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МУЌАДДИМА 

Мубрам будани мавзуи (предмет) тањќиќот. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

фарҳанг ба эҳтироми шаъну шарафи инсон, таъмини озодии интихоби ҳар як 

узви ҷомеа аз шаклҳои иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ ва эҷодӣ асос меёбад. 

Давлат баробарии имконияту шароитро барои рушди фарњангии 

шањрвандон таъмин намуда, самтњо, мазмун ва шаклњои дастгирии давлатии 

фарњангро бо назардошти анъанањои миллї, сатњи рушди сиёсию иќтисодии 

љомеа муайян мекунад. 

Дар асоси Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Љумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2018-2028 њифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ, тақвияти соҳибихтиёрӣ ва давлатдории миллӣ, таҳкими 

идоракунии давлатӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ, рушди маориф ва илм, 

фарҳанг, кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, баробарӣ ва гуногунии 

шаклҳои моликият, рушди соҳибкорӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва сулҳу 

суботи ҷомеа вазифаҳои аввалиндараљаи сиёсати ҳуқуқии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мебошанд1. 

Заминаи ҳуқуқии таваҷҷуҳи хосса ба соҳаи фарҳанг ва дастгирии 

давлатии он муқаррароти конститутсионӣ мебошад. Дар асоси моддаи 40 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар 

ҳаёти фарҳангии ҷомеа, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз 

дастовардҳои онҳо истифода кунад2.  

Дар суханронии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ќасри 

фарҳанги ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд иброз намуда буданд, ки: «Дар 

натиҷаи тадбирҳои андешидаи Ҳукумати мамлакат, дар доираи татбиқи 

ҳадафҳои стратегӣ – расидан ба истиқлоли энергетикӣ, ҳифзи амнияти 

озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, хусусан, дар зарфи солҳои 

 
1 Ниг.: Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018., 

тањти №1005 // Мањзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.06.2020). 
2 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. – Душанбе, 2016. – С. 15. 
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охир рушди ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷомеа таъмин ва сатҳу сифати зиндагии 

мардуми кишварамон хеле беҳтар гардид. Рушди устувори иқтисоди миллӣ 

ба мо имкон фароҳам овард, ки ба пешрафти соҳаҳои иҷтимоиёт, аз ҷумла 

фарҳанг ва бунёду азнавсозии иншооти соҳа таваҷҷуҳи бештар зоҳир 

намоем»3. 

Дар шароити муосир ноил шудан ба маќсањои сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

фарҳанг, назорати доимии вазъи ҷомеа ва сатҳи рушди фарҳангии онро талаб 

мекунад. Мутобиќи Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30 

декабри соли 2005, тањти №501 ба вуљуд овардани шароитњои њуќуќї барои 

њарчи бештар љалб намудани маблаѓњои сармоягузорони љумњуриявї ва 

хориљї, пули бонкњо, даромадњо аз шаклњои фаъолияти пулии фарњангї ва 

хизматрасонии пулї яке аз њадафи нињоиии таъмини молиявї ва моддї-

техникии соњаи фарњанг буда, њалли якчанд масъалањоро талаб мекунад: 

низоми нави идоракунии санъат ва маркетинг таъсис дода шавад, хадамоти 

фарњангї-фароѓатї густурда, гуногунранг ва барои кулли гурўњњои иљтимоии 

ањолї дастрас, шаффоф гардонида шавад. Дар ташкили хадамоти фарњангї-

фароѓатї ба инкишофи шаклњои моликияти ѓайридавлатии муассисањои 

фарњанг ва санъат диќќати махсус дода шавад, низоми андозгузорї мувофиќи 

ќонуни андоз ва усулњои њавасмандкунии сармоягузорон, метсенатњо, 

шахсони људогона, созмонњои ѓайрињукуматии ватанї ва фондњои 

байналмилали, такмил дода шаванд4. 

Бо ин назардошт, дар соҳаи фарҳанг вазифаҳои ҳам табиати иҷтимоӣ ва 

ҳам иқтисодӣ гузошта шудаанд, ки ин аз зарурати фаъол кардани потенсиали 

фарҳангии Тољикистон, афзоиши сифатии ниёзҳои фарҳангӣ ва истироҳати 

шаҳрвандон ва ҳамоҳангсозии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои 

алоҳидаи он гувоњї медињад.  

Биниши рушди минбаъдаи сармояи инсонӣ дар Стратегияи миллии 

 
3 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ќасри фарҳанги ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд аз 14.09.2020 сол [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://president.tj/node/23845 (санаи муроҷиат: 02.11.2020). 
4 Ниг.: Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2005, тањти №501 // Мањзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 13.06.2020). 

http://president.tj/node/23845
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рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар хусусияти зерин 

мушаххас карда мешавад: сатҳи маданиятнокии аҳолӣ баланд бардошта 

шуда, модернизатсияи фазои фарҳангӣ, дастгирии ташаббусҳои эҷодӣ, 

ҳамбастагии фарҳанги анъанавӣ ва лоиҳаҳои инноватсионӣ, сармоягузориҳо 

дар рушди инфрасохтори эҷодиёт ва фароғатӣ-фарҳангӣ таъмин карда 

мешавад. Инчунин, дар соњаи фарњанг «Нуқтаҳои» асосии пешрафти 

назарраси институтсионалӣ инҳо мебошанд: заминаи меъёрию ҳуқуқӣ бо 

назардошти равандҳои ҷаҳонишавӣ ва тағйиротҳои иҷтимоию фарҳангӣ дар 

мамлакат; низоми дастгирии сармоягузориҳо ба рушди соҳаи фарҳанг5. 

Бо мақсади дастгирӣ ва рушди ташкилотҳои соҳаи фарҳанг, давлат 

сиёсати фарҳангиро амалӣ менамояд ва аз принсипҳо, усулҳо ва воситаҳои 

гуногуни хусусияти ташкилӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ, истифода 

мебарад. Яке аз воситаҳои муассири ҳавасмандгардонӣ дар соҳаи фарҳанг 

ташаккул ва инкишофи бозори хизматрасонии фарњангї мебошад.  

Барномаи давлатии рушди муассисањои фарњанги Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2016-2020 буд, ки дар асоси он дар љумњурї 2330 адад муассисаи 

фарњангї фаъолият доранд6.  

Дар Барнома муќаррар шудааст, ки дар таъмини рушди бемайлони соњаи 

фарњанг њиссаи сармояи соњибкорони ватанї, њавасмандии эњсонкорї, 

татбиќи лоињањо бањри љалби сарчашмањои маблаѓгузории ѓайрибуљетї, аз 

љумла сармояи хориљї чандон назаррас нест. Аз ин рў, дар шароити имрўза, 

роњи њалли мушкилоти соњаи фарњангро танњо дар доираи имкониятњои 

иќтисодии давлат мањдуд накарда, балки бањри пешрафти соња љалби њарчи 

бештари сармояи хориљї ва соњибкорони ватанї, љоринамоии 

хизматрасонињои музднок, рушди бозори сарватњои фарњангї, ривољу 

равнаќи соњибкорї ва њавасмандгардонии эњсонкориро ба роњ мондан зарур 

 
5 Ниг.: Стратегияи миллии рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз 1 октябри соли 2016, 

тањти №392 // Мањзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 02.08.2020). 
6 Аз љумла 1354 китобхонаи давлатию оммавї (ба истиснои Китобхонаи миллї), 325 ќаср ва хонањои 
фарњанг, 434 клуб, 57 клуби сайёр, 14 марказњои фарњангу фароѓатї, 6 филармонияњои халќї, 44 боѓњои 
фарњангию фароѓатї, 25 театри њалќї, 49 осорхона, 16 хона-осорхона, 23 ансамбли тарона ва раќс, 14 
ансамбли шашмаќомсарої, 6 ансамбли фалаксарої, 6 ансамбли эстрадї, 9 ансамбли фолклорї-этнографї, 6 
ансамбли раќсї. 
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аст7. 

Аз ин рў, дар шароити имрўза њалли масъалањои фарњангї на танњо ба 

иќтидори иќтисодии давлат, балки ба рушди соња барои љалби бештари 

сармояи хориљї ва соњибкорони ватанї, љорї намудани хизматрасонињои 

пулакї, рушди бозори фарњангї, рушди соњибкорї ва ба роњ мондани 

чорањои њавасмандгардонї нигаронида шудааст. Бинобар ин, дар шароити 

муосир њалли мушкилоти фарњангї набояд бо иќтидори иќтисодии давлат 

мањдуд карда шавад, балки барои рушди соња бештар сармояи хориљї ва 

соњибкорони ватанї, љорї намудани хизматрасонии пулакї, рушди бозори 

арзишҳои фарҳангӣ, вусъати соҳибкорӣ ва таъсиси хайрияњои 

ҳавасмандгардонї бояд љалб карда шаванд. 

Аммо барои инкишофи дахлдори соњаи фарњанг, таъмини иљроиши 

маќсаду вазифањои сиёсати фарњангии кишвар, танзими њуќуќии бозори 

хизматрасонии фарњангї дар Тољикистон масъалањои зерин монеа мебошанд: 

дар ќонунгузорї мављуд набудани механизмњои нави њуќуќии фаъолияти 

муассисањои фарњангї, ки ба иќтисоди бозоргонї мувофиќат намояд; 

мукаммал набудани заминаи њуќуќии низоми хизматрасонии фарњангї ба 

ањолї, мављуд набудани њавасмандгардонии њуќуќї бањри љалби субъектони 

хољагидор дар соњаи фарњанг ва ѓайра. Масалан, дар асоси моддаи 798 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми II) дар баробари дигар 

намудњои хизматрасонї, хизматрасонии фарҳангӣ њамчун мавзӯи шартномаи 

хизматрасонии пулакӣ пешбинї шудааст8. Аммо тањлили ќонунгузории соњаи 

фарњанг далели он аст, ки муќаррароти мушаххас оид ба мафњум, намуд, 

махсусият ва механизми баамалбарории ин хизматрасонї меъёри мушаххасу 

мукаммал љой надорад9. 

 
7 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 феврали соли 2016, тањти №53 «Дар бораи Барномаи 
давлатии рушди муассисањои фарњанги Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» // Мањзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 02.08.2020 с.). 
8 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми II) аз 11 декабри соли 1999, тањти №885 // Мањзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 13.01.2020 с.). 
9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 20 июни соли 2019, тањти №1619 «Дар бораи њунармандї»; Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 4 апрели соли 2019, тањти №1593 «Дар бораи берун баровардан ва ворид намудани 
сарватњои таърихию фарњангї»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2012, тањти №838 «Дар бораи 
осорхонањо ва Фонди осорхонањо»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 2004, тањти №67 «Дар 
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Аз ин рӯ, тањлилу баррасии танзими њуќуќии бозори хизматрасонии 

фарҳангї дар шароити муосир дар сатњи дисссертатсионї дар Тољикистон 

мубрам арзёбї мегардад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Ҷанбаҳои ҳуқуқии муқараркунандаи 

бозори химатрасонии фарҳангӣ дар асри 20 махсусияти худро касб намуд ва 

боиси рушди соҳаи фарҳанг аз нигоҳи соҳибкорӣ гардид. Дар давраи муосир 

дар Љумњурии Тољикистон (минбаъд ЉТ) тадќиќи мавзўи танзими њуќуќии 

бозори хизматрасонии фарњангї яке аз масъалањои асосии њуќуќи гражданӣ 

ва ҳуқуқи соњибкорї мебошад. Масъалаи мазкур ќисман дар корњои чунин 

олимони соҳаҳои алоҳидаи кишвар ба монанди: Б.В. Ѓаффоров10, А.М. 

Диноршоев11, М.М. Захери12, А.В. Золотухин13, А.К. Каримов14, Р.Н. 

Каримова15, М.А. Маҳмудзода16, Э.С. Насриддинзода17, В.А. Ойгензихта18, 

М.З. Рањимзода19, М.Х. Саидова20, Д.Ш. Сангинов21, Б.А. Сафарзода22, А. 

 
бораи кино»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2003, тањти №32 «Дар бораи фаъолияти 

китобдорї»; Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2002, тањти №80 «Дар бораи театр ва 

фаъолияти театрӣ»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997, тањти №516 «Дар бораи 
фарњанг»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 14 декабри соли 1996 «Дар бораи телевизион ва 
радиошунавонї» ва ѓайра. 
10 Ниг.: Гаффоров Б.В. История культурно-просветительских учреждений Республики Таджикистан (1991-
2011 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2014. – 187 с. 
11 Ниг.: Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в системе 
социально-экономических и культурных прав в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 189 c. 
12 Ниг.: Захери М.М. Современная культура Таджикистана в зеркале иранской прессы: дис. … канд. филол. 
наук. – Душанбе, 2011. – 162 с. 
13 Ниг.: Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: учебник. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с. 
14 Ниг.: Каримов А.К. Проблемы правового обеспечения конкурентной деятельности в Республике 
Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – 188 с.  
15 Ниг.: Каримова Р.Н. История развития культуры Таджикистана в годы независимости: 1991-2011 гг.: дис. 
… канд. ист. наук. – Душанбе, 2012. – 173 с. 
16 Ниг.: Мањмудзода М. Сиёсати њуќуќї ва давлати демократї (маљмўи маќолаю маърўзањо). – Душанбе: ЭР-
граф, 2017. – 632 с.  
17 Ниг.: Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 316 с. 
18 Ниг.: Ойгензихт В.А. Избранные труды. – Душанбе: «Типография ТНУ», 2019. – 740с.  
19 Ниг.: Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Душанбе: 

Бухоро, 2014. – 638 с.; Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ: 

монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

монография. – Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с.; Раҳимзода М.З., Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. – Душанбе, 2021. – 400 с.  
20 Ниг.: Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. наук. – Душанбе, 2004. – 155 c.; Организационно-
экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики: 
теория, методология и практика (на материалах Республики Таджикистан): автореф. дис. … д-ра экон. наук. 
– Душанбе, 2017. – 41 с.  
21 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование отношений в сфере оказания социально-культурных услуг. 
монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 208 с.; Проблемы правового регулирования предпринимательской 
деятельности по оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 52 с.; Проблемы правового регулирования предпринимательской 
деятельности по оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. 
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Фирдавсї23, Д.Д. Хошимова24 тадќиќ шудааст.  

Дар хориљи кишвар бошад баъзе аз љанбањои ҳуқуқии хизматрасонии 

фарњангї аз љониби олимони ҳуқуқшиноси зерин тањќиќ шудааст: М.А. 

Александрова25, А.А. Љамбатов26, М.В. Севостянов27, Л.В. Федорова28, М.Х. 

Шебзухова29, Н.В. Суглаева30, Н.А. Чернядева31.  

Ба ин нигоњ накарда, тадќиќоти комплексии илмї вобаста ба масъалаи 

мазкур дар ЉТ то њол гузаронида нашудааст ва дар робита бо ин зарурати 

гузаронидани тањлили њаматарафаи илмии танзими њуќуќии бозори 

хизматрасонии фарњангї дар ЉТ љой дорад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоињањо) ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар доираи кори илмию тадќиќотии кафедраи њуќуќи 

соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 

Тољикистон дар мавзўи «Танзими шартномавї ва иљроиши уњдадорињо дар 

бахши соњибкорї» ва «Тањќиќи назариявї ва амалии танзими њуќуќии 

муносибатњои соњибкорї ва сайёњї» барои солҳои 2021-2025 иљро карда 

шудааст.  

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Ба мубрамияти мавзуи тадќиќшаванда такя намуда, 

ворид намудани донишњои нав, ки дар асоси омўзиши љанбањои назариявї ва 

 
– Душанбе, 2019. – 383 с.; Предпринимательская деятельность по оказанию социально-культурных услуг: 
проблемы правового регулирования: монография. – Душанбе: «Мењрона-2017», 2019. – 424 с. 
22 Ниг.: Сафарзода Б.А., Диноршоев А.М., Рахмон Д.С. Размышления о концепциях прав и свобод человека. 
– Душанбе, 2016. – 152 c. 
23 Ниг.: Фирдавси Абдулхамид. Развитие культуры Республики Таджикистан в годы независимости (1991-
2016 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2017. – 133 с. 
24 Ниг.: Њошимов Д.Д. Услуги в системе объектов гражданских прав. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 172 с. 
25 Ниг.: Александрова М.А. Гражданско-правовой режим культурных ценностей в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2007. – 189 с.  
26 Ниг.: Джамбатов А.А. Гражданско-правовой режим объектов культурного наследия: дис. … канд. юрид. 
наук. – Ставрополь, 2005. – 199 с.  
27 Ниг.: Севостьянов М.В. Гражданско-правовой договор возмездного оказания концертных услуг: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – 190 с.  
28 Ниг.: Федорова Л.В.  Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия: 
дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2013. – 222 с. 
29 Ниг.: Шебзухова М.Х. Правовая охрана проявлений фольклора: дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 
2002. – 169 c.  
30 Ниг.: Цуглаева Н.В. Гражданско-правовой оборот музейных предметов и коллекций: дис. … канд. юрид. 
наук. – Волгоград, 2013. – 175 с. 
31 Ниг.: Чернядьева Н.А. Гражданско-правовое регулирование деятельности музеев в Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Пермь, 2005. – 234 с.  
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амалии танзими њуќуќии бозори хизматрасонии фарњангї коркард шудааст, 

маќсади асосии тадќиќотро ифода мекунад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Вобаста аз маќсади гузошташуда, вазифаи 

тадќиќот инњо мебошанд: 

- тањлилу баррасии мафњум ва хусусиятњои бозори хизматрасонии 

фарњангї; 

- муайян намудани махсусияти фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг; 

- омўзиши намудњои алоњидаи хизматрасонї дар бозори хизматрасонии 

фарњангї;  

-тадќиќи мафњум ва моњияти њуќуќии шартномаи хизматрасонии 

фарњангї;  

- муайян намудани таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии 

фарњангї; 

- омўзиши њимояи њуќуќи истеъмолкунандагони хизматрасонии 

фарњангї ва љавобгарии шартномавии тарафњои ин шартнома; 

 - коркарди пешнињодњо барои мукаммал гардонидани ќонунгузорї дар 

бахши мазкур. 

Объекти тањќиќот муносибатњои љамъиятие мебошад, ки масъалањои 

муњими танзими њуќуќии бозори хизматрасонии фарњангиро фаро мегирад. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот аќидаи олимон ва ќонунгузориест, ки бозори 

хизматрасонии фарњангї ва таљрибаи татбиќи њуќуќро дар ин соња ба танзим 

медарорад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии тањќиќот). 

Диссерататсияи мазкур фарогири бавуҷудоӣ ва инкишофи қонунгузории 

Тоҷикистони соҳибистиқлол оид ба бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

давоми 30 сол буда, бо назардошти ташаккули асосҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба хизматрасонии фарҳангӣ 

4 марҳиларо дар бар мегирад: 1) солҳои 1991-1996; 2) солҳои 1997-2004; 3) 

2005-2018; 4) аз соли 2019 инҷониб. Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї 

ташаккул ва инкишофи заминаҳои ҳуқуқии бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ баррасї гардидааст. Инчунин, тањлили муќоисавии ќонунгузорї 
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ва амалияи кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (минбаъд – 

ИДМ) дар бахши хизматрасонии фарҳангӣ анљом дода шудааст, ки 

мазмуну моњияти рисоларо комил сохтаанд. Давраи тањќиќоти 

диссертатсионї фарогирандаи солњои 2015-2022 мебошад. 

Асосњои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии таҳқиқотро асарҳои 

илмии муҳаққиқоне ташкил додааст, ки ба ҷанбаҳои гуногуни проблемаи 

бозори хизматрасонии фарњангї дахл доранд. Аз љумла асарњои М.А. 

Александрова, Б.В. Ѓаффоров, А.М. Диноршоев, М.М. Захери, А.В. 

Золотухин, А.К. Каримов, Р.Н. Каримова, М.А. Маҳмудзода, Э.С. 

Насриддинзода, В.А. Ойгензихт, М.З. Рањимзода, М.Х. Саидова, Д.Ш. 

Сангинов, Б.А. Сафарзода, М.В. Севостянов, Н.В. Суглаева, Л.В. Федорова, 

А. Фирдавсӣ, Д.Д. Ҳошимов, Н.А. Чернядева, А.А. Љамбатов, М.Х. 

Шебзухова ва дигарон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосњои методологии рисоларо 

усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї-

забонї, оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва дигар 

усулњо ташкил медињанд. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи заминаҳои 

ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди пажуњиш ќарор дода шуда, шароитњои таърихї ва дигар омилњое, 

ки ба ташаккул ва инкишофи хизматрасонии фарҳангӣ мусоидат 

намудаанд, муайян карда шудааст. Дар заминаи усули мантиќї-забонї 

истилоњ ва иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии мафњуми бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ тањлил гардида, истифодаи истилоњи ягонаи аз 

нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, пешнињод карда шудааст. Њамзамон 

тавассути усули мантиќї-забонї бозори хизматрасонии фарҳангӣ тањќиќ 

шуда, воќеияти амалишавии он дар замони муосир инъикос гардидааст. 

Дар раванди тањќиќи танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ бо 

истифода аз усули оморї шумораи истифодабарандагони хизматрасонии 

фарҳангӣ ва ҳолатҳои њимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони ин хизмат 

муайян гардидааст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї бозори 
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хизмтрасонии фарҳангӣ њамчун падидаи сирф њуќуќї баррасї шуда, 

мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда шудааст. Инчунин 

тавассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории амалкунандаи ЉТ ва 

давлатњои хориљї, санадњои байналмилалї мавриди омўзиш ќарор 

гирифтааст. Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ЉТ, 

санадњои меъёрии њуќуќии давлатњои хориљї ва санадњои њуќуќии 

байналмилалї дар бахши бозори хизматрасонии фарҳангӣ омўхта шуда, 

шабоњат ва тафовут миёни онњо муайян гардидааст. 

Усули таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мавзуи рисола на 

танњо њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ омўхта шавад. 

Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола муайян гардид, ки 

дар замони истиқлоли давлатӣ бозори хизматрасонии фарҳангӣ 4 

марњилањои таърихиро пушти сар намудааст. Усулњои ишорашуда дар 

якљоягї имконият фароњам оварданд то мавзуи тањќиќшаванда 

њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, вазифањои гузошташуда 

њалли худро пайдо намоянд. 

Заминаҳои эмпирикї. Дар љараёни тањќиќоти диссертатсионї 

Конститутсияи ЉТ, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, 

ќарорњои Њукумати ЉТ, барнома ва стратегияњои давлатї истифода 

шудаанд. Дар баробари санадњои миллї, инчунин баъзе санадњои њуќуќии 

байналмилалї, ќонунгузории давлатњои алоњида оид ба бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Муњимтарин замина ва роњнамои тањќиќот Паёмњои њарсолаи Президенти 

ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ ба њисоб мераванд. Баҳри таҳлили амалияи 

татбиқи қонунгузории Тоҷикистон санадҳои судӣ мавриди таҳлил ва 

тадбиқ карор дода шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Диссертатсия дар асоси мавќеи устувори 

тадќиќоти њамаљонибаи муаллиф оид ба масъалаи танзими њуќуќии бозори 

хизматрасонии фарњангї дар ЉТ гузаронида шудааст ва барои мукаммал 

гардонидани ќонунгузорї дар соњаи мазкур як ќатор пешнињодњо карда 

шудааст. Навоварии тадќиќот инчунин дар он ифода мегардад, ки то њол дар 
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ЉТ масъалаи танзими њуќуќии бозори хизматрасонии фарњангї ба тадќиќоти 

комплексии монографї фаро гирифта нашудааст. Њамзамон дар давраи 

муосир ба омўзиши танзими њуќуќии бозори хизматрасонии фарњангї бањри 

коркарди механизмњои нави њуќуќии хизматрасонии фарњангї талабот вуљуд 

дорад. Диссертатсияи мазкур аввалин кори илмие мебошад, ки дар он 

кўшиши гузаронидани тадќиќоти комплексии танзими њуќуќии бозори 

хизматрасонии фарњангї ба амал бароварда шудааст.    

