, ки дар асоси қарори Ҳукумати ЉТ аз 30 апрели соли 2012, №201
тасдиқ шудааст, андешидани чораҳои зарурї мутобиқи қонунгузории ЉТ вобаста ба
масъалаи ташкил намудани Фонди муштараки қарздиҳии хурд барои соҳибкорон ва
такмили механизмҳои ворид намудани институти кафолатдиҳї ҳамчун варианти
имконпазири таъмини гарав пешниҳод гаштааст331.
Дар роҳи амалисозии чунин пешниҳод муҳаққиқон ба роҳ мондани ташкили
фондҳои замонатиро дастгирї намуда, қайд менамоянд, ки фондҳои замонатї шакли
ташкилї-ҳуқуқии замонат буда, воситаест, ки барои соҳибкории хурду миёна
гирифтани кредити бонкї воқеї гашта, онҳо қисми таваккали кредити бонкиро ба худ
гирифта, барои баргардонидани кредит кафолат медиҳанд332. Ташкилотҳои мазкур

ҚҶТ «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ» аз 19 марти соли 2013, № 944 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
соли 2013, №3, мод. 187, соли 2017, №5 ќ1, мод.292.
331 Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 аз 30 апрели соли 2012, №201 //
[Захираи электронӣ]. Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj
(санаи муроҷиат: 10.10.2019).
332 Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши
фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илҳои
ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 37. (муаллиф Ғаюров Ш.К.)
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уҳдадоранд, ки дар назди кредитори дигар шахс (соҳибкори хурду миёна) барои пурра ё
қисман иљро намудани уҳдадориҳои пулии он љавобгарии молумулкї қабул кунанд.
Фондҳои мазкур метавонанд дар шаклҳои фонди љамъиятї, корхонаи воҳиди давлатї,
ширкат ва ё љамъияти хољагидорї фаъолият намояд333.
Дар робита ба иљроиши Барномаи номбурда, дар мамлакат Ташкилоти
љамъиятии «Замонат» аз соли 2019 фаъолиятро оғоз кардааст, ки он танҳо барои рушди
соҳибкории хурду миёна ва ё нав фаъолиятро оғоз карда (start up) бо фоизи муайян дар
доираи 30% қарзи он замонат медиҳад ва дар натиља ба андозаи 2-2,5% маблағи дахлдор
барои расонидани чунин хизмат мегирад.
Шартномаҳои замонате, ки корхонаи давлатї мебандад, бо пешбурди
хољагидорї ва идораи оперативї асоснок карда шуда, шартномаҳое мебошанд, ки бояд
хеле эҳтиёткорона баста шаванд, зеро чунин корхонаҳо соҳибмулки моликияти худ
нестанд (қ.1 м. 125 КГ ЉТ) ва ҳуқуқ надоранд бе розигии мақомоти салоҳиятдор, он
моликиятро ихтиёрдорї намоянд. Аз ин бармеояд, ки шартномаи замонати бе чунин
розигї басташуда, мувофиқи м. 193 КГ ЉТ беэътибор эътироф мешавад.
Мутобиқи м. 313 КГ ЉТ, корхонаи давлатї, инчунин муассиса ба молу мулки дар
ихтиёраш гузошташуда дар доираи муайяннамудаи қонун, мутобиқи мақсади
фаъолияти хеш супоришҳои молик ва таъиноти молу мулк ҳуќуќи соњибї, истифода ва
ихтиёрдориро доранд334. Ҳамчунин, онҳо фаъолияташонро тибқи оиннома пеш
мебаранд. Амалияи судї аз он асос мегирад, ки қонун нисбат ба корхонаҳои махсуси
давлатї қобилияти ҳуқуқии махсусро пешбинї кардааст, аммо ба бастани аҳдҳо, ки ба
мақсад ва мавзуи фаъолияти онҳо, ба қонуни муайян мухолиф мебошанд, ҳуқуқ
надоранд. Судҳо ҳангоми баррасї намудани парвандаҳои мушаххас мувофиқи ҳамин
қоида амал мекунанд.
Тавре қайд гардид, дар КГ ЉТ, Федератсияи Русия ва Қазоқистон нисбат ба
зомин ягон талаботи махсус гузошта нашудааст. Чунин меъёрњоро метавон дар
Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши
фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илҳои
ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – С. 30. (муаллиф Ғаюров Ш.К.)
334 КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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ќонунгузории баъзе давлатњои дигари хориљї, ба монанди Фаронса335 ва Олмон336
вохўрд.
Ҳангоми таъмин кардани иљрои шартномаи давлатї нисбат ба зомин (кафил)
талаботи махсус муайян карда шудааст. Аз он љумла, дар м. 75 ҚЉТ «Дар бораи хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонї» пешбинӣ шудааст: «Ташкилоти харидор метавонад
аз молрасон (пудратчї) таъмини кафолати иљрои қарордоди харидро талаб намояд. 2.
Таъмини кафолати иљрои қарордоди харид мутобиқи қонунгузории амалкунанда
метавонад дар шакли депозитҳо, вомбаргҳои хазинадорї, замонатҳои бонкї, коғазҳои
қимматноки аз тарафи БМТ баровардашуда ё таъмингардида, дар шакли саҳмияҳои
барои муомилаҳо қобили қабул, сертификатҳои депозитии ба пешниҳодкунанда,
векселҳо, кафолатҳо ва таъмини замонати аз тарафи шахсони воқеї ва ҳуқуқї додашуда
пешкаш гардад. 3. Андозаи кафолати иљрои қарордоди харид наметавонад аз 10 фоизи
арзиши қарордод зиёд бошад»337. Яъне, мутобиқи қонуни мазкур ҳангоми хариди
давлатї, давлат дар симои ташкилоти харидор метавонад, ки таъмини муносиби
иљроро талаб карда, на зиёда аз 10% кафолат гирад. Ҳамин тавр, давлат низ субъекти
таъмини уҳдадориҳо, аз он љумла, замонати дар шакли умумї ва махсус, яъне танҳо аз
љониби бонкҳо ва шахсони шахсони дигари воқеї ва ҳуқуқї додашуда, мегардад.
Тибқи м. 5-и ҚҶТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат
дода мешавад»338, зимни додан ва гирифтани қарзи давлатї, додан ва гирифтани
кафолат, инчунин идораи он ба якчанд мақомоти давлатї вогузор карда шудааст. Аз он
Ба монанди, м. 2295 Кодекси граждании Фаронса зомин бояд њуќуќ дошта бошад, ки шартнома ба имзо расонад, амволи
кофиро ихтиёрдорї намояд, то ки уњдадориро иљро карда тавонад, аз ин рў, бояд љойи истиќомати ў дар њудуди њамон суди
аппелятсионие бошад, ки дар њудуди он замонат дода шудааст. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des
Français (Code Napoléon) / перевод с французкого В.Н. Захватаева. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:
http://infotropic.ru/grazhdanskij-kodeks-frantsii/ (санаи муроҷиат: 1.10.2019) .
336 Дар м. 232 УГО, ки номгўйи воситањои таъмин муќаррар карда шудаанд, сухан дар бораи зомини муносиб меравад. Ин
мафњум дар м. 239 УГО чунин муқаррар шудааст: зомин њамон ваќт муносиб мебошад, ки агар ба андозаи таъмин соњиби амвол
бошад ва парвандањо бо иштироки ў метавонанд аз тарафи судњо аз рўйи ќоидањои умумии муњокима дар њудуди мамлакат
мавриди баррасї ќарор гиранд. Гражданское уложение Германии. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://oceanlaw.ru/wpcontent/uploads/2018/02/1900- -1.pdf (санаи муроҷиат: 1.10.2019).
337 ҚҶТ «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ» аз 3 марти соли 2006 №168. // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон соли 2006, №3, мод. 158; соли 2012,№4,мод.265.
338 Вобаста ба қарзҳои давлатї ва кафолати давлатї дар м. 1-и ҚҶТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз љониби давлат
кафолат дода мешавад» гуфта мешавад, ки кафолати давлатї – уҳдадории Ҳукумати ЉТ дар назди қарздиҳанда љиҳати пурра ё
қисман пардохт намудани қарз дар ҳолати аз љониби қарздор - намояндаи ЉТпардохт нагардидани маблағи қарз дар муҳлати
муайяншуда мебошад. Ҳамчунин, қарзи аз љониби давлат кафолат додашуда бошад - маблағи дар муҳлати муайян гирифта шуда
ва бозпардохт нагардидаи пули қарзи ғайридавлатї, ки кафолати давлатї дорад, буда метавонад. Кафолати љавобї – ин кафолати
бонки ЉТ, ки бар нафъи Вазорати молияи ЉТ, ба сифати таъмини гирифтани кафолати давлатї дар ЉТ бар нафъи қарздиҳанда,
барои пули қарзи намояндаи Тољикистон, дода мешавад. ҚҶТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат
дода мешавад» аз 11 декабри соли 1999 № 886 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, №12, мод. 326.
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љумла, Маљлиси намояндагон барои додан ва гирифтани қарзи давлатї иљозат медиҳад.
Ҳукумати ЉТ бошад, оид ба зарурияти љалб намудани пули қарзи давлатї ё пули қарзе,
ки аз љониби давлат кафолат (замонат) дода мешавад, қарор қабул менамояд; идора
намудани қарзи давлатиро ташкил мекунад; дар таркиби лоиҳои буљети давлатї барои
соли молиявии навбатї, маблағи қарзгирии давлатии ба ин буљет дохилшаванда,
андозаҳои қарзи давлатї, қарзгирии давлатї, андозаи кафолат (замонат)-ҳои давлатии
додашаванда ва маблағи воситаҳои қарзиро, ки барои идора кардани қарзи давлатї
пешбинї шудааст, инчунин маблағи зарурии захираи буљетї, ки барои идора намудани
уҳдадориҳои аз рўйи кафолатҳои давлатї дода шударо муайян мекунад; салоҳияти
мақомоти давлатии идоракуниро дар соҳаи гирифтани қарзи давлатї ва идора
намудани қарзи давлатї муқаррар мекунад; ҳамчун кафил (зомин)-и қарзҳои
гирифташудаи ғайридавлатии кафолати давлатї дошта, баромад мекунад. Илова бар
ин, Вазорати молияи ЉТ: қарзҳои давлатиро идора менамояд; ба дигар бонкҳо барои
хизматрасонии қарзҳои давлатї ваколат медиҳад; дар асоси қарорҳои Ҳукумат кафолат
(замонат)-и давлатї медиҳад339. Дар шартномаҳо вобаста ба қарзи давлатї истилоҳи
замонат кам истифода шуда, бештар кафолат истифода бурда мешавад. Ба монанди,
Шартномаи № 00Y7621210000А байни Ҳукумати ЉТ ва ширкати «Huawei Technologies
Co. Ltd.» барои таҳвили таљҳизот аз рўйи системаи автоматиконидашудаи идоракунї
дар нақлиёт «Шаҳри бехатар» ва пешниҳоди хизматрасонињои «Таҳти калид», ки бо
қарори МН МО ЉТ аз 30 апрели соли 2013, № 1143 тасдиқ шудааст, тибқи банди 3.6-и
шартномаи мазкур Фармоишгар (Ҳукумати ЉТ дар шахсияти ВКД ЉТ) кафолат
медиҳад, ки дар сурати ба вуљуд омадани оқибатҳои дар зербандҳои «а», «б», «в» ва «г»
(яъне, қабули қонун, қарори нав, тағйири онҳо ва дигар истилоҳҳо) банди мазкур
овардашуда, ки дар натиљаи он Иљрокунанда зарар дидааст ё бевосита ва бавосита
зарар мебинад ва фоидаро аз даст медиҳад, Фармоишгар уҳдадор аст товони чунин
зарарҳо ва ҳама гуна дигар зарарро, ки вобаста ба ин ба вуљуд омадааст, пурра љуброн
намояд.

ҚҶТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» аз 11 декабри соли 1999, № 886 //
Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, №12, мод. 326.
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Аз таҳлилҳои қонунгузорї маълум мешавад, ки давлат дар симои мақомоту
идораҳои он ҳамчун субъекти ҳуқуқи гражданї дар фаъолияти худ қарз гирифта, дар
доираи муайяннамудаи қонуни буљети давлатї кафолат (замонат)-и давлатї низ дода
метавонад, вале танҳо нисбат ба он шахси воқеї ё ҳуқуқие, ки дархост карда дорои
шартҳои талаботи м. 13 ҚЉТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз љониби
давлат кафолат дода мешавад» бошад. Мутобиқи он ашхоси дархосткунанда барои
гирифтани кафолати давлати уҳдадоранд: а) шахси ҳуқуқї ва намояндаи (резиденти)
ЉТбошад; б) фаъолияти соҳибкориро амалї гардонанд; в) соҳиби дорої буда, ё
кафолати љавобии шахси сеюмро, ки талаботи ба кафолати љавоби марбутро ба сифати
бозгардонии пули қарз қонеъ гардонад, дошта бошад; г) аз рўйи кафолати давлатии
пештар дода шуда уҳдадориҳои бидуни иљро монда ва дигар уҳдадориҳо дар назди
буљет надошта бошад. Ғайр аз ин, Ҳукумат метавонад дигар талаботи иловагии ба
ашхоси дархосткунанда пешниҳодшавандаро, ки ба Қонуни мазкур мухолиф
набошанд, вобаста ба шартҳои қарзгирии ғайридавлатї ва дараљаи бехавфии лоиҳаи
сармоягузорї муқаррар намояд340. Ҳамчунин, вобаста ба кафолат (замонат)-и давлатї
дар Қарори Ҳукумати ЉТ махсус қайд мегардад, ки қарзгиранда барои истифодаи
уҳдадориҳои қарзї ва созишномаи (шартномаи) қарзї бо тамоми моликияти худ, дорої
ва ҳамаи воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои дар бонкҳо ва дигар муассисоти
молиявию қарзи доштааш љавобгар буда, дар сурати аз љониби қарзгиранда пурра ва ё
қисман иљро нагардидани уҳдадориҳои қарзї ва созишномаи (шартномаи) қарзиаш,
онҳо мавриди боздошт (забт, ҳабс) қарор мегиранд ва ё ба таври маљбурї маблағи
воқеии қарзи шахси қарздор мувофиқи уҳдадориҳои қарзї ва созишномаи қарзї,
ситонида шуда, ҳамаи харољотҳои ба иљро намудани уҳдадориҳои қарзї ва
шартномаҳои қарзї алоқаманд, ба замми харољотҳои судї ва суди ҳакамї (арбитражї),
инчунин андозаи љаримае, ки Вазорати молияи ЉТ аз маблағи умумии қарз муайян
кардааст, низ ситонида мешаванд. Нисбат ба шартномаи кафолат (замонат)-и аз
љониби Ҳукумати ЉТ намуна муқаррар шудааст.