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда:  

1. Бозори хизматрасонии фарњангї доираи ташаккули талабот ва 

пешниҳод ба хизматҳои фарњангї мебошад, ки муносибати субъектҳои 

хоҷагидориро, ки намуди муайяни фаъолияти фарҳангиро баамал 

мебароранд бо истеъмолкунандагон ва давлат дарбар мегирад. Бозори 

хизматрасонии фарњангї аз дигар намуди бозорњои хизматрасонї вобаста ба 

хусусиятњои зерин фарќ карда мешавад:  

- ин бозор ба ғайр аз ташаккули самтҳои маҷмӯии маънавї ва арзишии 

ањолї, инчунин рушди ҳаҷми хизматрасонӣ ва дигар нишондиҳандаҳои 

иҷтимоию иқтисодиро таъмин менамояд;  

- давлат иштирокчии комилҳуқуқи ин бозор буда, мусоидаткунандаи 

ташкили хизматрасонињо аз љониби муассисањои давлатӣ ва ғайридавлатӣ 

мебошад ва баъзан аз њисоби маблаѓњои буљетї арзиши хизматрасониро 

пардохт мекунад, ки дар натиҷа хизматрасонї барои аҳолӣ ройгон гардида, 

барои субъектҳои хоҷагидории бозор даромад меорад;  

- сифати хизматрасонї дар ин бозор аз фаъолнокии эҷодӣ ва 

қаноатмандӣ аз фаъолияти меҳнатии корманди ташкилоти фарњангї вобаста 

мебошад; 

- хизматњои дар ин бозор расонидашаванда ањмияти иљтимої дошта, ба 

рушди ҳамбастагии иҷтимоӣ, тасдиқи эҷодкорӣ, истеъдод ва таҷриба, рушди 

гуногунии фарҳангӣ, эҷодкорӣ ва навоварӣ мусоидат мекунанд. 

2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг самти махсуси фаъолияти 

иќтисодї мебошад, ки дар натиљаи муттањиднамоии ду соња-фарњанг ва 

тиљорат бавуљуд меояд. Объекти фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг 
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хизматрасонии фарњангї мебошад, ки омили инкишофи иќтисодиёт ва 

иљтимоиёти љомеа мегардад. Шартњои инкишофи устувори фаъолияти 

сооњибкорї дар соњаи фарњанг ќарорњои асосноки иќтисодию ташкилї, 

санадњои мукаммали меъёрию њуќуќї, мусоидати молиявию ќарзї ва 

идоракуни дурусти соњаи фарњанг мебошад, ки амалњои мутаќобилаи њама 

унсурњои онро дар шароити муносибатњои бозоргонии инкишофёбанда 

таъмин мекунад.     

3. Мустаќилияти хољагии субъектони соњаи фарњанг самаранокии 

иќтисодї ва иљтимоиро барои ба даст овардани на танњо маблаѓгузории 

давлатї, балки барои љалби маблаѓи худи истеъмолкунандагон талаб 

мекунад ва он раќобати афзуншавандаи бозори хизматрасонии фарњангиро 

тамин менамояд. Ба шумораи омилњое, ки инкишофи ќобилияти соњибкории 

субъектонро дар соњаи фарњанг мањдуд мекунад, омилњои эксогенї ва 

эндогенї ворид мешавад. Ба омилњои эндогенї омилњои муњити дохилии 

худи ташкилотњои соњаи фарњанг дохил мешавад. Ба омилњои экзогенї 

њолати номувофиќи муњити институтсионалї, сатњи пасти инкишофи 

фарњангї ва ќобилияти пардохт карда натавонистани маблаѓи хизматасонии 

фарњангї аз љониби ањолии ноњияњои дурдаст мебошад, ки дар онљо 

раќобати солим вобаста ба хизматрасонии фарњангї љой надорад ва ё 

маблаѓгузории давлатї дар ин бахш кофї намебошад.    

4. Хизматрасонии фарњангї – ин амали субъектони хољагидории соњаи 

фарњанг оид ба расонидани хизмати фарњангї то ба истеъмолкунандагон ё 

оид ба амалї намудани функсияи таълимї ё тарбиявї мебошад. 

Хизматрасонии фарњангї бо чунин аломатњо аз дигар намуди 

хизматрасонињо фарќ карда мешавад: хизматрасонии фарњангї дар худ 

шаклњои гуногуни хизматрасониро њамчун объекти њуќуќи соњибкорї ифода 

мекунад; хизматрасонии фарњангї хусусияти эљодї дорад ва оммавият ба он 

хос аст, ки дар намоиши оммавї ё иљроиши оммавї ифода мегардад ва ба 

истеъмолкунанда фароѓат меорад. 

5. Хизматрасонии фарњанг вобаста ба намуди фаъолият тасниф карда 

мешавад: а) хизматрасонии театрї; б) хизматрасонии телевизионї, радиої ва 
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мултипликатсионї; в) хизматрасонї дар сирк; г) хизматрасонии эстрадї 

(консертї); д) хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии намоишї; ж) 

хизматрасонии китобхона; з) хизматрасонї дар ташкил намудани идњои 

оммавї (расму оинњо, маросимњо, карнавалњо); и) хизматрасонии боѓи 

њайвонот ва ѓайра.  

6. Вайрон кардани уњдадории иљрокунанда (субъекти хољагидории соњаи 

фарњанг) дар назди истеъмолкунанда бо назардошти муқаррароти умумӣ аз 

қабили набудани иттилоот оид ба мањдудиятњои синну соли чорабинињои 

оммавї, дер оѓоз шудани гузаронидани чорабинї ё пеш аз ваќт ба охир 

расидани он, дар беасос ќатъ кардани чорабинї, наандешидани чора барои 

бехатарии истеъмолкунандагон дар чорабинињои фароѓатї, ки ба меъёрњои 

ќонун ва ахлоќ мутобиќат намекунад, ифода мегардад.  

7. Дар диссертатсия, дар асоси омӯзиши паҳлуҳои гуногуни мавзӯи 

барррасишаванда, муаллиф баҳри такмили қонунгузорӣ чунин пешниҳодҳо 

намудааст: 

7.1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти фарњангї» ќабул карда шавад ва 

Ќонуни ЉТ аз 13 декабри соли 1997, тањти №516 «Дар бораи фарњанг» аз 

эътибор соќит дониста шавад. Ќонуни нав аз муқаррароти умумӣ, 

кафолатҳои давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар соҳаи 

фарҳанг, вазифаҳои давлат дар соҳаи фарњанг, кормандони эљодкор, 

ташкилотҳои соњаи фарњанг, идоракунї ва танзими иќтисодии соњаи 

фарњанг, ҳамкории байналмилалї дар соҳаи фарњанг бояд иборат бошад. 

7.2. Ќоидањои хизматрасони фарњангии Љумњурии Тољикистон ќабул 

карда шавад, ки дарбаргирандаи муќаррароти умумї, маълумот доир ба 

хизматрасонї, тартиби пардохти хизматрасонї, тартиби пешнињод намудани 

хизматрасонї, масъулияти иљрокунанда ва истеъмолкунанда доир ба 

пешнињоди хизматрасонї мебошад. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Тадќиќоти мазкур метавонад 

њам аз љониби маќомотњои њифзи њуќуќ, ки танзими давлатии соњаи 

фарњангро ба амал мебароранд ва њам аз љониби субъектони хољагидории 
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ЉТ, ки иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии соњаи фарњанг мебошанд, 

истифода бурда шавад.  

Натиљаи тадќиќот метавонад барои мукаммалгардонии ќонунгузории 

гражданї ва соњибкорї, таљрибаи судии судњои иќтисодї ва судњои 

салоњияти умумии ЉТ истифода бурда шавад.   

Инчунин муќарраротњои алоњидаи диссертатсия метавонад барои 

тадќиќотњои минбаъдаи илмї дар соњаи њуќуќи гражданї ва соњибкорї, 

инчунин барои масъалаи танзими муносибатњои гуногуни њуќуќии хусусї ва 

ѓайра истифода шавад. Инчунин тадќиќоти мазкур метавонад дар ваќти дарс 

додан аз фанни «Њуќуќи гражданї», «Њуќуќи соњибкорї», «Њуќуќи 

фарњангї» ва курсњои махсус дар факултетњои њуќуќшиносии донишгоњњои 

олии мамлакат, истифода бурда шавад.  

Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳо аз дақиқияти маълумот, кофӣ будани 

ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми 

интишорот, гузаронидани таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд. Хулоса ва 

тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ ва 

таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; 

ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилали хусусӣ, ки аз 

љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда 

шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот бо дараљаи 

навоварињои илмии диссертатсия, муќарраротњои илмие, ки барои њимоя 

пешнињод карда мешавад, бо маќолањои илмї, маърўзањои муаллиф дар 

семинарњои назариявї ва конференсияњои илмию амалї, инчунин бо 

коркарди лоињањои санадњои меъёрию њуќуќї, таѓйирот ва иловањо ба он 

тасдиќ мегарданд. Тарзи ифода кардан, гузоштани масъалањо ва интихоби 

услуби навиштани рисола сањми шахсии муаллифи диссертатсияро муайян 

мекунад.  
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Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия якчанд 

маротиба дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 

ҳуқуқшиносии ДМТ муҳокима шуда, 14-уми декабри соли 2021, 

суратмаҷлиси №06 ба ҳимоя тавсия шудааст. Диссертатсияи мазкур дар 

семинари илмии Шӯрои олимони факултети ҳуқуқшиносии ДМТ мавриди 

муҳокима қарор дода шуда, ба ҳимоя тавсия шудааст (20.01.2022 сол).   

Маводи таҳқиқот, инчунин, дар маърӯзаҳои муаллиф дар конфронсҳо, 

семинарҳои илмӣ, васоити ахбори омма ва интишороти илмӣ инъикос 

ёфтаанд. Масалан, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур аз соли 2017 ба ин тараф дар 

конфронсҳои анъанавии ҳамасолаи апрелии кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 

тиҷорати факултети ҳуқуқшинсоии ДМТ ва чорабиниҳои илмии зерин: 

конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – Асосгузори 

қонунгузории соҳибкорӣ ва сайёҳӣ» бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – 16 ноябр (шаҳри Душанбе, 16-уми ноябри соли 2017); 

конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Рушди қонунгузории 

соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва сайёҳӣ дар даврони Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» (шаҳри Душанбе, 18-уми майи соли 2018); 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба «Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии 

Миробид Сайидои Насафӣ» (шаҳри Душанбе 24-уми апрели соли 2019); 

семинари ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи: «Проблемаҳои 

мубрами илми ҳуқуқи соҳибкорӣ ва сайёҳӣ» бахшида ба Рӯзи Парчами 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – 24 ноябр (шаҳри Душанбе, 24-уми ноябри 

соли 2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи 

«Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ» (шаҳри Душанбе, 8-уми октябри соли 2020); конференсияи 

ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди қонунгузории Тоҷикистон 

оид ба самтњои алоҳидаи соҳибкорӣ» (шаҳри Душанбе, 7-уми октябри соли 

2021) манзур шудаанд. 



18 
 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Ҳолатҳои асосӣ, хулосаҳо, 

тавсия ва пешниҳодҳо дар кори илмии мазкур дар 11 мақолаҳои илмӣ 

инъикос ёфтаанд, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ нашр гардидаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия аз номгўйи ихтисораҳо ва (ё) аломатњои 

шартї, муќаддима, тавсифи умумии тањқиқот, ду боб, ки шаш зербобро 

муттањид мекунад, хулоса ва тавсияњо, руйхати адабиёт (маъхазњо) иборат 

мебошад. Њаљми умумии рисола аз 170 сањифа иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСОЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ФАРЊАНГЇ  

 
1.1. Мафњум ва хусусиятњои бозори хизматрасонии фарњангї 

Иљроиши самараноки вазифањои иљтимоию иќтисодї дар Тољикистон дар 

љараёни офият ва барќароршавии мероси таърихї ва фарњангї бо маќсади 

баланд бардоштани дониш ва љањонбинии фарњангии омма, махсусан аз наслњои 

наврас ва љавонон, инкишофи дарккунї, худмуайянкунї ва ѓурури миллї дар 

миёни табаќањои ањолї наќши муњим мебозад. Дар навбати худ ин мерос барои 

баланд бардоштани ѓурури миллї, ватандўстї ва миннатдорї ба санъати 

арзишноки гузаштагон, муаррифї кардани тамаддуни ќадима ва гузоштани сањм 

дар тамаддуни халќи тољик дар љањони муосир љои муњимро ишѓол мекунад32. 

Таъмин намудани талаботи зарурї барои фаъолияти инсон ањамияти 

аввалиндараља дорад. Хамчунин инсон наметавонад танњо бо ќонеъгардонии 

талаботњои зарурї ќаноат намояд. Дар таъмин намудани фаъолияти зиндагии ў 

талабот ба љойивазкунї, муошират, гирифтани маълумот љои муњимро ишѓол 

мекунад33. Инчунин илова мекунем, ки ќонеъгардонии талаботњои фарњангї 

муњим мебошад, ки фаъолияти фарҳангии субъектони хоҷагидори соҳаи 

фарҳанг ба он равона карда шудааст. 

Фаъолияти фарҳангии субъектони хочагидорӣ соҳаи фарҳанг дар 

Тоҷикистон бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 199434, 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 20 июни соли 2019, № 1619 «Дар бораи 

њунармандї»35, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 4 апрели соли 2019, № 1593 

«Дар бораи берун баровардан ва ворид намудани сарватњои таърихию 

фарњангї»36, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2012, № 838 «Дар 

 
32 Ниг.: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар  бораи тасдиќи барномаи давлатии њифзи мероси 
таърихию фарњанги барои солњои 2012-2020» аз 3 декабри соли 2011, № 577 // Махзани мутамаркази 

иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 02.03.2020 с.). 
33 Ниг.: Баринов Н.А. Услуги. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Саратов: Изд-во «Надежда», 2003. - С. 25. 
34 Ниг.: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сентябри соли 
1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї).  - Душанбе: Ганљ, 2016.  – 136 с. 
35 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 20 июни соли 2019, № 1619 «Дар бораи њунармандї» // Ахбори 

Маҷлиси Олии ҶТ. – 2018. - № 6. -  Мод. 321. 
36 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 4 апрели соли 2019, № 1593 «Дар бораи берун баровардан ва ворид 

намудани сарватњои таърихию фарњангї”// Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. -  2018. - № 4-5. -  Мод. 221. 
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бораи осорхонањо ва Фонди осорхонањо»37, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

8 июни соли 2007, № 272 "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон"38, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 

2004, № 67 «Дар бораи кино»39, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 августи 

соли 2003, № 32 «Дар бораи фаъолияти китобдорї»40, Ќонуни Љумҳурии 

Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2002, № 80 «Дар бораи театр ва фаъолияти 

театрӣ»41, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми 2) аз 11 декабри 

соли 199942, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997, № 516 

«Дар бораи фарњанг»43, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 14 декабри соли 

1996 «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї»44 ва дигар санадҳои 

меъёриву ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд.  

Њоло дар ЉТ 1873 ёдгорињои таърихию фарњангї, аз љумла 324 

ёдгорињои таърихї, 1264 ёдгорињои бостонї ва 285 ёдгорињои меъморї ба 

ќайд гирифта шудаанд. Зарур аст, ки кулли ин ёдгорињои таърихї - фарњангї 

аз назари арзишњои таърихӣ таљдиди назар гардад, фонди осорхонањо ва 

тањќиќи илмии маводњои мављуда дар асоси меъёрњои муосири методологї ва 

тадќиќоти комил карда шуда, аз рўи онњо асарњои нави илмї ва оммавї ба 

 
37 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2012, № 838 «Дар бораи осорхонањо ва Фонди 

осорхонањо»// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2012. - № 7. - Мод. 688; Қонуни ҶТ аз 
19.03.2013, № 957. 
38 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 июни соли 2007, № 272 "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"// Ахбори Маҷлиси Оли Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2007. - № 6. - Мод. 428; 

Қонуни ҶТ аз 18.06.2008, № 390, аз 21.07.2010, № 636, аз 30.05.2017, № 1428, аз 28.08.2017, № 1461. 
39 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 2004, № 67 «Дар бораи кино» // Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2004. - № 12, қ.1. - Мод. 694;  2007. - № 5. - Мод. 372; Қонуни ҶТ аз 12.05.2007, 
№ 267, аз 04.07.2020, № 1707. 
40 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2003, № 32 «Дар бораи фаъолияти китобдорї» // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. - № 8. - Мод. 455; 2008. - № 12, қ. 2. - Мод. 1013;  2010. - 

№ 12, қ. 1. - Мод. 838;  2013. - № 7. - Мод. 536; Қонуни ҶТ аз 02.01.2019 с., № 1571. 
41 Ниг.: Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2002, № 80 «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ» 

// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2002. - № 11. - Мод. 723; 2008. - № 12, қ. 2. - Мод. 1012; 

Қонуни ҶТ аз 02.01.2018 с., № 1485. 
42 Ниг.: Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми 2) аз 11 декабри соли 1999 // Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1999. - № 12. - Мод. 323; 2002. - № 4, қ. 1. - Мод. 170; 2006. - № 4. - Мод. 194; 

2009. - № 12. - Мод. 821; 2010. - № 7. - Мод. 540; Қонунҳои ҶТ аз 03.07.2012 с., № 849; аз 22.07.2013 с. № 977; аз 
02.01.2019 с., № 1558. 
43 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 1997, № 516 «Дар бораи фарњанг» // Ахбори 

Маҷлиси Оли ҶТ. - 1997. - № 23-24. - Мод. 352; Қонуни ҶТ аз 12.05.2001, № 4, аз 08.12.2003, № 63, аз 
06.10.2008, № 438, аз 05.08.2009, № 544, аз 28.06.2011, № 734. 
44 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 14 декабри соли 1996 «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї» // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1996. - № 24. - Мод. 408; 1998. - № 10. - Мод.76; 1999. -  № 6. - 

Мод. 166; 2000. - № 11. - Мод. 521; 2001. - № 7. - Мод. 481; 2004. - № 2. - Мод. 39;  2006. - № 4. - Мод. 197; ҚҶТ 
аз 22.07.2013 с., № 1014; аз 02.01.2019 с., № 1572. 
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табъ расанд. Љомеаи тозабунёд талаб мекунад, ки ба ташаккул ва инкишофи 

њамаљониба ва мутаносиби илмї асоснок шудани њунарњои бадеии мардумї, 

косибї, театрњо ва дастањои њунарии мардумї, фолклорї-этнографии 

минтаќањои кишвар, дар асоси ниёзњои имрўза ва дархостњои маънавии 

мардум такмил додани фаъолияти боѓњои фарњангу фароѓат ва истироњат 

ањамияти махсус дода шавад. Дар татбиќи ин чорабинињо, дар баробари 

маблаѓњо ва захирањои давлатї љалб намудани имкониятњои моддию молии 

дўстдорон ва донишмандони таъриху фарњанг, сармоягузорони дохилию 

хориљї ва шахсони алоњида ба маќсад мувофиќ мебошад45. 

Аз ин муқарарроти Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон 

бармеояд, ки дар соҳаи фарҳанг барои субъектони хоҷагидор баамал 

баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун афзалият пешниҳод гардидааст ва 

он дар пешбурди фаъолияти фарҳангӣ инъикос меёбад.  

Дар адабиёти илмӣ фаъолияти фарњангї гуногун ифода мешавад: 

1. Фаъолияти фарњангию фароѓатї – фаъолият оид ба нигоњдорї, 

ташкилкунї, пањнкунї ва азхудкунии арзишњои фарњангї, оид ба 

хизматрасонии фарњангию фароѓатї, маърифатию иттилоотї, 

солимгардонию дилхушї ба ањолї, ки ќодиранд сармояи инсониро зиёд 

кунанд, сифати њаёти ањолиро баланд бардоранд, инкишоф ва 

мукаммалгардонии ќобилияти эљодї ва зењнии одамон, ташкил кардани 

муоширати байни шахсон ва фаъолияти иљтимоию фарњангии ањолї 

мебошанд46. 

2. Ба мањакњои асосии фаъолияти фарњангии инсон рамзї будан, маънои 

њаёт, дар робита будан, ба тартиб будан, эљодкорї ворид намудан мумкин 

аст. Бо ин мањакњои фаъолияти фарњангї, маълум аст, ки ба охир намерасад. 

Он инчунин дигар љанбањоро пешнињод мекунад. Дар рўйхат танњо он 

зарурати камтарин пешнињод карда шудааст, ки бе онњо рафтори субъектро 

 
45 Ниг.: Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2005, № 501 // Махзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.06.2020 с.). 
46  Ниг.: Положение об организации культурно-досуговой и развлекательной деятельности в МБУК Дворец культуры 
«Свободный» от «31» мая  2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.dom-culturi.ru/deyatelnost-
dkra/administrativnaya-deyatelnost/polozhenie-ob-organizatsii-kulturno-dosugovoy-i-razvlekatelnoy-deyatelnosti-v-mbuk-dvorets-
kultury-s/. (дата обращения: 06.08.2018 г.).  

http://www.dom-culturi.ru/deyatelnost-dkra/administrativnaya-deyatelnost/polozhenie-ob-organizatsii-kulturno-dosugovoy-i-razvlekatelnoy-deyatelnosti-v-mbuk-dvorets-kultury-s/
http://www.dom-culturi.ru/deyatelnost-dkra/administrativnaya-deyatelnost/polozhenie-ob-organizatsii-kulturno-dosugovoy-i-razvlekatelnoy-deyatelnosti-v-mbuk-dvorets-kultury-s/
http://www.dom-culturi.ru/deyatelnost-dkra/administrativnaya-deyatelnost/polozhenie-ob-organizatsii-kulturno-dosugovoy-i-razvlekatelnoy-deyatelnosti-v-mbuk-dvorets-kultury-s/
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њамчун фарњангї тасниф намудан номумкин аст, худи агенти кирдорро 

бошад субъекти фарњанг шуморидан номумкин аст47. 

3. Фаъолияти фарњангии конститутсионию њуќуќї – ин категорияи 

конститутсионию фарњангї барои ифода кардани маљмўи дастовардњо, 

маљмўи арзишњо, ки аз љониби одамон дар соњаи конститутсионию њуќуќї 

сохта шудааст ба шумор меравад, ки низоми муносибатњои иљтимої, 

иќтисодї, сиёсї ва њуќуќиро тасниф мекунад, ки ба ташаккули чунин сохтори 

љамъиятї мусоидат мекунад, ки дар он њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд 

риоя мешавад, давлат ва маќомотњои он бошанд мутобиќи конститутсияи 

демократї амал мекунанд. Он бо соњибихтиёрии халќї, таќсими њокимият, 

шикастнопазир ва људонашавандагии њуќуќ ва озодињои 

умумиэътирофгардидаи инсон ва шањрванд тасниф мешавад. Ин арзиш 

рафтори конститутсионї ва шуури одамонро равона ва њамоњанг месозад, ба 

ташаккули инсон таъсири мусбї мерасонад, аз насл ба насл дода шуда, 

мукаммал мегардад48. 

4. Фаъолияти фарњангї – яъне фаъолият оид ба нигоњдорї, таъсисдињї, 

пањнкунї ва азхудкунии арзишњои фарњангї мебошад. Ба шумораи онњо 

дохил мешавад: ошкоркунї, омўзишкунї, муњофизат, таъмир ва истифодаи 

ёдгорињои таърихї ва фарњангї; адабиёти бадеї, кинематография, санъати 

сањнагї, њайкалтарошї, мусиќї, меъморї ва дизайн, санъати сурат, дигар 

жанрњо ва намудњои санъат; касб ва њунарњои бадеии халќї, фарњанги халќї 

дар чунин ифодаи он њамчун забон, лањља ва гуфтугў. Фолклор, одат ва расму 

оинњо; эљодиёти бадеии њаваскорона; кори осорхона; кори нашри китоб ва 

китобхона; кори бойгонї; тарбияи эстетикї, таълимоти бадеї; мубодилаи 

фарњанги байналмилалї; дигар фаъолияте, ки дар натиљаи он арзишњои 

фарњангї нигоњ дошта мешаванд, ташкил карда мешаванд, пањн карда 

мешаванд ва азхуд карда мешаванд. Дар зери арзишњои фарњангї намунањои 

ахлоќию эстетикї, меъёрњо ва намунањои рафтор, забонњо, лањљањо ва 

 
47 Ниг.: Солонин, Ю.Н. Культурология. М., 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://studme.org/173403084784/kulturologiya/kulturologiya (дата обращения: 30.10.2019 г.). 
48 Ниг.: Харитонова Н.Н. Конституционно-правовая культура как составная часть общей культуры и 
правовой культуры // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: 
Гуманитарные науки. - 2018. - № 12. - С. 113-119. 

https://studme.org/173403084784/kulturologiya/kulturologiya
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гуфтугўњо, анъана ва одатњои миллї, топонимњои таърихї, фолклор, касб ва 

њунарњои бадеї, асарњои фарњанг ва санъат, натиља ва усулњои тадќиќотњои 

илмии фаъолияти фарњангї, ки дорои ањамияти таърихию фарњангї 

мебошанд, бино, иншоот, ашё ва технологияњо, њудуд ва объектњои дар 

муносибати таърихию фарњангї бењамто фањмида мешаванд49. 

5. Фаъолияти фарњангї дар се љанбањои ба њам алоќаманд ифода 

мешавад, якум фарњанг дода мешавад, он мерос ё анаъанаи иљтимоиро 

ташкил медињад; дуюм, ин он аст, ки онро меомўзонанд, фарњанг ифодаи 

генетикии табиати инсон намебошад, яъне ин хосияти табиї њамчун шунавої 

ё биниш намебошад, сеюм он умумиќабулгашта мебошад. Њамин тавр он аз 

як тараф мањсулот, аз тарафи дигар низоми детерминантии амали 

мутаќобилаи иљтимоии инсонї мебошад. Фарњанг дар муносибат бо њуќуќ 

падидаи васеътар мебошад, ки функсияњои дарккунї, сотсиализатсиякунї, 

меъёрї, мувофиќшавї, интиќолдињї, иттилоотї, коммуникатсионї, 

њавасмандкунї, сафарбаркунї, мутањидкунї ва дигар функсияњоро иљро 

мекунад, ќобилияти махсуси фаъолияти инсонї мебошад, ки ба эљодкунии 

арзишњои маънавї ва моддї равона мебошад, ки натиљааш низоми 

инкишофёбандаи идеалњо, арзишњо, меъёри рафтори дарљкардашуда, аз 

љумла дар њуќуќ дарљшуда мебошад. Дар њамин функсияи 

њуќуќташкилкунандаи он њамчун тафаккури бисёрљонибаи хирќаи инсон 

ифода мегардад50. 

Дар асоси тањлили мафњумњои дар боло зикршуда тасдиќ намудан 

мумкин аст, ки фаъолияти фарњангї аз намудњои зерини бахшҳо иборат 

мебошад: эљодияти бадеии халќї; санъати театрї ва мусиќї, санъати тасвирї, 

нашри ктобњо, фаъолияти китобхонавию иттилоотї, таълимот дар соњаи 

фарњанг ва омодакунии кадрњо; тадќиќотњои илмї дар соњаи фарњанг.   

Њамин тавр, фаъолияти фарњангї – ин фаъолияти асосии субъектони он дар 

истењсолот, таљдид, истеъмол, нигоњдорї ва пањнкунии арзишњои фарњангї ва 

 
49 Ниг.: Пронин А.А. Права и свободы человека и гражданина в сфере культуры // Известия высших учебных 
заведений. Уральский регион. - 2018. - № 2. - С. 75-86. 
50 Ниг.: Хаткевич Н.Н. Культура как фактор воздействия на развитие права // Традиции университета: от 
Франциска Скорины до современности: сборник материалов Международной научной конференции. – 
Минск, 2017. - С. 258-261. 



24 
 

хизматрасонї ба воситаи ташкил ва гузаронидани ваќти озод мебошад. 

Аломатҳои фаъолияти фарњангї инњо мебошанд: он намуди муњимтарини 

фаъолият дар соњаи њаёти њаррўзаи њам одамони алоњида ва њам љамъият мебошад; 

он хусусияти инкишофёбандаро дорад, ки аз љониби кормандони фарњанг ва 

санъат дар асоси касбї ва ѓайрикасбї дар ваќти озод ё кори он ба амал бароварда 

мешавад.  

Фаъолияти фарҳангӣ дар ҳолате рушд менамояд, ки барои он талабот мавҷуд 

бошад, яъне бозори мукаммали хизматрасонии фарҳангӣ дар кишвар амал кунад.  

Муаллифон Д.Ш. Сангинов ва И.М. Шарифов барҳақ зикр намудаанд, ки 

“Сабаби асосии пайдоиши бозор ин мањдудияти табиии ќобилияти истењсолкунии 

одамон мебошад. Њатто одами ќобилиятноктарин метавонад танњо шумораи ками 

неъматњоро истењсол кунад. Дар љамъият на танњо имкониятњои истењсолии 

одамон, балки њама дигар омилњои истењсолот (замин, техника, ашёи хом) низ 

мањдуд аст. Шумораи умумии онњо њадди худро дорад, ба ягон соња татбиќ 

намудани он, имконияти истифодаи чунин имкониятро ба дигараш истисно 

мекунад. Дар назарияи иќтисод ин падида ќонуни мањдуд будани захирањо ном 

гирифтааст. Мањдудуяти захирањо бо роњи мубодилаи як мол ба моли дигар дар 

бозор бартараф карда мешавад. Сабаби пайдоиши бозор вобастагии иќтисодии 

молистењсолкунандагон низ мебошад. Барои он, ки онњо тавонанд натиљаи 

мењнати худро ихтиёрдорї кунанд. Ба мубодилаи неъматњо танњо 

истењсолкунандагони мустаќил, мухтор ва ќарори хољагї ќабул намуда метавонад 

машѓул шавад. Вобастагии иќтисодї маънои онро дорад, ки худи истењсолкунанда 

њал мекунад, ки кадом мањсулотро истењсол кунад, чигуна онро истењсол кунад, ба 

кї ва дар куљо онро онро фурўшад. Режими њуќуќии асосии њолати вобастагии 

иќтисодї режими моликияти хусусї мебошад. Мубодилаи мањсулоти мењнати 

инсонї дар навбати аввал њастии моликияти хусусиро пеш меорад. Бо тараќќиёти 

моликияти хусусї хољагии бозоргонї низ инкишоф ёфт”51. 

Ба андешаи професор М.З. Раҳимзода: “Дар замони њозира иќтисодчиён 

бозорро њамчун механизме њисоб менамоянд, ки ба воситаи он харидорон ва 

фурўшандагон барои муқаррар намудани нарх ва миќдори молу хизмат 
 

51 Сангинов Д.Ш., Шарифов И.М. Њуќуќи раќобати Љумњурии Тољикистон: васоити таълимї. - Душанбе: 
ЭР-граф, 2014. – С. 14-15.  
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мутаќобилан амал менамоянд. Моњиятан сухан дар бораи љараёне меравад, ки дар 

натиљаи баҳамтаъсиррасонии таклифот ва талабот нарх муќаррар мегардад. Аз 

нуќтаи назари њуќуќї бошад, бозор дар шакли одї аз маљмӯи ањдњое иборат аст, ки 

бо маќсади мубодилаи тарафайн содир карда мешавад. Дар ин маъно мафњуми 

бозор ва категорияи муомилоти иќтисодї бо ҳам наздик бошанд њам, вале 

њаммаъно нестанд. Барои муайян намудани бозор фањмидани характери ањдњои 

басташуда ё ба ќонун мутобиќ будани он кифоя намебошад. Зеро дар доираи ин ё 

он бозор шумораи зиёди субъектњое амал менамоянд, ки  дар байни худ ањдњои 

зиёде мебанданд ва  шартњои баста шудани онњо вобаста ба намуд ва таркиби 

бозор аз њам фарќ мекунанд. Бо ин сабаб бозорро аз маљмўи ањдњое, ки бо 

иштирокчиёни он баста мешаванд, иборат донистан қобили қабул намебошад”52. 

Дар шароити муосир дар назди соҳаи фарҳанг вазифаҳои дорои хислати 

иҷтимоӣ ва иқтисодие истодаанд, ки ин ба зарурати ба кор андохтани неруи 

фарҳангии давлат, афзоиши сифатии талаботи иҷтимоию фарҳангии шаҳрвандон, 

ба ҳам мутобиқ намудани тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои алоҳидаи 

он алоқаманд мебошад. Вобаста ба ин, рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ, ки 

ба ташаккули самтҳои куллии маънавӣ ва арзишии аҳолӣ, баланд бардоштани 

сифати зиндагии мардум таъсир мерасонанд, зарур аст. Давлат бо мақсади 

дастгирӣ ва рушди муассисаҳои  фарҳанг сиёсати фарҳангиро амалӣ намуда, аз 

принсипҳо, усулҳо ва воситаҳои гуногуни дорои хусусияти ташкилию ҳуқуқӣ, 

молиявӣ ва иқтисоди истифода мебарад. Яке аз намунаҳои воситаҳои муассири 

ҳавасмандгардонии субъектони хоҷагидор дар соҳаи фарҳанг ташаккули бозори 

хизматрасонии фарҳангии кишвар аст. 

Сарфи назар аз саъю кўшиш ва дастгирии давлат, татбиќи муќаррароти 

сиёсати давлатии фарњангї оид ба истифодаи нерўи соња барои рушди иќтисодиёт  

дуруст мусоидат намекунад, чунки намуд ва шаклҳои ташкилотњое, ки доираи 

васеи хизматрасониро мерасонанд, ба талаботи истеъмолкунандагон ҷавобгӯ 

намебошанд. Масалан дар соҳаи фарҳанг соли 2012, 1382 - китобхонањои 

љамъиятї, 875 - муассисањои толорї, 51 – осорхонањо, 16 - театрњо (касбї), 67 - 

 
52 Раҳимзода М.З., Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. – Душанбе, 
2021. - С. 211. 
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дастгоњи синамо бо намоиши пулакї, 606 - чопи китоб ва китобчањо, 34 - 

маљаллањо ва дигар нашрияњои даврии чопшуда, 128- рўзномањо ба чоп додашуда 

мавҷуд буд53 ва соли 2017 ба теъдоди зерин расид:  1370 - китобхонањои љамъиятї, 

815 - муассисањои толорї, 57 – осорхонањо, 17 - театрњо (касбї), 14 - дастгоњи 

синамо бо намоиши пулакї, 1200 - чопи китоб ва китобчањо, 60 - маљаллањо ва 

дигар нашрияњои даврии чопшуда, 161 - рўзномањои ба чоп додашуда54. Яъне дар 

давоми 5 сол навобаста аз афзоиши шумораи баъзе бахшҳои соҳаи фарҳанг 12 - 

китобхонањои љамъиятї, 60 - муассисањои толорї, 53 - дастгоњи синамо бо 

намоиши пулакї кам гардидааст. 

Далели мазкур шаҳодати он аст, ки бо назардошти ташаккули бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ соҳаи фарҳанг тибқи 

тағйироти ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа таҷдиди назар мехоҳад. Умуман, дар 

давраи гузариш дар ҳаёти фарҳангии кишвар татбиқи вазифаҳои зерин бо 

назардошти иқтисодиёти бозоргонӣ зарур мебошад: 

- дар асоси суннатҳои миллии фарҳангӣ-маърифатӣ ва махсусиятҳои он бо 

назардошти меъёрҳои арзишҳои ахлоқӣ, зебоишиносӣ, инсонгароӣ ва меъёрҳои 

умумибашарии имрўза давра ба давра, комилан замонавӣ сохтани фаъолияти 

муассисаҳо ва объектҳои низоми иҷтимои-фарҳангӣ; 

- дар кулли манотиқи ҷумҳурӣ сохтани маҷмааҳои бадеӣ-намоишӣ ва 

марказҳои намоишӣ, фондҳо, ба роҳ мондани шаклҳо ва усулҳои нави ташкили 

кор, бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз сохтани объектҳо, ҷори намудани реҷаи кор 

тибқи ниёзҳои давр ва фарҳанги хизматрасонӣ, ба роҳ мондани фаъолияти 

устохонаҳо ва истеҳсоли анъанавии маҳсулоти косибии ҳунармандӣ ва дигар навъу 

намудҳои ҳунари амалии мардумӣ, ки аз қадим дар манотиқи ҷумҳурӣ рушд ёфта 

буданд;  

- паст намудани арзиши аслии маҳсулоти ҳунарҳои халқӣ барои дастрас 

намудан ба мардум. 

- сохтмони биноҳои нав, барқарор намудани иморатҳо ва иншооти 

китобхонаҳо, толорҳои қироатӣ, намоишгоҳҳо, осорхонаҳои бадеӣ, иморатҳои 

 
53 Ниг.: Тоҷикистон дар рақамҳо, 2013. - Душанбе, 2013. – С. 71-72. 
54 Ниг.: Тоҷикистон дар рақамҳо, 2018. - Душанбе, 2018. – С. 72-74. 
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намоишгоҳҳои тиҷоратӣ барои тарғиби дастовардҳои ҳунарҳои суннатӣ, бадеӣ ва 

эҷодиёти амалии мардумӣ, муҷаҳҳаз намудани онҳо бо техника ва технологияи 

ҳозиразамон, истифодаи тарҳрезии муосир ва ҷобаҷогузории таҷҳизоти зарурии 

корӣ, намоишӣ, мебели истеҳсолӣ ва намоиши-тиҷоратӣ, лавҳаҳои намоишӣ бо 

назардошти таъиноти мақсадноки онҳо, такмили захираҳои чопӣ, осори бадеӣ ва 

арзишҳои классикӣ ва ҳунарҳои муосир;  

- бо мутахассисон, кадрҳои баландихтисос ва дигар кормандони зарурӣ 

таъмин намудани муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҳамаи навъу равияҳо; 

-  таъмин намудани фаъолияти пурмаҳсул ва маданияти хидматрасонии онҳо;  

- қонеъ гардонидани манфиатҳо, талабот ва майли кулли табақоти иҷтимои-

демографии ҷомеа; 

- дар кишвар ба вуҷуд овардани марказҳои истеҳсоли маҳсулоти аудио, видео, 

ки дар байни қишрҳои иҷтимоӣ-демографии аҳолӣ талаботи зиёд доранд;  

- бунёд сохтани "шаҳраки мусиқӣ" барои намоиш додани ҳунари дастаҳои 

худфаъолияти мусиқи-иҷрокунандагии навъу равияҳо ва услубҳои гуногун, 

ҳамчунин шоу ва дискоклубҳо, сохторҳои имрўзаи мусиқи тибқи майлу хоҳиши 

ҷавонон, ки ҳадафҳои фароғати ва истироҳатиро касб кардаанд; 

- қави намудан, густариш ва такмили равандҳои зарурии ҳуқуқӣ, 

қонуншиносӣ, ахлоқӣ, тарбияи хулқу рафтори нек;  

 - пурзўр кардан ва баланд бардоштани маҳсули корҳо оид ба омўзиши 

шаклҳо ва тарзҳои ҳаёти солими аҳолӣ дар фаъолияти субъектони хоҷагидори 

соҳаи фарҳанг55. 

Иҷрои вазифаҳои зикршуда бо назардошти дуруст ба роҳ мондани сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи фарҳанг имконпазир мебошад, чунки ки заминањои мављудаи 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ бояд дар чунин шароитњо гузошта шаванд, ки 

онњо бе таъсири иловагии давлатї, ќадам ба ќадам ба њал кардани вазифањои 

муњим гузаранд. Ба монади таъсис додани шароити худинкишофёбии фарњанги 

муосир, худамалисозии субъектони гуногуни давлатї, ѓайрињукуматї ва алоњида, 

 
55 Ниг.: Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2005, № 501 // Махзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.06.2020 с.). 
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ки ба танзим шудани фаъолияти иљтимоию фарњангї, таъмин намудани њаёти 

пурљўшу хурўш ва гуногунранги фарњангї дар тамоми минтаќањои Ҷумњурии 

Тољикистон оварда мерасонад.  

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг баҳри рушди бозори хизматрасонии 

фарҳанг бояд ба принсипњои зерини асос ёбад:   

1. Тамоюли маќсадноки сиёсати фарњангї, ки ба њал кардани масъалањои 

миллї ва дохилиминтаќавї равона карда шудааст. Ин принсип њал кардани 

масъалањои бањсноки иљтимоию фарњангиро дар чорчўбаи имкониятњои мављуда, 

дар шакли ба табаќаи васеи ањолї дастрас талаб мекунад. Њал кардани масъалањои 

гурўњњои иљтимоию демографї ва категорияњои гуногуни ањолї, инчунин дар ин 

асос ба амал бароварда мешавад.   

2. Мустаќилияти фаъолияти иљтимоию фарњангї. Ин принсип чунин маъно 

дорад, ки ташаббусњои иљтимоию фарњангии шањрвандон бояд аз маљбуркунии 

сиёсї ва мафкуравї мустаќил бошанд. Бартариятњои дарозмуддат, арзишњои 

бобаќо ва ањамияти умумимиллї ва умумиинсонї барои онњо талаботи асосї 

мебошанд. 

3. Худташкилшаванда будани њаёти иљтимоию фарњангї, 

ѓайримарказонидани идоракунї ва таъсис додани намунаи нави ташкилию 

иќтисодиро, ки ба воќеияти имрўза мувофиќат мекунанд, пешбинї мекунад. Ин 

љараён инкишофи тањаввулотро талаб мекунад, ки дар рафти он ќадам ба ќадам 

сохторњо, шаклњо, меъёрњо ва дастгоњњои мувофиќакунии манфиатњои њама 

иштирокчиёни њаёти фарњангї ба роњ монда шавад. 

4. Таъмин намудани гуногунрангии њаёти иљтимоию фарњангї, ки 

бисёрсубъектии фаъолияти иљтимоию фарњангї ва фароѓатї, алтернативї будани 

барномањо, консепсияњо ва аќидањоро ифода мекунад. 

5. Муколамавї будани љараёнњои фарњангї, њамчун яке аз шартњои асосии 

худинкишофёбии фарњанг ва ифодаи моњияти он. Чунин муколамаро дар ду сатњ 

баррасї намудан мумкин аст: 

а) муколамаи пурмазмун ва худинкишофёбандаи арзишњои фарњангї ва 

маънавї, љањонбинї, диндорї, тарзи њаёт танњо дар шароити мувозинати 

фарњангии онњо имконпазир аст. 
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б) фарњанг њамчун низоми худинкишофёбанда дар худ ягонагии томи 

унсурњои ба њам алоќаманд ва ба њам вобастаро ифода мекунад, ки дар он 

љараёнњои расмї ва ѓайрирасмї, муколамаи доимии бадеию пурмазмун ва 

ахлоќию маънавї мегузарад. 

Ташаккули бозори хизматрасонии фарҳангӣ раванди рушдбахшанда ва 

универсалии бозсозӣ дар соҳаи шуғли аҳолӣ мебошад, ки аз ҳисоби афзоиши 

суръати тараққиёт ва такмили инфраструктураи он ба кулли аҳолӣ хизмат 

мерасонад. Дар навбати худ, ҳамчун объекти тадқиқоти илмӣ, бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ дар маҷмӯъ низоми муайяни муносибатҳо  мебошад, ки 

ба шахсони воқеӣ аз ҷониби субъектони хоҷагидорӣ соҳаи фарҳанг як қатор 

хизматрасониҳо мерасонанд, ки ҷузъи таркибии соҳаи фарҳанг мебошад. 

Истеъмоли хизматрасонии фарҳангиро дар бозори хизматрасонии фарҳангӣ 

истеъмолкунанда метавонад бевосита, ҳангоми шахсан пардохт кардани маблағи 

билети худ ба кино, осорхона, намоишгоҳ ё бавосита, ҳангоми хариди давлат аз 

субъекти хоҷагидории соҳаи фарҳанг бо роҳи ҷудо кардани маблағ амалӣ намояд. 

Дар номгӯи хизматрасонӣ аз ҷиҳати дараҷаи таъсиррасонӣ ба тараққиёти 

иҷтимоию иқтисодӣ ҷойи намоёнро истироҳати фарҳангӣ ишғол мекунад. Нақши 

истироҳати фарҳангиро дар иқтисодиёти мамлакат аз он ҷиҳат мусбӣ муайян 

мекунанд, ки дар ин маврид сухан дар бораи баланд бардоштани қувваи ҳаёт, 

солимии психологӣ ва дар натиҷа қобилияти меҳнатӣ ва истеҳсолии инсон 

меравад56. 

Бозори хизматрасониҳои фарҳангӣ дар Тоҷикистон мавҷуд буда, айни замон 

ду гуруҳи субъектонро дар бар мегирад:  

1. Муассисаҳои фарҳангии давлатӣ ва маҳаллӣ, ки ба зарурати фаъолият дар 

шароити иқтисоди бозорӣ дучор шудаанд; 

2. Ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, аз ҷумла индустрияи эҷодӣ. 

Масалан дар асоси моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи 

фаъолияти китобдорӣ” аз 1 августи соли  2003,№ 32 китобхона - муассисаи 

иттилоотӣ, фарҳангӣ ва омӯзишии дорои фонди муташаккили ҳуҷҷатҳо, ки онҳоро 
 

56 Ниг.: Воронцова М.Г. Рынок услуг культуры: новые подходы к формированию и развитию // Российский 
экономический интернет-журнал. - 2016. - № 4. - С. 13. 
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барои истифодаи муваққатӣ ба ихтиёри истифодабарандагон гузошта, инчунин 

хизматрасониҳои дигари китобдориро ба анҷом мерасонад. Фаъолияти китобдорӣ 

бошад соҳаи фаъолияти иттилоотӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва омӯзишие мебошад, ки 

ба вазифаҳои он таъсис ва инкишоф додани шабакаи китобхонаҳо, ташкилу 

такмили фондҳои онҳо, ба роҳ мондани хизматрасонии китобдорӣ, иттилоотӣ, 

маълумотию библиографии истифодабарандагони китобхонаҳо, таёр намудан, 

бозомўзӣ ва такмили ихтисоси кормандони соҳаи китобдорӣ ва таъминоти илмию 

методии рушди китобхонаҳо дохил мешаванд.  

Дар асоси моддаи 4 Қонуни мазкур тибқи тартиби таъсисдиҳӣ ва шаклҳои 

моликият намудҳои зерини китобхонаҳо мавҷуданд:  

1) китобхонаҳои давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти  давлатӣ таъсис дода 

мешаванд, аз он ҷумла: Китобхонаи миллӣ; китобхонаи ҷумҳуриявӣ; 

китобхонаҳои вазорату идораҳо ва диар мақомоти давлатӣ;  

2) китобхонаҳои вилоятй, шаҳрӣ, ноҳнявй, ки аз ҷониби мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ таъсис дода мешаванд; 

3) китобхонаҳои  шаҳрак  ва  деҳот,   ки  аз  ҷониби  мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот таъсис дода мешаванд; 

4) китобхонаҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, академияҳои 

соҳавӣ, пажӯҳишгоҳҳои илмию таҳқиқотй, муассисаҳои таълимӣ; 

5) китобхонаҳои  корхонаҳо,  муассисиҳо  ва  дигар  ташкилотҳо, новобаста аз 

шакли моликият; 

6) китобхонаҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ;  

7) китобхонаҳои хусусӣ; 

8) китобхонаҳое, ки аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, ннчунин 

ташкилотҳои байналмилалӣ, тибқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис дода шудаанд.  

Мутобиқ ба моддаи 11 бошад китобхонаҳо ҳуқуқ доранд: ба мақсади васеъ 

намудани номгӯи хизматрасонии истифодабарандагони китобхонаҳо ва рушди 

иҷтимоию эҷодии китобхонаҳо, дигар хизматрасониро анҷом диҳанд, ба шарте, ки 

ба фаъолияти асосии онҳо зарар нарасонад; дар асоси шартнома бо шахсони воқеӣ 
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ва ҳуқуқӣ шартҳои истифодабарии фондҳои китобхонаҳоро муайян намоянд; 

барои шаҳрвандон хизматрасонии муздноки китобдорӣ ташкил намоянд; 

истифодаи фондҳои китобхонаро аз тариқи иҷора ба роҳ монанд ва ғайра57. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки ҳар ду гурӯҳи субъектони бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ ҳуқуқ доранд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. 