ҚҶТ «Дар бораи қарзгирии давлат ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» аз 11 декабри соли 1999, № 886 //
Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, №12, мод. 326.
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Аз моҳияти муқаррароти м. 138 КГ ЉТ ҳолатҳое, ки давлат дар асоси шартномаи
имзокардааш аз рўйи уҳдадориҳои воҳиди марзию маъмурї ё шахси ҳуқуқї замонат
(кафолат) додааст ё субъектҳои мазкур аз рўйи уҳдадориҳои давлат замонат (кафолат)
бармеояд, ки шахсони ҳуқуқие, ки аз љониби давлат ё воҳиди марзию маъмурї таъсис
дода шудааст, аз рўйи уҳдадориҳои онҳо оид ба замонат (кафолат) масъулият дорад.
Ҳамчунин, давлат аз рўйи уҳдадориҳои воҳиди марзию маъмурї ва воҳидҳои марзию
маъмурї аз рўйи уҳдадориҳои якдигар дар ҳолати додани замонат, инчунин аз рўйи
уҳдадориҳои давлат низ масъулият доранд, яъне давлат ва воҳиди марзию маъмурї низ
субъектони комили замонат ба ҳисоб мераванд.
Гузашта аз ин, дар Кодекси гумруки ЉТ, мақомоти гумрукро ҳамчун кредитор
нишон дода, дар маљмуъ он низ субъекти шартномаи замонат мегардад. Тасдиқи ин
гуфтаҳо бошад, м. 385 Кодекси мазкур шуда метавонад, ки дар он ҳамчун як усули
таъмини пардохти бољҳои гумрукї ва андоз дар баробари 1) ба гарав гузоштани мол ва
амволи дигар; 2) кафолати бонкї; 3) гузаронидани маблағ ба кассаи мақоми гумрук ё ба
суратҳисоби депозитии мақоми гумрук (гарави пулї); 4) замонат341 низ мављуд
мебошад. Ғайр аз ин, тибқи талаботи м. 391 Кодекси мазкур бо номи «Замонат»
пешбинї шудааст, ки «Замонат мувофиқи қонунгузории граждании ЉТ бо роҳи
бастани шартнома миёни мақоми гумрук ва зомин ба расмият дароварда мешавад.
Брокерҳои гумрукї, соҳибони анборҳои нигоҳдории муваққатии гумрукї, соҳибони
анборҳои гумрукї, соҳибони мағозаҳои савдои бебољ, инчунин шахсони дигар
метавонанд ба сифати зомин баромад намоянд»342.
Таҳлили гуфтаҳои боло қобилияти баромад кардани шаҳрвандон, шахсони
ҳуқуқї, давлат ва воҳидҳои он, ҳамчунин мақомоти дахлдори он, брокерҳои гумрукї,
соҳибони анборҳои нигоҳдории муваққатии гумрукї, соҳибони анборҳои гумрукї,
соҳибони мағозаҳои савдои бебољ ба сифати зомин ҳамчун субъекти шартномаи
замонат эътироф менамоянд. Бо қонунгузорї вобаста кардани талаботе, ки ба
зоминҳои эҳтимолї дар симои шахсони ҳуқуқї пешниҳод карда мешаванд, бо ин тариқ
Кодекси гумруки ҶТ аз 3 декабри соли 2004 № 62 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон с.2004, №12, ќ.2 мод.704;
соли 2017, №5, мод. 278; соли 2018, №2, мод.68; №7-8, мод. 528.; соли 2019, №4-5, мод. 228; соли 2020 .№1, мод.24.
342 Кодекси гумруки ҶТ аз 3 декабри соли 2004 № 62 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон с.2004, №12, ќ.2 мод.704;
соли 2017, №5, мод. 278; соли 2018, №2, мод.68; №7-8, мод. 528.; соли 2019, №4-5, мод. 228; соли 2020 .№1, мод.24.
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ишора менамоем: шахси ҳуқуқї, давлат ва воҳидҳои он танҳо дар ҳолати доштани
ваколат ё ин ки дар асоси қонунгузорї бо ҳуљљатҳои таъсисии шахси ҳуқуқии мазкур
ҳамчун зомин баромад карда метавонад. Давлат ҳамчун субъекти махсус замонат дода,
барои таваккали пардохт шудани қарзи замонатдодашуда нисбат ба қарздор як қатор
шартҳо пешбинї намудааст. Аз он љумла аввалан он шахси ҳуқуқї ва намояндаи
(резиденти) ЉТ бошад; дувум, фаъолияти соҳибкориро амалї гардонанд; сеюм, соҳиби
дорої буда, ё кафолати љавобии шахси сеюмро дошта бошад; чаҳорум, аз рўйи
замонати давлатии пештар дода шуда уҳдадориҳои бидуни иљро монда ва дигар
уҳдадориҳо дар назди буљет надошта бошад ва дигар талаботҳои дар параграф
нишондодашуда љавобгў бошад.
Ҳамин тавр, дар маљмуъ шахсони воқеї, ҳуқуқї, давлат ва воҳидҳои марзию
маъмурии он низ субъекти институти замонат ба шумор рафта, дорои салоҳияти
гирифтани замонат, аз он љумла замонати бонкї ва додани замонат мебошанд. Аз
таҳлилҳои боло барои кам кардани хавф ё таваккали иљро карда натавонистани
уҳдадориҳо якчанд талаботи асосї ва иловагиро нисбат ба зомин муайян кардан
мумкин аст. Аз он љумла, маълум аст, ки зомин ҳамчун субъекти шартнома мавриди
омўзиш қарор дода мешавад; 1) обрўю эътибори касбии он; 2) доштани қобилияти
қарзадокунї; 3) масъулият; 4) омодагияш барои иљрои уҳдадориҳо, муайян карда
мешавад; 5) қобили амал будани зомин; 6) соҳиби дорои будани зомин; 7) маълумоти
пурра дар бораи худи зомин; 8) маълумот дар бораи доштани қарз аз дигар
ташкилотҳои қарзї ва љараёни қарзадокунии онҳо (агар қарз гирифта бошанд (таърихи
қарз)); 9) нусхаи маълумотнома аз мақомоти андози љойи бақайдгирї дар хусуси
надоштани қарз дар назди буљет; 10) маълумотнома дар бораи даромад ва андозаи
маблағи нигоҳдоришуда аз љои кори зомин бояд маълумотро дар бораи даромади
моҳона дар шаш моҳи охир; 11) маблағи нигоҳдоришудаи моҳона бо рамзҳо аз рўйи
намудҳо агар дошта бошад.
Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, ки
ҳангоми бастани шартномаи замонат, бояд дақиқан донист, ки шахси шартномаи
замонатро имзокунанда чї гуна ҳуқуқҳо дорад ва оё вай дар маљмуъ қобилияти пардохт
кардани қарзро дорад. Ба ғайр аз ин, ҳамчун қоидаи умумии метавонем пешниҳод
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намоем, ки ҳар як шахси воқеї ва ҳуқуқї ҳамчунин давлат, ки дорои қобилияти амал ва
соҳибмулкї буда, метавонад воқеан замонатро иљро карда, қарзро таъмин намояд, агар
шахси ҳуқуқї бошад дар оиннома миқдори замонат дар доираи сармояи оинномавї ва
агар намоянда ё филиал бошад дар доираи сармоя, бо розигї ва бо дарназардошти
зарар нарасонидан ба молик, субъекти шартномаи замонат эътироф карда шаванд.
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БОБИ 3. Тартиби қатъ гардидани шартномаи замонат ва ҷавобгарии зомин
§ 3.1. Тартиби қатъ гардидани шартномаи замонат
Яке аз масоили мубрами вобаста ба шарномаи замонат ин тартиб ва асосњои
ќатъ гардидани он мебошад. Дар муомилоти њуќуќии муосир асоси аз њама
пањншудатарини тарзи ќатъ кардани уњдадорињои шартномавї иљрои матлуби онњо
мебошад (м. 440 КГ ЉТ). Замонат низ чунин уњдадорї ба њисоб рафта, набояд њамчун
истисно мавриди баррасї ќарор гирад. Иљрои матлуби шартномаи замонат аз
муњтавои уњдадорие вобаста мебошад, ки зомин ба уњда дорад.
Ба зомине, ки уњдадорињои шартномавии худро иљро кардааст, њуќуќњои
кредитор тибќи уњдадории асосї ва инчунин њуќуќњои кредитор њамчун гаравгиранда
мегузаранд343 (м. 394 КГ ЉТ). Дар асоси ин ќоида дар таљрибаи судї ќоидае ташаккул
ёфтааст, ки тибќи он њангоми гузариши њуќуќњо аз рўйи уњдадории асосї, ки бо ипотека
таъмин карда шудааст, аз кредитори нисбат ба шахси дигар дар асоси нишондодњои
ќонун ба њайси гаравгиранда баромадкунанда (ба инњо асосњои м. 394 КГ ЉТ мансуб
мебошад) ба ин шахс њуќуќњои шартномаи ипотекї низ мегузаранд.
Њаљми њуќуќњое, ки ба зомин мегузаранд тавассути миќдори талаботе, ки ў ќонеъ
гардонидааст, муайян карда мешавад. Агар зомин талаботи кредиторро дар њаљми
пурра ќонеъ накарда бошад, он гоњ њуќуќњо низ аз рўйи м. 394 КГ ЉТ ба њамон андоза
мегузаранд.
Ѓайр аз талаботи аз уњдадории асосї бавуљудомада, зомин баъзе њуќуќњои
мустаќилро низ ба даст меорад. Ў њуќуќ дорад, ки аз ќарздор пардохти фоизњои
маблаѓи ба кредитор пардохтшуда ва љуброни дигар зарарњоеро, ки бинобар
масъулияти ба љойи ќарздор доштааш ба ў расидааст, талаб намояд (қисми 1, м. 394 КГ
ЉТ). Андозаи фоиз бо дарназардошти меъёри (ставкаи) миёнаи фоизи бонк, ки БМТ
дар рўзи иљрои уҳдадории пулї ё қисми дахлдори ин уҳдадорї муайян кардааст, ба
ҳисоб гирифта мешавад (қисми 2, м. 426 КГ ЉТ). Лањзаи ибтидоии пардохти ин фоизњо
бояд санаи аз тарафи зомин иљро кардани уњдадории худ дар назди кредитор њисоб
карда шавад.
Бинобар ин чунин шахсро зомин номидан нодуруст аст. Ин њолатро В.А. Белов ќайд кардааст. Ниг.: Белов В.А.
Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики – М.,1998. – С. 60.
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Тавассути қисми 2-и м. 394 КГ ЉТ ҳангоми аз љониби зомин иљро гардидани
уҳдадорї кредитор бояд ба қарздор аснодеро супорад, ки ин талаботро ба қарздор
тасдиқ мекунад, инчунин ўро ҳуқуқдор созад, ки ин талаботро таъмин кунад344.
Њамин тавр, зомин пеш аз њама, њуќуќи кредиторро тибќи уњдадории асосї
мувофиќи суброгатсия (ивазшавї, гузариши ҳуқуқи талаботи маблағи пардохтшуда
(дар суғурта маъмул аст) ба даст меорад. Аммо дар адабиёти илмии самти њуќуќшиносї
дар мавриди муайянсозии иљрои уњдадорињо аз тарафи зомин нуќтаи назари гуногун
баён карда мешавад345. Дар ин љо сухан дар бораи муќобилгузории ду тарз: регресс ва
суброгатсия меравад. Интихоби муносибати дахлдор аксар ваќт аз чигунагии нуќтаи
назари ин ё он муаллиф муайян кардани иљрои ба анљомрасонидаи зомин вобаста
мебошад. Агар муњаќќиќ муносибати интерсессиониро (ќарзи каси дигарро дар ҳаљми
қарздор ба уҳда гирифтан) тарафдорї намояд, он гоњ асосноккунии мантиќи
суброгатсия нињоят мушкил мегардад: иљро уњдадориро ќатъ мекунад, аз ин рў,
унсурњои он, аз љумла, њуќуќњои субъективї низ мављудияти худро ќатъ мекунанд. Дар
доираи чунин фањмиш танњо пайдоиши талаботи регрессиро далел овардан мумкин аст.
Аммо дар ин њолат мушкилоти асосї дар он ифода меёбад, ки эътироф кардани
таъминоти иловагии нигоњдошташуда ѓайриимкон мегардад: он гоњ талаботи нави
зомин пайдо хоњад шуд. Чунин муносибат љавобгўйи манфиатњои ў нест, чунки зомини
иљрокунандаи шартнома бояд барои ќонеъ гардонидани талаботи наздик ба талаботи
кредитор имкониятњои њуќуќї дарёфт намояд. Бинобар ин, аз рўйи ѓояи мазкур
механизми дар боло нишондодашудаи кам кардани њаљми уњдадорињои ў дар њолати
бад шудани таъмини тибќи уњдадорињо иљозатдодашуда, ки ба онњо кредитор љавобгў
аст, вобаста мебошад346.
Аз ин рў, дар аксари тартиботи њуќуќии аврупої ба зомини уњдадорињоро
иљрокарда ду даъво эътироф карда мешавад: 1) яке оид ба љуброни зарарњо ва дигаре аз
2) суброгатсия бармеояд. Зимнан, даъвои якум ба муносибатњои байни зомин ва
ќарздор асос ёфтааст, ки чун ќоида аз рўйи тарзи супориш ё ихтиёрдории парвандањои
Ниг.: КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
345 Ниг.: Рассказова Н.Ю. Последствия исполнения обеспечительного обязательства // Вестник гражданского права. – 2010. – №6. –
С. 92-130; инчунин: Борисов Д. Договор поручительства: регресс и суброгация // Хозяйство и право. – 2009. – №1. С. 65.
346 Ниг.: Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк / Пер. с франц. Р.О. Халфиной. – М., 1972. – С. 237.
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бегона бидуни супориш муайян карда мешавад. Муњтавои ин тарзҳо дар њуќуќи
муосири Тољикистон имконият намедињанд, ки муносибати байни ќарздор ва зомин дар
доираи конструксияи дахлдор баррасї карда шавад. Шаклњои асосии чунин
муносибатњоро мо дар бобњои аввал тањлил намудаем. Илова бар ин, ќайд кардан
бамаврид аст, ки ќонунгузории ватанї мављудияти онњоро мањз мувофиќи масъала оид
ба оќибатњои иљрои уњдадорињо аз тарафи зомин нишон медињад.
Њамин тавр, дар асоси тањлили пурраи таносуби категорияњои регресс ва
суброгатсия мувофиќан ба оќибатњои иљрои уњдадорињои таъминшаванда, Рассказова
Н.Ю. ба чунин хулоса меояд, ки зомин бояд соњиби њуќуќи интихоб кардани байни
суброгатсияи њуќуќи кредитор аз уњдадории асосї ва талаботи регрессї нисбат ба
ќарздор бошад347. Ба андешаи мо, дар њолате, ки агар тибќи аќидаи муаллиф барои
зомин истифодаи регресс манфиатноктар бошад, эњтимолияти истифодаи талаботи
иловагї оид ба љуброни зарарњо, ки дар м. 394 КГ ЉТ муќаррар карда шудааст ва дар
ќатори суброгатсия ќобили ќабул мебошад, вуљуд дорад. Ин њам барои тасдиќи он, ки
дар њуќуќи Љумҳурии Тољикистон ба монанди аксари дигар манбаи њуќуќии аврупої
барои зомин ду даъво эътироф карда мешавад: аз суброгатсия ва оид ба љуброни
зарарњо (танњо охирин ба ќоидањои умумии меъёрњои ќонун асоснок карда шудааст)
мусоидат мекунад.
Бо вуљуди ин, аз мавќеи консепсияи омехта муайян кардани хусусияти таъсири
иљрои уњдадорї аз шартномаи замонат аз рўйи уњдадории ѓайрипулї ба талабот оид ба
иљрои уњдадории асосї дар шакли аслї (натура) зарур мебошад. Њангоми чунин
замонат, зомин тибќи ќоидањои умумї уњдадор мешавад, ки ба кредитор маблаѓи
баробар ба бузургии зарарњои ба кредитор дар њолати иљро накардан ё иљрои
номатлуби уњдадорињо расондаро пардохт намояд. Вале њуќуќњои кредитор дар ќисми
дахлдор ба ў бо дарназардошти муќаррароти м. 427 КГ ЉТ бояд гузаранд. Пеш аз њама,
агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, пардохти
ноустуворона ва товони зиён дар сурати иљрои номатлуби уҳдадорї қарздорро аз иљрои
уҳдадорї дар шакли асл (натура), озод намекунад (қисми 1, м. 427 КГ ЉТ)348. Аз ин рў,
Ниг.: Рассказова Н. Ю. Последствия исполнения обеспечительного обязательства. Вестник гражданского права. – 2010. – № 6.
– С. 126.
348 Ниг.: КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
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агар зомин ба кредитор маблаѓи баробар ба миќдори зарари ба ў расондаро пардохт
намуда бошад, он гоњ ў њуќуќи кредиторро дар њаљми дахлдори талаботи пулї нисбат
ба ќарздор пайдо мекунад. Илова бар ин, кредитор аз уњдадории асосї хориљ нашуда,
балки њуќуќи талаб кардани иљрои матлубро дар худ нигоњ медорад, ки метавонад ба
ќарздор пешнињод намояд.
Њангоме ки тибќи шартномаи замонат зомин оид ба уњдадории ѓайрипулї,
уњдадории эквивалентии ќарздорро (таъмини миќдори баробари мол, иљро кардани
корњои сохтмонї), оид ба иљрои уњдадорињо ба худ мегирад, ў инчунин њуќуќи
кредиторро дар ќисми дахлдор ба даст меорад. Аммо дар ин љо манфиати иќтисодии ў
метавонад на ба пешнињоди талабот нисбат ба ќарздор, балки ба љуброни арзиши иљро
дар шакли пулї мутобиќат кунад, ки шояд дар шартномаи онњо бо ќарздор пешбинї
шуда бошад.
Иљро накардани уњдадорї танњо боиси пайдоиши уњдадории љуброн кардани
зарарњо мегардад, ки тибќи ќоидаи умумї, ќарздорро аз иљро дар шакли аслї озод
менамояд (қисми 2, м. 427 КГ ЉТ). Њамин тавр, зомин ба кредитор маблаѓи дахлдорро
тибќи шартномаи замонат пардохт намуда, нисбат ба ќарздори уњдадорињои асосиро
иљронакарда талаботи пулї ба даст меорад. Кредитор дар њолати аз зомин дар њаљми
пурраи маблаѓи зарарњои ба ў расида ќонеъ шудан, аз уњдадории асосї хориљ мешавад.
Инчунин, масъалаи муносибати њуќуќњои кредитор ва зомине, ки уњдадорињои
худро ќисман иљро кардааст диќќатљалбкунанда мебошад, зеро дар ин њолат њам
њуќуќњои кредитор дар њаљми дахлдор ба зомин мегузаранд. Пешниҳод карда мешавад,
ки дар доираи талабот нисбат ба ќарздор ва шахсони дигари таъминро пешнињодкарда,
бояд бартарияти њуќуќњои кредитор пешбинї гардад, ки ба ў дар назди зомин
имкониятњои афзалиятдоштаи гирифтани ќонеъшавиро аз шахсони нишондодашуда
медињанд349. Дар таљрибаи судї инчунин нисбат ба муайянкунии лањзае, ки зомин
метавонад уњдадорињои худро иљро намояд, муносибати ягона вуљуд надорад. Њамин
тавр, дар як ќатор парвандањо судњо ќайд мекунанд, ки аз тарафи зомин пеш аз муњлат
иљро кардани уњдадорињо ањамияти принсипиалї надорад, аммо дар њолатњои дигар
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
349 Ниг.: PEL | Drobnig, Pers. P. 305; Сарбаш С.В. Проблема сопоручительства в российском гражданском праве (в порядке
обсуждения) // Законодательство. – 1999. – №7. – С. 82-85.
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хулосаи баръакс бароварда, зикр мекунанд, ки муносибати дигар хилофи табиати худи
замонат мебошад. Бояд ба он розї шуд, ки зомин метавонад уњдадории худро танњо он
ваќт иљро намояд, ки агар далели иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї аз тарафи
ќарздор маълум гардад, чунки мањз бо њамин сабаб шартномаи замонат баста мешавад.
Ба масъалаи иљрои уњдадорї аз тарафи зомин мавзуи огоњонидан њангоми
замонат пайваст мебошад. Дар Кодекси граждании амалкунандаи Љумҳурии
Тољикистон моддае (м. 395) вуљуд дорад, ки ба монанди м. 219 Кодекси граждании соли
1964-и ЉШС Тољикистон меъёрро оид ба уњдадории ќарздоре, ки он бо замонат таъмин
шудааст иљрокарда дар мавриди фавран огоњонидани зомин муќаррар мекунад. Ғайр аз
ин, доир ба мукаммал намудани меъёрҳо оид ба огоҳонидани зомин дар мавриди аз
љониби қарздор иљро шудани уҳдадорї, пешниҳод менамоем, ки дар қисми 1 м. 395 КГ
ЉТ чунин илова карда шавад:
«Қарздоре, ки аз љониби зомин доир ба талаби пешниҳоднамудаи кредитор огоҳ
шудааст ё зомин онро барои иштирок дар парванда љалб намудааст, уҳдадор аст
зоминро доир ба ҳама гуна норозигиаш муқобили ин талабот ва ҳамаи далелҳои
тасдиқкунандаи он пешниҳод намояд. Дар акси ҳол қарздор аз ҳуқуқи норозигї
муқобили талаботи зомин (м. 393 ҳамин Кодекс), ки метавонист муқобили талаботи
кредитор арз намояд, маҳрум мегардад, агар аз созишномаи байни зомин ва қарздор
тартиби дигаре барнаояд».
Оќибати иљро накардани чунин уњдадорї он аст, ки аввалан қарздор аз ҳуқуқи
норозигї муқобили талаботи зомин ки метавонист муқобили талаботи кредитор арз
намояд, маҳрум мегардад, инчунин зомини дар навбати худ уњдадории аз шартномаи
замонат бавуљудомадаро иљрокарда њуќуќ дорад, ки аз кредитор маблаѓи беасос
гирифтаашро рўёнад ё нисбат ба ќарздор талаботи регрессї пешнињод намояд. Дар
оќибати кор ќарздор аввалан аз ҳуқуқи норозигї муқобили талаботи зомин мањрум
гашта, дар ҳолати дуюм њуќуќ дорад, ки аз кредитор танњо маблағи беасос
гирифтаашро рўёнад. Ин талаботи зомин нисбат ба ќарздор барои он регрессї ё
талаботи акс номида мешавад, ки ў уҳдадор набуд, ки маблаѓи дахлдорро пардохт
намояд, чунки уњдадории асосї аллакай бо иљро ќатъ карда шудааст ва боиси ќатъ
намудани замонат мебошад (қисми 1, м. 396 КГ ЉТ). Аммо бо сабаби аз тарафи ќарздор
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роњ додани вайронкунии уњдадорї оид ба огоњнамої, зомин ќарзи мављуднабударо
иљро кардааст, ки метавонад аз љумла аз њисоби чунин ќарздор љуброн карда шавад.
Дар њолатњои дар боло нишондодашуда, ваќте ќарздор аз бастани шартномаи
замонат хабар надорад, бояд танњо њуќуќи аз кредитор рўёнидани маблағи беасос
бадастовардаи ў аз љониби зомин эътироф карда шавад.
Дар қисми 1, м. 393 КГ ЉТ чунин пешбинї шудааст: «Агар аз шартномаи замонат
тартиби дигаре барнаояд, кафил (зомин) ҳақ дорад ба кредитор оид ба талаботаш, ки
нисбат ба он қарздор метавонист арз кунад, эътироз намояд. Зомин ҳатто дар ҳолате, ки
қарздор аз эътироз даст кашидааст ё қарзи худро эътироф кардааст, ҳуқуқи эътироз
карданро нигоҳ медорад»350. Яъне, ќоида оид ба уњдадорињои зомин дар мавриди
огоњонидани ќарздор вуљуд дорад, тибқи он зомин уҳдадор аст, ки то ќонеъ
гардонидани кредитор дар бораи он ќарздорро огоњ намояд, аммо агар бар муќобили
зомин даъво пешнињод шуда бошад, ќарздор барои иштирок дар парванда љалб карда
шавад. Дар акси њол, ќарздор метавонад, ки бар зидди зомин њамаи эътирозњое, ки бар
муќобили кредитор дорад истифода намояд.
Азбаски сухан дар бораи «ќарздори аз тарафи зомин огоњонидашуда» меравад,
уњдадории зомин оид ба љалби ќарздор барои иштирок дар парванда дар назар дошта
мешавад. Муљозот барои иљро накардани он – имконияти ќарздор бар муќобили
талаботи зомин эътирозњои нишондодашударо пешнињод кардан мебошад. Ин
механизми огоњонидан њангоми замонат бо уњдадорињои мутаќобилаи зомин ва
ќарздор, ки дар КГ ЉТ пешбинї карда шудааст, мувофиќат мекунад.
Ѓайр аз иљрои матлуб, шартномаи замонат метавонад аз рўйи дигар асосњои
умумии ќатъи уњдадорињо ќатъ гардад351. Асоси махсуси ќатъ кардани замонат бояд
мустаќиман ќоидаи дар КГ ЉТ пешбинишуда дар бораи он, ки агар қарздор ва
кредитор чун як шахс мувофиқ оянд, уҳдадорї қатъ мегардад (м. 445), эътироф гардад.
Вале њолатњое ба назар мерасанд, ки иљрои уњдадории таъминшаванда дар навбати худ
назар ба иљрои уњдадории асосї бењтар таъмин карда шудааст. Масалан, њангоме ки на
КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
351 Ниг.: Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2003. – С. 132-133; Козлова Н.В., Нагаева А.Г.
Основания прекращения договора поручительства // Российская юстиция. – 2007. – №8. – С. 13.
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уњдадории асосї, балки уњдадории зомин бо гарав таъмин шудааст. Бинобар ин, тибќи
андешаи Новоселова Л.А. «бояд замонати нигоњдошташуда эътироф карда шавад352.
Асосњои дигари махсуси ќатъи шартномаи замонат дар м. 396 КГ ЉТ муқаррар
карда шудаанд. Пеш аз њама, шартномаи замонат баробари ќатъ шудани уњдадории
таъминнамудаи он ќатъ мегардад (қисми 1, м. 396 КГ ЉТ). Ин тавассути хосияти
аксессории замонат фањмонида мешавад, ки аз рўйи таъиноти худ барои таъмини иљрои
уњдадорї ва њимояи манфиати амволии кредитор (қарздиҳанда) нигаронида шудааст.
Бо ќатъ гардидани уњдадории асосї тибќи њар як асоси эњтимолї (боби 25 КГ ЉТ)
уњдадории таъминшавандаи он низ ќатъ мегардад.
Агар уњдадории асосї тавассути иљрои матлуби ќарздор ќатъ шуда бошад, он
гоњ тавре, ки аллакай ќайд гардид, бояд фавран дар ин бора зомин огоњ карда шавад. Аз
моҳияти қонунгузории гражданї дар ҳолати огоҳ накардан, ќарздори асосї њуќуќ
надорад, ки бар муќобили талаботи регрессии зомин, ки ў бар зидди кредитор дошт
эътироз намояд, ба шарте, ки агар ќарздор зоминро оид ба иљрои уњдадорї огоњ
накарда бошад.
Мо дар боло њолати истисноиро аз принсипи аксессорнокии замонат нишон
додем. Ба андешаи мо, дар вазъиятњои дахлдор замонат низ набояд њангоми ќатъ
шудани уњдадории асосї ќатъ гардад. Аз љумла, ин њолат бо он алоќаманд аст, ки
уњдадории асосї њангоми истисно кардани ќарздор – шахси воќеї аз рўйхат бо
дарназардошти барњам хўрдани он, аз љумла дар натиљаи муфлисшавї, ќатъ мегардад.
Асоси махсуси дигари ќатъ гардидани замонат, ки дар КГ ЉТ (қисми 1, м. 396 КГ
ЉТ) пешбинї шудааст ин таѓйирёбии уњдадории асосї мебошад, агар дар натиљаи асоси
мазкур боиси зиёд шудани масъулият ва ё оќибатњои дигари нохуш барои зомин гардад.
Агар кредитор ва ќарздор шартномаи ќарзї ба имзо расонанд, ки бо замонат
таъмин шуда бошад ва баъдан тарафњои уњдадории асосї созишномаи иловагиеро оид
ба таѓйир додани миќдори ќарз аз љумла афзудани қарз ё бидуни огоњонидан ва
гирифтани розигии зомин дар ин бора имзо мекунанд. Дар чунин ҳолат шартномаи
замонат қатъ шуданаш мумкин аст, вале дар натиљаи мурофиаи судї суд ба хулоса
омаданаш мумкин аст, ки ќатъ гардидани замонат танњо ба маблаѓи таѓйирдодашудаи