Ин ҳуқуқ ба муассисаҳои давлатии фарҳанг ба таври қонунӣ дар  асоси моддаи  24 

(Фаъолияти соҳибкории муассисаҳои давлатии фарҳанг) Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 13 декабри соли 1997, № 519 “Дар бораи фарҳанг” муқаррар 

шудаааст. Аз ҷумла, муассисаҳои давлатии фарҳанг дар доираи оинномаи худ ба 

фаъолияти соҳибкорӣ ҳақ доранд. Ба фаъолияти соҳибкории муассисаҳои 

давлатии фарҳанг инҳо дохил мешаванд: савдои молҳо ва таҷҳизот; хизмати 

миёнаравӣ; ҳиссагузорӣ дар фаъолияти корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои 

тиҷоратӣ (аз ҷумла фарҳанг); харидани саҳмияҳо, вомбаргҳо, коғазҳои арзишноки 

дигар ва ба тавассути онҳо ба даст овардани фоида -  дивидендҳо, фоизҳо. Ба 

фаъолияти соҳибкори машгул шудани муассисаҳои фарҳангӣ тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад58. 

Имконияти бо қонунгузорӣ пешбинигардида то ҳол аз ҷониби муасисисаҳои 

давлатии фарҳанг ба таври дахлдор истифода намегардад. Бинобар ин барои 

рушди минбаъдаи самарабахши бозори хизматрасонии фарҳангӣ механизмҳои 

муайяни рушд ва идоракуниро, ки ба ташаккули бомуваффақияти он мусоидат 

мекунанд, фаъолона истифода бурдан лозим аст. Механизми рушд бояд 

марҳилаҳои зеринро дар бар гирад: таҳлили вазъи кунунӣ; муайян кардани 

ҳадафҳои фаъолият; ба низом даровардани маълумот ва таҳияи нақшаи стратегии 

рушд; риоя принсипҳои фаъолият; истифодаи усулҳо ва воситаҳо барои ноил 

шудан ба ҳадафҳои фаъолият; мониторинги нишондиҳандаҳои фаъолият; тахлили 

динамикаи тағйироти маълумоти ибтидоӣ; мониторинги натиҷаҳо ва дар ҳолати 

 
57 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 августи сол 2003, № 32 “Дар бораи фаъолияти китобдорӣ” // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. - № 8. - Мод. 455; 2008. - № 12,  қ. 2. - Мод. 1013; ҚҶТ аз 
22.07.2013 с., № 1008; аз 02.01.2019 с., № 1571. 
58 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 1997, № 519 “Дар бораи фарҳанг”// Ахбори  

Маҷлиси  Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1997. - № 23-24. - Мод. 352; 2001. - № 4. - Мод. 143; 2003. - № 12. - 
мод. 691; 2008. - № 10. - Мод. 819; соли 2009. - № 8. - Мод. 499; 2011. - № 6. - Мод. 445. 
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зарурӣ ҷорӣ намудани тартиби такмили ин механизм. 

Яъне то вақте, ки муассисаҳои давлатии соҳаи фарҳанг ақалан 50 фисади 

хизматрасонии пулакии бозори хизматрасонии фарҳангро ба сомон нарасонанд, 

фаъолияти онҳо имкониятҳои бо қонунгузорӣ муқаррарнамударо фаро гирифта 

наметавонад. Дар натиҷаи чораандешиҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон солҳои охир маблағгузории соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфт. Агар 

соли 2000 аз буҷети давлатӣ барои соҳаи фарҳанг ҳамагӣ 13 млн. сомонӣ ҷудо 

шуда бошад, пас дар соли 2014 бо назардошти тамоми манбаъҳои маблағгузорӣ ва 

буҷети тасдиқшуда ҳаҷми он 586,2 млн. сомониро ташкил кард. Яъне буҷети соҳаи 

фарҳанг дар ҳамин давра 504 маротиба афзуда, дар маҷмўъ 2 млрд. 451,1 ҳазор 

сомониро ташкил додааст.59 Дар асоси моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

26 ноябри соли 2019, № 1650 “Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли 2020” маблағгузори ба муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ - 88927 

ҳазор сомониро ташкил медод. Дар асоси моддаи 19 Қонунуи мазкур аз ҳисоби 

маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои соҳаи фарҳанг 10 фоиз пардохти ҳатмӣ 

ба буҷетҳои дахлдор муқаррар шуда буд60.  

Таҳлили мазкур исботи он аст, ки рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон аз як тараф ба кам кардани хароҷоти буҷет ҳангоми  маблағгузорӣ ба 

соҳаи фарҳанг оварда расонида, аз тарафи дигар боиси ғани шудани буҷет аз 

ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои соҳаи фарҳанг бо назардошти 

гирифтани фоида аз фаъолияти соҳибкории онҳо дар бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ мусоидат менамояд. 

Зарурати ислоҳи нокомӣ ё хатоҳои бозор асоснокии назариявии дастгирии 

давлатии фарҳанг дар назарияи анъанавии иқтисодӣ мебошад. Мувофиқи 

назарияи иқтисодии некуаҳволӣ таъминоти фарҳанг кифоя нест, агар бозор ҳамаи 

майлу хоҳиши истеъмолкунандагонро ошкор накунад, ба ибораи дигар, манфиати 

 
59 Ниг.: Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 аз 9 

феврали соли 2016, № 53 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.06.2020 с.). 
60 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2019, № 1650 “Дар бораи буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020”// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. - № 11. - 

Мод. 682; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 майи соли 2020, № 1691. 
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ҳақиқии онҳоро ба истеъмоли неъматҳои фарҳангӣ ошкор накунад. Се ҳолате ҷудо 

карда мешавад, ки талабот ба молҳои фарҳангиро бозор пурра муайян намекунад: 

ғайрибозории талабот ба молҳои фарҳангӣ, амалҳои мусбате, ки аз фаъолияти 

фарҳангӣ бармеояд ва таснифоти санъат ҳамчун неъмати ҷамъиятӣ. Дарвоқеъ, 

нокомии бозор дар самти талабот ба далели талаботи ғайрибозории молҳои аст, 

ҷуз мавҷудияти ниёзҳои ҷамъиятиро, ки механизми бозор ошкор намекунад, дигар 

чизеро нишон намедиҳад. Чунин ба назар мерасад, ки онҳоро ба нокомии бозор 

нисбат додан комилан дуруст нест, зеро бозор мавҷудияти чунин ниёзҳоро ба қайд 

намегирад61. 

Ба андешаи Б.Ю. Сорочкин, А.Я. Рубинштейн бошад: «Демократия ва 

иқтисоди бозаргонӣ шарти бечунучарои тараққиёти кишвар буда, ба ин шубҳа ҳам 

буда наметавонад. Вале дар ин роҳ фаромуш кардан лозим нест, ки худи бозор 

мукаммал нест. Бо монополия, асимметрияи иттилоотӣ, оқибатҳо барои шахсони 

сеюм, бо молҳои давлатӣ ва арзишманд, бо нотавонӣ баҳодиҳии дурусти лоиҳаҳо 

бо оқибатҳои кофӣ дур ва стратегияҳои корпоративии шахсони алоҳида, 

механизми бозор суст мешавад. Огоҳӣ аз объективии падидаи «хатоҳои бозорӣ» 

иқтисодиётро ба парадигмаи иқтисодии омехта оварда расонд, ки дахолати 

давлатро дар ҳолатҳои махсусе, ки бозор тақсимоти бесамари захираҳоро ба вуҷуд 

меорад, имкон медиҳад. Ҳамаи ин ба ҳама маълум аст. Инчунин маълум аст, ки 

чунин бахшҳое ҳастанд, ки дар он ҷо ба ғайр аз мавридҳои махсус қариб ягон чизи 

дигаре нест, ки дар он ҷо «ҷамъоварии пурраи хатоҳои бозор»-ро мушоҳида 

кардан мумкин аст. Ба ин соҳаҳо фарҳанг ва санъат дохил мешаванд”62. 

Дар асоси таҳлили андешаи олимон ба хулоса омадан зарур аст, ки бидуни 

танзими давлатӣ ва маблағгузории давлатӣ ба соҳаи фарҳанг аз як тараф ва 

фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ 

ноил шудан ба мақсадҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг ғайриимкон аст. 

Андешаи профессор Д.Ш. Сангинов барҳак аст, ки: “Танзими давлатї маљмўи 

чорањои маќомотњои њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї мебошанд, ки дар 
 

61 Ниг.: Музычук В.Ю. Должно ли государство финансировать культуру? - М.: Ин-т экономики РАН, 2012. – 
С. 20-21. 
62 Сорочкин Б.Ю., Рубинштейн А.Я. Анализ механизмов государственного финансирования сферы 
культуры.  – М., 2003. - С. 14-15. 



34 
 

асоси санадњои меъёрию њуќуќї ба маќсади мукаммалгардонии низоми иљтимоию 

иќтисодї ба амал бароварда мешавад. Маќсади танзими давлатии фаъолияти 

соњибкории субъектони хољагї ба воситаи се вазифаи асосї амалї карда мешавад: 

1) ташкили шароити фаъолияти (амалкунии) маданиятноки бозор, муайян 

намудани шакли моликияти субъектони хољагї ва ќоидаи идоракунї, таъсиси 

дастгоњи таъминкунандаи иљрои шартномањои хољагї, пешгирии бањсњо миёни 

субъектони хољагї ва њалли онњо бо тартиби судї, њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагони мањсулоти субъектони хољагї, муќаррар намудани низоми 

пулї, муќаррар намудани стандарт ва ченак ба мањсулот. 2) банаќшагирии 

стратегии илм ва пешравии илмию техникї; 3) њалли масъалањои макроиќтисодї, 

њаљми истењсолоти миллї; инкишофи нисбии иќтисодиёт, суръати инкишофи 

иќтисодиёт, мувозинати иќтисоди берунаи мамлакат, сатњи шуѓли ањолии ќобили 

мењнати мамлакат ва њифзи иљтимої”63. 

Дар ин асно зикр намудан ба маврид аст, ки шароити мусоид барои 

ташаккули бозори хизматрасонии фарҳангӣ танзими давлатии дурусти ин 

фаъолият мебошад. Дар низоми омори фарҳанги Юнеско – 2009 зиёд шудани 

номгуи хизматҳои бозори хизматрасонии фарҳангии ҷаҳон ба чашм мерасад. Дар 

айни ҳол хизматрасонии фарҳангӣ фарогири 8 намуд ва беш аз 100 зернамуд 

мебошад. Дар асоси ин омор дар соҳаи фарҳанг 8 касб ва 67 ихтиссос мавҷуд 

мебошад64. 

Навобаста аз рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар сатҳи 

байналмилалӣ низ мушкилот ҷой дорад. Азбаски сиёсат ва идоракунии давлатҳо 

омили мутамарказонидашаванда ба фаъолиятро аз рӯи бозорҳои худ доранд 

(масалан, филмҳо, телевизион, мусиқӣ) ва таснифоти омории бештар паҳншуда 

(версияҳои ба кишвар мутобиқшудаи таснифи байналмилалии стандартҳои 

соҳавӣ) асосан дар асоси принсипи таснифоти мањсулоти саноатї (масалан, 

истењсоли мањсулоти чопї ва таљдиди онњо бо воситањои компютерї), барои 

тавсифи соњањои фарњангї, ки ба талаботи бозор нигаронида шудаанд, истифода 

бурдани ин таснифњо душвор аст. 

 
63 Сангинов Д.Ш. Њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. - Душанбе: Андалеб-Р, 2019. – 
С. 227. 
64 Ниг.: Система статистики культуры ЮНЕСКО – 2009 (ССК). - Канада, 2010.  – С. 52-59. 
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Вазъияти мазкур боис шудааст, ки олимон ба куллан иваз намудани 

муносибат нисбат ба соҳаи фарҳанг бо назардошти рушди иқтисодиёти бозоргонӣ  

ҳидоят менамоянд. Ба андешаи Н.В. Сабелникова “Дар айни замой самти 

эстетикӣ-фароғатии фарҳангро функсияи эҷодии он гирифтааст. Тағйироти 

институтсионалӣ ва арзишӣ дар ҷомеа ба фаъолгардии рушди соҳаи фарҳанг, 

ташаккул ва рушди бозорҳои нави хизматрасонии фарҳангӣ, афзоиши саҳми соҳаи 

фарҳанг дар иқтисодиёт оварда мерасонад”65. 

Дар тамоми ҷаҳон бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар заминаи афзоиши 

намудҳои индустриалии эҷодӣ, технологияҳои интернетӣ, ҷорӣ намудани 

равишҳои кластерӣ ва лоиҳавӣ инкишоф меёбад66. Зарурати беҳбуди бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ инчунин аз омилҳои талабот, пешниҳод, механизми 

нархгузорӣ, хусусиятҳо, вижагиҳои соҳа вобаста аст. Вазъи кунунии 

маблағгузории кам ва коҳиши даромади реалии аҳолӣ, талаби муассисаҳо дар 

бораи зиёд кардани шумораи мизоҷон (тамошобинон) ва умуман хуб набудани 

самараи фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ боиси коҳиши мизоҷони бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ мегардад67.  

Аз нигоҳи ҳуқуқӣ монеаи рушди бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон нуқсонҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 1997, № 

519 “Дар бораи фарҳанг”68 мебошад.  Қонуни мазкур ба талаботи моддаи 43 

(Таркиби санади қонунгузорӣ) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, № 1414 мутобиқ намебошад. Аз 

ҷумла дар асоси қисми 1 моддаи 43 таркиби санади қонунгузорӣ метавонад аз 

муқаддима, қисм, фасл, зерфасл, боб, параграф, модда, қисм дар модда, банд, 

 
65 Сабельникова Н.В. Формирование механизма управления эффективностью деятельности организаций 
сферы культуры: дис. ... канд. экон. наук. - Санкт-Петербург, 2019. – С. 3.  
66 Ниг.: Ерибанова Н.С. Теоретические подходы к планированию и прогнозированию экономической 
деятельности компании // Baikal Research Journal. - 2016. - Т. 7. - № 4. – С. 10. 
67 Ниг.: Севрюков И.Ю., Леушина О.В. Институциональные проблемы современного рынка услуг культуры 
// Интеллектуальный и ресурсный потенциалы регионов: активизация и повышение эффективности 
использования: материалы V Всероссийской научно-практической конференции / под науч. ред. А.П. 
Суходолова, Н.Н. Даниленко, О.Н. Баевой. – М., 2019. - С. 113-117. 
68 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 1997, № 519 “Дар бораи фарҳанг”// Ахбори  

Маҷлиси  Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1997. - № 23-24. - Мод. 352; соли  2001. - № 4. - Мод. 143; 2003. - № 
12. - Мод. 691; 2008. - № 10. - Мод. 819; 2009. - № 8. - Мод. 499; 2011. - № 6. - Мод. 445. 
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зербанд ва сархат иборат бошад69. Аммо таркиби Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

фарњанг» танҳо аз модда 36 модда бидуни риояи такиби дохилии он иборат аст. 

Дар баробари ин мафҳуми хизматрасонии фарҳангӣ ва намудҳои хизматрасонӣ 

умуман ҷой надорад. Аз ҷониби дигар дар аксарияти давлатҳои хориҷӣ ин қонун 

алакай дар таҳрири нав қабул шуда, масоили муосири соҳаи фарҳангро фаро 

мегирад. Масалан Қонуни Ҷумҳурии Узбекситон аз 20 января 2021 г., № ЗРУ-668 

“Дар бораи фаъолияти фарҳангӣ ва ташкилоти фарҳанг”70, Кодекси намунавӣ 

«Дар бораи фарҳанг барои давлатҳои аъзои ИДМ» аз 13 апрели соли 2018, қарори 

№ 47-571, Қонуни Ҷумҳурии Озарбойҷон аз 21 декабри соли 2012 № 506-IVQ «Дар 

бораи фарҳанг»72, Қонуни Украина аз 14 декабри соли 2010 № 2778-VI «Дар бораи 

фарҳанг»73, Ќонуни Туркманистон аз 12 марти соли 2010 № 92-IV «Дар бораи 

фарҳанг»74, Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон аз 15 декабри соли 2006 № 207-III ЗРК. 

«Дар бораи фарҳанг»75 ва ғайра. 

Дар асоси таҳлили қонунгузории давлатҳои хориҷа ба хулоса омадан 

мункин аст, ки бозори хизматрасонии фарњангӣ бо чунин аломатњо тасниф 

карда мешавад: 

− суръати баланди љараёнњои бозорї (хизматрасонї, ки маќсадаш 

бевосита ќонеъ намудани талаботи инсон мебошад); 

− ба њудудњо људо-људо будан (шакли хизматрасонї, талабот ва шароити 

амалкунии корхонањои хизматрасон аз тавсифи њудуд вобаста аст, ки аз 

љониби бозори мушаххас фаро гирифтааст); 

− суръати баланди муомилоти сармоя (яке аз имтиёзњои асосии тиљорат 

 
69 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, № 1414 // 

Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2017. - № 5, қ. 1. – Мод. 271. 
70 Ниг.: Закон Республики Узбекистан от 20 января 2021 года № ЗРУ-668 "О культурной деятельности и 
организациях культуры" // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 21 
января 2021 года, № 03/21/668/0051. 
71 Ниг.: Модельный кодекс "О культуре для государств - участников СНГ". Принят на сорок седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Постановлением от 13 
апреля 2018 года № 47-5 // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств. URL:  http://www.cis.minsk.by/ (дата обращения: 23.01.2021 г). 
72 Ниг.: Закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2012 года № 506-IVQ "О культуре"// Собрание 
законодательства Азербайджанской Республики" от 28 февраля 2013 года № 2, статья 78. 
73 Ниг.: Закон Украины от 14 декабря 2010 года № 2778-VI "О культуре"// Официальный вестник Украины от 
21 января 2011 года, № 2, стр. 13, статья 91, код акта 54400/2011. 
74 Ниг.: Закон Туркменистана от 12 марта 2010 года № 92-IV "О культуре"// Ведомости Меджлиса 
Туркменистана. - 2010. - № 1. - Ст. 16; 2017. - № 3. - Ст. 113. 
75 Ниг.: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III ЗРК "О культуре"// Ведомости 
Парламента Республики Казахстан, декабрь, 2006 год, № 24 (2481), статья 147. 

http://www.cis.minsk.by/
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дар соњаи хизматрасонї, ки натиљаи доираи кўтоњтари истењсолї мебошад); 

− њиссиёти баланд ба таѓйироти раќобати бозорї (хосиятњо вобаста ба 

ѓайриимкон будани нигоњдорї, анборкунї ва интиќолдињии хизматрасонї, 

инчунин мувофиќати истењсол ва истеъмоли онњо дар ваќт ва макон); 

− хусусияти љараёни хизматрасонї (тамоси шахсии истењсолкунанда ва 

истеъмолкунанда, аз як тараф барои васеъ намудани алоќаи коммуникативї), 

аз тарафи дигар бошад – талаботро ба сифати касбию таснифї, таљриба, 

этика ва фарњанги умумии истењсолкунандаро зиёд мекунад); 

− дараљаи баланди фарќияти нархи мол дар ваќти фармоиш додан ва 

ќабул кардан (ба фарќият, ба инфиродї будани талаботњо ба хизматрасонї 

алоќаманд аст, њамчун стимули муњим ба фаъолияти инноватсионї дар соњаи 

хизматрасонї баррасї мешавад, зеро сохтори мураккаби талабот пайдо 

шудани хизматрасонии нави ѓайристандартї шарт мекунад); 

− номуайянии натиљаи фаъолият вобаста ба хизматрасонї (натиљаи 

фаъолият вобаста ба хизматрасонї, ки дар бисёр њолатњо ба таъсири сифати 

гуногуни истењсолкунанда фаро гирифта шудааст, наметавонад пешакї бо 

даќиќии кофї муайян карда шавад, бањодињии натиља танњо пас аз истеъмоли 

хизматрасонї имконпазир аст). 

Дар асоси моддаи 1 Қонуни Украина аз 14 декабри соли 2010 № 2778-VI «Дар 

бораи фарҳанг» хизматрасонии фарҳангӣ – амали шахсони воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, ки 

ба фаъолияти фарҳангӣ машғулбуда, ки ба қонеъ гардонидани талаботи фарҳангӣ, 

зеҳнии шахс, таъмини рушди эҷодӣ, маънавии шахс нигаронида шудаанд ва 

арзиши муайян доранд, ки дар ҷараёни ин хидмат (иҷро кардан) истеъмол 

мешаванд76.  

Дар моддаи 3 Кодекси намунавӣ «Дар бораи фарҳанг барои давлатҳои аъзои 

ИДМ» аз 13 апрели соли 2018, қарори № 47-5 мафҳуми баъзе намудҳои 

хизматрасонии фарҳангӣ муқаррар шудааст. Масалан  хизматрасонии китобхона – 

натиљаи фаъолияти китобхона оид ба ќонеъ гардонидани талаботи иттилоотї, 

 
76 Ниг.: Закон Украины от 14 декабря 2010 года № 2778-VI "О культуре"// Официальный вестник Украины от 
21 января 2011 года, № 2, стр. 13, статья 91, код акта 54400/2011. 
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илмї, таълимї, фарњангї ва дигар эњтиёљоти истифодабарандагони китобхона77. 

Тибқи моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Узбекситон аз 20 января 2021 г., № ЗРУ-

668 “Дар бораи фаъолияти фарҳангӣ ва ташкилоти фарҳанг” ташкилотҳои 

фарҳангӣ вобаста ба намудҳои фаъолияти фарҳангӣ ба категорияҳои зерин тақсим 

мешаванд: ташкилотҳои фарҳангию фароғатӣ; ташкилотҳои фарҳангиву 

маърифатӣ; дигар ташкилотҳои фарҳанг.  

Ба ташкилотҳои фарҳангию фароғатӣ ташкилотҳои фарҳангие дохил 

мешаванд, ки фаъолияти асосии онҳо эҷоди асарҳои санъати театрӣ ва намоиши 

оммавии онҳо мебошад (театрҳо, филармонияҳо, сиркҳо, ташкилотҳои консертӣ: 

коллективҳои эҷодӣ, дастаҳои мусиқӣ ва ансамблҳо, ташкилотҳои 

кинематография ва ғайра).  

Ба ташкилотҳои фарҳангию маърифатӣ ташкилотҳои фарҳангӣ дохил 

мешаванд, ки фаъолияти асосии онҳо таъмини дастраси ба объектҳои фарҳанг, 

фароҳам овардани шароит барои қонеъ гардонидани талаботи зеҳнӣ, маънавӣ, 

ахлоқӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ, инкишофи қобилияти эҷодии шахс, инчунин 

мусоидат ба эҳё ва минбаъд рушди фарҳанги миллӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ 

мебошад (марказҳои фарҳангӣ, марказҳои фарҳангии миллӣ, осорхонаҳо, 

галереяҳо (намоишгоҳҳо), толорҳои намоишӣ, мамнӯъгоҳҳои таърихию фарҳангӣ, 

боғҳои фарҳанг ва истироҳат, муассисаҳои клубӣ, қасрҳо ва хонаҳои фарҳанг, 

маориф, муассисаҳои соҳаи фарҳанг ва санъат, марказҳои маданию иттилотӣ ва 

маданию маърифатӣ ва ғайра. 