352 Ниг.: Новоселова Л.А.
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уњдадорї, ки бо зомин мувофиќа нашуда буд дахл дорад ва дар ин њолат зомин аз
масъулият барои маблаѓи ќаблан дар шартномаи замонат нишондодашуда, озод карда
намешавад.
Муносибати дигар ба шарњи айнии қисми 1, м. 396 КГ ЉТ асос ёфтааст, ин њатто
агар кредитор аз зомин рўёнидани маблаѓи аз аввал тибќи шартнома муќарраршударо
талаб намояд њам, ин маънои онро надорад, ки кредитор розигии мустаќиман баён
намудаи зоминро барои ба љойи ќарздор љавобгў будан ба уњдадории таѓйирёфтаро
нагирад, дар ин ҳолат замонат аз лањзаи ворид намудани таѓйирот ба уњдадории асосї
ќатъ мегардад. Агар чунин розигї вуљуд надошта бошад, он гоњ барои нисбат ба зомин
пешнињод кардани ягон хел талабот асос нест.
Дар робита ба ин, Свириденко О.М. ба чунин хулоса меояд, ки «…дароз кардани
муҳлати (пролонгатсия) эътибори уњдадории асосї бидуни иштироки зомин беасос
мебошад…»353. Аммо набудани розигии зомин барои таѓйир додани шартњои удадории
асосї дар њама њолат набояд њамчун монеа барои анљом додани чунин таѓйирот
баррасї шавад. Масъала танњо мувофиќан ба оќибати онњо барои замонат муњокима
мегардад. Бинобар ин, чунин таѓйирот набояд њамчун «беасос» арзёбї гардад.
Бо вуљуди ин, чунин муносибати ќонунгузорї дар адабиёт мавриди танќид ќарор
гирифтааст. Масалан, Белов В.А. онро «нињоят категориявї» номид ва эњтимолияти
суистифодаи онро аз тарафи ќарздор ва зомин ќайд мекунад354. Вале, барои њимоя ва
дастгирии он далелњо њам оварда шуданд355.
Ҳамин тавр, ќоидаи қисми 1, м. 396 КГ ЉТ-ро чунин шарҳ додан мумкин аст:
«таѓйири уњдадории асосї (масалан, њангоми зиёд шудани маблаѓи ќарзи ќарздор дар
назди кредитор, миќдори фоизњо аз рўйи уњдадории пулї) худ аз худ вазъияти зоминро
бад намекунад ва замонатро ќатъ намекунад, чунки агар таѓйири уњдадорї гузаронида
нашавад њам, дар њолати номбаршуда зомин дар назди кредитор барои шартњои
аввалияи уњдадории бо замонат таъминшуда љавоб мегўяд. Уњдадории ќисми
таѓйирёфта замонати таъминшуда њисоб намеёбад.

Свириденко О.М. О некоторых вопросах судебной практики, связанных с поручительством // Хозяйство и право. – 1999. –
№11. – С. 92.
354 Ниг.: Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики – М., 1998. –С. 51-52.
355 Ниг.: Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. – 2004. – №4. – С. 52-53.
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Вобаста ба ин њолатњо пешниҳод менамоем, ки дар сархати 2, қисми 1, м. 396 КГ
ЉТ чунин илова карда шавад: «Дар њолати чунин таѓйироти уњдадории бо замонат
таъминшуда бидуни розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар
оќибатњои нохуш барои зомин мешавад, зомин тибќи шартњои ќаблї љавобгў
мебошад».
Қайд кардан бамаврид аст, ки чунин пешниҳод дуруст мебошад, зеро мањз
кредитор дар уњдадорї бояд кафолати иловагии ќонеъ гардонидани манфиатњои худро
гирад, барои он ки вай ба ќарздор љиҳати иљрои уҳдадорї бовар мекунад, ки ў ќарзи
худро иљро мекунад. Њамаи механизми таъмини уњдадорї ба њамин ќоида асос меёбад.
Аммо аз интињои чунин фањмиш, ки метавонад манфиати субъектњои дигарро халалдор
намояд, канораљўи кардан лозим аст. Вале ба андешаи мо, њолати баррасишаванда
чунин камбудї надорад. Агар њаљм ва шартњое, ки зомин барои љавобгарї уњдадор
шудааст, ба мисли пештара боќї монанд, ин њељ гоњ манфиати кредиторро халалдор
намекунад.
Меъёр бояд дар чунин мазмун муќаррар карда шавад, ки агар тибқи шартнома
розигии пешакии зоминро барои љавобгарї ба шартњои таѓйирёфта дар бар (на) гирад
ва њадди зиёдшавии њаљми уњдадорињо дохил нашавад, он гоњ зомин бояд ба шартњои
аввалї љавоб гўяд356. Дар DCFR меъёрњои монанди мањдудкунии њаљми уњдадорињои
зомин шомил карда шудааст357, вале аз онњо барои њолатњои номбаршудаи замонати
умумї (универсалї) бо муќарраркунии кафолатњои иловагии дахлдор истисно карда
шудааст.
Яке аз меъёрњои нисбатан ихтилофнок дар таљрибаи истифодаи замонат ќоидаи
қисми 2, м. 396 КГ ЉТ мебошад, ки тибќи он агар зомин ба кредитор дар мавриди
љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав розигї надода бошад, замонат ҳангоми ба
шахси дигар гузаронидани қарзи бо замонат таъминшудаи уҳдадорї, қатъ мегардад.358

Ѓояи зарурати муайянсозии «њадди болої»-и масъулияти зоминро њангоми розигии пешакии ў ба зиёдшавии њаљми
уњдадориро С.В. Сарбаш баён намуда буд. Ниг.: Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств
//Вестник ВАС РФ. – 2007. – №7. – С. 39.
357 Ниг.: «Модельные правила европейского частного права» (IV.G.–2:102 (3) / Пер. с англ., науч. ред. Н.Ю. Рассказова. –М.:
«Статут», 2013. – С. 263.
358 Ниг.: КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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Меъёри мазкур дар маќомоти судї ба таври гуногун шарњ дода мешавад ва дар
тафсири он муносибатњои доктриналии мухталиф вуљуд доранд359. Эњтимолияти ќатъ
гардидани замонат тибќи ин асос дар њолате, ки агар ќарздор дар уњдадории асосї
бинобар қабули њуќуќии универсалї иваз карда шавад, нисбатан бањснок мебошад.
Дар таљрибаи судї муносибате инъикос ёфтааст, ки тибќи он агар зомин розигии
худро барои љавобгарї ба љойи ќарздори нав изњор накунад, он гоњ ивазкунии ќарздор
дар уњдадории асосї дар натиљаи қабули њуќуќии универсалї замонатро ќатъ мекунад.
Ѓайр аз ин, агар сухан дар бораи мерос (ворисшавї) равад, судњо бо дарназардошти
меъёрњои диспозитивии м. 392 КГ ЉТ ва дар асоси ќоидањои императивии м. 1187 КГ
ЉТ, ки ворисони меросро ќабулкарда оид ба ќарзи меросдињанда дар њудуди арзиши
амволии меросии ба онњо гузашта љавобгар мебошанд, њаљми масъулияти зоминро бо
њаљми масъулияти ворис мањдуд мекунанд.
Дар илми ҳуқуқи гражданї чуноне, ки муњаќќиќ Новоселова Л.А. ќайд
менамоянд, меъёри қисми 2, м. 367 КГ ФР (қисми 2, м. 396 КГ ЉТ) амали худро танњо
дар њолати қабули њуќуќи сингулярї пањн мекунад, муносибати дигар бошад, «аз
фаромўшкунии пурраи муќаррароти асосии њуќуќи гражданї далолат мекунад»360.
Фањмиши ба ин монанд дар таљрибаи судї низ дида мешавад.
Баръакс, баъзе муњаќќиќон равиши дигарро тарафдорї мекунанд, аз он љумла
Суханов Е.А. чунин андеша дорад, ки: «гузариши ќарз метавонад … дар асоси далелњои
њуќуќии бевосита дар ќонун нишондодашуда ба амал ояд (масалан, бинобар қабули
њуќуќии универсалї)»361.
Ин масъала њалли худро тибқи КГ ЉТ меёбад, чунки дар м. 396 КГ ЉТ сухан дар
бораи гузариши ќарз њамчун асосии ќатъгардии замонат меравад, дар њолати
ивазшавии ќарздор бошад, тибќи асосњои дар ќонун пешбинишуда (аз љумла қабули
њуќуќии универсалї) тавассути мафњуми нави гузариши ќарз муайян карда мешавад (м.
420 КГ ЉТ).

Оид ба нуќтаи назарњои гуногун нигаред: Бевзенко Р.С. О влияние смерти должника на юридическую силу поручительства //
Корпоративный юрист. – 2006. – №5. – С. 35-37.; Тарасенко Ю.А. Смерть должника как основание прекращения поручительства //
Корпоративный юрист. – 2006. – №5. – С. 38-49 ва диг.
360 Гринь О.С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 201.
361 Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. // Отв. ред. Е.А. Суханов. –М., 2010. – Т.3. – С. 64-65.
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Тибқи талаботи м. 450 КГ ЉТ, агар иљрои уҳдадорї бидуни иштироки шахсии
қарздор номумкин бошад ё уҳдадорї ба тариқи дигар ба таври ногусастанї бо
шахсияти қарздор алоқаманд бошад, уҳдадорї бо фавти қарздор қатъ мегардад. Бо
фавти кредитор, агар иљрои уҳдадорї маҳз барои кредитор таъин шуда бошад ё
уҳдадорї бо тариқи дигар ба таври ногусастанї бо шахсияти кредитор алоқаманд
бошад, уҳдадорї қатъ мегардад. Ҳамчунин, тибқи талаботи м. 451 Кодекси мазкур,
уҳдадорї бо барҳам хўрдани шахси ҳуқуқї (қарздор ё кредитор) қатъ мегардад, ба ғайр
аз ҳолатҳое, ки қонун ё дигар санади ҳуқуқї иљрои уҳдадории шахси ҳуқуқии
барҳамхурдаро ба зиммаи шахси дигар гузорад (оид ба талабот дар мавриди пардохти
товони зиён, ки ба ҳаёт ва саломатї расонида шудааст ва ғайра)362. Муқаррароти
мазкур ба баҳси оид ба гузариши қарзи ба мерос гузошташуда хотима мебахшад, зеро
ҳолатҳои муқарраршуда ба замонат қисман татбиқ мешаванд, чунки замонат бидуни
иштироки шахсии қарздор мумкин аст, ба истиснои баъзе ҳолатҳои (қисми 2, м. 396 КГ
ЉТ агар зомин розигиашро барои масъулияти қарздори нав ба кредитор надода бошад)
ё уҳдадорї ба тариқи дигар ба таври ногусастанї бо шахсияти қарздор алоқаманд
набошад, ҳамчунин вобаста ба фавти кредитор дар замонат иљрои уҳдадорї маҳз барои
кредитор таъин нашудааст ё уҳдадорї бо тариқи дигар ба таври ногусастанї бо
шахсияти кредитор алоқаманд нест. Яъне, аз ин бармеояд, ки ҳамчун қоидаи умумї
ҳангоми фавти кредитор ва қарздор ҳуқуқи талабот ё уҳдадорї ба ворисони онҳо
гузашта он тибқи талаботи м. 1187 КГ ЉТ сурат гирифта шартномаи замонатро қатъ
намекунад.
Муњаќќиќ Новоселова Л.А. имконнопазирии татбиќи меъёрњои қисми 2-и м. 367
КГ ФР (қисми 2, м. 396 КГ ЉТ)-ро дар њолати қабули њуќуќии универсалї далел оварда,
ќайд мекунанд, ки таъмини амволии талаботи кредитор (дороињои ќарздор) ба мисли
ќаблї боќї мемонад, «танњо шахси он амволро намояндагикунанда (пешнињодкунанда)
таѓйир меёбад».

Ниг.: КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
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Вобаста ба муқаррароти қисми 2, м. 396 КГ ЉТ, оид ба додани розигии зомин ба
кредитор дар бораи қарздори нав ҳамчун қоидаи умумї гуфтан мумкин аст, ки тибқи
қисми 1, м. 420 КГ ЉТ аз љониби қарздор ба дигар шахс гузаронидани қарз танҳо бо
розигии кредитор иљозат дода мешавад. Муқаррароти қисми 2, м. 396 КГ ЉТ бошад,
сухан дар бораи ба шахси дигар гузаронидани қарзи бо замонат таъминшудаи уҳдадорї
меравад. Яъне, ин меъёрҳо ба фавти қарздори асосї ягон алоқа надоранд, зеро дар
ҳолати фавти қарздор розигии кредитор гирифта нашудааст, дар ин ҳолат гирифтани
розигї имкон надорад, ва ба таври автоматї қарз ба ворисони қарздори асосї
мегузарад. Бинобар ин, ҳолати зикршуда дар институти замонат нозукии худро дорад.
Вобаста ба ин дар қисми 3, м. 364 КГ ФР ва м. 768 УГО оид ба истинод оварда
натавонистан ба љавобгарии маҳдуди ворисон сухан меравад. Барои дар Љумҳурии
Тољикистон низ аз байн бурдани ин холигї пешниҳод менамоем, ки қисми 6, м. 392 КГ
ЉТ бо мазмуни зайл илова карда шавад:
«Ҳангоми фавти қарздор зомин аз рўйи уҳдадорї наметавонад, ки ба љавобгарии
маҳдуди ворисони қарздор аз рўйи қарзи меросгузор истинод биёрад».
Инчунин, қисми 4 м. 396 КГ ЉТ бо мазмуни зайл илова карда шавад:
«Марги қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқї – қарздор шартномаи
замонатро қатъ наменамояд».
Мутобиќи њолати гузариши ќарз њамчун шакли қабули њуќуќии сингулярї, ки бо
розигии кредитор гирифта шудааст, ќайд кардан лозим аст, ки розигии дахлдори зомин
метавонад њам пешакї ва њам минбаъд гирифта шавад. Дар вазъияти розигии пешакї,
тарафњо дар шартномаи замонат метавонанд чунин муайян кунанд, ки дар њолати
гузаронидани ќарз оид ба уњдадории таъминшаванда замонат ќатъ намегардад. Њамин
гуна оќибатро шартњои шартномаи замонат оид ба розигии зомин барои љавоб гуфтан
ба њар як ќарздор, ки ба ў мумкин аст ќарзњо гузаронида шуда бошанд, доро мебошад.
Аз ин рў, ба њайси варианти дигар пешнињод менамоем, ки дар қисми 4, м. 393
сарсатри зерин илова карда шавад:
«Дар њолате агар суд муайян намояд, ки шартномаи замонат бо шартњои пешакї
муќарраршуда намунавї (якхела) мебошад ва зомин аз имконияти ба муњтавои он
таъсир расонидан мањрум карда шуда буд, шартњои номбаршуда метавонанд аз тарафи
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зомин мутобиќ ба қисми 2 м. 460 КГ ЉТ мавриди мубоњиса ќарор гиранд». Њамин тавр,
умуман эњтимолияти розигии пешакиро эътироф намуда, метавон нисбат ба
шартномањои њамроњшавї монанд шудани онро таъкид намуд.
Мутобиќи њолати гузариши ќарз, ки бо розигии кредитор буда, розигии
дахлдори зомин бояд гирифта шавад, чунин розигї бояд дақиқ муайян бошад. Айни
ҳол вобаста ба ҳолати мазкур дар қонунгузорї меъёри мушаххас мављуд нест. Бинобар
аз байн бурдани баъзе мушкилот дар ин самт, пешниҳод менамоем, ки қисми 2, банди 2,
м. 396 КГ ҶТ чунин ифода карда шавад:
«Розигии зомин љиҳати љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав бояд чунон
дақиқ бошад, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар ҳолати гузариши
қарз ба онҳо, замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян карда шавад».
Асоси дигари ќатъ кардани замонат ин ҳангоме, ки кредитор қабули иљрои
дурусти пешниҳоднамудаи қарздор ё зоминро рад мекунад, мебошад (қисми 3-и м. 396
КГ ЉТ). Мо дар боло ба ин меъёр такя намуда, нишон дода будем, ки он ба зомин ин
њуќуќро аз рўйи уњдадории ѓайрипулї, яъне иљрои муносиби тибќи ин уњдадорї
медињад. Зеро агар зомин хоњад, ки уњдадориро амалї созад ва охирин (кредитор) чунин
иљроро рад намояд, он гоњ оќибати ин амал ѓайр аз ќатъ ёфтани замонат боз он
мешавад, ки тибќи м. 437 ва қисми 2-и м. 440 КГ ЉТ ќарздор муњлатро гузаронида њисоб
меёбад.
Шартномаи замонат бошад бо гузаштани муњлати он ќатъ мегардад (қисми 4, м.
396 КГ ЉТ). Дар ќонунгузории гражданї муайян карда шудааст, ки замонат бо
гузаштани муњлати дар шартнома нишондодашуда, ќатъ мегардад, яъне меъёри умумї
дар шартнома муњлати замонатро муайян кардани тарафњо мебошад. Агар тарафњо
чунин муњлатро муайян накарда бошанд, ќонунгузор барои њаллу фасл кардани ин
вазъият муњлати иљрои уњдадориро чун асос ќабул мекунад. Инак, агар муҳлат муайян
нашуда бошад он ҳангоме қатъ мегардад, ки кредитор дар љараёни як сол аз рўзи фаро
расидани иљрои уҳдадории бо замонат таъминшуда ба зомин арзи даъво накарда
бошад. Ҳангоме ки муҳлати иљрои уҳдадории асосї муайян карда нашудааст ва муайян
шуданаш ҳам номумкин аст ё бо лаҳзаи бозпасталабкунї муайян карда шуда бошад,
агар кредитор ба зомин дар тўли ду сол аз рўзи бастани шартномаи замонат арзи даъво
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накарда бошад, замонат қатъ мегардад. Ба таври мисол, шањрванд Собиров аз Самиев
хонаи истиқоматї харида, хоҳиш намуд, ки як қисми маблағро пас аз муддати муайян
медиҳад. Собиров дар ин ҳолат пешниҳод намуд, ки барои пардохти маблағи
боқимонда бояд касеро ҳамчун зомин муаррифї намояд. Собиров Набиевро барои
замонат овард, ки ў ҳамчун шахси покизакор ва некўрафтору бовиљдон ҳам бо Собиров
ва ҳам бо Самиев шинос буд. Набиев изҳор намуд, ки барои пардохти ними қарзи
Собиров зомин шуда метавонад. Ҳамин тавр, онҳо бо розигии ҳам Самиев ва ҳам
Набиев қарор карданд, ки Собиров бояд дар давоми 6 моҳ маблағи муайяни қарзи
боқимондаро супорад. Пас аз гузаштани 6 моҳ Собиров қарзи муайяншударо пардохта
натавонист. Пас аз гузаштани 1 моҳ ба талаби Самиев Собиров љавоб дод, ки бо сабаби
вазнинии вазъи молиявї наметавонад қарзи ўро дар рўзҳои наздик диҳад. Самиев ба суд
бо аризаи даъвогї мурољиат карда талаб кард, ки бигзор маблағи муқарраршударо
Набиев пардохт намояд, зеро замонати пардохти ин маблағро ў ба зимма гирифта буд.
Набиев дар љавоб гуфт, дар давоми 6 моҳи муқарраршуда ў метавонист худ он
маблағро пардохт намояд, аммо ҳоло ин имкониятро надорад, зеро ҳозир вай дар ҳељ
љой кор намекунад363. Аз шартномаи байни тарафҳо дида мешавад, ки баҳс сари шакли
он не, балки оид ба муҳлати шартномаҳо меравад, зеро муҳлати шартномаи асосї 6 моҳ
муқаррар карда шуда, нисбат ба шартномаи замонат дар ҳолати номбурда муҳлат
муқаррар карда нашудааст, дар чунин ҳолат кредитор ҳуқуқи талаб намудан аз қарздор
ва зоминро дар қисми уҳдадоршуда метавонад, ки талаб намояд, дар ҳолати ихтиёрї
иљро накардани уҳдадорї ба суд оид ба рўёнидани маблағи аз ҳисоби қарздор ва зомин,
ё ин ки танҳо аз ҳисоби зомин мурољиат намояд.
Мушкилот аз он иборат аст, ки агар муњлати замонат дар шартнома муайян
гардида бошад ва агар дар он љо шакли пешнињоди талабот нисбат ба зомин (масалан,
талаботи оддии хаттї, талаботи пардохт бо аз њисоббарории бидуни аксептии маблаѓ
ва ѓайрањо) муќаррар шуда бошад, пас кредитор дар доираи муњлати шартномаи
замонати додашуда бояд кадом амалњои мушаххасро анљом дињад, муайян кардан
лозим мешавад. Таљрибаи судї дар ин масъала гуногунмазмун аст. Дар баъзе њолатњо
нишон доданд, ки кредитор дар доираи муњлати дар шартнома муќарраршуда бояд ба
363 Муртазоқулов Ҷ.С. Ҳуқуқи гражданӣ: маҷмӯаи масъалаҳо: дар 2 қисм. Қисми 1. – Душанбе, 2015. – С. 187.
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зомин мањз бо даъво мурољиат намояд. Дар дигар њолатњо суд ќайд намудааст, ки
пешнињоди њатмии даъво нисбат ба зомин ќонунан танњо дар њолатњое пешбинї
шудааст, ки агар муњлати замонат дар шартнома нишон дода нашуда бошад.
Аз шарњи дуюм чунин бармеояд, ки агар тарафњо шакли пешнињоди талаботро
нисбат ба зомин пешбинї карда бошанд ва чунин талабот дар њудуди муњлати замонат
пешнињод шуда бошад, кредитор њуќуќ дорад, ки нисбат ба зомин бо даъво то
гузаштани муњлати даъво оид ба уњдадории асосї мурољиат намояд (сархати 2, қисми 2,
м. 223 КГ ЉТ). Лекин тибќи андешаи аксари муҳаќқиқон равиши дуюм «пурра расмї ва
ба ќонунгузории амалкунанда мутобиќатнакунанда» эътироф шудааст ва шакли ягонаи
эњтимолии пешнињоди талабот нисбат ба зомин дар доираи амалисозии қисми 4-и м.
396 КГ ЉТ пешнињоди даъво нисбат ба зомин эътироф шудааст.
Муайян кардани муњлати номбаршуда оё аз тарафи кредитор риояшуда њисоб
меёбад, агар ў талабот ба комиссияи барњамдињиро дар рафти амалиёти барњамдињии
зомин – шахси њуќуќї эълон карда ё ариза оид ба муќаррарсозии талабот дар парванда
дар бораи муфлисшавии зомин дода бошад, пешниҳод карда шуданаш мумкин аст.
Дар таљриба њолатњои муайянкунии муњлати замонат дар шартнома бо роњи
нишон додани амали он то иљрои воќеии уњдадории таъминкардаи он мушоњида
мешавад364. Вале ин хилофи талаботи м. 215 КГ ЉТ буда, он муќаррар менамояд, ки
муњлат метавонад бо ишора ба њодисае, ки бояд ҳатман фаро расад, низ муайян карда
шавад. Бинобар ин, чунин шарти шартнома набояд њамчун шарти муњлат баррасї
гардад.
Дар асоси гуфтањои боло метавон бо хулосаи Витрянский В.В. розї шуд, ки
мегўяд: «маънои ягонаи њуќуќии муайянкунии муњлат дар шартномаи замонат аз он
иборат аст, ки дар ин њолат кредитор метавонад нисбат ба зомин на дар муњлати
пешбининамудаи ќонун, балки дар доираи муњлати муайянкардаи шартнома даъво
пешнињод намояд»365.
Муњлати замонат муњлати даъво набуда, он ба категорияи муњлатњои
буридашуда мансуб мебошад, ки бо гузашти онњо шакли ягонаи эњтимолии талаботи
кредитор тибќи м. 396 КГ ЉТ нисбат ба зомин – пешнињоди даъво бенатиља анљом
364 Петрухин Т.Г. Споры, возникающие из договора поручительства // Арбитражная практика. –
365 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное

2007. – №3. – С. 73-74.
право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С. 579.
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меёбад. Тавре, ки Витрянский В.В. ќайд мекунад, аз муњлати даъво муњлати замонат,
пеш аз њама бо он фарќ мекунад, ки он на муњлати њимояи њуќуќ, балки муњлати
мављудияти уњдадории аксессорї мебошад. Баъдан, муњлати даъворо танњо ќонун
муайян мекунад (м. 222 КГ ЉТ), аммо муњлати замонат бошад чун ќоида, тавассути
шартнома муќаррар карда мешавад. Билохира, муҳлати даъво дар бањс танњо аз рўйи
аризаи тарафњо ќабул карда мешавад (қисми 2, м. 223 КГ ЉТ), аммо аз тарафи кредитор
пешнињод шудани даъво пас аз гузаштани муњлати замонат асоси бидуни шарт барои
рад кардани чунин даъво мебошад. Вале ин маънои онро надорад, ки тибќи талабот аз
шартномаи замонат муњлати даъво љорї намешавад. Нишондоди баръакс дар сархати
3, қисми 2, м. 223 КГ ЉТ дида мешавад, ки тибќи он бо гузашти муњлати даъво оид ба
талаби асосї, инчунин муњлати даъво оид ба талаби иловагї (љаримаи ањдшиканї,
масъулияти зомин ва ғайра) низ хотима меёбад366. Гузаштани чунин муњлат оид ба
уњдадории асосї – асоси иловагї барои рад кардани даъво нисбат ба зомин мебошад.
Тавре Фридман Н.П. ќайд мекунад, бо гузаштани муњлати буриш њуќуќи
субъективї на танњо дар алоќамандї бо амалисозии он ё ѓайриимкон будани мављудият
дар шакли маљбуркунї ќатъ мегардад, балки барои он ќонун дар замон мављудияти
онро мањдуд мекунад ва модоме, ки чун ќоида берун аз он вуљуд дошта наметавонад,
ќатъ мегардад367. Азбаски замонат бо гузаштани муњлати муайян ќатъ мегардад, он гоњ
њуќуќи талаботи кредитор, ки унсури замонат мебошад њамчун муносибатњои њуќуќии
уњдадоршудаи аксессорї мављудияти худро ќатъ мекунад.
Дар радифи њолатњои номбаршуда, замонат инчунин метавонад тибќи асосњои
дар шартномаи замонат муќарраргардида ва њангоми саршавии уњдадории дахлдор
ќатъ гардад. Ба њайси инњо метавонанд, масалан, ќатъ гардидани аҳди дигари
таъминшаванда, бастани созишнома дар байни кредитор ва ќарздор оид ба баррасии
парванда дар суди њакамї ё таѓйирёбии муњокимаи судї, бањои иљозатномаи ќарздор,
таѓйирдињии њуќуќ, ки барои муносибатњои тарафњои уњдадории асосї ќобили ќабул
мебошад, бахшидани қарз (м. 447), қатъи уҳдадорї ҳангоми имконнопазирии иљро (м.

Ниг.: КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153;
2001. - № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.–
Моддаи 156. № 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
367 Ниг.: Фридман Н.П. Сроки в гражданском праве. – М., 1986. – С. 26.
366
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448), қатъи уҳдадорї дар асоси асноди мақомоти давлатї (м. 449) ва ѓайрањо баромад
кунанд. Мањдудиятњо барои дохил кардани ќоидањои дахлдор оид ба ќатъ гардидани
шартномаи замонат муайян карда нашудаанд. Дар як ќатор њолатњо ин маънои онро
дорад, ки тарафњои он (кредитор ва зомин) ќатъёбии њуќуќњо ва уњдадорињоро вобаста
аз вазъият ќарор додаанд, ки нисбат ба онњо номуайянї вуљуд дорад, яъне, он оѓоз
меёбад ё не ва имкон медињад чунин шартномаро њамчун аҳди зери шартњои бекоршуда
анљомёфта муайян кард.
Ҳамин тавр, чунин хулосабарорї намудан мумкин аст, ки шартномаи замонат аз
рўйи ҳам қоидаҳои умумї ва махсус қатъ карда мешавад ва шумораи ниҳоии онро
пешниҳод кардан ғайриимкон мебошад. Вале, якчанд ҳолатҳои маъмули онро аз
муқаррароти кодекс нишон додан имконпазир мебошад. Шартномаи замонат дар
ҳолатҳои зерин қатъ шуданаш мумкин аст:
1. иљрои матлуби уҳдадорї аз љониби қарздори асосї ё зомин;
2. агар қарздор ва кредитор ба як шахс мувофиқ ояд;
3. ҳангоми муфлисшавї ва барҳам хўрдани қарздори асосї ё зомин (аз рўзи дар
рўйхати ягонаи давлатии шахсони њуќуќї даровардани ќайди барњамхурии ќарздор
ваколатњои мудири озмунї ќатъ мегарданд, истењсолоти озмунї ба итмом расида ва
ќарздор барњамхурда њисобида мешавад);
4. агар шартнома аз рўйи уҳдадории асосї беэътибор дониста шуда бошад;
5. дар ҳолати тағйир ёфтани ин уҳдадорї, ки боиси афзудани масъулият ё бидуни
розигии зомин ба ў дигар оқибатҳои номусоид меоранд (дар қисми тағйирёфта);
6. розигї надодани зомин оид ба масъулияти қарздори нав;
7. ҳангоми радди кредитор, қабули дурусти иљроро аз љониби зомин ё қарздори
асосї;
8. бо гузаштани муҳлат;
9. бахшидани қарз;
10. Қатъи уҳдадорї ҳангоми имконнопазирии иљро;
11. Қатъи уҳдадорї дар асоси асноди мақомоти давлатї ва ғайра.
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§ 3.2. Љавобгарии зомин
Ҳолатҳои воќеие дар зиндагї мешаванд, ки дар натиљаи он як шахс бо рафтори
худ ба шахси воқеї, ҳуқуқї ва давлат ё молу мулки онҳо зарар мерасонад. Дар чунин
сурат шахси зараррасонанда уҳдадор аст, ки товони зарарро дар шакли пулї ё молї
љуброн кунад. Шахсе, ки меъёрҳои ҳуқуқро вайрон кардааст, ба љавобгарии ҳуқуқї
кашида мешавад.
Ойгензихт В.А. дуруст иброз доштааст, ки «љавобгарї – ин як категорияи
муҳимтарине мебошад, ки бе он ташкили љамъият бемаъно аст»368.
Љавобгарии ҳуқуқї – намуди љавобгарии иљтимої мебошад, ки барои
ҳуқуқвайронкунї ва бо истифодаи чораҳои љавобгарии ҳуқуқї аз љониби субъектони
босалоҳият татбиқ мешавад.369
Љавобгарии ҳуқуқї дар илми ҳуқуқшиносї намудҳои алоҳидаи худро доро
мебошад. Яке аз намудҳои он ин љавобгарии гражданї – ҳуқуқї мебошад, ки он дар
раванди таъмин ва танзими муносибатҳои ҳуқуқи гражданї нақши муҳим мебозад.
Љавобгарии гражданї – ҳуқуқї ин оқибатҳои ногувори хусусияти молу мулки
дошта, аз љониби давлат ба зиммаи субъекти дахлдор вогузошт карда мешавад.370
Танзими муносибатҳои љамъиятї, аз љумла муносибатҳои молу мулкї, дар асоси
меъёрҳои ҳуқуқи гражданї сурат мегиранд. Аз ин рў, љавобгарии ҳуқуқи гражданї
ҳама вақт ба молу мулки субъект зарар мерасонад.
Љавобгарии гражданї-ҳуқуқї барои вайрон намудани уҳдадорї дорои
хусусиятҳои хос мебошад, ки онҳо љавобгарии гражданї ҳуқуқиро аз дигар намудҳои
љавобгарии ҳуқуқї (интизомї, маъмурї ва љиноятї) фарқ мекунонанд. Ба монанди:
– љавобгарии гражданї-ҳуқуқї ин оқибатҳои ногувор мебошанд. Оқибати ногувор
доштани љавобгарї дар он зоҳир мегардад, ки ҳуқуқҳои субъекти ҳуқуқвайронкунанда
аз лиҳози молу мулкї маҳдуд карда мешавад;
Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах. Учебное пособие.
Министерство высшего и среднего соыиального образования Таджикский ССР; Таджикский
государственный университет им. В.И. Ленина. Юридический факультет. – Душанбе, 1980. – С. 6.
369 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). – Душанбе: «ИмпериалГрупп», 2014. – С. 617.
370 Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: д.и.њ.,
профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. –Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 313.
368
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– љавобгарии гражданї-ҳуқуқї ҳамеша аз љониби давлат ба зиммаи субъекти
дахлдор вогузор намудани оқибатҳои ногувори молу мулкї мебошад. Ба сифати
субъекти дахлдор ҳам худи субъекти ҳуқуқвайронкунанда ва ҳам намояндаҳои қонунии
он, дар ҳолатҳои дарљкардаи қонун баромад менамояд. Зеро дар бештари намудҳои
љавобгарии ҳуқуқї субъекти љавобгарї худи шахси ҳуқуқвайронкунанда баромад
менамояд371. Яъне, љавобгарии гражданї-ҳуқуқї бо маљбуркунии давлатї таъмин карда
шудааст;
– танҳо хислати молумулкї дорад. Ҳангоми љалб намудан ба љавобгарии ҳуқуқи
гражданї молу мулкї ин субъект зарар мебинад. Дар љавобгарии љиноятї, ки ҳадафи
асосии он тарбия намудани шахси љинояткор дар руҳияи қонуният ва эҳтироми ҳуқуқу
озодиҳои дигарон мебошад, бештари љавобгарї, яъне љазоҳо, нисбати худи шахс
равона карда шудаанд. Масалан, маҳрум сохтан аз озодї, маҳрум намудан барои
машғул шудан ба ин ё он намуди фаъолият. Дар ҳуқуқї гражданї бошад, љавобгарї ба
шахсияти субъект равона карда намешавад, балки аз лиҳози молу мулкї ба субъект
таъсир мерасонад. Масалан, љуброн намудани зарари љисмонї, ки дар шакли пардохт
намудани маблағи муайян сурат мегирад;
– чораҳои љавобгарии гражданї-ҳуқуқї дар навбати аввал ба барқарор намудани
вазъи молумулкии љабрдида равон карда шудааст, яъне хислати љуброниро доро
мебошад;
– гуноҳи субъекте, ки уҳдадориро вайрон кардааст аҳамият дорад (эҳтимол). Барои
ҳамин исботи набудани гуноҳ (бегуноҳї) ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда гузошта
шудааст372.
Љавобгарии гражданї - ҳуқуқї дорои асосҳои ба вуљудоии худ мебошад. Ба
монанди, ҳуқуқвайронкунии гражданї ё ин ки рафтори зиддиҳуқуқї, мављудияти зарар,
робитаи сабабї байни ҳуқуқвайронкунї ва зарари бавуљудомада, гуноҳи шахси
зараррасон373.
Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони масъул: д.и.њ.,
профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С. 314.
372 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 299; Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 1998.
– С. 492-493.
373 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 300-305; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони
371
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Ҳуқуқвайронкунии гражданї гуфта ҳаракат ва ё беҳаракатиеро меноманд, ки бар
хилофи муқаррароти меъёрҳои қонун ва ё шартнома буда, ҳуқуқ ва озодиҳои
субъективии граждании дигаронро поймол менамояд. Ҳуқуқвайронкунии гражданї
ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатї содир карда мешавад. Содир
намудани ҳуқуқвайронкунии гражданї дар шакли ҳаракат дар ҳолате љой дорад, ки
агар меъёрҳои қонун ва ё муқаррароти шартнома аз субъект содир накардани
ҳаракатро талаб менамояд, аммо субъект бар хилофи ин меъёрҳо ҳаракати дахлдорро
содир менамояд. Баръакс, содир намудани ҳуқуқвайронкунии гражданї дар шакли
беҳаракатї он вақт љой дорад, ки меъёрҳои қонун ва ё муқаррароти шартнома ба
субъекти дахлдор содир намудани ҳаракатро муқаррар менамояд, аммо субъект онро
иљро намекунад374.
Зарар (зиён) низ ба сифати асоси ба миён омадани љавобгарии гражданї - ҳуқуқї
буда, аз оқибатҳои манфии молумулкї иборат аст, ки шахс дар натиљаи вайрон кардани
ҳуқуқҳои молумулкї ё шахсии ғайри молумулкї ба миён омадааст. Қонунгузор зиёнро
ба ду навъ тақсим кардааст: зиёни воқеї ва фоидаи аздастрафта375.
Инчунин, дар ҳуқуқи гражданї зарари маънавї љой дорад, ки ба сифати азобу
шиканљаи љисмонї ё руҳї (маънавї) эътироф карда мешавад. Дар асоси м. 171 КГ ЉТ,
агар ба шаҳрванд дар натиљаи амалҳои вайронкунандаи ҳуқуқи шахсии ғайримоддии
шаҳрванд таҳдидкунанда зиёни маънавї (азобу шиканљаи љисмонї ё руҳї) расонида
шуда бошад, инчунин дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун суд метавонад
шахси ҳуқуқвайронкардаро вазифадор созад, ки ин зиёнро љуброн намояд.
Ҳангоми муайян намудани андозаи љуброни зиёни маънавї суд дараљаи гуноҳи
шахси вайронкардаи ҳуқуқ ва ҳолатҳои дигари қобили таваљљўҳро ба назар мегирад.