Ба дигар ташкилотҳои фарҳангӣ объектҳои мероси моддии фарҳангӣ ва 

ёдгориҳои меъморӣ, марказҳои барқарорсозӣ, марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 

устохонаҳои эҷодӣ, ташкилотҳои ҳунарҳои мардумӣ ва санъати амалӣ ва ғайра 

дохил мешаванд.78 

Таҳлили муқаррароти Ќонуни ЉТ аз 13 декабри соли 1997, № 516 «Дар бораи 

 
77 Ниг.: Модельный кодекс "О культуре для государств - участников СНГ". Принят на сорок седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Постановлением от 13 
апреля 2018 года № 47-5 // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств. URL: http://www.cis.minsk.by/ (дата обращения: 23.01.2021 г). 
78 Ниг.: Закон Республики Узбекистан от 20 января 2021 года № ЗРУ-668 "О культурной деятельности и 
организациях культуры" // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 21 
января 2021 года, № 03/21/668/0051. 

http://www.cis.minsk.by/
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фарњанг» далели он аст, ки дар таносуб аз муқарароти қонунгузории давлатҳои 

таҳлилнамуда дар соҳаи фарҳанг он дорои нуқсон, мухолифат ва холигиҳо 

мебошад. Масалан номукамалиии мафҳумҳои қонун, набудани мафҳуми 

хизматрасонии фарҳангӣ,  муқаррар нашудани имтиёз ва ҳавасмандгардониҳо ба 

субъектони соҳаи фарҳанг ва ғайра. Аз ин рӯ, пешниҳод менамоем, ки Ќонуни ЉТ 

«Дар бораи фаъолияти фарњангї» ќабул карда шавад ва Ќонуни ЉТ аз 13 декабри 

соли 1997, № 516 «Дар бораи фарњанг» аз эътибор соќит дониста шавад. Ќонуни 

нав аз муқаррароти умумӣ, кафолатҳои давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд дар соҳаи фарҳанг, вазифаҳои давлат дар соҳаи фарњанг, кормандони 

эљодкор, ташкилотҳои соњаи фарњанг, идоракунї ва танзими иќтисодии соњаи 

фарњанг, ҳамкории байналмилалї дар соҳаи фарњанг бояд иборат бошад. 

Ҳамин тариқ, хулоса намудан аст, ки бозори хизматрасонии фарњангї доираи 

ташаккули талабот ва пешниҳод ба хизматҳои фарњангї мебошад, ки муносибати 

субъектҳои хоҷагидориро, ки намуди муайяни фаъолияти фарҳангиро баамал 

мебароранд бо истеъмолкунандагон ва давлат дарбар мегирад. Бозори 

хизматрасонии фарњангї аз дигар намуди бозорњои хизматрасонї вобаста ба 

хусусиятњои зерин фарќ карда мешавад: ин бозор ба ғайр аз ташаккули самтҳои 

маҷмӯии маънавї ва арзишии ањолї, инчунин рушди ҳаҷми хизматрасонӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодиро таъмин менамояд; давлат иштирокчии 

комилҳуқуқи ин бозор буда, мусоидакунанади ташкили хизматрасонињо аз љониби 

муассисањои давлатӣ ва ғайридавлатӣ мебошад ва баъзан аз њисоби маблаѓњои 

буљетї арзиши хизматрасониро пардохт мекунад, ки дар натиҷа хизматрасонї 

барои аҳолӣ ройгон гардида, барои субъектҳои хоҷагидории бозор даромад 

меорад; сифати хизматрасонї дар ин бозор аз фаъолнокии эҷодӣ ва қаноатмандӣ 

аз фаъолияти меҳнатии корманди ташкилоти фарњангї вобаста мебошад,  

хизматњои дар ин бозор расонидашаванда ањамияти иљтимої дошта, ба рушди 

ҳамбастагии иҷтимоӣ, тасдиқи эҷодкорӣ, истеъдод ва таҷриба, рушди гуногунии 

фарҳангӣ, эҷодкорӣ ва навоварӣ мусоидат мекунанд. 
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 1.2. Махсусияти фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг  

 

Мушкилоти муњими хољагии халќ дар давраи муосири инкишофи 

иќтисодиёт баланд бардоштани самаранокии истењсолот мебошад. Дар ин 

самт дар мамлакат корњои назаррас оид ба амалї намудани 

азнавташкилкунї, тезонидани инкишофи иљтимоию иќтисодии љамъият 

амалї карда шудааст, ки маќсади он баланд бардоштани самаранокии 

истењсолот, бењтар гардонидани шароити њаёти одамон мебошад. Ќайд 

намудан лозим аст, ки самаранокии ба амал баровардани чорањо дар ин самт 

аз як ќатор омилњо вобаста аст. Дар миёни онњо ањамияти муњимро ташкил 

ва таъсис додани шароит барои инкишофи шаклњои бозории хољагидорї, 

фаъолияти соњибкорї ишѓол мекунад, зеро дар иќтисоди бозоргонї, 

хољагидорї асосан бо соњибкорї алоќаманд мебошад. Дар робита бо ин, ба 

даќиќ гардонидани моњият ва ањамияти соњибкорї дар шароити имрўза 

зарурат пайдо мешавад. 

Соњибкорї дар замони имрўза дар љамъияти муосир наќши муњимро 

мебозад. Њамчун зинаи пайвасткунанда байни соњаи иќтисодиёт, сиёсат ва 

иљтимоиёт баромад намуда, соњибкорї шакли њаракаткунандатари 

фаъолияти инсонї, омили муайянкунандаи вазъияти имрўза ва инкишофи 

минбаъдаи љамъият мебошад. Ба таври дигар гўем, дар њолати тартиби 

љамъиятии мувофиќ, тиљорат ба бунёд намудани муносибатњои самараноки 

љамъиятї мусоидат мекунад, ќурби асъори миллї, арзиши ќоѓазњои 

ќимматнок дар биржаи асъор ба ќарори сиёсии роҳбарони љањонї таъсир 

мерасонад, аз вазъи бозори љањонї нархњо ба мол ва хизматрасонї, сатњи 

зиндагї дар мамлакат, бењбудии шахсї ва оромии њар як инсон вобаста аст. 

Ба андешаи Я.В. Зинатуллина “Наќши соњибкориро дар низоми љамъиятии 

љањонӣ  ба инобат гирифта, баррасии алоќаи мутаќобилаи мафњуми 

«фарњанг» ва «соњибкорї» диќќати моро љалб мекунад”79.  

В.С. Шепкина такид менамояд, ки фарњанг њатман дар худ дар намуди 

 
79 Ниг.: Зинатуллина Я.В. Предпринимательство и культура: точки соприкосновения // Results of research 
activities 2018: inventions, methods, innovations: сб. материалов XLII Международной научно-практической 
конференции. – М., 2018. - С. 19-21. 
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унсурњои соњибкориро дарбар мегирад. Аз тарафи дигар асосан дар рафти 

фаъолияти соњибкории одамон, љамъият мол ва хизматрасонињоро истењсол 

мекунанд, ки бояд боигарии моддї ва маънавии онњоро зиёд кунад. Чунин ба 

назар мерасад, ки дар ин њол истиснои ягонаи эњтимолї нависандагон, 

рассомон, оњангсозон ва ѓайрањо мебошанд, ки барои санъат ба эљодкорї 

машѓул њастанд, дар ин њол хоњиши ба фурўш гузоштани эљодиёти худро бо 

гирифтани мукофоти муаллифї надоранд. Муќобили ин чунин санъатњо ба 

монанди кино, телевизион, театр ва ѓайра мебошанд, ки метавонад танњо 

хусусияти соњибкорї дошта бошад – дар ин њолат эљодкорї дар шакли тоза 

воќеан номумкин аст. Њамин тавр, ќисми фарњанг соњибкорї мебошад, аммо 

дар воќеъ фарњанг асосан дар натиљаи фаъолияти соњибкорї таъсис дода 

мешавад. Соњибкорї – ин захираи иќтисодї мебошад, ки ба таркиби он 

соњибкорон, инфрасохтори соњибкорї, инчунин этика ва фарњанги 

соњибкориро ворид намудан лозим аст. Дар навбати худ ба соњибкорон пеш 

аз њама моликони ширкатњо, менељерњое, ки молики онњо намебошад, 

инчунин ташкилкунандагони тиљоратро, ки молик ва идоракунандаро дар як 

симо муттањид мекунад, ворид мешаванд. Бењамто будани ањамияти 

соњибкорї дар он аст, ки мањз ба туфайли он дигар захирањои иќтисодї – 

мењнат, сармоя, замин, дониш ба њам амал мекунанд. Ташаббус, таваккал ва 

тавоноии соњибкорон, зиёд кардани дастгоњи бозорї, имкон медињад бо 

самаранокии зиёд њама дигар захирањои иќтисодї истифода шавад, пешравии 

иќтисодї њавасманд гардонида шавад. Чи тавре таљрибаи бисёре аз 

мамлакатњо бо иќтисоди бозоргонї нишон медињад, дастовардњои иќтисодии 

онњо, аз љумла суръати пешравии иќтисодї, сармоягузорї, навоварї, 

бевосита аз амалї намудани лаёќати соњибкорї вобаста аст80. 

Дар асоси қонунгузории соҳаи фарҳанг дар Тоҷикистон барои 

ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои хусусӣ соҳаи фарҳанг пешбурди 

фаъолияти соҳибкорӣ иҷозат дода шудааст. Масалан муассисањои давлатии 

фарњанг њуќуќ доранд фаъолияти соњибкориро, ки оинномаи онњо пешбинї 

 
80 Ниг.: Щепкина В.С. Культура и предпринимательство: соотношение и взаимосвязь // Материальный 
фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность: 
материалы Международной научной конференции / под общ. ред. В.Н. Скворцова; отв. ред. В.А. Веременко. 
– М., 2016. - С. 29-32. 
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намудааст, пеш баранд. Фаъолияти соњибкории муассисањои фарњангї 

мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда мешавад81. 

Масалан дар асоси Оиннома муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва 

табиат" аз 25 августи соли 2020, № 452 ҳуқуқ дорад дар асоси барномаҳои 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ фаъолияти рекламавиро ба амал бароварда, 

даромадҳоро аз ин намуди фаъолият барои рушди телевизиони "Илм ва 

табиат" равона созад.82 Ё инки дар асоси Оиннома муассисаи давлатии 

"Тоҷикфилм" аз 29 декабри соли 2017, № 598 ҳуқуқ дорад: тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти 

даромаднок машғул шавад; аз ҳисоби фаъолияти тиҷоратии худ маблағҳои 

муайян ба даст оварда, онро тибқи тартиби муқарраргардида харҷ намояд; 

фаъолияти иқтисодии хориҷии худро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба роҳ монад, маҳсулоти кинои худро берун аз кишвар паҳн 

намояд ва муомилоти дигарро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Оинномаи мазкур манъ накардааст, ба ҷо орад; дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва берун аз он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

намояндагиҳо ва нуқтаҳои филмофарӣ кушояд; арзиши хизматрасонӣ ва 

маҳсулоти худро дар мувофиқа бо Хадамоти зиддиинҳисории назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намояд; ҳуқуқҳои дигарро, ки бо 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муассисаҳои ғайритиҷоратӣ 

муайян карда шудаанд, доро бошад.83 Айнан муқарароти монанд дар 

оиномаҳои Сирки давлатии Тоҷикистон84 Осорхонаи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ғайра дарҷ шудааст.85 

 
81 Ниг.: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» аз 13 декабри соли 1997, № 516  // Махзани 

мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 
82 Ниг.: Оиннома муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат" аз 25 августи соли 2020, № 452 //  

Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 
83 Ниг.: Оинномаи муассисаи давлатии "Тоҷикфилм" аз 29 декабри соли 2017, № 598 // Махзани мутамаркази 

иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 
84 Ниг.: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2001, № 431 "Дар бораи Сирки давлатии 

Тоҷикистон" // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 
85 Ниг.: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2010, № 304 "Дар бораи иншооти 
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Айни замон дар ҷумҳурӣ 2330 адад муассисаи фарҳангӣ, аз ҷумла 1354 

китобхонаи давлатию оммавӣ (ба истиснои Китобхонаи миллӣ) бо фонди 

умумии 8 млн. 536724 нусха маҳсулоти чопӣ ва дигар маводи иттилоотӣ, 325 

қаср ва хонаҳои фаршанг, 434 клуб, 57 клуби сайёр, 14 марказҳои фарҳангу 

фароғатӣ, 6 филармонияҳои халқӣ, 44 боғҳои фарҳангию фароғатӣ, 25 театри 

халқӣ, 49 осорхона, 16 хона-осорхона, 23 ансамбли тарона ва рақс, 14 

ансамбли шашмақомсароӣ, 6 ансамбли фалаксароӣ, 6 ансамбли эстрадӣ, 9 

ансамбли фолклорӣ-этнографӣ, 6 ансамбли рақсӣ фаъолият доранд86. Хулоса 

2330 адад муассисаи фарҳангӣ дар асоси оиномаи худ фаъолияти 

соҳибкориро амалӣ менамоянд.  

Сабаб дар он аст, ки ташкилотњои ѓайритиљоратї дар Тољикистон дар 

пешбурди фаъолияти соњибкорї хеле манфиатдоранд, якум ба туфайли он 

омиле, ки дар мамлакат сармоягузорї ва эњсонкорї инкишоф наёфтааст, 

бисёртар бе амалї намудани фаъолияти соњибкорї ташкилотњои 

ѓайритиљоратї наметавонанд маќсадњои оинномавии худро амалї намоянд; 

дуюм барои он, ки вазъи моддии он коргаронеро, ки чунин маќсадњоро амалї 

менамоянд, бењтар созанд. Барои муассисањои фарњангї фаъолияти 

соњибкорї на танњо воситаи љалб намудани ањолї, балки пеш аз њама 

сарчашмаи даромади иловагї мебошад. Камбудии буљет, набудани 

дастгирии молиявии алтернативии (ѓайрибуљетии) муассисањои 

ѓайритиљоратї, инчунин набудани афзалияти даќиќ дар инкишофи фарњанг 

ва санъат самаранокии татбиќи онњоро вобаста мекунад. Дар ин њолатњо ба 

сохтори захирањои молиявии муассисањои фарњангї ва санъат иловаи муњим 

метавонист даромадњо аз фаъолияти соњибкории онњо бошад.     

Њавасмандгардонии самараноки фаъолияти соњибкории муассисањои 

фарњанг ва санъат (њамчунин шаклњои пулакии фаъолияти фарњангї) бе инњо 

номумкин аст: 

 

"Осорхонаи миллӣ"- и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе"// Махзани мутамаркази иттилоотӣ-

ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
09.08.2020 с.). 
86 Ниг.: Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 аз 9 

феврали соли 2016, № 53 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 



44 
 

- озод намудани маблаѓи аз даромад зиёдшуда аз харољот, аз љумла 

хизматрасонии пулакии (оинномавии) фарњангиро аз андозбандї озод 

намудан;  

- озод кардан аз пардохти андоз аз фоида, ки аз фаъолияти соњибкорї ба 

даст оварда шудааст, агар он пурра ба мустањкамкунии пояи моддию 

техникии муассиса равона бошад.87 

Њавасманд гардонидани инкишофи фаъолияти соњибкории ташкилотњои 

ѓайритиљоратии фарњангї, бояд аз љониби давлат бо њама усулњои мављуда 

барои таъсис додани манфиатдории бевоситаи њам роњбарият ва њам 

сармоягузорони эњтимолї ба амал бароварда шавад. Гузаронидани 

маблаѓњои маќсаднок, қарзњои имтиёзнок (дар зери кафолати давлат) дар 

ваќти истењсолоти мањсулоти дуюмдараља ва азхуд кардани бозорњои дуюм, 

људо кардани пулдињии буљетї ба мустањкам кардани пояи моддию техникї, 

ки имкон медињад мањсулоти босифат ва мањсулоте, ки дорои талаботи 

фарњангї мебошад, њавасмандгардонии дастгирии маблаѓгузорї ва њомигии 

фаъолияти иљтимоию фарњангї ба воситаи на танњо зиёд намудани 

имтиёзњои андоз, балки бо ташкил намудани муњити ифтихорї ва 

соњибэњтиром мебошад – ин номгўи нопурраи он чи, ки давлат бояд амалї 

намояд.   

Аз рўи табиати худ, муассисањои фарњангї бояд дар асоси сарпарсатии 

моддию техникї ва молиявии сохторњои давлатию љамъиятї кор кунанд. 

Аммо дастгоњи маблаѓгузории сметавии барои бисёре аз муассисањои 

фарњангї мављудбуда дар шароити муосир ѓайрисамаранок эътироф 

мешавад. Ба даст овардани пешравии иќтисодиёти инноватсионии 

муассисањои фарњангї дар шароити муосир мураккаб гардидааст. Дар роњи 

инкишоф монеањо инњо мебошанд: мањдудкунии сунъии ташаббуси эљодии 

хољагї ва тезњаракатии њама захирањои истењсолї, њукмронии бемањдуди 

моликият дар њолати назорати бартаридошта, то ба худи дахолат ба 

идоракунии муассиса, ки наметавонад шароити заруриро барои эљодкорї ва 

ташаббускорї таъмин намояд. Дастгоњи татбиќшавандаи маблаѓгузории 

 
87 Ниг.: Организационно-экономические аспекты управления социально-культурной сферой: коллективная 
монография. – М.: АПЛИТ, 2014. – 288 с. 
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сметавї фаъолияти муассисаро бо ба даст овардани натиљањои мушаххас 

пайваст намекунад, муассисаи фарњангро водор месозад, ки дорои дигар 

сарчашмаи ѓайридавлатии таъсисдињии воситањои маблаѓгузор бошад, ки 

дар ваќти зарурї аз онљо ба даст оварда шавад. Чунин сарчашмаи 

маблаѓгузорї дар шароити муосир фаъолияти соњибкорї мебошад.   

Дар баробари ташкилотҳо дар соҳаи фарҳанг пешбурди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар шакли соҳибкории инфиродӣ низ иҷозат дода шудааст. 

Масалан дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи 

соли 2012, № 451 "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони 

инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд" 

намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродие, ки дар асоси патент амалӣ 

карда мешаванд, чунин хизматрасониҳоро дар соҳаи фарҳанг фаро мегиранд: 

сурудхонӣ дар ҷашну маъракаҳо; ба иҷора додани либоси тўёна ба истиснои 

шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Қўрғонтеппа ва Кўлоб; навозандагӣ, раққосӣ ва 

барандагӣ дар ҷашну маъракаҳо; истифодаи таҷҳизоти радио, телевизион ва 

таҷҳизоти дигар барои  ороишоти макони баргузории ҷашну маъракаҳо. 

Сабти мусиқӣ дар телефони мобилӣ, фурӯши дискҳои (фиттаҳои) аудиоӣ ва 

видеоӣ; банаворгирии ҷашну маъракаҳо ва истифодаи нақлиёти махсуси        

автомобилӣ дар базмҳои арўсӣ;  хизматрасонии рассомӣ (аз он ҷумла, 

рақами воситаи нақлиёт, рақамгузории кӯчаҳо); омўзиши ҳунарҳои миллӣ 

(дўзандагӣ, бофандагӣ, ришта бофӣ, газворбофӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, 

рассомӣ, рангуборкунӣ, наққошӣ, ба истиснои чунин фаъолиятҳо дар 

деҳотҷойҳо).88 

Андешаи О.В. Трапезникова барҳақ аст, ки: “Дараљаи инкишофи 

иќтисодёти давлатї дар сатњи зарурї аз самаранокии фаъолияти соњибкорї 

вобаста аст. Дар навбати худ, наќши муњимро дар фаъолияти соњибкорї 

фарњанг ишѓол мекунад, ки обрўи ташкилотро муайян мекунад ва ба зиёд 

шудани шумораи шартномаҳо, мутаносибан ба зиёд шудани даромадњо 

 
88 Ниг.: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 "Дар бораи тасдиқи 

Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд"// 

Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 09.08.2020 с.). 
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мусоидат мекунад, инчунин њамчун шарти устуворї намоиш баҳисоб 

меравад”.89 

Чи тавре маълум аст дар шароити буҳрони иқтисодӣ аз љониби давлатҳо 

оиди кам кардани харољотњои буљет, аз љумла маблаѓгузории соњаи фарњанг 

ќарор ќабул карда шуд. Њамин тавр масъалаи инкишофи соҳибкорӣ дар 

соњаи фарњанг муњимияти махсусро ба даст меорад. Паст шудани таъсири 

бевоситаи давлатро дар ин самти соњаи иљтимої пешгўї намудан мумкин аст. 

Дар ин шароит вазифаи муњим муайян намудани пешравї ва самти 

инкишофи хизматрасонї, ки талаботи фарњангии одамонро ќонеъ 

мегардонад, мубрам мегардад. Дар фарќият аз соњаи истењсоли моддї, ки дар 

он дороињои асосї пас аз хусусигардонии оммавї дар моликияти хусусї 

ќарор дорад, дар фарњанг ва дигар самтњои соњаи иљтимої, ќисми зиёди 

хизматрасониро ташкилотњо ва муассисањои давлатї мерасонанд. Ба њиссаи 

хусусӣ танњо ќисми ками ин фаъолият рост меояд.90 

Дар низоми иќтисоди бозоргонї барои муассисаи фарњангї масъалаи 

инкишофи онњо бо кўмаки фаъолияти соњибкорї дар шакли пешнињод 

намудан хизматрасонӣ ба истеъмолкунанда, ки талаботи бисёртарро 

истифода мебаранд, ањамияти муњим дорад. Муваффаќияти соњибкорї 

бисёртар аз соњаи интихобнамудаи фаъолият, стратегия ва тарзи идоракунї 

вобаста аст, ки ба танзими давлатӣ алоқаманд мебошад.   

Д.Ш. Сангинов ва П.З Мирзоев қайд менамоянд, ки: “Таъсири давлатро 

ба иќтисодиёт њамчун фаъолияти маќсадноки давлат (маќомотњои он) муайян 

намудан мумкин аст, ки дар шакли њуќуќї амалї шуда, дар он сиёсати 

иќтисодии давлат амалї мешавад. Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї 

таъсири давлатро ба он ба воситаи ќабул намудани санадњои меъёрию 

њуќуќї, санадњои њуќуќии танзими фардї, ташкили назорат аз болои риояи 

талаботи ќонунгузорї ба соњибкорон ва татбиќи чорањои њавасмандгардонї 

ва љавобгарї барои вайрон намудани ин талаботњо ифода мегардад. Танзими 

давлатї аз фаъолияти идоракунии маќомотњои њокимияти иљроия дида 
 

89 Трапезникова О.В. Бизнес-культура российского предпринимательства // Вестник Тамбовского ун-та. 
Серия: Гуманитарные науки. - 2010. - № 1 (81). - С. 58-61. 
90 Ниг.: Дондоков З.Б.Д., Перова Е.Ю. О проблемах и перспективах развития бизнеса в сфере культуры 
Республики Бурятия // Проблемы социально-экономического развития Сибири. - 2016. - № 4 (26). - С. 9-13. 
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мафњуми васеътар мебошад. Зеро талаботи ба соњибкорон пешбинишуда, 

пеш аз њама дар ќонун љой дорад, на дар санадњои зерќонунї”.91 

Соњибкорї – фаъолияти ташаббускоронаест, ки ба аќидаи нави тиљоратї 

ё технологї асос ёфтааст, ки фаъолияти он дар асоси таваккал ташаббус 

мекунад, дар асоси боѓайратї ташкил мекунад, дар асоси љавобгарї 

мустањкам мекунад ва дар асоси манфиатдории шахсї аз номи худ ва бо 

љавобгарии молумулкии худ ин ё он шакли ба даст овардани неъматњои 

моддї ё маънавиро (бор ё хизматрасонї) дар соњаи истењсолот ё мубодила 

инкишоф медињад.92 

Соњибкорї дар фарњанг ин фаъолияти молик ё шахсони ваколатдори 

онњо вобаста ба ташкили коркард, истењсол ва амалисозии хизматрасонї ва 

мањсулотњои таъиноти фарњангї ва иттилоотї ба маќсади ба даст овардани 

самараи иљтимої ва зиёд кардани даромад аз намудњои гуногуни фаъолият 

мебошад.93 

Соњибкорї дар соњаи фарњанг дорои иќтидори бузург мебошад. Аммо як 

ќатор омилњои манфї вуљуд доранд, ки љараёни инкишофи соњибкориро дар 

ин соҳа бозмедоранд. Ин набудани њавасмандгардонињои андоз, мушкилотњо 

бо таъминкунии моддию техникии корхонањои соњаи фарњанг ва дигар 

омилњо мебошанд.  Фаъолияти соњибкорї ба ташкилотњои соњаи фарњанг 

имкон медињад усулњо ва тарзњое, ки дар љањони бозор, раќобат вуљуд дорад 

истифода барад, пеш бурдани фаъолияти хољагидориро омўзад, даромад 

гирад, чунин мањсулот ва хизматњо таъсис дињад, ки аз љониби 

истеъмолкунандагони эњтимолї талабот дорад.   