масъул: д.и.њ., профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С.
314-316; Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери
таҳрири профессор Ғаюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 134-138; Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев
И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. – Душанбе, 2010. – С. 81.
374 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Донишварон»,
2017. – С. 301.
375 Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. –
Душанбе, 2010. – С. 82.
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Суд ҳамчунин бояд дараљаи азобу шиканљаи љисмонї ва руҳии марбут ба хусусиятҳои
инфиродии шахси љабрдидаро ба назар гирад376.
Амали зиддиҳуқуқии расонидани зиёни маънавї дорои оқибати ҳуқуқї мебошад,
агар: ҳуқуқҳои шахсии ғайри молумулкии шаҳрвандро вайрон кунад, ки объекти он ҳам
неъматҳои ғайримоддї ва ҳам натиљаҳои фаъолияти зеҳнї мебошад; ба неъматҳои
ғайримоддии шаҳрванд (ҳаёт, саломатї, номус ва ғайра) таарруз менамояд; дар дигар
ҳолатҳои пешбининамудаи қонун.
Зиёни љисмонї дар эҳсоси дарди љисмонї зоҳир мегардад. Зиёни руҳї (маънавї)
дар эҳсоси тарсу воҳима, сархамї, нотавонї, шарм, ноумедї ва дигар ҳолатҳои
бероҳатї вобаста ба аз даст додани хешу ақрабо, ошкор гардидани сирри ҳаётї шахсї ё
оилавї, маҳдудияти ҳуқуқ ё маҳрум гардидан аз ҳуқуқ ва ғайра зоҳир мегардад.
Робитаи сабабї ин ҳампайвастагии байни ҳуқуқвайронкунии гражданї ва зарари
ба миён омада мебошад, яъне робитаи сабаби исботкунандаи он ҳолате мебошад, ки
зарари ба миён омада оқибати маҳз ҳамин ҳуқуқвайронкунии гражданї мебошад377.
Гуноҳи зараррасон низ ба сифати яке аз асосҳои љавобгарии гражданї - ҳуқуқї
буда, он аз муносибатҳои равонии шахс нисбат ба рафтори худ оқибатҳои он иборат
мебошад. Дар ҳуқуқи гражданї дар баръакси ҳуқуқи љиноятї принсипи гунаҳкор
будани шахс пешбини карда мешавад. Муқаррарот дар бораи гуноҳ ҳамчун асоси
субъективии масъулият барои вайрон кардани уҳдадорї метавонад тибқи қонун ё
шартнома тағйир дода шавад. Дар ҳуқуқи гражданї ду намуди гуноҳ фарқ карда
мешаванд: қасд ва беэҳтиётї378.
Тибқи муқарророти м. 432 КГ ЉТ, шахсе, ки уҳдадориро иљро накардааст ё онро
номатлуб иљро кардааст, ҳангоми мављуд будани гуноҳ (қасдан ё аз сабаби беэҳтиётї),
ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонун ё шартнома дигар асосҳои масъулиятро пешбинї
КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
377 Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Китоби дарсӣ. Қисми якум / муҳаррирони
масъул: д.и.њ., профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – С.
315; Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳрири
профессор Ғаюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб Р», 2015. – С. 137.
378 Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: д.и.њ.,
профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 315-316; Соҳибов
М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ. – Душанбе, 2015. – С. 138.
376
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намудаанд, љавобгар мебошад. Шахс ҳангоме бегуноҳ дониста мешавад, ки агар бо
вуљуди ҳама гуна ғамхорї ва мулоҳизакорие, ки вобаста ба хусусиёти уҳдадорї ва
шарти аҳд аз ў талаб кардашуда буд, љиҳати иљрои матлуби уҳдадорї ҳамаи
тадбирҳоро андешида бошад. Бегуноҳии худро шахсе, ки уҳдадориро вайрон
кардааст, исбот мекунад. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда
бошад, шахсе, ки ҳангоми анљом додани фаъолияти соҳибкорї уҳдадориро иљро
накардааст ё номатлуб иљро кардааст, агар исбот накунад, ки иљрои матлуби уҳдадорї
дар натиљаи қувваи рафънопазир, яъне дар ҳамон шароит фавқулодда ва ногузир
имконнопазир гаштааст, масъулият ба зимма дорад. Ба чунин ҳолатҳо, аз љумла,
вайрон кардани уҳдадорї аз тарафи контрагентҳо қарздор, дар бозор мављуд набудани
молҳои барои иљрои зарурї, маблағи зарурї надоштани қарздор дохил намешаванд.
Мутобиқи шартнома ё қонун шартҳои дигари аз масъулият озод кардани субъектҳои
фаъолияти соҳибкорї низ пешбинї шуданашон мумкин аст379.
Тавре аз муқаррароти меъёри мазкур бармеояд, на дар ҳама вақт гуноҳ, дар ба
вуљуд омадани љавобгарии гражданї - ҳуқуқї асос шуда метавонад, яъне дар ҳуқуқи
гражданї дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонун љавобгарии бегуноҳона низ љой дорад
(масалан, қ.1-2 м. 1115-и КГ ЉТ «1. Зарари маънавї, ба истиснои ҳолатҳои
пешбининамудаи қисми 2 ҳамин модда дар сурати мављуд будан гуноҳи зараррасон аз
љониби зараррасон љуброн карда мешавад. 2. Зарари маънавї сарфи назар аз гуноҳи
зараррасон дар ҳолатҳои зайл љуброн карда мешавад: агар зарар ба ҳаёт ва саломатии
шаҳрванд аз манбаи хатари калон расида бошад; агар зарар ба шаҳрванд дар натиљаи
ғайриқонунї маҳкум кардан, ғайриқонунї ба љавобгарии љиноятї кашидан, ба сифати
чораҳои эҳтиётї ғайриқонунї истифода бурдани баҳабсгирї ё забонхат барои ба љое
нарафтан, ғайриқонунї андешидани љазои маъмурї дар шакли ҳабс ё корҳои ислоҳи
меҳнатї расонида шуда бошад; агар зарар дар натиљаи паҳни маълумоте, ки шаъну

КГ ҶТ (қисми якум) аз 30 июни соли 1999, № 803. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1999. - № 6. – М. 153; 2001. № 7. – М. 508; 2002. - № 4.- ч - 1.– М. 170; 2005. - № 3. – М. 125; 2006.-№ 4.– М. 193; 2007. - № 5. – Моддаи 356; 2010.- № 3.– Моддаи 156.
№ 12.- ч - 1.– М. 802; 2012. - №7. – М. 700; № 12. - Қисми 1. – Моддаи 1021; 2013.- № 7. – м. 504; 2015. -№. 3. м. 200; Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07. 2016. - № 1334.
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эътибор ва обрўи кориро паст мезанад, расонида шуда бошад; инчунин, дар дигар
ҳолатҳои пешбининамудаи қонун»380.
Қонун љуброни зиёни маънавиро барои ҳуқуқвайронкуниҳои зайл пешбинї
менамояд: 1. ҳуқуқи истеъмолкунандагон (м. 15 Қонуни ЉТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи
истеъмолкунандагон»); 2. ҳуқуқ ба эътибори кории шахси ҳуқуқї (қисми 8 м. 174 КГ); 3.
ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсон ҳангоми рекламаи номуносиб (м. 31 Қонуни ЉТ «Дар
бораи реклама»)381.
Қайд намудан зарур аст, ки љавобгарии гражданї - ҳуқуқї як қатор функсияҳоро
низ иљро менамояд. Аз љумла, яке аз функсияҳои институти мазкури ҳуқуқи гражданї
ин функсияи барқарорнамої мебошад, ки баҳри барқарор намудани ҳолате, ки то содир
шудани ҳуқуқвайронкунии гражданї љой дошт, равона карда мешавад. Вобаста ба ин
қайд намудан лозим аст, ки на ҳама вақт, он ҳолате ки то ҳуқуқвайронкунї љой дошт,
барқарор карда мешавад. Дар ин ҳолатҳо, функсияи дигари љавобгарии гражданї ҳуқуқї функсияи љубронї мавриди амал қарор мегирад (масалан, љуброни зарари
маънавї)382.
Дар асоси м. 15 КГ ЉТ ҳама гуна шахсе, ки ҳуқуқаш вайрон шудааст, имкон
медиҳад талаб намояд, ки зиёни ба ў расонидашуда товон карда шавад. Ин меъёр
ҳамчун қоидаи умумї буда, дар меъёрҳои махсуси Кодекси мазкур бо дарназардошти
хусусиятҳои муносибати мављуда мушаххас гардонида мешаванд.
Тавре маълум аст, ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданї аз асосҳои пешбининамудаи
қонун ва санади дигари ҳуқуқї, инчунин аз амали шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқї ба миён
меоянд, ҳарчанд дар қонун ё чунин аснод пешбинї нашуданд, вале тибқи асосҳои умумї
ва моҳияти қонунҳои гражданї ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданиро ба миён меоранд, ба
вуљуд меоянд.
Мувофиқи қисми 2, м. 328 КГ ЉТ, уҳдадорї аз шартномаҳо, дар натиљаи
расонидани зарар ва дар асосҳои дигари дар санадҳои қонунї нишондодашуда,
КГ ҶТ (қисми дуюм) аз 11 декабри соли 1999., № 885 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1999, № 12, мод. 323; с.
2002, № 4, қ. 1, мод. 170; с. 2006, № 4, мод. 194; с. 2009, № 12, мод. 821; с. 2010, № 7, мод. 540; с. 2012, № 7, мод. 699; с. 2013, № 7, мод.
505.
381 Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ. – Душанбе, 2015. –
С. 138.
382 Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: д.и.њ.,
профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 316.
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бармеояд. Уҳдадориҳо бояд ба таври дахлдор мутобиқи шартҳои уҳдадорї ва талаботи
қонун, дигар санади ҳуқуқї иљро карда шаванд ва ҳангоми набудани чунин шарт ва
талабот

мутобиқи

анъанаҳои

муомилоти

корї

ё

талаботи

муқаррарии

пешниҳодгардида анљом дода шаванд (м. 330 КГ ЉТ).
Замонат ҳамчун тарзи иљрои уҳдадорї аз шартномаи замонат дар ҳолати истисно
аз рўйи қонун ба вуљуд омада, бояд ба таври дахлдор иљро карда шавад. Вайрон
намудани уҳдадории мазкур аз љониби зомин ҳамчун ҳуқуқвайронкунии гражданї
дониста шуда, мувофиқан нисбат ба зомин љавобгариҳои гражданї-ҳуқуқї татбиқ
мегардад.
Љавобгарии гражданї – ҳуқуқї як намудани љавобгарии ҳуқуқї буда, нисбат ба
вайронкунандаи уҳдадорї дар намуди гузоштани гаронии гражданї-ҳуқуқї татбиқ
карда мешавад ва институти мазкур инкишофи муназзами муносибатҳои молумулкиро
таъмин менамояд. Қоидаҳои умумї оид ба ин институт дар боби 24 КГ ЉТ пешбини
шуда, ғайр аз он, вобаста ба шартномаҳо дар қисми дуюми Кодекси мазкур љавобгарии
гражданї инъикоси худро ёфтааст.
Вобаста ба мафҳуми институти љавобгарии ҳуқуқи гражданї дар таҳқиқотҳои
муҳаққиқон ақидаҳои гуногун пешниҳод шудаанд383.
Ба ақидаи профессор Раҳимзода М.З. «Вогузор намудани оқибати ногувор, ҳатто
дар намуди гаронии иловагї овардан, иљрои уҳдадорї (супоридани мол, пардохти
маблағ, расонидани маҳсулот ва ғайра) љавобгарї ба ҳисоб намеравад. Танҳо љуброни
зарар, љарима ва дигар гарониҳои ба ин монанд, љавобгарии гражданї - ҳуқуқї дониста
мешавад»384.
Љавобгарї дар ҳуқуқи гражданї ба шартномавї ва ғайришартномавї људо карда
мешавад385. Фарқи асосии ин ду шакл дар он зоҳир меёбад, ки ҳаљм ва намуди
љавобгарии ғайришартномавї танҳо дар қонун танзими худро меёбад ва ҳаљму шакли

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – С. 134-136; Васькин В.В.,
Овчиников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-прововая ответственность. – Владивосток, 1988. – С. 8-12.
Сангинов Д.Ш. Гражданско-прововая ответственность сторон в договоре возмездного оказания социальнокультурных услуг // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2014. – №3/1 (128). – С.151.
384 Рахимов М.З. Конечный резултать предпринимательства: теория и правовое регулирование. – Душанбе,
2007. – С. 228.
385 Муртазоқулов Ҷ.С., Мирзоев И.Ш. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми умумӣ. Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. –
Душанбе, 2010. – С. 82.
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љавобгарии шартномавї ҳам дар қонунгузорї ва ҳам дар шартҳои шартнома муқаррар
карда мешавад.
Тавре маълум аст, замонат уњдадорї мебошад, бинобар ин вайрон кардани он
асоси пайдошавии љавобгарї мегардад. Аз ин рў, истилоњи «љавобгарї» дар маънои
аслии калима – њамчун оќибати манфї барои зомин њангоми аз тарафи ў вайрон
кардани уњдадории аксессорї фањмида мешавад.
Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки замонат дар асоси шартнома ба вуљуд омада,
ҳангоми вайрон намудани шартномаи замонат аз љониби кредитор ва ё зомин
љавобгарии шартномавї ба вуљуд меояд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар КГ ЉТ оид
ба љавобгари тарафҳои шартномаи замонат љиҳати вайрон намудани уҳдадориҳояшон
ягон муқаррарот пешбинї карда нашудааст. Бинобар ин, дар ҳолати вайрон намудани
уҳдадорї ё ба таври дахлдор иљро накардани уҳдадорї аз љониби тарафҳо бо меъёрҳои
дигари КГ ЉТ танзим карда шудаанд.
Дар адабиёти ҳуқуқї як қатор шаклҳои љавобгарии гражданї–ҳуқуқиро номбар
менамоянд. Аз он љумла, Пугинский Б.И. чораҳои љавобгарии молумулкиро ба 4 шакл
људо намудааст:
1)

љуброни зарар;

2)

ноустуворона (љарима ва пеня);

3)

чораҳои хусусияти мусодирадошта;

4)

чораҳои алоҳидаи ғайрианъанавии љавобгарї.386

Шаклҳои чораҳои љавобгарии гражданї - ҳуқуқиро ба ҳам муттаҳид намуда,
Витрянкий В.В. дуруст қайд намудааст, ки «ба қатори шакл (чораҳо)-и љавобгарии
гражданї – ҳуқуқї бебаҳс љуброни зарар ва рўёнидан (пардохт)-и ноустуворона дохил
мешавад»387. Ақидаи мазкурро Брагинский М.И. дастгирї намуда, қайд мекунад, ки «2 шакли љавобгарї барои вайрон намудани уҳдадорї, ба таври дигар муљозоти

Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственной деятельности. – М.: Юридическая
литература, 1984. – С. 137.
387 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М., 2000. – С.
639.
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молумулкї мављуд аст: якум љуброни зарари расонидашуда ва дуюм пардохт
ноустуворона».388
Таҳти мафҳуми вайрон кардани уҳдадорї иљро накардан ё иљрои номатлуб (сари
вақт иљро накардан, норасоиҳои мол ва корҳо, вайрон кардани дигар шартҳо ё ки аз
моҳияти уҳдадорї бармеояд) дар назар дошта шудааст (м. 422 КГ ЉТ).
Қонунгузории амалкунандаи граждании Љумҳурии Тољикистон ду шакли
љавобгарии гражданї - ҳуқуқиро барои вайрон намудани уҳдадорї људо намудааст:
1) љуброни зарари расонидашуда;
2) пардохти ноустуворона.
Љуброни зарари расонидашуда шакли асосии љавобгарии гражданї - ҳуқуқї ба
шумор рафта, дар ҳама ҳолат мавриди татбиқ қарор гирифтанаш мумкин аст, агар дар
қонунгузорї ё шартнома тартиби дигар нишон дода нашуда бошад. Мувофиқи
талаботи м. 423 КГ ЉТ «Қарздоре, ки уҳдадориро вайрон кардааст, вазифадор аст ба
кредитор товони зиёни дар натиљаи вайрон кардани уҳдадорї расидаро пардозад.
Пардохти ноустуворона танҳо дар он маврид истифода бурда мешавад, ки дар
қонун ё шартнома пешбинї шуда бошад. Тарафҳо аз он љумла зомин ва кредитор
метавонанд, ки дар шартномаи замонат ҳангоми ҳангоми иљро накардан ё иљрои
номатлуби уҳдадорї, аз љумла дар ҳолати гузаронидани муҳлати иљро пардохти
ноустуворонаро пешбинї намоянд. Дар чунин ҳолат, ҳангоми вайрон шудани уҳдадорї
ба сифати љавобгарї пардохти ноустуворона татбиқ карда мешавад. Агар барои иљро
накардан ё иљрои номатлуби уҳдадорї ноустуворона муқаррар гардида бошад, пас зиён
дар қисми бо ноустуворона таъминнашуда рўёнида мешавад. Қонунҳо ва ё шартнома
ҳолатҳои зайлро пешбинї намуданашон мумкин аст: ҳангоме, ки танҳо рўёнидани
ноустуворона иљозат дода мешавад, вале на товони зиён; ҳангоме, ки товони зиён
метавонад ба маблағи пурра бар замми љаримаи ахдшиканї рўёнида шавад; ҳангоме,
ки мутобиқи интихоби кредитор ё љаримаи ахдшиканї ё товони зиён рўёнида мешавад.
Дар таљрибаи бастани шартномаи замонат дар баъзе ҳолатҳо оид ба пардохти
ноустуворона ҳангоми ба таври дахлдор иљро намудани уҳдадорї аз љониби зомин
Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2001. – С.
671.
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дарљ менамоянд, вале дар аксарияти шартномаҳои замонат он пешбинї наменамоянд,
зеро ки дар шартномаи асосї онро қайд намудаанд, ки дар ҳолати иљро накардан ё
номатлуб иљро кардан нисбати қарздор ноустуворона ситонида мешавад ва дар
таљрибаи бонкҳо аксарияти шартномаҳои замонат дар намуди уҳдадории пурра баста
мешаванд ва дар чунин маврид зомин уҳдадор мешавад, ки ноустуворонаро низ
пардохт намояд. Аммо қобили зикр аст, ки шартномаи замонат иловагї бошад ҳам,
дар ҳолати ба таври дахлдор иљро накардани он шахси алоҳидаи сеюм ба ҳисоб
меравад ва тарафҳо метавонанд, ки барои дар муҳлати муқарраргардида иљро
накардани уҳдадорї нисбат ба зомин иловатан ноустуворона муқаррар намоянд.
Дар аксарияти шартномаҳои замонат, аз он љумла дар шартномаи замонати
бонкҳо, аслан дар бандҳои 3-6 шартҳои дигар, вобаста ба намудҳои шартномаи замонат
зомин ва кредитор дар он тартиби ҳалли баҳсҳо ва шартњо оид ба љавобгарии тарафайн
барои вайрон кардани шартнома ва ѓайрањоро муайян менамояд. Дар аксарияти
шартномаҳои замонат қайд мегардад, ки баҳсҳои бамиёномада бо гуфтушуниди
тарафҳо ҳал мегарданд, агар бо роҳи гуфтушунид ҳал нагардид, он гоҳ баҳс дар суд
тибқи қонунгузорї ҳал карда мешавад389.
Ба љавобгарї ҳуқуқи гражданї кашидани қарздор барои вайрон кардани уҳдадорї
тибқи талаби кредитор анљом дода мешавад. Субъектони ба судҳои иқтисодї
мурољиаткунанда албатта соҳибкорони инфиродї, шахсони ҳуқуқии тиљоратї ва ё
шахсони ба фаъолияти соҳибкори алоқамандбуда мебошанд. Ҳамаи талаботи нисбат
ба зоминон, аз љониби субъектони фаъолияти соҳибкорї низ талаб карда мешаванд.
Таҳлили амалияи судии Суди иқтисодии вилояти Хатлон нишон дод, ки дар соли 2010
аз 61 парванда бо даъвои бонкҳо аз тарафи суди мазкур баррасишуда, оид ба даъвоҳо
вобаста ба тарзҳои қонеъ гардонидани иљрои уҳдадориҳо дахл доранд, даъвогарон
танҳо дар 6 ҳолат нисбат ба зомин мурољиат намудаанд, ҳамчунин дар соли 2011 аз 50
парванда 8-то, дар соли 2012 аз 33 парванда 5-то, дар соли 2013 аз 31 парванда 5-то, дар
соли 2014 аз 48 парванда 2-то, дар соли 2015 аз 48 парванда 4-то, дар соли 2017 аз 33
парванда 1-то, дар соли 2018 аз 49 парванда 12-то, илова бар ин дар соли 2016 аз 41
Эмомализода Н.Э. Ҷавобгарии зомин дар қонунгузории даврони соҳибистиқлолӣ ва амалияи судӣ //
Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷаллаи илмию иттилоотӣ). – 2021. – № 1-2. – С. 6978.
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парванда дар ягонтои даъвогарон нисбат ба замонат мурољиат накардаанд. Таҳлили
амалияи судии Суди иқтисодии шаҳри Душанбе бошад нишон дод, ки дар соли 2008 аз
9/0, дар соли 2009 аз 18 парванда даъвогарон танҳо дар 1 ҳолат нисбат ба зомин
мурољиат намудаанд, ҳамчунин дар соли 2010 аз 23/3, дар соли 2011 аз 17/4, дар соли
2012 аз 20/9, дар соли 2013 аз 26/5, дар соли 2014 аз 39/10, дар соли 2015 аз 43/9, дар соли
2016 аз 74/11, дар соли 2017 аз 59/15 парванда даъвогарон нисбат ба замонат мурољиат
кардаанд. Суди иқтисодии ВМКБ дар соли 2017 аз 24 парванда дар 2 ҳолат, дар 2018 аз
18 парванда нисбат ба 2 даъво аз зомин рўёниданро талаб намудаанд390.
Дар амалияи судї ҳолатҳо вобаста љуброни зарар аз ҳисоби зомин аз рўйи
шартномаи замонат кам ба назар мерасад, вале таљриба ҳолатҳои аз рўйи шартномаи
замонат рўёнидани маблағи кредитї бонкиро зиёд медонад. Аз он љумла, аз таъиноти
Суди иқтисодии вилояти Хатлон аз 29 майи соли 2018 дар бораи тасдиқ намудани
созишномаи оштї ва қатъ кардани истеҳсолоти парванда бо даъвои Филиали ЉСК
«Бонки Эсхата» ба љавобгарии соњибкори инфиродї - зомин НША, љавобгари дигар –
гаравдеҳ ВОҲ дар бораи рўёнидани кредити бонкї ба маблаѓи 7072,54 доллари ИМА
бо асъори миллї баробар ба 62422,95 сомонї, аз ҳисоби амволи ғайриманқули ба гарав
гузошташуда, даъвогар рўёнидани маблағи қарзро аз ҳисоби зомин ва гаравдеҳ талаб
намудааст ва тарафҳо бо шартҳои муайян ба созиш омадаанд, аз он љумла, љавобгарзомин НША уҳдадор шудааст, ки мутобиқи шартҳои созишномаи мазкур пардохти
зерин ќарзи асосї, фоиз ва ноустуворонаро ба маблаѓи умумї 1400 (як њазору чорсад)
доллари ИМА мутаносибан бо пули миллї 12578, 86 (дувоздањ њазору панљсаду
њафтоду њашт сомонию 86 дирам) сомонї-ро дар муњлати се моњ аз 1.06.2020-сол то
31.08.2020-сол пардохт намояд. Суд шартҳои созишро пурра қабул тасдиқ намуда,
истеҳсолоти парвандаро қатъ намудааст.
Дар аксарияти ҳолатҳо новобаста ба мављуд будани зомин, даъвогар ба суд оид ба
рўёнидани маблағи қарз аз ҳисоби амволи ба гаравгузошташуда талаб менамоянд. Ба
монанди, аз ҳалномаи Суди иқтисодии вилояти Хатлон аз 18 январи соли 2021
бармеояд, ки парвандаи иқтисодї бо даъвои Филиали ЉСК «Бонки Эсхата» дар ноҳияи
390
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Восеъ ба љавобгарии ТНЭ, љавобгари дигар ТБЭ ва шахси сеюм ТЭҚ дар бораи
рўёнидани кредити бонкї ба маблағи 14 300,97 доллари ИМА, баробар ба асъори
миллї 146 476 сомонї аз њисоби фурўши амволи ѓайриманќули багаравгузошташуда,
қонеъ карда шуда, аз ҳисоби љавобгар ТНЭ ва љавобгари дигар ТБЭ ба фоидаи
Филиали ЉСК «Бонки Эсхата» дар ноҳияи Восеъ, қарзи асосї ба маблағи 9157,28
доллари ИМА, фоизњои њисоб кардашуда ба маблаѓи 3143,69 доллари ИМА ва
љаримањои ањдшиканӣ ба маблаѓи 2 000 доллари ИМА, љамъ маблаѓи 14300, 97 доллари
ИМА мутаносибан бо асъори миллӣ баробар ба 126 277,56 сомонї рўёнида шудааст.
Аммо рўёниши маблағи қарзї аз ҳисоби фурўши амволи ба гаравгузошташуда манзили
истиқоматии воқеъ дар н.Восеъ, ки ба ТЭҚ тааллуқ дорад бо роҳи фурўш дар савдои
оммавї нигаронида шудааст. Ба ин монанд, тибқи ҳалномаи Суди иқтисодии вилояти
Хатлон аз 26 феврали соли 2021, парвандаи иқтисодї бо даъвои ЉСП «Спитамен Бонк»
нисбати соҳибкори инфиродї ҒТ ва зомин - ГР дар бораи рўёнидани 5954,63 доллари
ИМА маблағи қарз аз ҳисоби фурўши молу мулки ба гаравгузошташуда, қисман қонеъ
карда шуда, аз ҳисоби љавобгарон ҒТ ва зомин – ГР ба фоидаи даъвогар 5795,73
доллари ИМА бо пули миллї 54702,42 сомонї рўёнида шудааст. Вале рўёниши қарз аз
ҳисоби амволи ғайриманқули ба гаравгузошташуда нигаронида шудааст. Ғайр аз ин,
тибқи ҳалномаи Суди иқтисодии вилояти Хатлон аз 18 марти соли 2021, парвандаи
иқтисодї №1-101/2021 бо даъвои ЉДММ ТАҚХ «Финка» нисбати соҳибкори
инфиродї ҲС, зомин - ҲМ ва ҲБ дар бораи рўёнидани 13 320,57 доллари ИМА бо пули
миллї 125 724,87 сомонї маблағи қарз аз ҳисоби молу мулки манқул ва ғайриманқули
ба гаравгузошташуда, қисман қонеъ карда шуда, аз ҳисоби љавобгарон ҲС ва зомин ҲМ ба фоидаи даъвогар 12474,26 доллари ИМА, бо асъори миллї 117 737,06 сомонї
маблағи қарз рўёнида шудааст. Вале рўёниши қарз аз ҳисоби амволи ғайриманқули ба
гаравгузошташуда нигаронида шудааст. Инчунин, тибқи ҳалномаи Суди иқтисодии
вилояти Хатлон аз 20 марти соли 2021, парванда иқтисодї бо даъвои Филиали ЉДММ
ТАҚХ «Финка» дар шањри Бохтар ба љавобгарии соњибкори инфиродї ФМ,
љавобгарони дигар МР ва зомин – НС дар бораи рўёнидани кредити бонкї ба маблаѓи
3667,47 доллари ИМА бо асъори миллї мутаносибан баробар ба 34564,43 сомонї, аз
њисоби амволи ба гарав гузошташуда, қисман қонеъ карда шуда, аз ҳисоби ФМ ва
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љавобгари дигар – зомин НС ба фоидаи Филиали ЉДММ ТАҚХ «Финка» қарзи асосї
ба маблағи 2670,21 доллари ИМА, фоизҳои ҳисобшуда ба маблағи 391,74 доллари
ИМА ва љаримаи ҳисобшуда ба маблағи 100 доллари ИМА, љамъ маблағи 3161,95
доллари ИМА мутаносибан бо асъори миллї баробар ба 29 800, 11 сомонї рўёнида
шудааст. Дар ин баҳс низ рўёнидани маблағи қарз аз ҳисоби фурўши амволҳои манқули
тибқи шартнома ба гарав гузошташуда нигаронида шудааст391.
Аз мисолҳои таљрибаи судии номбурда дида мешавад, ки кредитор љиҳати
пардохти қарз аввал ба қарздор мурољиат намудааст, вале қарздор уҳдадорияашро ба
таври дахлдор иљро накардааст ва кредитор пардохти қарзро аз љавобгари дигар зомин талаб намудааст, вале зомин низ уҳдадориҳояшро иљро накардааст. Бинобар ин
кредитор љиҳати рўёнидани маблағи қарз ба суд мурољиат намуда, рўёниши онро аз
амволи гарав талаб намудааст, зеро љавобгарон уҳдадориҳояшонро ба таври дахлдор
иљро накардаанд.
Эҳтимол аст, ки сабабҳои асосии чунин эҳтиёткорї таваккали ба қадри имкон ва
бе кафолати таваккали худи зомин, инчунин умуман амалияи мураккаби таркибёфтаи
радди зомин ва ғайримаљбўрї қонеъ гардонидани талаботи кредиторон мебошад.
Охирин ба зарурияти оғози мурофиаҳои вазнин ва мушкили судї оварда мерасонад. Аз
таҳлили якчандсолаи парвандаҳо бо даъвоҳои бонкҳо дар судҳои иқтисодии љумҳурї
вобаста ба таъмини иљрои уҳдадориҳои иљронашуда ё номатлуб иљрошуда нишон
медиҳад, ки даъвоҳо нисбат ба зоминон дар муқоиса бо дигар намуди тарзи таъмини
уҳдадорї - гарав нисбатан кам ба назар мерасанд, новобаста ба он ки бонкҳо ҳамчун
қарздори иловагї қариб дар ҳама ҳолати љараёни кредитї зоминро низ љалб
менамоянд, вале дар охир даъво оид ба аз амволи гарав рўёнидани кредит пешниҳод
менамоянд. Ҳолати мазкури таљрибавї аз он шаҳодат медиҳад, ки зоминро қарздор дар
аксар ҳолат бовар кунонда танҳо барои расмї кардани гирифтани қарз љалб менамояд.
Дар чунин ҳолат зомин худро танҳо шахси дар шартнома имзо карда шуморида,
умуман масъулият эњсос намекунад, гарчанде қонунгузор дар ҳолати иљро накардани
уҳдадорї, иљрои онро аз зомин пешбинї намудааст. Фикр мекунем, ки сабаби асосии
нисбат ба зомин даъво пешнињод накардани кредиторон дар он мебошад, ки дар
391
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муқоиса бо гарав, замонат ба қадри кофї кафолати иљрои уҳдадориро таъмин карда
наметавонад ва зомин бошад аз надоштани фарҳанги ҳуқуқї аз даъво ба суд огоҳ шуда,
аз тарси он, ки ў низ дар шартнома имзо гузоштааст, пинҳон мегардад, ки ин ба сарсон
шудани кредитор ва мурофиаҳои мушкили судї оварда мерасонад. Ин амал албатта
кори кредиторро душвор мегардонад, бинобар ин ў аз ҳисоби гарав талаб кардани
иљрои уҳдадориро содда ва сарфаи вақт дониста, таъмини уҳдадориро бо роҳи гарав
афзалтар мешуморад.
Дар натиҷаи таҳлили ҳолатҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар таљрибаи
Љумҳурии Тољикистон айни ҳол воқеан замонат истифода бурда мешавад, вале
даъвогарон нисбат ба зомин кам даъво менамоянд, зеро нисбат ба иљрои уҳдадории аз
рўйи шартномаи замонат ба вуљудомадаро зомин дар кам ҳолатҳо таъмин менамояд.
Сабаби асосии он дар ин мебошад, ки амволҳо ба савдои оммавї бароварда мешаванд
ва тақдири онҳо маълум нест, ки оё онҳо бо нархи дар вақти бастани шартномаи аввала
ба фурўш бароварда мешаванд ё музоядаи такрорї гузаронида нархи амвол паст карда
мешавад, оё бо фурўши амволи талаботи даъвогар пурра қонеъ карда мешавад ё не.
Ғайр аз ин, ҳангоми ба фурўш нарафтани амвол кредитор оқибати ҳуқуқии амвол чи
мешавад, номаълум боқї мемонад, вале кредитор вақти зиёди худро дар ин амалиётҳо
бе натиља гузарониданаш аз имкон берун нест.
Дар давлатҳои хориљ нисбат ба амволи гарав аз ҳисоби зомин талаб намудани
уҳдадориро маъқултар мешуморанд. Зеро аз рўйи шартномаи замонат, аз ҳисоби зомин
ҳамчун тарзи таъмини шахсї, ки дар аксарияти давлатҳои аврупої шаҳрвандон
суратҳисоби бонкї доранд, дар сурати иљро накардан ё номатлуб иљро намудани
уҳдадории пулї аз љониби қарздори асосї, бо дарназардошти муҳлати муайяннамудаи
қонунгузорї ё шартномаи замонат, қарздор ҳақ дорад дар асоси шартномаи замонат бо
зикри шарт дар он дар мавриди эътироз надоштани кредитор уҳдадории пулии худро
бо роҳи ба ин суратҳисоб гузаронидани маблағ иљро намояд. Ғайр аз ин, чунин амалро
кредитор низ анљом дода метавонад.
Тавре Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси
Олии Љумҳурии Тољикистон 21-уми декабри соли соли 2021 иброз намудаанд: «Рушди
соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусї ва гардиши савдои хориљї аз
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манбаи бонкї вобаста мебошад, вале то ҳанўз дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзї,
солимгардонии манбаи бонкї ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти
зиёди ҳалталаб боқї мемонад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки љиҳати зиёд намудани қарзҳои
имтиёзноки дарозмуҳлат, хусусан, барои соҳибкории истеҳсолї, пешниҳоди
хизматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамї ва гузариши пурра ба
ҳисоббаробаркунии ғайринақдї, инчунин, ҳарчи бештар љалб кардани сармояи
дохиливу хориљї ба манбаи бонкї тадбирҳои қатъї андешида шаванд»392.
Мувофиқи Консепсияи иқтисоди рақамї дар Љумҳурии Тољикистон, љорикунии
њамаљонибаи технологияњои раќамї, аз љумла технологияњои пешќадам бояд асоси
таъмини рушди устувори иќтисодї ва рушди раќобатнокии байналмилалии кишвар
гардад. Раќамикунонии иќтисодиёт барои таъсиси модели нави рушди иќтисодї, љалби
сармояи хориљї, такон додан ба табодули намудњои мављуда ва рушди намудњои нави
истењсолот, тањкими тамоюли содиротї ва њамзамон ќонеъ гардонидани талаботи
дохилї бо роњи воридотивазкунї имконият фароњам меорад393.
Қобили зикр аст, ки амалисозии иқтисоди рақамї имкон медиҳад, ки
хизматрасониҳои давлатии рақамї, рушди соҳаҳои иқтисоди миллї, даромади буљет,
шаффофият, содагардонии расмиёт, омода кардани мутахассисони лаёқатноки соҳаҳои
гуногун, љалби технологияҳои муосир ва дар маљмуъ сатҳи зиндагии аҳолии кишвар
беҳтар гардад394.
Қобили зикр аст, ки Љумҳурии Тољикистон айни ҳол дар раванди амалишавии бо
ном «Иқтисодї рақамї» ва «Ҳукумати электронї» қарор дошта, фикр мекунем,
тамоюли ивазшавии ќолабњои раќамї имрўзҳо дар ҳама соҳаҳо, аз он љумла иқтисодї
мушоњида карда мешавад ва иќтисоди миллии кишварњои тараќќикарда пурра ба роњи
раќамї гузаштаанд. Аз ин рў, бо боварї гуфта метавонем, ки солҳои наздик бо татбиқи
Консепсияи иқтисоди рақамї дар Љумҳурии Тољикистон ва бо сиёсати дарҳои кушод ва
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
аз
21.12.2021
сол
//
[Захираи
электронӣ].
Манбаи
дастрасӣ:
http://www.president.tj/node/27417# devashtich (санаи муроҷиат: 12.01.2022).
393 Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Љумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019., № 642 // [Захираи
электронӣ]. Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. Манбаи дастрасӣ: URL:
http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.10.2021).
394 Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 аз 26
октябри соли 2021, №460 // [Захираи электронӣ]. Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия».
Шакли 7.0. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.10.2021).
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пешбаранда, нозукбинона ва саривақтии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои
миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон, инчунин васеъ
шудани љаҳонбинии ҳуқуқї, иқтисодї ва иљтимоии шаҳрвандон дар ҳуқуқи гражданї
тарзи таъмини шахсї, аз он љумла институти замонат ҳамчун тарзи таъмини шахсї
назар ба таъмини амволї бо рушди иқтисоди рақамї инкишоф ёфта, кредиторон аз
сарсону саргардон шудан ва вақти зиёди худро дар мурофиаҳои судї гузаронидан озод
мешаванд, ки ин ҳолат ба раванди оғози марҳилаи нави рушди соҳаҳои иқтисодї дар
мамлакат мусоидат менамояд.
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ХУЛОСА
Замонат яке аз институтњои ќадимаи њуќуќи граждани буда, дар сарчашмаҳои
таърихї - ҳуқуқии замонҳои қадим инъикоси худро ёфта, дар кодификатсияи муосири
њуќуќи граждании давлатњои манбаи њуќуќи континенталї љойи намоёнро ишѓол
менамояд. Дар Кодекси амалкунандаи граждании Љумњурии Тољикистон замонат
њамчун усули таъмини иљрои уњдадорї дар боби 22, зербоби 5, моддањои 390 – 396
инъикос ёфтааст. Дар асоси таҳқиқоти илмии масъалаҳои гуногуни институти замонат
дар Љумҳурии Тољикистон гузаронидашуда, ба хулосаҳои зерин омадем.
Аз рўйи таҳлили санадҳои таърихї-ҳуқуқии давлатҳои қадимї ва асрҳои миёна ба
монанди Қонуни Хаммурапї, Авесто (қисмати Вандидод), Институтсияи Гай ва дигар
сарчашмаҳои ҳуқуқї Рими Қадим, Қонуни Ману, Қонунномаи Сосониён, Қуръони
Карим ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломї, қайд менамояд, ки институти замонат дар
шакли маљмуи меъёрњои њуќуќї дар Ќонунномаи Хаммурапї инъикос гардида, он
њамчун «яке аз ќадимтарин уњдадорињои шартномавї» номида шуда, дар намуди
гарави зинда мављуд будааст. Сипас, институти мазкур дар Авесто қисмати Вандидод
инкишоф дода шуда, дар ҳуқуқи давлати Рими Қадим ба шакли муайяне, ки дар замони
муосир истифода мешавад, муқаррар шудааст. Дар ҳудудҳои Тољикистони таърихї
бошад, оғоз аз Авесто то Қонунномаи Сосониён ва сарчашмаҳои ҳуқуқи исломї
замонат ҳамчун тарзи иљрои уҳдадорї такмил ёфтааст. Яъне, институти замонат ҳамчун
тарзи иљрои уҳдадорї заминаашро аз замони Бобулистони қадим гирифта, аз љониби
ҳуқуқшиносони Рими қадим ташаккул дода шуда, сипас дар кишварҳои Аврупо ва
Осиё, аз он љумла дар Тољикистон, то ба имрўз ба шакли муосири худ расидааст. Ва он
аз рўйи манбаи ҳуқуқи давлатҳо дар қонунҳои алоҳида, кодексҳои гражданї, тиљоратї,
уложенияҳо дар боби уҳдадорї ва ё шартномаҳо пешбинї карда шуда, мавриди амал
қарор доранд. Дар натиљаи таҳқиқоти анљомдодашуда вобаста ба ташаккул ва рушди
институти замонатро дар ќонунгузории давлатҳои ҳудуди Тољикистон ба давраҳои
зерин људо намудан мумкин аст:
1. Замонат дар њуќуќи зардуштї – давраи қадимтарин ва то асрњои миёна
(Авесто, Ќонунномаи Сосониён); [4-М; 15-М]
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2. Замонат дар њуќуќи исломї (Қуръон ва таълимоти њуќуќї); [8-М]
3. Замонат дар давраи гузариш (Аморати Бухоро ва Генерал-губернатории
Туркистон); [5-М]
4. Замонат дар њуќуќи шўравї (1922-1991); [3-М; 5-М]
5. Замонат дар њуќуќи давлати соҳибистиқлоли Тољикистон (1991 - то имрӯз). [3М]
Мафҳуми замонат дар қонунгузории ҳар давлат ва адабиёти илмии соњаи илми
ҳуқуқи гражданї ба тарзҳои гуногун тафсир ва маънидод мегардад. Аз он љумла,
мафњуми замонат дар баъзе сарчашмањои меъёри њуќуќї ва илмии ватанию хориљї
аввалан аз нуқтаи назари шартнома, дар ќисмати дигар аз нуқтаи назари уҳдадорї ва
масъулияти зомин муайян карда шудааст. Дар қонунгузории амалкунандаи гражданї
Тољикистон мафҳуми замонат тавассути шартномаи замонат ифода гардидааст.
Дар таҳқиқот аз рўйи таҳлили илмї вобаста ба мафҳуми замонат аз рўйи
љавобгарии зомин тибқи шартнома дар илмї ҳуқуқи гражданї муайян карда шуд, ки се
консепсия мављуд аст:
1) консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш» – консепсияи мазкур дар навбати худ ба
ду қисми интерсессионї ва аксессорї - эквивалентї људо карда мешавад.
2) консепсияи «пешниҳоди љуброн»;
3) консепсияи омехта.
Мутобиқи консепсияи пешниҳоди ҳамарзиш, кредитор ҳуқуқ пайдо мекунад, ки
ба он чизе дар сурати бастани шартнома бо қарздор, ҳамчунин бо шахси сеюм - зомин
кўшиш мекард, ба даст орад. Агар консепсияи пешниҳоди ҳамарзиширо пайравї
намоем, ҳамчунин бояд эътироф кард, ки миқдори ашхоси ба сифати зомин
баромадкунанда мањдуд мешавад. Бинобар ин, дар адабиёти илмї мисолҳои чунин
маҳдудияти имконпазир дар самти таъминот, ки аз тарафи ташкилотҳои бонкї,
суғуртавї дода мешавад оварда шудаанд, масалан, дар сурати таъмини уҳдадориҳо оид
ба иљрои кори намудаш иљозатномавї – дар чунин ҳолатҳо, зомин низ вазифадор аст,
ки иљозатномаи махсус дошта бошад.
Камбудиҳои дар боло зикршуда дар консепсияи дуюми мафҳуми замонат, ки
консепсияи пешниҳоди љубронї мушоњида намегардад. Тибқи консепсияи мазкур
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зомин вазифадор нест, ки уҳдадории асосиро иљро намояд, балки ба иљро гардидани он
љавобгар аст, яъне, ба кредитор барои пардохт кардани маблағи баробар ба андозаи
зараре, ки ба вай дар натиљаи риоя нашудани уҳдадорї расидааст. Дар доираи
консепсияи мазкур муҳаққиқон, ки масъулияти зоминро ҳамчун ба таври истисно пулї
мешуморанд. Вале аз моҳияти қонунгузории гражданї бармеояд, ки аз рўйи табиат ва
моҳияти замонат он пулї ва ғайрипулї шуда метавонад.
Дар натиљаи таҳқиқоти гузаронидашуда вобаста ба мафҳуми институти замонат
муаллиф муайян намуд, ки аз онҳо бо дарназардошти шароити муосири љаҳонї
истифодаи консепсияи мувофиқ, яъне консепсияи омехта ба мақсад мувофиқ шуморида
мешавад, зеро он дар натиљаи омехта шудани консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш» ва
«пешниҳоди љуброн» ба вуљуд омадааст. Тибқи он масъулияти зомин бояд чун иљро аз
рўйи шартномаи замонат нисбат ба уҳдадориҳои пулї ва ғайрипулї, ҳамчун
шартномаи аз уҳдадории асосї људогардида фаҳмида мешавад, ки он дар натиљаи иљро
нагардидан ё ба таври номатлуб иљро шудани шартномаи асосї ба вуљуд меояд.
Ҳамчунин, мутобиқи қонунгузории граждании амалкунанда мафҳуми замонат ҳамчун
шартнома дода шудааст ва тибқи он шартномаи мазкур дутарафа, консенсуалї,
музднок ё бемузд шуда метавонад. [11-М]
Дар раванди таҳқиқот муайян карда шуд, ки таносуби замонат аз дигар
воситањои таъмини иљрои уњдадорињои граждании монанд, аз он љумла, ноустуворона,
гарав, нигоҳ доштан, байъона, кафолати бонкї, делкредер, авали чекї, ба худ ќабул
кардани ќарзи бегона ва суғурта мавриди таҳлил ва хулосабарорї қарор дода шудааст.
Масалан, таносуби замонат бо кафолати бонкї мушаххас карда шудааст, ки он тибқи
қонунгузории гражданї, бо як қатор хусусиятҳои махсуси худ, аз љумла предмет, асоси
пайдоиш, новобастагї ва мустаќилияти уњдадорињои кафил, аз рўйи субъект ва
инчунин оқибати иљро накардани он, аз замонат фарқ менамояд. Њангоми муайян
намудани таносуби замонат бо делкредер, фарќияти асосии ин конструксияњо дар
табиати њуќуќии онњо ифода меёбад: њангоми делкредер, комиссионер ќарздори ягонаи
комитент мебошад ва уҳдадор аст, ки иљрои шартномаро дар њаљми пурра тибќи
муќаррароти қисми 1 м. 930 КГ ЉТ анљом дињад. Замонат мављудияти муносибатњои
уњдадоркунандаро дар байни кредитор ва ќарздор пешбинї мекунад. [7-М]
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Оид ба тарзи бастани шартномаи замонат қобили қайд аст, ки шартномаи
замонат дар шакли як санади аз љониби тарафҳо имзошаванда буда, бо роҳи мубодилаи
санадҳо тавассути алоқаи почта, телеграфї, телетайп, телефонї, электронї ё дигар
навъи алоқа баста шавад, ки имкон медиҳад тарафҳои шартнома муайян карда шавад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки мақсади асосии талабот оид ба шакли шартномаи
замонат – ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба
муносибати ҳуқуқии таъминотии муносиб мебошад. Яъне, дар маљмуъ шартномаи
замонат шартномаи хаттие мебошад, ки дар он рақам ва санаи шартномаи асосї,
маълумот оид ба қарздор, кредитор ва табиати уҳдадории асосї инъикос гардида,
масъулияти зомин оид ба љавобгар будан дар назди кредитор барои иљрои ҳамин
уҳдадории асосї аз тарафи қарздор муқаррар шудааст, инчунин ҳуқуқҳо, шартҳо ва
асосҳои љавобгарии зомин муайян шудаанд. [10-М]
Мувофиќи назарияи ҳуқуқи гражданї таркиби муносибатњои њуќуќии гражданї
аз се – унсур: субъект, объект ва мазмуни ин муносибатњо иборат мебошад. Мазмуни
муносибатҳои марбут ба замонатро ҳуқуқу уҳдадориҳои субъектони он, ҳамчунин
амали иштирокчиёни муносибатҳои мазкур дар бобати ба амалбарории чунин ҳуқуқҳо
ташкил медиҳад. Моҳияти он дар иљро намудани амал аз љониби субъектони
муносибатҳои ҳуқуқї ё баръакс, яъне аз содир кардани ҳаракати иљтимоии зараровар
худдорї намудан иборат мебошад. Вале баъзе муқаррароту андешањои дар
ќонунгузорї ва таълимоти ҳуқуқї ба таври анъанавї истифодашаванда метавонанд оид
ба он тасаввуроти дигареро ба вуљуд оранд. Пеш аз њама, сухан дар бораи «уҳдадории
зомин» меравад. Аз назария ва амалияи истифодаи шартномаи замонат бармеояд, ки
ҳуқуқи талаботи кредитор ба талаб кардан аз шартномаи замонат ҳамеша аввал ба
ҳолати кондитсионї меафтад. Дар ин ҳолат, замонат уҳдадорї шуморида мешавад, ки
дар марҳилаи аввал шартї аст, дар сурати риоя накардани уҳдадории асосї бошад,
њангоме ваколати кредитор оид ба талабот ба зомин сифати татбиқшавандагиро касб
мекунад, марҳилаи дуюм фаро мерасад.
Ѓайр аз муносибатњо аз шартномаи замонат дар ин соња мављудияти
муносибатњои байни ќарздор аз рўйи уњдадории асосї ва зомин, ки ба таркиби
шартномаи мавриди тањќиќшаванда дохил намешавад имкон доранд, зеро ќарздор дар
178