Соњибкорї дар соњаи фарњанг ин на њар тиљорат, ин тарзи хољагидорї, 

ки ба он принсипи навоварї, зидди расмиятпарастї, ташаббуси доимї, дар 

љараёни истењсолот ба љорї намудани навоварї равона будан, маркетинг, 

пањн ва истеъмол кардани мањсулоти фарњангї мебошад.  

Дар фаъолияти соњибкории худ ташкилоти фарњанг ба корхона баробар 

 
91 Сангинов Д.Ш., Мирзоев П.З. Њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон: китоби дарсӣ. - Душанбе: 
Андалеб-Р, 2015. – С. 225.  
92 Ниг.: Улякова, О.А., Митин, Д.В. Некоторые особенности предпринимательской деятельности в сфере культуры 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/32280.pdf (дата обращения: 20.03.2019 г.). 
93 Ниг.: Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: учебное пособие. – СПб.: 
Изд-во «Лань», 2014. – 416 с. 

https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/32280.pdf
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мебошад ва дар зери амали ќонунгузорї оид ба корхонањо ва фаъолияти 

соњибкорї меафтад.  

Ба фаъолияти соњибкорї фаъолияти ташкилотњои давлатї ё мањаллии 

фарњангї ба маќсадњои зерин ворид мешаванд: 

− амалисозї ва ба иљора додани фондњо ва молумулки асосии ташкилоти 

фарњангї ба маќсадњое, ки бо фаъолияти фарњангї алоќаманд намебошад;  

 − савдои молњо, таљњизотњои ба фурўшраванда; 

− хизматрасонии миёнарав; 

− иштироки корї дар фаъолияти корхонањо, муассиса ва корхонањои 

тиљоратї (аз љумла фарњангї); 

− ба даст овардани сањмияњо, вомбаргњо, дигар ќоѓазњои ќимматнок ва 

гирифтани даромадњо аз онњо (дивидендњо, фоизњо); 

− ба амал баровардани фаъолият, ки даромади дар оиннома 

пешбининашударо ба даст меорад, иљрои амалиётњо, кор, хизматрасонї. 

Шояд тасодуфї набошад, ки дар ќонун шарње љой дорад, ки он нисбат ба 

шахсони њуќуќї, шањрвандон ва иттињодияњои онњо, ки ба фаъолияте машѓул 

њастанд, ки маќсади ба даст овардани фоидаро надоранд, татбиќ намешавад 

ва ин воситањои ба дастомадаро аз андозбандї озод мекунад.  

Объекти соњибкорї дар соњаи фарњанг ашёњо ва хизматрасонињо, 

инчунин мањсулоти фарњангї мебошад, ки дар худ аломати мол ва 

хизматрасониро дарбар мегирад. Њама таркиби моддиро, ки дорои арзиши 

фарњангї мебошад, ашё шуморидан мумкин аст, масалан фитањо, китобњо, 

расмњо ва ѓайра.  

Барои таъмин намудани самаранокии фаъолияти худ муассисањои 

фарњанг бояд на танњо ба эљодкорї, балки ба фаъолияти эљодкории 

соњибкорї машѓул шаванд, бар замми он, ки сарчашмањои иловагии 

маблаѓгузорї барои кам кардани маблаѓгузории буљавї асос намешавад.94 

Фаъолияти ташкилоти ѓайритиљоратии фарњангї оиди амалї намудани 

мањсулот, кор ва хизматрасонии истењсолшавандаи дар оиннома 

пешбинигардида, танњо дар он ќисм ба соњибкорї ворид мешавад, ки 
 

94 Ниг.: Хангельдиева И.Г. Культура и предпринимательство в современной России // Прикладная 
культурология / под ред. Л.П. Воронковой. - М.: Профиздат, 2009. - С. 25-50. 
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даромади аз ин фаъолият ба даст омада, бевосита ба ташкилоти мазкур 

барои эњтиёљоти таъминкунї, тараќќиёт ва мукаммалгардонии фаъолияти 

асосии оинномавї сармоягузорї карда намешавад. 

Ба ѓайр аз он, хизматрасонињои иловагї ањамияти муњим дорад. Онњо 

дар таъминкунии иттилоотї, кори ќањвахонањо, буфетњо, маѓозањои 

осорхонавї, устохонањои махсус, инчунин барои гузаронидани чорабинињои 

гуногун – ќабулкунињо, вохўрињо, консертњо, спектаклњо ва ѓайра ифода 

мегарданд. 

Мањсулоти фарњангї дар худ аломатњои њам мол ва њам хизматрасониро 

дарбар мегирад, натиљаи кори эљодиро ифода мекунад, ки дар худ њамчун 

мањсулоти истењсолшаванда ва њамчун фиристаи рамзї, ки ба 

истеъмолкунандагони бозор равона аст «муњр»-и фардї (муаллифї) дорад. 

Дар љомеаи муосир мањсулотњои фарњангї аз як тараф хусусияти хос 

доранд, дорои арзишњои фарњангї мебошанд, аз тарафи дигар бошад – 

омили инкишофи иќтисодї ва иљтимої мебошад. Мањсулоти фарњангї дар 

худ њам манфиати фардї ва њам манфиати љамъиятиро дарбар мегирад, зеро 

дар як ваќт талаботи њам як одамро бо расонидани таъсир ба ташаккули ў 

њамчун шахсият ва њам љамъиятро дар умум бо ташкили лаззат, анъана, 

ахлоќњо ќонеъ мекунад. Маќсади ташкил кардани мањсулоти фарњангї ба 

даст овардани самараи умумифарњангї, љањонбинї мебошад, ки бо 

бењамтогии истесоли он, фардияти истеъмоли он таносуб доранд.      

Аммо дар шароити муосир мањсулоти фарњангї бояд ба принсипњои 

ќонеъгардонии талаботњо ва манфиатњои онњое, ки метавонанд дархост 

кунанд, сохта шавад. Бинобар ин истењсолкунандаи мањсулоти фарњангї бояд 

талаботро тањлил намуда, он чиро пешнињод кунад, ки ба он эњтиёљот љой 

дорад. 

Дар ваќти истењсоли мањсулоти фарњангї ба назар гирифтани муборизаи 

раќобат барои аќлњо, дархостњои афзуншавандаи ањолї муњим аст. Ба ѓайр аз 

он, он њолатро, ки муассисањои фарњанг дар бозорњои неъматњои фарњангї 

фаъолона технологияњои иттилоотию коммуникатсионии навтаринро 

истифода намуда, дигар монополист нестанд ва мањсулоти босифат пешнињод 
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накарда истодаанд, ба инобат гирифтан лозим аст.  

Њама унсурњои овардашуда майдони ашёии шаклњои гуногуни 

соњибкорї мебошад. Мушкилот ва шартњои инкишофи фаъолияти соњибкорї 

дар соњаи фарњанг, соњибкорї барои ташклоти фарњангї – падидаи 

мутаносибан нав мебошад, ба он њам њозирини муассиса, кормандон, њам 

љамъияти фарњангї бо њушёрї ва гуногун муносибат мекунанд.  

Оиди соњибкорї дар муассисањои буљавии фарњангї, ки дастрасї ба 

гирифтани неъматњои фарњангиро ба њама табаќањои ањолї таъмин мекунад, 

њарф занем, соњибкорї ба таври тоза ќариб номумкин аст. Онњо дар худ 

устувории сиёсати давлатии иќтисодї ва иљтимої, низоми андози имтиёзнок, 

инфрасохтори пешрафтаи дастгирии соњибкорї, мављудияти низоми 

самараноки њифзи моликияти зењнї, ташкили дастгоњњои чандири бозории 

баланд бардоштани фаъолнокии кори соњибкоронро дарбар мегиранд.   

Соњибкорї дастгоњи њамоњангсозї, коркарди стратегияи тараќќиётро ба 

воситаи бозор ва раќобат, алоќањои байни субъектони хољагидорї ташкил 

мекунад. Аммо мављудияти шароити махсуси истењсол ва истеъмоли 

натиљањои фаъолияти ташкилот ва муассисаи фарњангї ба мањдудкунї, 

таѓйирёбї ва махсусияти инкишофи соњибкорї дар ин самти иќтисодиёт 

оварда мерасонад. Ба онњо ворид мешавад:  

− мањдудкунии иќтисодиёти бозорї, ки ба ањамияти баланди иљтимоии 

як ќатор неъматњо ва хизматрасонињои фарњангї ва зарурати таъмини 

стандартњои хизматрасонии фарњангии ањолї аз љониби давлат вобаста аст; 

− талаботи на он ќадар устувор, нобаробар, њатто пасти ањолї ба 

неъматњо ва хизматрасонињои фарњангї; 

− давомнокии доирањои гуногуни истењсоли (омодагї, истењсолї ва 

давраи амалисозии мањсулот) неъматњо ва хизматрасонињои фарњангї, ки 

гузоштани харољотњои калони молиявиро ба муњлати дароз талаб мекунад. 

(масалан, омодагии иљрокунандагон ба шоу-бизнес, матнњои маводњои 

адабиётии аслї (аќидањо, сенарияњо), асарњои мусиќї ва ѓ., дар ваќти тўлонї 

ва баргардонидани воситањо ташаккул меёбад). 

Сатњи муосири сифати мањсулоти фарњангиро бе фаъолияти соњибкорї 
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ба даст овардан номумкин аст. Бозор ќоидањои махсуси њастии худро ифода 

мекунад ва соњибкорї ќисми људонашвандаи воќеияти муосир дар соњаи 

фарњанг ва санъат мегардад, ки ба монанди дар шароити нозук аз матни 

иќтисодии инкишофи љамъиятї   наметавонад људогона вуљуд дошта бошад.  

Дар айни замон, дар шароити инкишофи муносибатњои бозоргонї ва 

зиёд кардани шумораи истењсолкунандагони мањсулотњои фарњангї, раќобат 

дар соњаи фарњанг байни соњањои давлатї ва ѓайридавлатии иќтисодиёт 

барои њисса дар бозори истеъмолї, сарчашмаи маблаѓгузорї ва захирањои 

мењнатї фаъолона инкишоф ёфта истодааст. Мањз барои њамин корхонањои 

давлатї, бо назардошти ислоњоти буљети Тољикистон, ки гузариш ба шакли 

нави маблаѓгузорї ва шакли нави ташкилию њуќуќиро дар назар дорад, на 

танњо бо соњаи ѓайридавлатї, балки бо самти давлатии соњаи фарњанг низ 

раќобат карда истодааст. Шароити раќобати бозорї дар мубориза барои 

истеъмолкунандаи мањсулоти фарњангї мављуд будани ваколатњои муайянро 

аз менељерњо, ки ба онњо имкон медињад фаъолияти ташклоти њам соњаи 

давлатї ва њам соњаи ѓайридавлатиро амалї намояд.   

Мањз шароити раќобати воќеияти муосир, ки ташкилотњои давлатии 

соњаи фарњангро маљбур мекунад, ки дастгоњњои бозориро дар амалинамоии 

фаъолияти худ истифода баранд, фарњанг ва иќтисодиётро пайваст мекунад. 

Дар ваќти истифодаи дастгоњњои бозорї дар амалисозии фаъолияти худ, 

ташкилотњоро зарур аст мутахассисони ваколатдор-идоракунандагон дошта 

бошанд, ки дорои њам фањмиши тамоюли инкишофи иќтисодиёт ва љамъият 

дар умум мебошад, ки метавонад технологияњои инноватсионї ва 

намунањоро дар амалисозии фаъолият якљоя намояд ва онњоро идора кунанд, 

ки дорои донишњо дар соњаи њуќуќї ва иќтисодї мебошад.95  

Дар Тољикистони муосир бисёр муассисањои таълимї, ки ба омода 

намудани менељерњо дар соњаи фарњанг машѓул мебошанд, инчунин оид ба 

мавзўи иќтисодї ва њуќуќї, ки бо фаъолият дар соњаи фарњанг алоќаманд 

 
95 Ниг.: Лугин Д.А., Боронина Л.Н. Государственная поддержка предпринимательства в сфере культуры: 
анализ состояния и совершенствование инструментов // Стратегии развития социальных общностей, 
институтов и территорий: материалы V Международной научно-практической конференции: в 2-х т.; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Уральский федеральный ун-т им. 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина. -  Екатеринбург, 2019. - С. 305-310. 
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аст, дарсњои алоњида љорї мекунанд. Дар ин њолат гуфтаи Фил Вудро ќайд 

намудан лозим аст: «Аќидањои эљодї хуб аст, аммо бо он њисобро пардохт 

карда намешавад».96 

Унсурњои асосии низоми идоракунии давлатї дар соњаи фарњанг. 

1) Маќомоти давлатї, ки сиёсати фарњанг, иљтимої ва иќтисодиро 

муайян ва ба амал мебароранд. 

2) Санадњои ќонунгузорї ва меъёрї, ки асоси њуќуќии фаъолиятро дар 

соњаи фарњанг ва соњибкорї дар ин самт, шакли робитаи мутаќобила ва 

дастгоњњои танзими њуќуќї ва љавобгарии њуќуќии иштирокчиёни 

муносибатњоро муќаррар мекунад (зернизоми меъёрї).   

3) Низоми муносибатњои расмї ва ѓайрирасмї ва муносибатњо байни 

маќомотњои њокимити давлатї ва объектњои идоракунї (давлатї, 

ѓайридавлатї, ташкилотњои фарњангии тиљоратї, коллетивњои эљодї ва 

мутахассисони эљодии инфиродї) аќидањои љамъиятї (зернизоми 

коммуникатсия). 

4) Фарњанг ва касбияти субъектони хољагидорї (зернизоми фарњангї).  

Дар соњаи фарњанг њукумат дастгирии давлатии фарњанг ва нигоњдории 

мероси фарњангиро пешнињод мекунад. Дар соњаи иќтисодиёт, ки онро 

тиљорати фарњангї, инчунин масъалањои моликиятї фаро мегирад, давлат 

ягонагии макони иќтисодї ва озодии фаъолияти иќтисодиро таъмин мекунад, 

инкишофи иљтимоию иќтисодиро пешгўї мекунад, барномаи иникшофи 

соњањои афзалиятноки иќтисодиро коркард ва амалї мегардонад, 

моликиятро идора мекунад, барои њифзи манфиатњои истењсолкунандагони 

мол, кор ва хизматрасонї чорањо меандешад. 

Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки талабот ба мањсулотњо ва 

хизматрасонии фарњангї дар соњаи фарњанг аз пешнињоди давлат зиёд 

мебошад. Мутобиќи ќонунњои иќтисодиёт бозор бояд ба чунин нобаробарї 

диќќат дињад.  

Дар ИМА биснес-инкубаторњо њамчун дастгоњи дастгирии инкишофи 

 
96 Вуд Ф. Круговорот городского творчества.  Пер. с англ. www.comedia. org.uk. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.cpolicy.ru  (дата обращения: 05.01.2019 г.).  
 

http://www.cpolicy.ru/
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тиљорати хурд истифода бурда мешавад. Бизнес-инкубатор ин ташкилотест, 

ки соњибкорони љавонро дар њама давраи тараќќиёт дастгирї мекунад: аз 

коркарди аќида то лањзае, ки он маблаѓ ба даст меорад. Дар соњаи фарњанг 

дастгоњи мазкури дастгирї низ фаъолона амалї шуда истодааст.    

Аммо аз мисолњои равшани бизнес-инкубаторњо дар соњаи фарњанг дар 

ИМА Meow Wolf мебошад, ки дар  Санта-Фе, Нью-Мексико љойгир 

мебошад. Дар майдони мазкур макони амалисозии худро бисёре аз лоињањои 

бењамто дар соњаи фарњанг ва санъат оѓоз намуданд. Масалан – майдони 

мазкур таќрибан аз њазор донишљўи Санта-Фе барои таъсис додани  «Omega 

Mart» инсталлятсияи бадеї дар намуди мањсулоти маѓозавии бофташуда, ки 

бо мањсулоти њаљвии дастисоз пур карда шудааст кор кард. Дар баробари ин, 

майдони мазкур сармояњоро барои лоињањо фаъолона љалб мекунад, дар 

миёни сармояњои охирини љалбшуда– 50 000 доллар аз маъмурияти шањри 

Санта-Фе, 100 000  доллар аз ширкати краудфандингї ва 2,7 млн. доллар аз 

Љорљ Мартин ҷалб намуд.97 

Яке аз вазифаҳои асосии сиёсати муосири фарҳангӣ эҷоди модели ба 

истилоҳ бисёрсубъективии танзими соҳаи фарҳанг мебошад, ки дар он давлат 

нақши бартарӣ намебозад ва соҳибкорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолона 

иштирок мекунанд. Њамзамон њар се субъекти ин модели сиёсати фарњангї 

(давлат, љомеаи шањрвандї ва соњибкорї) њам байни худ ва њам бо соњаи 

фарњанг вориди муколама мешаванд. Таъсири мутақобилаи онҳо вобаста ба 

манфиатҳои худи субъектҳои сиёсӣ, мушкилоти ба миён омада ва омилҳои 

дигар метавонад вариантҳои зиёди сиёсатро ба вуҷуд орад. Давлат, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва соҳибкорӣ метавонанд якҷоя амал кунанд, дар асоси дуҷониба 

амал кунанд, ба таври инфиродӣ ба рушди фарҳанг таъсири танзимкунанда 

расонанд, дар он манфиатҳои шахсии худро амалӣ намоянд.98 

Унсурҳои асосии танзими равандҳои соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг 

истеъмолкунанда, хизматрасонӣ, муносибатҳои бозорӣ (муҳити беруна) 

 
97 Ниг.: Our mission is to inspire creativity through art, exploration, and play so that imagination will transform the 
world.  URL: https://meowwolf.com/about (дата обращения: 05.01.2019  г.). 
98 Ниг.: Митин Д.В. Современные формы организационно-экономического сотрудничества сферы культуры 
и бизнеса // Образование и наука в современных условиях. - 2015. - № 3. - С. 302-304. 

https://meowwolf.com/about
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хоҳанд буд. Якҷоягии ин элементҳо маҷмӯи хислатҳои зарурии хизмати 

иҷтимоию фарҳангиро ифода мекунанд. Вобаста ба мавқеи азими ҳар кадоме 

аз ҷузъҳо маҷмӯи нишондиҳандаҳо дар фазо ва вақт тағйир ёфта, 

хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ расонидашуда ба талаботи ҳамаи 

унсурҳо ҷавоб медиҳад. Ҳангоми таҳияи шароитҳои зарурӣ ва кофии танзими 

равандҳои соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг тавсия дода мешавад, ки ба равиши 

таъсиси системаи муттаҳидшудаи танзим ва назорати равандҳои ҷараён, 

маҷмӯи динамикии «бозор - истеъмолкунанда - хизматрасонӣ» аҳамият дода 

шавад. Ин ба ташаккули ҷараёни устувори хизматрасонӣ, таъмини сифат ва 

мутобиқшавии хизматҳои пешниҳодшуда мусоидат мекунад. Таъсиси низоми 

муттаҳидшудаи танзим ва назорати равандҳои ҷараён бояд бо истифода аз 

модели иқтисодӣ ва математикии омезиши динамикии «бозор - 

истеъмолкунанда - хизматрасонӣ» дар асоси принсипҳои логистика амалӣ 

карда шавад. Ин ба ташаккули ҷараёни устувори хизматрасонӣ, таъмини 

сифат ва мутобиқшавии хизматҳои пешниҳодшуда мусоидат мекунад. Чунин 

муносибат ба ташкили низоми муттаҳидшудаи самараноки танзим ва 

назорати равандҳои ҷараён дар соҳаи фарҳанг сифат, талабот ва 

мутобиқшавии хизматрасониро таъмин менамояд. Модели мазкур дорои 

хусусияти марбутияти низом мебошад: барои ҳар як талаботи яке аз унсурҳои 

комбинатсия модел натиҷаи заруриро медиҳад, ки имкон аст бо параметрҳои 

дархости додашуда ҷавоби минбаъдаи унсурҳои дигари комбинат муайян 

карда шавад.99 

Бо рушди муносибатҳои бозорӣ дар иқтисодиёти кишвар соҳибкорӣ ба 

соҳаи фарҳанг торафт бештар ворид мешавад. Муассисаҳои хусусии 

фарҳангию фароғатӣ, аз ҷумла сохторҳои шоу-бизнес, клубҳои шабона, 

марказҳои хусусии фарҳангӣ, осорхонаҳои хусусӣ ва ғайра таъсис меёбанд. 

Аз ин рӯ, ба фаъолияти соҳибкорӣ тайёр будани муассисаҳои фарҳанг 

аҳамияти махсус пайдо мекунад. Яъне дар айни замон соҳаи фарҳанг яке аз 

 
99 Ниг.: Мальшина Н.А. Механизм регулирования бизнес-процессов сферы культуры // Вестник 
Саратовского гос. социально-экономического ун-та. - 2014. - № 5 (54). - С. 85-88. 
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ҷойҳои намоёнро дар соҳаи соҳибкорӣ ишғол намуда истодааст. 

Дар натиҷаи таҳлили махсусити фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи фарҳанг 

мо ҷонибдори андешаи Д.Ш. Сангинов мебошем, ки: “Барои фаъолияти 

соњибкорї дар бахши иљтимоию фарњангї ин хусусиятњо хос мебошад: ин 

навъи фаъолиятро на танњо соњибкорони инфиродї, ташкилоти тиљоратї, 

балки муассисањои ѓайритиљоратї њамчун муассиса амалї мегардонанд; 

њамзамон аз љониби як субъекти хољагидор њамаи навъњои хизматрасонии 

иљтимоию фарњангї ба амал бароварда мешавад; дорои мањсулнокии 

иљтимої аст; мушкилоти муњимми љамъиятї њал гардида, гирифтани фоида – 

маќсади асосии ин хизматрасонї набуда, балки он воситаи расидани 

субъектони хољагидор ба маќсадњои иљтимоию фарњангї мебошад; 

фаъолияти субъекти хољагидор танњо ба ќонеъ намудани талаботи 

истеъмолкунанда – шахсони воќеї равона гардидааст”.100 

Њамин тавр, фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг самти махсуси 

фаъолияти иќтисодї мебошад, ки дар натиљаи муттањиднамоии ду соња- 

фарњанг ва тиљорат бавуљуд меояд. Объекти фаъолияти соњибкорї дар соњаи 

фарњанг хизматрасонии фарњангї мебошад, ки омили инкишофи иќтисодиёт 

ва иљтимоиёти љомеа мегардад. Шартњои инкишофи устувори фаъолияти 

соњибкорї дар соњаи фарњанг ќарорњои асосноки иќтисодию ташкилї, 

санадњои мукаммали меъёрию њуќуќї, мусоидати молиявию ќарзї ва 

идоракунии дурусти соњаи фарњанг мебошад, ки амалњои мутаќобилаи њама 

унсурњои онро дар шароити муносибатњои бозоргонии инкишофёбанда 

таъмин мекунад.   

 

1.3. Намудњои алоњидаи хизматрасонї дар бозори хизматрасонии фарњангї 

 

Тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи 

фарњанг нишон дод, ки хизматрасонии фарҳангӣ дар назар дошта шудааст, 

вале мафњуми ин хизмат дар меъёрњои њуќуќї муќаррар карда нашудааст. 

 
100 Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказанию 
социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2019. – 
С. 11.  
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Барои равшан кардани мафҳумҳои хизматрасонии фарҳангӣ асосҳои 

назариявии таълимотии онҳоро баррасӣ намудан зарур аст.  

Дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ то ҳол муносибати ягона ба мафҳуми 

хизматрасонии фарҳангӣ чун натиҷаи фаъолияти касбии фарҳангӣ ташаккул 

наёфтааст. Дар аксари маъхазњои илмию њуќуќї мафњумњои «арзишњои 

фарњангї» ё «моли фарњангї» истифода шудаанд, ки мазмуну моњияти онро 

пурра ошкор карда наметавонанд. Мафњумњои «хизматрасонии фарњангї» ё 

«хизмати фарњангї» низ мављуданд, ки ѓояи хизматрасонии фарњангиро 

њамчун мањсулоте, ки тавассути фаъолияти фарњангї ба даст меояд, то 

андозае маҳдуд мекунад. 

Барои ба таври комплекс омӯхтани хизмати фарҳангӣ моҳият ва доираи 

онҳоро муайян кардан лозим аст. Инак, муаллифони гуногун ба ин мафҳум 

тафсирњои гуногун медињанд, ки барои муайян кардани моњият ва 

хусусиятњои онњо имкон намедињанд. Ҳамин тавр, E.Л. Игнатева хизмати 

фарҳангиро «ҳамбастагии хосиятҳои худи маҳсулот ва шароити истеъмоли 

он» муайян мекунад.101 Г.П. Иванова хизматрасонии фарҳангиро ба хизмати 

иҷрокунандагони бевосита (актёрҳо, сарояндагон ва ғайра), ки ба 

истеъмолкунанда расонида мешавад ва хизматрасониеро, ки бо коркарди 

неъматҳои фарҳангӣ дар шакли мавзӯи (хизматрасонии китобхонаҳо, 

кинотеатрҳо, осорхона ва ғайра) алоқаманданд, тақсим мекунад.102 Е.Я. 

Морозов ва Е.Д. Тихонова хизматрасонии фарҳангиро ба хизматрасоние, ки 

вазифаи бевоситаи иҷтимоию фарҳангиро иҷро мекунанд ва 

хизматрасониеро, ки вазифаи «механизми интиқол»-ро иҷро мекунанд, ки ба 

эҷоди маҳсулоти асосӣ мусоидат мекунанд, ҷудо мекунад.103 

Дар байни хизматҳои сершумор як қатор ҳуқуқшиносон хизматрасониро 

дар соҳаи фарҳанг низ фарқ мекунанд. О.А. Красавчиков шартномаҳои 

хизматрасониро ҳамчун шартномаи расонидани хизмати фарҳангӣ ба 

 
101 Ниг.: Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учеб. пособие. – М., 2004. – С. 98. 
102 Ниг.: Иванов Г.П., Шустов М.А. Экономика культуры: учеб. пособие. – М., 2001. – С. 78. 
103 Ниг.: Морозова Е.Я., Тихонова Э.Д. Вторичные рынки и вторичные продукты в культуре // Мат–лы 
междунар. науч.-практ. конф. «Гуманитарная культура как фактор преобразования России». – СПб., 2000. – 
С. 89. 
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шаҳрвандон меноманд.104 Е.А. Суханов, аз ҷумлаи чорабиниҳои фарҳангӣ 

фароғатиро номбар мекунанд.105 Е.Д. Шешенин зарурияти ҷудо кардани 

шартномаҳои ҳуқуқии гражданиро оид ба хизматрасонӣ асоснок карда, қайд 

мекунад, ки «Шартномаҳо бо корхонаҳои намоишӣ ва муассисаҳои 

фарҳангиву маърифат» ҷудо карда мешаванд.106 Н.П. Индюков ба ғайр аз 

дигар хизматҳои ғайримоддӣ «хизматҳоеро, ки бо қонеъ гардондани 

эҳтиёҷоти фарҳангӣ алоқаманданд» қайд мекунанд.107 

Ба гуфтаи М.В. Севостянов, хизмати консертӣ ба хизмати фарҳангӣ-

намоишӣ тааллуқ дорад. Хизматҳои консертӣ ба маънои васеъ ва маҳдуд 

фаҳмида мешаванд. Ба маънои васеъ ин як хизмати фарҳангию фароғатӣ аст, 

зеро он дорои тамоми хусусиятҳои худро дорад, он метавонад ба ғайр аз 

сурудҳо, намоишҳои пиротехникӣ, намоишҳои васеъмиқёси хореографӣ ва 

ғайра ҳамроҳ карда шавад.108 

Тањлили функсионалии хизматрасонињои фарњангї нишон дод, ки онњо 

на аз рўи вазифањо ва на аз љињати истеъмолкунандагони маќсаднок яксон 

нестанд. Ба андешаи Е.Г.Шаблова: «Дар илми ҳуқуқи гражданӣ тақсими 

хизматрасониҳои шахсӣ ва мувофиқан уҳдадориҳои шартномавӣ оид ба 

расонидани хизмати шахсӣ дуруст эътироф карда мешаванд. Чунин 

хизматрасониҳо аз он сабаб ном гирифтаанд, ки объекти таъсири онҳо худи 

шахс «қонеъ гардонидани талаботи худи шахс» (фарҳангӣ, косметикӣ, тиббӣ, 

таълимӣ, нақлиёти мусофирбар, телекоммуникатсия ва ғ.) мебошад. Дар 

таърифи ин хизмат ба объекти мушаххаси таъсир тамаркуз кардани таваҷҷӯҳ 

дурусттар аст. Мафҳуми хизмати шахсӣ танҳо ба воситаи категорияи «қонеъ 

гардондани эхтиёҷоти худи шахс» хусусиятҳои хизмати шахсиро ба таври 

бояду шояд тавсиф намекунад, зеро хизматҳое, ки дар рафти онҳо вазифаҳои 

 
104 Ниг.: Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция. – 1960. – № 5. – С. 
42–43. 
105 Ниг.: Гражданское право. T. 2. – М., 1993. – С. 200. 
106 Ниг.: Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Антология уральской 
цивилистики 1925–1989. – М., 2001. – С. 346–347. 
107 Ниг.: Индюков Н.П. Услуга как объект гражданского правоотношения // Проблемы права 
социалистической государственности и его социального управления. – Свердловск, 1978. – С. 32–33. 
108 Ниг.: Севостьянов М.В. Гражданско-правовой договор возмездного оказания концертных услуг: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 33–34. 
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иқтисодии шаҳрвандон иҷро мешаванд (масалан, комиссия) талаботи худи 

одамро низ бевосита қонеъ мегардонад, вале онҳо дар байни шахсӣ 

нестанд».109 

 Ба фикри мо, на ҳама вақт натиҷаҳои хизматро бо усулҳои 

объектификатсия, ченкунӣ бо арзишҳои ададӣ ва дигар арзишҳо муайян 

кардан мумкин нест. 

В.А. Ойгензихт дар асари худ мављудияти муносибатњои ғайринавъиро 

њамчун институтњои нопурра дар соњаи њуќуќи шартномавї дар мисоли 

шартномањое, ки ба талаботи фарҳангиву маишии шањрвандон хизмат 

мекунанд (шартномањо бо муассисањои тиббї, таълимї ва дигар муассисањо) 

зикр менамояд. Барои ин намуд институт бо мавҷудияти инҳирофоти 

назаррас аз категорияҳои ҳуқуқи гражданӣ, ки дар қонунгузории 

кодификатсионӣ пешбинӣ шудаанд, хос мебошанд.110 Дар соҳаи иҷтимоӣ 

муносибатҳои ташкили истироҳати оммавии шаҳвандон ва истифода бурдани 

неъматҳои фарҳангӣ мавқеи махсусро ишғол мекунанд. Сухан дар бораи 

чунин чорабиниҳое меравад, ки «фарҳангиву фароғатӣ, фарҳангиву оммавӣ, 

фарҳангиву маърифатӣ, театрӣ-фароғатӣ, фароғати оммавӣ ва ғайра, ки 

мумкин аст дар ҳавои кушод дар ҷойҳои ҷамъиятие, ки барои доираи 

номуайяни одамон дастрасанд, гузаронида шаванд ё дар муассисаҳои 

махсус».111 

Аҳамияти фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ, рушди маънавии ҷомеа 

ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи мақомоти қонунгузор ва иҷроияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор дошт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба парлумони кишвар қайд 

намуданд, ки: «Дар даврони соҳибистиқлолӣ паҳлӯҳои гуногуни фарҳанги 

миллӣ эҳё ва такони ҷиддӣ гирифтанд. Дар ин роҳ як қатор қонуну 

барномаҳои давлатӣ, санадҳои ҳуқуқии марбут ба рушди минбаъдаи соҳаҳои 

 
109 Шаблова Е.Г. Асари ишорашуда. – С. 100–101. 
110 Ниг.: Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве: учеб. пособие. – 
Душанбе, 1984. – С. 128. 
111 Малеина М.Н. Правовое регулирование оказания услуг по организации и проведению массовых 
культурно-зрелищных мероприятий в открытых общественных местах // Журнал российского права. – 2013. 
– № 3. – С. 32. 
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фарҳанг, яъне театрҳо, китобхонаҳо ва осорхонаҳо, воситаҳои ахбори омма, 

ҳифзу истифодаи ёдгориҳои таърихӣ ба таҳкими фарҳанг мусоидат намуданд, 

базаи моддию техникӣ, барпо намудани инфраструктураи муосири фарҳанг, 

ба амал баровардани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳвандон бо 

истифода аз комёбиҳои соҳаи фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ қабул 

шуданд».112 

Дар ҷаҳони муосир, хизматрасониҳои фарҳангӣ торафт бештар талабот 

пайдо мекунанд. Сарфи назар аз он, ки онҳо хизмати зарурӣ нестанд, талабот 

ба фароғат босуръат меафзояд ва ин ба рушди бозори хизматрасонии 

фарҳангӣ таъсири мусбат мерасонад. Бозори хизматрасонии фарҳангӣ 

маҷмӯи истеъмолкунандагони мавҷуда ва эҳтимолӣ мебошад, ки манфиатҳо 

ва эҳтиёҷоти мувофиқ доранд ва дар вақти фароғати худ бо мақсади ошноӣ 

бо арзишҳои фарҳангӣ ва ба даст овардани лаззати эстетикӣ аз ин хидмат 

истифода мебаранд. Дар навбати худ, хизмати фарҳангӣ маҷмӯи амалҳои 

мақсаднок дар соҳаи хизматрасонӣ мебошад, ки ба қонеъ кардани ниёзҳо дар 

раванд ва бо мақсади фароғат нигаронида шудаанд.113 

Ба фикри мо, хизматрасонии маданӣ-маишӣ ин амали субъектҳои 

хоҷагии соҳаи маданият мебошад, ки ба инкишофи маънавии 

истеъмолкунанда нигаронида шудааст. Эҳтиёҷоти маънавӣ ангезаҳои 

дохилии инсон ба эҷодиёти рӯҳонӣ, иртиботи рӯҳӣ ва эҷоди арзишҳои 

маънавӣ мебошад. Дар баробари ин ташаккули фарњанги њуќуќии 

истеъмолкунанда бе механизми дурусти њуќуќии таъмини дуруст ва 

самараноки хизматрасонии маданї имконнопазир аст. Баъд аз ҳама, 

хизматрасонии фарҳангӣ воситаи ташаккули шахсият буда, ба 

истеъмолкунанда таъсир мерасонад, ки фарҳангро дарк кунад, шароитеро 

фароҳам оварад ва ташаккул диҳад, ки симои зиндагӣ ва сифати зиндагиро 

тағйир ва беҳтар созад. 

 
112 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. 20.04.2011. URL: http://mmk.tj/ru/president/letter/2011. (дата обращения: 04.01.2015 г.). 
113 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по 
оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2018. 
- С. 84. 
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Мафњуми «хизматрасонии фарњангї» љамъкардашуда мебошад. Чунин 

ба назар мерасад, ки ќисми якуми истилоњи мазкур аз калимаи «фарњанг» 

ташкил шудааст ва ба фарњангї ва тарбиявию таълимї будани 

хизматрасонии тадќиќшаванда шањодат медињад. Санадњои меъёрию њуќуќии 

дар боло зикргардида ба чунин чорабинињои фарњангию намоишї ба 

монанди фестивалњо, консертњо, намоишњои театрї ишора мекунад, ки 

бешубња ба соњаи фарњанг дохил мешавад. Дар љараёни чунин 

хизматрасонињо ба диќќати тамошобинон эљодиёти фарњангї ва санъат 

пешнињод карда мешавад. Чунин асарњо дар баробари идеалњои маънавї ва 

эстетикї, меъёрњо ва намунањои рафтор, забонњо, анъанањо ва одатњои 

миллї, фолклор, касб ва њунарњои бадеї ва ѓайра дар ќонун «арзишњои 

фарњангї» номида мешавад. «Арзишњои фарњангии» ба диќќати 

тамошобинон пешнињодшуда ё бо кормандони эљодї дар љараёни фаъолияти 

эљодї ташкил ё тафсир карда шудаанд.           

Ќисми дуюми ном – «намоишї» - аз калимаи «намоишї» ташкил карда 

шудааст. Луѓати забони тољикї истилоњи «намоишро» муайян мекунад:   

1. Он чи, ки ба назарњо пешнињод карда мешавад, таваљљуњро љалб 

мекунад (падида, воќеа, манзара ва ѓ.) 

2. Намоиши театрї ё театрикунонидашуда. 

Ба сифати мисоле, ки ба мафњуми якуми луѓат дода шудааст, «падида», 

«воќеа»-ро дарёфт намудем, ки дар худ ягон њодиса, яъне амалро ифода мекунад, 

ки дар доираи муайяни ваќт мегузарад ва бо њамин тарз «назарро љалб мекунад».  

Аммо љалб намудани назарро аз рўи мисоли сеюм, инчунин объекти 

бењаракат низ метавонад, дар фарќият аз «воќеа», ки њаракати воќеаро дарбар 

мегирад. Зеро «манзарањо» дар худ мањз намоиши бењаракатро ифода мекунанд. 

Њамин тавр хулоса мекунем, ки ба хизматрасонии фарњангию намоишї ба ѓайр аз 

консертњо, спектаклњо ва ѓайрањо намоишњои гуногунро ворид намудан мумкин 

аст, ваќте арзишњои фарњангї дар амалњои иљрокунандагон (сурудњо, раќсњо) 

ифода намегардад, бењаракат мемонад (расмњо). Намоишї бо он муайян карда 

мешавад, ки дар ин њолат далели асосї далели ќонеъгардонии 

хизматќабулкунанда (тамошобин) талаботи эстетикии худ ба воситаи мањз ќабули 
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њиссиётии чунин хизматрасонињо дар навбати аввал њисси тамошобинии худ 

мебошад. Њамин тавр, ба хизматрасонии фарњангию намоишї метавон ворид 

кард, ваќте ба диќќати истеъмолкунандаи он асари фарњангї ва санъат пешнињод 

карда мешавад, ки аз љониби узвњои њиссї, аз љумла узви биниш ќабул карда 

мешавад. Ба аќидаи мо ба чунин хизматрасонињо ворид намудан мумкин аст: 

намоиши кинофилмњо, спектаклњо, коллексия ва расмњо, гузаронидани консертњо, 

иљроиши гузоришњои хореографї, бозии оркестрњо, намоишњо дар сирк ва ѓайра.    

Ќайд намуданро зарур мешуморем, ки хизматрасонии ќабулкунандаи 

биниш метавонад хусусияти фарњангї надошта бошад, маќсади љалб 

намудани тамошобинонро ба асарњои фарњангї ва санъат надошта бошад. 

Чунин хизматрасонї ба аќидаи мо намоишї номида мешавад (бозии 

муштзанњо, автогонка, авиашоу ва ѓ.). 

Дар њама хизматрасонињои соњаи фарњанг ќабули намоишии онњо асосї 

намебошад. Баъзан бисёре аз онњоро танњо хизматрасонии фарњангї номида 

мешавад (масалан хизсматрасонии китобхона).  

Танњо ваќте чорабинињо хусусияти фарњангї дорад ва аз мављудияти он 

зарурати мањз ќабулкунии намоишї бармеояд, яъне ягонагии љанбањо мањз оиди 

хизматрасонии фарњангию намоишї мегўянд.   

Ба хизматрасонии фарњангию намоишї њама аломатњои асосии 

хизматрасонї хос аст. Хизматрасонињои мазкур пурра ба талаботи 

амалишавии њам воќеї ва њам њуќуќї љавобгў мебошад. Ин дар он ифода 

мегардад, ки чунин хизматрасонї на танњо назариявї имконпазир аст, балки 

дар њаёти њамарўза дар шаклњо ва шумораи гуногун расонида мешавад. Онњо 

инчунин ќонунан амалишаванда мебошанд, зеро бо ќонун манъ карда 

нашудааст. Дар ин муносибатњои њуќуќї натиљаи ламснашаванда низ аён аст, 

зеро дар рафти хизматрасонї ашёи нав сохта намешавад ва хосияти 

истеъмолшавандагии объекти алакай сохтаи љањони моддї барќарор 

намешавад.   

Ба фурўшанда мушкил аст моли худро нишон дињад ва аз њама 

мушкилаш фањмондани он аст, ки онњо барои чї маблаѓ пардохт мекунад.114 

 
114 Ниг.: Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., 1996. - С. 12. 
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Дар рафти ин хизматрасонї фаро расидани самараи мусбиро кафолат додан 

ѓайриимкон мебошад, зеро ќаблан маълум нест, ки тамошобин аз тамошои филм 

ва консерт ќонеъ мегардад ё не. Ин њолат дар бисёр њолатњо аз омилњои субъективї 

вобаста аст. Масалан, аз табъи одам дар лањзаи гирифтани хизматрасонї ё аз он, 

ки ў мусиќии пешнињоднамудаи иљрокунандаро мефањмад ё не, расмњоро сарфањм 

меравад ё не. Чунин хосият њамчун намуна ваќте мањз оиди хизматрасонии 

фарњангию намоишї равад пуршиддат мешавад, зеро љараёни ин хизматрасонї 

чун ќоида хусусияти эљодї дорад, ки оиди он дар зер гуфта мешавад. Билохира  

истеъмолкунии ин хизматрасонї дар љараёни расонидани он бебањс мебошад, зеро 

дарк кардани њолате, ки дар он масалан спектаклњо аз љониби њунармандон дар як 

ваќт  бозидаанду тамошобинон дар дигар ваќт ќабул кардаанд.  

Ќайд мекунем, ки самараи фоиданоки хизматрасонии мазкур бевосита ба 

истеъмолкунанда равона карда шудааст. Дар робита бо ин ќайд намудан зарур аст, 

ки дар адабиёти њуќуќї аз љониби М.А. Баринов ва Е.Д. Шешенин аќида оиди 

мувофиќи маќсад будани људо кардани «хизматрасонии шахсї» иброз шудааст.115 

«Дар ин давра дар бисёр њолатњо танзими муносибатњои њуќуќї, ки объекти 

таъсиррасонї худи инсон мебошад, вуљуд надорад. Маќсадњои чунин уњдадорињо 

на ба даст овардани натиљаи эквивалентию музднок, балки ќонеъ гардонидани 

талаботњои гуногун мебошад, дар ин њол инљо манфиати ѓайримолумулкї аз 

молумулкї афзалият дорад (масалан: таълимї, хизматрасонии тиббї, тепетиторї, 

хизматрасонии сайёњї). Барои ин њолатњо чунин хос аст, ки иљро накардан ё иљрои 

номатлуби уњдадории шартномавї чун ќоида ба вуљуд омадани зарарро ба бор 

меорад, ки хусусияти на молумумулкї балки хусусияти маънавї дорад, 

хизматрасонии шахсї бошад диќќатнокии зиёдтар, касбият, хизматрасонии 

фарњангї аз тарафи хизматрасонро талаб мекунад».116 

Аммо дар баробари аломатњои умумї метавон аломатњои махсуси 

хизматрасонии фарњангию намоиширо људо намуд. Асосии онњо ин чун 

ќоида хусусияти эљодии фаъолияти иљрокунанда мебошад. Дар адабиёт ќайд 

шудааст, ки «фаъолияти њунарманд ва иштирокчии ансамбли раќсї аз як 

 
115 Ниг.: Баринов Н.А. Имущественные потребности и гражданское право. – М., 2010. - С. 128.;  Шешенин 
Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. – М., 2006. - С. 43. 
116 Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг: учебное пособие. – Челябинск, 2002. - С. 23-24. 
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тараф, духтур, адвокат, омўзгор, аз тарафи дигар дорои моњияти ягонаи 

иќтисодї мебошанд – ин фаъолият оиди хизматрасонї мебошад. Људо 

кардани ин муносибатњо аз рўи мављуд будан ё набудани хусусияти эљодї дар 

фаъолияти иљрокунанда гузаронида мешавад, ки дар мављудияти 

уњдадорињои шартномавии муаллифї ва иљрокунанда ифода мегардад».117 

Љалб намудани тамошобинон ба асарњои фарњангї ва санъат дар љараёни 

хизматрасонии фарњангию намоишї дар бисёр њолатњо мањз ба воситаи 

фаъолияти эљодии иљрокунанда ба амал меояд. Фаъолияти эљодї бо асосњои 

ќонунгузорї оид ба фарњанг њамчун таъсис додани арзишњои фарњангї ва 

шарњи он муайян карда мешавад. Таъсис додани арзишњои фарњангї аз чорчўбаи 

тадќиќоти рисолавии мазкур берун мебарояд, моро мањз шарњи онњо њамчун 

намуди фаъолияти эљодї љалб мекунад.  

Шарњдињї – яке аз мафњумњои асосии фалсафа мебошад, ки њамчун љараёни 

фаъолияти дарккунї муайян мешавад. Шарњдињї, ки бо кўмаки он тафсири 

иљрокунандагии асар дода мешавад, њамчун бадеї муайян карда мешавад.118 С.Б. 

Кокина дар асари худ тасдиќ мекунад, ки иљрокунї чизе њамчун фаъолияти 

эљодї мебошад. Асарњои бадеї мустаќил мебошад (асарњои адабиёт, санъати 

тасвирї, меъморї), баъзан санаъати иљрокунандаро талаб мекунад (мусиќавї, 

драммавї, хореографї, аудиовизуалї ва ѓ.). Муаллиф на њама ваќт метавонад 

мустаќилона њама зинањои таъсис додани шакли пурраи асарро гузарад, зеро 

наметавонад худро, оркестри симфонї, хор ё дастаи театриро иваз намояд. Дар 

назди онњо зарурати додани њуќуќ ба иљроиши оммавии асар пайдо мешавад. 

Берун аз иљроиш асарњои зикргардида метавонад танњо дар шакли хаттї 

њамчун асарњои адабиёт вуљуд дошта бошад.  

Људо кардани асарњои мазкур ба гурўњњои алоњида, ки аз асарњои бадеї 

фарќ мекунанд, чунин маъно дорад, ки мањз худи раќс, балет, пантомима, 

иљроиши асари мусиќавї њифз карда мешавад, яъне амалї намудани маќсад, 

њамон ваќте, ки маќсади худро дар шакли хаттї ифода намудани муаллиф бо 

кўмаки калима, нотањо, низоми махсуси сабти раќс њамчун асари бадеї 

 
117 Гражданское право. Том 2: учебник. – Изд. 3-е, перераб. и доп. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. - 
М., 2001. - С. 543-544. 
118 Ниг.: Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ). - Новосибирск, 
1982. - С. 70. 



64 
 

баррасї карда мешавад. Ваќте асар дар шакли хаттї вуљуд дошта бошад, 

маълум аст, ки њуќуќ ба ин шакл ба муаллиф тааллуќ дорад, ваќте асар дар 

намуди иљроиши оммавї ифода мегардад, пас дар зери обу араќ на муаллиф, 

балки њунармандон-иљрокунандагон фаро гирифта мешавад, ки бо мењнати 

эљодии он ин шакл таъсис дода мешавад. Иљроиш дар навбати худ њамчун 

шакли объективї – объекти мустаќили њуќуќи њунармандон-иљрокунандагон 

мебошад.  