ин шартнома иштирок намекунад, аммо рушди муносибатњои њуќуќии дар асоси он
пайдошаванда воқеан аз ў вобаста мебошад. Мањз ќарздор, чун ќоида, ба имзо
расидани шартномаи замонатро ташкил мекунад ва иљро накардан ё иљрои номатлуби
ў боиси гузариши муносибатњои њуќуќии уњдадории аксессорї ба давраи дуюм
мегардад, дар ин ваќт њуќуќи талаботи ба ќарздор мансуббуда хосияти
амалинашавандагиро мегирад. Муносибати онҳо метавонад, ки бо шартнома оид ба
пешниҳоди замонат расмї карда шавад.
Дар таљриба масъалањои бо муњтавои гуногуни шартнома оид ба пешниҳоди
замонат, шартномаи замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда ва шартномаи
замонат баҳсталаб мебошанд. Вале қобили қайд аст, ки шартнома оид ба пешниҳоди
замонат байни қарздор ва зомин (шартномаи хизматрасонї дониста мешавад) баста
шуда, шартномаи замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда байни кредитор ва
зомин баста мешавад. Дар таљриба шартнома оид ба пешниҳоди замонат бо
шартномаи замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда ва ё шартномаи замонат,
инчунин шартнома аз рўйи уҳдадории асосї бо ҳам алоќаманд, бо роњи имзо кардани
њуљљати ягона: «шартномаи замонати сетарафа» њаллу фасл карда мешавад. Вале
якљоякунии оддии матнњои се шартномаи мухталиф ба як санад аз анљомёбии аҳди
сетарафа ва ё аз пайдошавии шартномаи омехта шањодат намедињад. Ба њар њол, дар
бораи се аҳди мухталиф, ки боиси пайдоиши муносибатњои њуќуќии дахлдор бо танзим
ва таркиботи субъектии гуногун мегарданд, сухан меравад. Яъне, муносибатҳои
уҳдадорї 1) байни кредитор ва қарздор аз рўйи уҳдадории асосї (таъминшаванда); 2)
байни қарздор ва зомин (уҳдадорї аз рўйи пешниҳоди шартномаи замонат; 3) байни
кредитор ва зомин (уҳдадорї аз рўйи шартномаи замонат). [9-М]
Замонат ҳамчун яке аз тарзҳои таъмини иљрои уҳдадорї муносибати зомин ва
кредиторро ба танзим медарорад. Иштирокчиёни шартномаи замонат – субъектони
муносибатњои њуќуќї оид ба замонат мебошанд. Ба ҳайси субъекти шартномаи замонат
кредитор ва зомин, ба сифати онҳо – шахсони воқеї, ҳуқуқї ва давлат (дар симои
мақомотҳои алоҳида ва корхонаҳои давлатї) баромад карда метавонанд. Дар
шартномаҳои вобаста ба қарзи давлатї истилоҳи замонат кам истифода шуда, бештар
кафолат истифода бурда мешавад. Аммо қобили қайд аст, ки шартномаҳои мазкур аз
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рўйи хусусияти ба аломатҳои замонат мутобиқанд. Ба монанди, Шартномаи №
00Y7621210000А байни Ҳукумати ЉТ ва Ширкати «Huawei Technologies Co. Ltd.»,
тибқи банди 3.6-и шартномаи мазкур Фармоишгар (Ҳукумати ЉТ дар шахсияти ВКД
ЉТ) љиҳати љуброн зарар ба Ширкат кафолат (замонат) додааст.
Давлат ҳамчун субъекти махсус замонат дода метавонад, вале барои таваккали
пардохт шудани қарзи замонатдодашуда нисбат ба қарздор дорои хусусияти махсус
мебошад. Яъне давлат як қатор шартҳо, пеш мегузорад, ки бояд тарафи қарздор ба онҳо
љавобгў бошад. Илова ба ин, шартномаҳои замонате, ки корхонаи давлатї мебандад,
бо пешбурди хољагидорї ва идораи оперативї асоснок карда шуда, шартномаҳое
мебошанд, ки бояд хеле эҳтиёткорона баста шаванд, зеро чунин корхонаҳо соҳибмулки
моликияти худ набуда, ҳуқуқ надоранд бе розигии мақомоти салоҳиятдор, он
моликиятро ихтиёрдорї намоянд. Аз ин бармеояд, ки шартномаи замонати бе чунин
розигї басташуда, мувофиқи м. 193 КГ ЉТ беэътибор мебошад. Ҳамчунин, корхонаи
давлатї фаъолияташро тибқи оиннома пеш мебарад. Амалияи судї аз он асос мегирад,
ки қонун нисбат ба корхонаи махсуси давлатї қобилияти ҳуқуқии махсусро пешбинї
кардааст, аммо ба бастани аҳдҳо, ки ба мақсад ва мавзуи фаъолияти он, ба қонуни
муайян мухолиф мебошад, ҳуқуқ надоранд. Судҳо ҳангоми баррасї намудани
парвандаҳои мушаххас мувофиқан бояд ба шакли фаъолият ва оинномаи онҳо диққати
махсус диҳанд. [6-М]
Муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба замонат аз лаҳзаи бастани шартнома оғоз
гардида, дар натиљаи иљро намудани он аз љониби қарздори асосї ва ё зомин қатъ
мегардад. Тибқи муқаррароти қисми 2, м. 396 КГ ЉТ қатъи замонат зимни додани
розигии зомин ба кредитор дар бораи қарздори нав, ҳамчун қоидаи умумї гуфтан
мумкин аст, ки тибқи қисми 1, м. 420 КГ ЉТ аз љониби қарздор ба дигар шахс
гузаронидани қарз танҳо бо розигии кредитор иљозат дода мешавад. Муқаррароти
қисми 2, м. 396 КГ ЉТ бошад, сухан дар бораи ба шахси дигар гузаронидани қарзи бо
замонат таъминшудаи уҳдадорї меравад. Яъне, ин меъёрҳо ба фавти қарздори асосї
ягон алоқа надоранд, зеро дар ҳолати фавти қарздор розигии кредитор гирифта
нашудааст, дар ин ҳолат гирифтани розигї имкон надорад, ва ба таври автоматї қарз
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ба ворисони қарздори асосї мегузарад. Бинобар ин, ҳолати зикршуда дар институти
замонат нозукии худро дорад.
Шартномаи замонат ҳамчунин дар як қатор ҳолатҳо, ба монанди: 1. иљрои
матлуби уҳдадорї аз љониби қарздори асосї ё зомин; 2. агар қарздор ва кредитор ба як
шахс мувофиқ ояд; 3. ҳангоми муфлисшавї ва барҳам хўрдани қарздори асосї ё зомин;
4. агар шартнома аз рўйи уҳдадории асосї беэътибор дониста шуда бошад; 5. дар
ҳолати тағйир ёфтани ин уҳдадорї, ки боиси афзудани масъулият ё бидуни розигии
зомин ба ў дигар оқибатҳои номусоид меоранд (дар қисми тағйирёфта); 6. розигї
надодани зомин оид ба масъулияти қарздори нав; 7. ҳангоми радди кредитор, қабули
дурусти иљроро аз љониби зомин ё қарздори асосї; 8. бо гузаштани муҳлат; 9.
бахшидани қарз; 10. қатъи уҳдадорї ҳангоми имконнопазирии иљро;

11. қатъи

уҳдадорї дар асоси асноди мақомоти давлатї ва дигар ҳолатҳо, ќатъ мегардад. [12-М]
Замонат тибқи ҳуқуқи граждании Љумҳурии Тољикистон дар асоси шартнома ба
вуљуд омада, ҳангоми вайрон намудани шартномаи замонат аз љониби кредитор ва ё
зомин љавобгарии шартномавї ба вуљуд меояд. Тибқи КГ ЉТ оид ба љавобгарии
тарафҳои шартномаи замонат љиҳати вайрон намудани уҳдадориҳояшон ягон
муқаррарот пешбинї карда нашудааст. Бинобар ин, дар ҳолати вайрон намудани
уҳдадорї ё ба таври дахлдор иљро накардани уҳдадорї аз љониби тарафҳо бо меъёрҳои
дигари КГ ЉТ танзим карда шудаанд. КГ ЉТ ду шакли љавобгарии гражданї –
ҳуқуқиро барои вайрон намудани уҳдадорї људо намудааст:
1) љуброни зарари расонидашуда;
2) пардохти ноустуворона.
Дар таљрибаи Тољикистон айни ҳол воқеан замонат истифода бурда мешавад,
вале тавре дар таҳқиқот таҳлил намудем, даъвогарон нисбат ба зомин кам даъво
менамоянд, зеро нисбат ба иљрои уҳдадории аз рўйи шартномаи замонат ба
вуљудомадаро зомин дар баъзе ҳолатҳо таъмин менамояд. Сабаби асосии он ин бо
фурўши амволи гарав талаботи даъвогар қонеъ карда мешавад. Вале дар ин ҳолат низ
мушкилотҳои ҳалталаб ба назар мерасанд. Аз он љумла, амволҳо ба савдои оммавї
бароварда шуда, тақдири онҳо маълум нест, ки оё онҳо бо нархи дар вақти бастани
шартномаи аввала ба фурўш бароварда мешаванд ё музоядаи такрорї гузаронида
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нархи амвол паст карда мешавад, оё бо фурўши амволи талаботи даъвогар пурра қонеъ
карда мешавад ё не. Инчунин, ҳангоми ба фурўш нарафтани амвол кредитор оқибати
ҳуқуқии амвол ва талаботи воқеии кредитор чи мешавад, номаълум боқї мемонад,
аммо кредитор вақти зиёди худро дар ин амалиётҳо бе натиља гузарониданаш аз имкон
берун нест.
Дар давлатҳои хориљї нисбат ба амволи гарав аз ҳисоби зомин талаб намудани
уҳдадориро маъқултар мешуморанд. Зеро аз рўйи шартномаи замонат, аз ҳисоби зомин
ҳамчун тарзи таъмини шахсї, ки дар аксарияти давлатҳои аврупої шаҳрвандон
суратҳисоби бонкї доранд, дар сурати иљро накардан ё номатлуб иљро намудани
уҳдадории пулї аз љониби қарздори асосї, бо дарназардошти муҳлати муайяннамудаи
қонунгузорї ё шартномаи замонат, қарздор ҳақ дорад дар асоси шартномаи замонат бо
зикри шарт дар он дар мавриди эътироз надоштани кредитор уҳдадории пулии худро
бо роҳи ба ин суратҳисоб гузаронидани маблағ иљро намояд. Ғайр аз ин, чунин амалро
кредитор низ анљом дода метавонад.
Тавре Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї
Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон 21-уми декабри соли
соли 2021 иброз намудаанд: «Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши
хусусї ва гардиши савдои хориљї аз манбаи бонкї вобаста мебошад, вале то ҳанўз дар
самти татбиқи сиёсати пулию қарзї, солимгардонии манбаи бонкї ва пешниҳоди
қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқї мемонад. Аз ин лиҳоз,
зарур аст, ки љиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат, хусусан, барои
соҳибкории истеҳсолї, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо истифода аз
технологияҳои рақамї ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдї, инчунин,
ҳарчи бештар љалб кардани сармояи дохиливу хориљї ба манбаи бонкї тадбирҳои
қатъї андешида шаванд».
Қобили зикр аст, ки Љумҳурии Тољикистон айни ҳол дар раванди амалишавии бо
ном «Иқтисоди рақамї» ва «Ҳукумати электронї» қарор дошта, фикр мекунем,
тамоюли ивазшавии ќолабњои раќамї имрўзҳо дар ҳама соҳаҳо, аз он љумла иқтисодї
мушоњида карда мешавад ва иќтисоди миллии кишварњои тараќќикарда пурра ба роњи
раќамї гузаштаанд. Аз ин рў, бо боварї гуфта метавонем, ки солҳои наздик бо татбиқи
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Консепсияи иқтисодї рақамї дар Љумҳурии Тољикистон ва бо сиёсати дарҳои кушод ва
пешбаранда, нозукбинона ва саривақтии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои
миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон, инчунин васеъ
шудани љаҳонбинии ҳуқуқї, иқтисодї ва иљтимоии шаҳрвандон дар тарзи таъминии
ҳуқуқи гражданї, аз он љумла институти замонат ҳамчун тарзи таъминї шахсї назар ба
таъмини амволї бо рушди иқтисодї рақамї инкишоф ёфта, кредиторон аз сарсону
саргардон шудан ва вақти зиёди худро дар мурофиаҳои судї гузаронидан озод
мешаванд, ки ин ҳолат ба раванди оғози марҳилаи нави рушди соҳаҳои иқтисодї дар
мамлакат мусоидат менамояд. [16-М]
Дар асоси омўзиши пањлуњои назариявї ва амалии институти замонат дар ҳуқуқи
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин хулосањои илмї пешнињод карда мешаванд:
1. Манбаъҳои таърихї-ҳуқуқї ва муосири истифодакардаи муаллиф аз он
шањодат медињанд, ки пайдоиш ва ташаккули институти замонат аз замонҳои
пайдоиши аввалин давлатҳо оѓоз гардида, то замони муосир идомат ёфтааст. Аз
омўзиши њамаљонибаи сарчашмањои илмї бармеояд, ки аввалин маротиба замонат дар
Рими Ќадим пайдо нашудааст. Ба таври илмї собит гардид, ки замонат ҳамчун тарзи
анъанавии таъмини иљрои уҳдадорї аз Қонунномаи шоҳ Хаммурапї (Бобулистони
қадим) ва Авесто сарчашма мегирад. Бояд ќайд намуд, ки институти мазкур давра ба
давра ташаккул ёфта, дар ҳуқуқи римї бо талаботи муайян, мазмуну моњияти мушаххас
ва шакли рушдёфтаи худ мерасад. [1-М; 3-М; 4-М; 5-М; 8-М; 13-М; 14-М; 15-М]
2. Дар асоси таҳқиқи мафҳуми институти замонат дар илми ҳуқуқи гражданї
муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки бозгўии илмии ин мафњуми њуќуќї мушаххас ба
назар намерасад. Аз ин рў, шарњи илмии ин мафњумро ба таври зайл пешниҳод мекунад:
«Замонат – ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї ва яке аз тарзи таъмини шахсї,
шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли хаттї баста
шуда, дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадорї тибқи шартномаи асосї аз тарафи
қарздор, таъмини иљрои уҳдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба зомин ҳамчун қарздори
иловагї гузашта, охирин дар ҳаљми муқаррарнамудаи шартномаи замонат пурра ё
қисман љавобгар мегардад». [11-М]
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3. Хусусияти хоси институти замонат дар таносуб бо дигар воситањои таъмини
иљрои уњдадорињои гражданї дар Тољикистон, аз он љумла, ноустуворона, гарав, нигоҳ
доштан, байъона, кафолати бонкї, делкредер, ба худ ќабул кардани ќарзи бегона ва
суғурта мавриди таҳлил ва хулосабарорї қарор дода шудааст. [7-М]
4. Шартномаи замонат дар шакли хаттї баста шуда, имкон медиҳад тарафҳои
шартнома муайян карда шуда, мақсади асосии талабот оид ба шакли хаттии шартнома
– ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба муносибати
ҳуқуқии таъминотї мебошад. [10-М]
5. Айни замон дар таљрибаи судї вобаста ба мушаххас намудани масъулияти
зомин, уҳдадории ў тибқи шартномаи замонат ва тартиби муайян кардани љавобгарии
зомин зарурати қабули Қарори Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иқтисодї, ки зимни
баррасии баҳсҳо хусусияти ҳатмї доранд, ба вуљуд омадааст, зеро чунин санади
тавзењоти дастурии зинањои олии судї то имрўз қабул карда нашудаанд, ки ин ҳолат
баррасии ин қабил парвандаҳоро дар суд мушкил мегардонад. [9-М]
6. Давлат ҳамчун субъекти хусусиятноки муносибатҳои ҳуқуқи гражданї ба
шумор меравад, ки чунин њолат таъсири худро ба муносибатҳои вобаста ба шартномаи
замонат бавуљудомада низ мерасонад. Хусусиятҳои људогонаи иштироки давлат
ҳамчун субъектҳои муносибатҳои мазкур дар қонунгузорї пешбинї гардидааст. Ғайр аз
ин, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқї ва санадҳои зериқонунї, инчунин дар шартномаҳои
вобаста ба қарзи давлатї истилоҳи замонат кам истифода шуда, бештар ба љойи он
мафњуми кафолат истифода бурда мешавад, вале аз рўи моҳият, тибқи қонунгузории
граждании мамлакат истифодаи мафњуми замонат дар ин њолатњо дуруст мебошад. [6М]
5. Масъалаи ќатъ гардидани замонат дар њолате, ки агар ќарздор дар уњдадории
асосї бинобар давомнокии њуќуќии универсалї иваз карда шавад, нисбатан бањснок
мебошад. Дар таљрибаи судї муносибате мушоњида мегардад, ки тибќи он агар зомин
розигии худро барои љавобгарї ба љойи ќарздори нав изњор накунад, он гоњ ивазкунии
ќарздор дар уњдадории асосї дар натиљаи давомнокии њуќуќии сингулярї замонатро
ќатъ мекунад. Ѓайр аз ин, агар сухан дар бораи мерос (ворисї) равад, судњо бо
дарназардошти меъёрњои диспозитивии м. 392 КГ ЉТ ва дар асоси ќоидањои
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императивии м. 1187 КГ ЉТ, ки ворисони меросро ќабулкарда оид ба ќарзи
меросдињанда дар њудуди арзиши амволии меросии ба онњо гузашта љавобгар
мебошанд, њаљми масъулияти зоминро бо њаљми масъулияти ворис мањдуд мекунанд.
Аз моҳияти меъёри қисми 2, м. 396 КГ ЉТ бармеояд, ки он амали худро танњо дар
њолати қабули њуќуќи сингулярї (қисмї) пањн мекунад, муносибати ҳуқуқи универсалї
дар мавриди замонат бошад мавриди танзим қарор дода нашудааст. Аз ин рў,
зарурияти мушаххаснамої дар қонунгузорї љой дорад. [12-М]
Ҳангоми вайрон гардидани шартномаи замонат аз љониби кредитор ва ё зомин
љавобгарии шартномавї ба вуљуд меояд ва қонунгузории амалкунандаи граждании ЉТ
барои вайрон намудани уҳдадорї љуброни зарари расонидашуда ва пардохти
ноустуворонаро муқаррар намудааст. Дар амалияи судї ҳолатҳо вобаста љуброни зарар
аз ҳисоби зомин аз рўйи шартномаи замонат кам ба назар мерасад, вале таљриба
ҳолатҳои аз рўйи шартномаи замонат рўёнидани маблағи кредитї бонкиро зиёд
медонад. [16-М]
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ТАВСИЯЊО
оид ба истифодаи амалии натиљаҳои таҳқиқот
Дар натиљаи омўзиш, баррасї ва таҳқиқоти замонат дар ҳуқуқи граждании
Љумҳурии Тољикистон таклиф ва тавсияҳои амалиеро пешнињод менамоем, ки дар
оянда барои такмил додани қонунгузории граждании Љумҳурии Тољикистон, таҳияи
барномаҳои таълимї, стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатї, рушди соҳаҳои
воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусї, махсусан дар самти таъмини иљрои
уҳдадорї ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї дар қонунгузорї ва таљрибаи судии
кишвар хизмат мекунанд.
Тањлили меъёрҳои қонунгузорї оид ба институти замонат моро ба хулоса меорад,
ки дар ќонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як ќатор холигињо вуљуд
доранд ва бартараф намудани онҳо бо роҳи пешниҳодҳо дар қонунгузории мамлакат
истифодаи амалии натиљаҳои таҳқиқотро нишон медиҳад. Аз ин сабаб, љиҳати аз байн
бурдани холигї ва рафъи камбудиҳо дар қонунгузорї вобаста ба мафҳум ва предмети
шартномаи замонат пешниҳод менамоем, ки моддаи 390 КГ ЉТ дар таҳрири нав чунин
ифода карда шавад:
«1. Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори
дигар шахс барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадорї ҳангоми иљро накардан ё
иљрои номатлуби он љавобгар бошад.
2. Шартномаи замонат метавонад, барои таъмини уҳдадориҳои пулї ва ё
ғайрипулї, инчунин љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шавад. Шартҳои
замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда баста шуда, дар он ҳолат мувофиқашуда
ҳисобида мешаванд, ки агар дар шартномаи мазкур истинод ба шартномаи асосии
таъминшавандаи мављудбуда ё дар оянда ба вуљуд меомада, мављуд бошад ва муайян
кардани амали зомин ҳангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби уҳдадории асосї
мумкин бошад.
Танҳо талаботи ҳаққонї метавонад бо замонат таъмин карда шавад.
3. Гузашт кардани кредитор аз ҳуқуқи худ аз рўйи шартномаи замонат ба шахси
дигар роҳ дода мешавад, агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор аз рўйи
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уҳдадории асосї, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда бошад». [10М;11-М]
Мақсади шартномаи замонат ин ба худ қабул намудани љавобгарии иљрои
уҳдадории шахси дигар ҳангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби он буда, нисбат ба
кафолати бонкї васеъ мебошад, дар ҳолати қобили пардохт будани қарздори асосї
кредитор њуќуќ надорад, ки ќонеъ гардонидани талаботи худро аз рўйи уҳдадории
асосї аз зомин талаб намояд. Аз ин рў, пешниҳод менамоем, ки номи моддаи 392 ба
«Љавобгарии зомин» иваз карда шуда, моддаи мазкур дар таҳрири нав чунин ифода
карда шавад:
1. Ҳангоми иљро нанамудан ё иљрои номатлуби бо замонат таъмин кардани
уҳдадорї зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти субсидарии
зоминро пешбинї накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак љавобгар мебошанд.
2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин
дар назди кредитор баробари қарздор, аз љумла дар пардохти фоиз, љуброни харољоти
судї оид ба руёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиљаи уҳдадориро иљро
нанамудан ё номатлуб иљро кардани қарздор расидааст, љавобгар мебошад.
Зомин њуќуќ дорад, ки уњдадории бо замонат таъминшударо иљро накунад, то
лањзае ки кредитор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо роњи бањисобгирии
он бар муќобили талаботи ќарздор гирад.
3. Ашхосе, ки якљоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тартиби
дигаре пешбинї нашуда бошад, дар назди кредитор якљоя љавобгаранд.
4. Агар замонати аз љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро шахси воқеї ва ё
ҳуқуқие, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї анљом медиҳад, ба уҳда
гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, зомин
дар назди кредитор дар доираи маблағи дар замонатнома (ё шартномаи замонат)
зикршуда масъулият дорад.
5. Ҳангоми гум кардани таъмини уњдадории асосии дар лањзаи пайдошавии
замонат мављудбуда ва ё бадшавии шартњои таъмини он тибќи уњдадорї, ки аз
кредитор вобаста мебошад, зомин аз љавобгарї ба њамон андозае озод мегардад, ки ба
он андоза ў метавонист љубронро (м. 394) аз њисоби таъмини гумшуда талаб намояд.
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6. Ҳангоми фавти қарздор зомин аз рўйи уҳдадорї наметавонад, ки ба
љавобгарии маҳдуди ворисони қарздор аз рўйи қарзи меросгузор истинод биёрад. [6-М;
9-М; 12-М]
Яке аз масоили мубрами шарномаи замонат ин тартиб ва асосњои ќатъ
гардидани он мебошад. Уҳдадории асосї метавонад, ки тағйир ёбад, вале ин дар бисёр
мавридҳо бе розигї ва огоҳонидани зомин анљом дода мешавад, дар ҳоле ки ҳангоми
иљро накардан ва ё номатлуб иљрои намудани уҳдадорї зомин љавобгар мегардад ва ин
ҳолат ба ҳуқуқу уҳдадориҳои зомин бетаъсир намемонад. Ғайр аз ин, ҳолати қатъгардии
шартномаи замонат ҳангоми фавти қарздор дар таљриба ва қонунгузорї нозукии худро
дорад. Љиҳати таъмини ҳуқуқ ва уҳдадории тарафҳо шартномаи замонат пешниҳод
менамоем, ки дар сархати 2, қисми 1 м. 396 КГ ЉТ чунин илова карда шавад:
«Дар ҳолати чунин таѓйироти уњдадории бо замонат таъминшуда бидуни
розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар оќибатњои нохуш барои
зомин мешавад, зомин тибќи шартњои ќаблї љавобгў мебошад».
Дар банди 2, қисми 2, м. 396 КГ ЉТ чунин илова карда шавад:
«Розигии зомин љиҳати љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав бояд чунон
дақиқ бошад, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар ҳолати гузариши
қарз ба онҳо, замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян карда шавад».
Қисми 4-и м. 396 КГ ЉТ чунин илова карда шавад:
«Фавти қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқї – қарздор шартномаи
замонатро қатъ наменамояд». [12-М]
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