Мутаносибан иљроиши оммавї барои асарњои зикргардида њамон шакли 

объективї мебошад, ки бо њуќуќи муаллифї њифз карда мешавад. Аммо ин 

шакл бо мењнати эљодии шахсони дигар – њунармандон-иљрокунандагони 

субъектони ба он вобаста мебошад.119 

Агар ќонуни махсус таъсис додани шакли объективї њамчун асар дастгирї 

кунад, пас пешнињоди асар, ки дар як намуд эљод шудааст, бо роњи ташкил 

намудани асари намуди дигар дар асоси он, эљодиёти мустаќил мебошад, аз 

инљо оид ба таносуби асари бадеї бо иљрокунандаи он хулоса намудан мумкин 

аст. Ташкил намудани шаклњо – мањаки асосї барои гирифтани њифзи њуќуќи 

муаллифї зарур мебошад, бинобар ин мантиќан шарњнопазир аст, ки барои чї 

асар (шакли дохилї) ва шакли воќеии (берунаи) ин асар бо институтњои 

гуногуни њуќуќ њифз карда мешавад».120 

Дар рафти хизматрасонии фарњангию намоишї аз љониби њунармандон-

иљрокунандагон ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи фарњангии 

тамошобинон, объектњои њуќуќи муаллифї шарњ дода мешаванд. Ба 

монанди: асарњои бадеї, асарњои драматикї ва мусиќавию драмавї, сањнавї, 

хореографї, мусиќавї – бо матн ва бе матн. Инчунин асари эљодиёти халќї, 

ки дар ќонуни муаллифї ба объекти њуќуќи муаллифї ворид карда 

нашудааст. Зеро шубњаро ба бор намеорад, ки дар чорчўбаи барномаи 

консертї метавонад суруди халќї садо дињад. Инчунин метавонад асарњои 

аудиовизуалї (филмњои телевизионї, слайдфилмњо, диафилмњо ва дигар 

асарњои кино ва телевизион), асари рассомї, њайкалтарошї ва дигар асарњои 

 
119 Ниг.: Кокина С.Б. Исполнение как объект прав артиста-исполнителя в Российской Федерации: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. - М., 2002. - С. 27-28. 
120 Кокина С.Б. Њамон љо. - С. 28. 
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санъати тасвирї намоиш дода шавад. Љалб намудани тамошобинон ба 

объекти мазкури њуќуќи муаллифї на хусусияти эљодї, балки ташкилию 

техникиро доро мебошад, аммо айнияти хусусияти чунин муносибат бо 

муносибатњо масалан, вобаста ба намоиши спектаклњо ва мансубияти 

объектњои таъиншуда ба арзишњои фарњангї имкон медињад муносибатњои 

мазкурро ба хизматрасонии фарњангию намоишї ворид намоем. Истилоњи аз 

љониби мо истифодашавандаи «њунарманд-иљрокунанда» дар ќонуни 

муаллифї тафсир мешавад. Мафњуми мазкурро С.Б. Кокина дар асарњои худ 

истифода бурда, дар ин ќонун дарљ намуданро пешнињод мекунад.121 Худи 

ќонун мафњуми «иљрокунандаро» истифода мебарад, дар зери он њунарманд, 

мусиќинавоз, раќқоса, сароянда ва дигар шахсонро, ки наќш меофаранд, 

мехонанд, месароянд, бо асбобњои мусиќї менавозанд ё бо тарзи дигар асари 

бадеї ё санъатро (аз љумла баромадњои эстрадї, дар сирк ё бо лўхтак) иљро 

мекунад, инчунин режиссер-коргардони спектакл ва дирижёр фањмида 

мешавад. 

Мањз њунармандон бо њаракатњои эљодии худ шакли объективии (барои ба 

тамошобинон дар љараёни хизматрасонї намоиш додан мувофиќ) асари 

аввалиндараљаро таъсис медињанд. Зеро асарњои драммавї, мусиќию драммавї, 

сенариявї, хореографї, мусиќавї бо матн ё бе матн ва дигарон метавонад худ аз 

худ танњо дар асарњои бадеї, ки дар шакли хаттї дарљ гардидаанд ё умуман 

объекти њуќуќи муаллифї намебошанд (асарњои шифоњї) вуљуд дошта бошад. «Ба 

сифати мањаки мављудияти шакли объективии ифодаи натиљаи фаъолияти зењнї 

имконияти ќабул намудани онро аз тарафи дигарон чун ќоида узви њиссиёт 

меномад».122 Мафњуми «эљодкорї», «фаъолияти эљодї» гуногун муайян карда 

мешаванд.  

Э.П. Гаврилов эљодкориро њамчун фаъолияти инсон муайян мекунад, ки 

чизи босифати навро ба вуљуд меорад ва бо нотакрорї, аслї ва бењамтогї 

фарќ мекунад.123 Фаъолияти эљодї баромад аз њадди њудуди фикрронї 

баромаданро пешнињод мекунад. Он ба њиссиёт, эњсосот, њисси беихтиёронаи 

 
121 Ниг.: Кокина С.Б. Асари ишорашуда. - С. 13-14. 
122 Дельцова Н.В. Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового 
регулирования: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. - С. 70. 
123 Ниг.: Дельцова Н.В. Њамон  љо. - С. 63. 
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шахсияти мушаххас асос меёбад.124 

В.Я. Ионас эљодикориро њамчун љараёни фаъолияти аќлї тасниф мекунад, 

ки бо таъсис додани ягон натиљаи нав ба охир мерасад. Фарќият байни 

фаъолияти эљодї ва ѓайриэљодї чї тавре муаллиф мешуморад дар он ифода 

мегардад, ки муаллифї истењсоли аслии аќида мебошад, ваќте набудани эљодкорї 

њамчун азнавсозии он ба тасниф мешавад, ки ќаблан дар љараёни эљодкории аслї 

сохта шудааст.125 

О.А. Красавчиков эљодкориро аз дигар шаклњои фаъолияти љамъиятии 

фоиданок аз рўи моњият, хусусият ва самт фарќ гузоштааст. Њамин тавр, мењнати 

эљодї: 

1. Аз рўи моњият – аќлї (зењнї) мебошад ва бо сарф кардани ќувваи асаб, 

дарк кардани воќеияти муњит, бањогузории он ва дар ин ё он шакл ифода намудан 

алоќаманд аст;  

2. Аз рўи хислат – ин мењнати истењсолкунандагон, яъне созандагони ягон 

чизи нав мебошад (дар фарќият аз азнавсозии чизи ќаблан аз љониби дигарон 

сохташуда). 

3. Ба сохтани аќидањои нав ва аслї њатто асарњои бењамтои эљодиёти илмї, 

техникї ва бадеї равона аст.126 

Инак, фарќияти асосии хизматрасонии фарњангию намоишї аз њама дигар 

хизматрасонињо хусусияти эљодї доштани фаъолияти иљрокунанда мебошад (ба 

истиснои намоиши кино ва намоишњо, ки дар он фаъолияти иљрокунанда ба 

чорабинињои ташкилию техникї омехта мешавад).  

Ба сифати аломати зерини фарќкунандаи хизматрасонии баррасишаванда, ки 

ба аќидаи мо аз хусусияти эљодии фаъолияти иљрокунанда бармеояд, хусусияти 

бозорро дар соњаи фарњанг, ки «дар бењамтої, ягонагии шакли сохтан ё азнавсохтани 

хизматрасонии фарњангї, ки дар истеъмоли оммавии он њисоб карда шудааст 

(спектакл, консертњои театрї) ифода мегардад», ки инро Л.А. Меркушева дарљ 

намудааст»127. 

 
124 Ниг.: Дельцова Н.В. Њамон  љо. - С. 60. 
125 Ниг.: Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. - М., 1967. - С. 18-20. 
126 Ниг.: Дельцова Н.В. Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового 
регулирования: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. - С. 64. 
127 Меркушев Л.А. Рынок услуг в сфере культуры // Территория и общество. - Пермь, 1992. - С. 29. 
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Инчунин дар њолат бо ин хизматрасонињо ќайд намудан зарур аст, ки онњо 

барои таъсир расонидан ба дунёи ботинї, ба рўњи истеъмолкунанда, ќонеъ 

намудани талаботњои фарњангї, маънавї равона аст, функсияи тарбиявї ва 

таълимиро доро мебошад. 

Ба ѓайр аз он, хизматрасонии фарњангию намоишї ба оммавї будани 

истеъмол умед доранд. Шумораи тамошобинон метавонад аз рўи њаљм мањдуд 

бошанд, масалан њаљми майдон ё толори консертї, агар чорабинии фарњангию 

намоишї аз чорчўбаи чунин объектњо берун гузаронида шавад, пас шумораи 

истеъмолкунандагони хизматрасонї метавонад ба њаљми аз аќл берун расад. Дар 

робита бо ин тамошобинон метавонанд садњо, њазорњо ва дањҳо ҳазорњо бошанд. 

Њељ яке аз намудњои маъмули хизматрасонї дар КГ ФР чунин истеъмолшавии 

оммавиро намедонад. Њамин тавр агар «хизматрасонии тозаро» њамчун 

фаъолият, ки натиљааш ифодаи моддї надорад, дар љараёни ба амал барории 

худи фаъолият амалї ва истеъмол мешавад муайян намудан мумкин бошад, пас 

хизматрасонии фарњангию намоишї «хизматрасонии шахсї» буда, ба аќидаи мо 

мафњуми зеринро талаб мекунад. 

Хизматрасонии фарњангӣ – ин хизматрасонии воќеан ва њуќуќан 

амалишаванда мебошад, ки натиљаи ашёї надорад ва бо ин сабаб дорои аломати 

ламснашавандагї мебошад, дар як ваќт расонида ва истеъмол карда мешавад – 

дар љараёни худи фаъолият, аз сарчашма људонашаванда мебошад, ба ќонеъ 

гардонидани талаботи фарњангии доираи васеи тамошобинон равона аст, дар 

бењамтогї, ягонагии шакли сохтан ё азнавсохтан, чун ќоида ба воситаи фаъолияти 

эљодии иљрокунанда вобаста ба шарњи асарњои фарњангї ва санъат, яъне ба 

сохтани шакли объективї барои асарњои аввалиндараља равона аст, ки барои 

намоиш додан ба тамошобин мувофиќ аст. 

Муайян намудани хизматрасонии консертї бисётар мафњум, 

хизматрасонии фарњангию намоишии мазкур њамоњанг мебошад, аммо аз 

хусусиятњо мањрум нестанд.  

Ташкил ва гузаронидани консертњо яке аз хизматрасонињои фарњангию 

намоишии њаракаткунанда мебошад. И.И. Пригожий ќайд мекунад: «Ташкил ва 

гузаронидани онњо дар њолати мављуд будани њомињо, маблаѓгузорњо ё дар њолати 
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кафолатнокии њуќуќи намоиш доданро ба даст овардани ягон телевизион, чи тавре 

дар хориљањо чуни наст, воќеият дорад. Харидор доштани худи шоу-барномањо ва 

консертњо дар њолати зиёд кардани шумораи баромадњо ва баланд бардоштани 

арзиши чиптањо имконпазир аст. Дар ваќти таъсис додани фестивалњо, озмунњо, 

аломатњо инњоро ба инобат гирифтан зарур аст:» 

- хусусияти мавзўї (фестивалњо ва озмунњои мусиќии љаз, фестивал ва 

озмунњои сурудњои эстрадї, фестивалњои мусиќии рок); 

- љои гузаронидан (дохилї, минтаќавї, мега-идњо, фестивалњо ва 

озмунњо); 

 - зичии гузаронидан (як маротиба дар як моњ, сол, ду-панљ сол); 

- њаљм; 

- низоми маблаѓгузорї; 

- самти бозорї (байналмилалї, миллї, минтаќавї, дохилї). 

Омўзиши таљрибаи фестивалњо, озмунњо ва идњои бузурги мусиќї дар 

мамлакати мо ва дар хориља нишон медињад, ки онњо асосан аз љониби 

ташкилотњои ѓайритиљоратї гузаронида мешаванд. Муассисиони онњо чун 

ќоида ташкилотњои давлатї ва љамъиятї, муассисањои таълимї, 

ассотсиатсияњои байналмилалї ва миллии жанрњои гуногуни эстрадаи мусиќї 

мебошад (Вазорати фарњанг, Иттињоди оњангсозон, Консерваторияњо, 

Ассотсиатсияи љазњои Москва), ташкилотњои тиљоратиро бошад ба сифати 

маблаѓгузорон даъват мекунанд ё ба њайъати кумитањои ташкилкунанда ворид 

мекунанд».128 

Тадќиќоти гузаронидашуда имкон медињад як ќатор хулосањо карда, 

муќарраротњои зеринро тањия намоем: 

1. Чунин амали махсус чун хизматрасонї ба сивилистика аллакай давоми 

њазорсолањо – аз даврони њуќуќи римї маълум аст, аммо имрўз њам назарияи 

умумии њуќуќ ва назарияи њуќуќи гражданї љавоби якхела намедињанд, ки 

бояд хизматрасонї дорои чигуна аломатњо бошад, ки бо боби људогонаи  КГ 

ЉТ ба танзим дароварда шавад. Ба ѓайр аз он, мафњуми ягонаи ќонунии 

«хизматрасонї» њамчун категорияи њуќуќї вуљуд надорад.  

 
128 Пригожий И.И. Политика - вершина шоу-бизнеса. - М.: ООО «Алкигамма», 2001. - С. 83-84. 
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2. Њам дар илми њуќуќї ва њам дар илми иќтисодї нисбат ба мафњуми 

«хизматрасонї» муносибати якхела љой надорад. Баъзан дар зери он ќариб 

њама фаъолияти фоиданок фањмида мешавад, баъзан фаъолияте фањмида 

мешавад, ки дар љараёни ба амал баровардани он истеъмол мешавад.   

Бисёре аз муаллифон мавќеи људо кардани шартномаи хизматрасониро аз 

шарномаи пудрат љонибдорї мекунанд. Тањлили адабиёти њуќуќї нишон медињад, 

ки дар муносибат ва категорияи «хизматрасонї» гуногунрангии аќидањои 

мушоњида мегарданад ва танњо хизматрасонињои ѓайримоддї, ки натиљаи 

ламсшаванда надорад, А. Кабалкин «тоза» номидааст, онњоро барои ворид 

намудан ба соњаи танзими боби 39 КГ ФР бањсро ба вуљуд намеорад.   

3.  «Хизматрасонињои тоза» дорои як ќатор аломатњо мебошад: 

- Набудани натиљаи ашёї; 

- Дар ваќт амалї шудани хизматрасонї ва истеъмоли он; 

- Мушкил будани љўдокунї ва људонашаванда будан аз сарчашма; 

- ноустувор будани сифати хизматрасонї; 

- Эксклюзивї будани хизматрасонї; 

- Ламснашавандагї. 

4. Дар миёни гуногунии хизматрасонињои музднок, ба сифати гуногунии 

онњо хизматрасонии фарњангию намоиширо људо намудан мумкин аст, ки 

дар навбати худ бо он хизматрасонии консертї дохил мегардад.  

5. Мафњуми «фарњангию намоишї» љамъкардашуда мебошад. Чунин ба 

назар мерасад, ки ќисми якуми истилоњи мазкур аз калимаи «фарњанг» 

ташкил шудааст ва ба хусусияти фарњангї ва тарбиявию таълимии 

хизматрасонии тадќиќшаванда ишора мекунад. Дар љараёни чунин 

хизматрасонињо ба диќќати тамошобинон асарњои фарњанг ва санъат 

пешнињод карда мешавад. Ќисми дуюми номгузорї – «намоишї» аз калимаи 

«намоиш» ташкил шудааст. Мафњуми истилоњи «намоишро», ки дар луѓат 

дода шудааст, тањлил намуда хулоса мекунем, ки ба хизматрасонињои 

фарњангию намоишї ба ѓайр аз консертњо, спектаклњо ва ѓайра намоишњои 

имконпазирро ворид намудан мумкин аст, ки арзишњои фарњангї дар амали 

иљрокунандагон (суруд, раќс) ифода намегардад, балки бењаракат боќї 
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мемонад (расмњо). Намоишї будан бо он муайян карда мешавад, ки дар ин 

њолат асос далели ќонеъгардонии талаботи эстетикии тамошобин ба воситаи 

ќабули њиссии чунин хизматрасонињо, дар навбати аввал њисси тамошобинї 

мебошад. Њамин тавр, ба хизматрасонии фарњангию намоишї чунин 

хизматрасониро ворид намудан мумкин аст, ки ваќти ба диќќати 

истеъмолкунандагон он асари фарњангї ва санъат пешнињод карда мешавад, 

ки бо узвњои њис, аз љумла бо узви биниш ќабул карда мешавад. Ба аќидаи мо 

ба чунин хизматрасонї ворид намудан мумкин аст: намоиши кинофилмњо, 

спектаклњо, коллексияњо ва расмњои осорхона, гузаронидани консертњо, иљро 

кардани сањнањои раќсї, навозиши оркестрњо, намоишњои сирк ва ѓ.          

6. Хизматрасоние, ки бо биниш ќабул карда мешавад, метавонад хусусияти 

фарњангї надошта бошад, маќсади љалб намудани тамошобинонро ба асарњои 

фарњанг ва санъат надошта бошад. Чунин хизматрасонињо ба назари мо намоишї 

номида мешаванд.  

Инчунин на барои њама хизматрасонї дар соњаи фарњанг ќабули онњо бо 

биниш асосї мебошад. Бисёре аз онњоро метавон танњо хизматрасонии фарњангї 

номид. Танњо он ваќт чорабинї хусусияти фарњангиро азхуд мекунад ва аз 

моњияти он зарурати мањз ќабули он бо биниш бармеояд, яъне ягонагии њарду 

љанбањо аён аст, ки мањз оиди хизматрасонии фарњангию намоишї њарф задан 

лозим аст.   

7. Ба хизматрасонии фарњангию намоишї њама аломатњои хизматрасонї хос 

аст, аммо аломатњои махсусро људо намудан мумкин аст:  

- Асосии онњо чун ќоида хусусияти эљодї доштани фаъолияти иљрокунанда 

мебошад. (Ба истиснои намоиши кино ва намоишњо, ки дар онљо фаъолияти 

иљрокунанда хусусияти ташкилию техникиро доро мебошад). Љалб кардани 

тамошобинон ба асарњои фарњангї ва санъат дар бисёр њолатњо ба воситаи 

фаъолияти эљодии иљрокунанда ба вуљуд меояд. Њамзамон хизматрасонињои 

консертї бо ќувваи эљодии њунармандон расонида мешавад. 

- Ба сифати аломати зерини фарќкунандаи хизматрасонии баррасишаванда, ки 

аз хусусияти эљодии фаъолияти иљрокунанда бармеояд, хусусияти бозорро дар соњаи 

фарњанг, ки «дар бењамтої, ягонагии шакли сохтан ё азнавсохтани хизматрасонии 
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фарњангї, ки дар истеъмоли оммавии он њисоб карда шудааст (спектакл, консертњои 

театрї) ифода мегардад».129 

- Хизматрасонињои мазкур барои таъсир расонидан     ба дунёи ботинї, ба 

рўњи истеъмолкунанда, ќонеъ намудани талаботњои фарњангї, маънавї равона 

аст.  

- Хизматрасонии фарњангию намоишї ба оммавї будани истеъмол умед 

доранд. Шумораи тамошобинон метавонад аз рўи њаљм мањдуд бошанд, масалан 

њаљми майдон ё толори консертї, агар чорабинии фарњангию намоишї аз 

чорчўбаи чунин объектњо берун гузаронида шавад, пас шумораи 

истеъмолкунандагони хизматрасонї метавонад ба њаљми аз аќл берун расад. Дар 

робита бо ин тамошобинон метавонад садњо, њазорњо ва дањ хазорњо бошад.  

Њељ яке аз намудњои маъмули хизматрасонї дар КГ ЉТ чунин 

истеъмолшавии оммавиро намедонад.  

8. Хизматрасонии фарњангию намоишї – ин хизматрасонии воќеан ва 

њуќуќан амалишаванда мебошад, ки натиљаи ашёї надорад ва бо ин сабаб дорои 

аломати ламснашавандагї мебошад, дар як ваќт расонида ва истеъмол карда 

мешавад – дар љараёни худи фаъолият, аз сарчашма људонашаванда мебошад, ба 

ќонеъ гардонидани талаботи фарњангии доираи васеи тамошобинон равона аст, 

дар бењамтогї, ягонагии шакли сохтан ё азнавсохтан, чун ќоида ба воситаи 

фаъолияти эљодии иљрокунанда вобаста ба шарњи асарњои фарњангї ва санъат, 

яъне ба сохтани шакли объективї барои асарњои аввалиндараља равона аст, ки 

барои намоиш додан ба тамошобин мувофиќ аст. 

Фаъолияти муассисаҳои фарҳангию фароғати тибқи тағйироти ҳаёти 

иҷтимоӣ - сиёсии ҷомеа таҷдиди назар мехоҳад. Умуман, дар давраи гузариш дар 

ҳаёти фарҳангии кишвар татбиқи вазифаҳои зерин зарур мебошад: 

- дар асоси суннатҳои миллии фарҳанги-маърифати ва махсусиятҳои он бо 

назардошти меъёрҳои арзишҳои ахлоқи, зебоишиносӣ, инсонгароӣ ва меъёрҳои 

умумибашарии имрўза давра ба давра, комилан замонави сохтани фаъолияти 

муассисаҳо ва объектҳои системаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фароғатӣ; 

- дар кулли манотиқи ҷумҳурӣ сохтани маҷмааҳои бадеӣ-намоишӣ ва 
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марказҳои намоишӣ, фондҳо, ба роҳ мондани шаклҳо ва усулҳои нави ташкили 

кор, бо таҷҳизоти замонави муҷаҳҳаз сохтани объектҳо, ҷори намудани реҷаи кор 

тибқи ниёзҳои давр ва фарҳанги хизматрасонӣ, ба роҳ мондани фаъолияти 

устохонаҳо ва истеҳсоли анъанавии маҳсулоти косибии ҳунарманди ва дигар 

навъу намудҳои ҳунари амалии мардумӣ, ки аз қадим дар манотиқи ҷумҳурӣ 

рушд ёфта буданд;  

- паст намудани арзиши аслии маҳсулоти ҳунарҳои халқи барои дастрас 

намудан ба мардум; 

- сохтмони биноҳои нав, барқарор намудани иморатҳо ва иншооти 

китобхонаҳо, толорҳои қироати, намоишгоҳҳо, осорхонаҳои бадеӣ, иморатҳои 

намоишгоҳҳои тиҷорати барои тарғиби дастовардҳои ҳунарҳои суннатӣ, бадеӣ ва 

эҷодиёти амалии мардуми, муҷаҳҳаз намудани онҳо бо техника ва технологияи 

ҳозиразамон, истифодаи тарҳрезии муосир ва ҷобаҷогузории таҷҳизоти зарурии 

корӣ, намоишӣ, мебели истеҳсолӣ ва намоиши-тиҷоратӣ, лавҳаҳои намоишӣ бо 

назардошти таъиноти мақсадноки онҳо, такмили захираҳои чопӣ, осори бадеӣ ва 

арзишҳои классикӣ ва ҳунарҳои муосир;  

- бо мутахассисон, кадрҳои баландихтисос ва дигар кормандони зарури 

таъмин намудани муассисаҳои иҷтимои-фарҳангии ҳамаи навъу равияҳо;  

- таъмин намудани фаъолияти пурмаҳсул ва маданияти хизматрасонии онҳо; 

- қонеъ гардонидани манфиатҳо, талабот ва майли кулли табақоти иҷтимоӣ-

демографии ҷомеа; 

- дар кишвар ба вуҷуд овардани марказҳои истеҳсоли маҳсулоти аудио, 

видео, ки дар байни қишрҳои иҷтимоӣ-демографии аҳолӣ талаботи зиёд доранд; 

-  бунёд сохтани "шаҳраки мусиқӣ" барои намоиш додани ҳунари дастаҳои 

худфаъолияти мусиқи-иҷрокунандагии навъу равияҳо ва услубҳои гуногун, 

ҳамчунин шоу ва дискоклубҳо, сохторҳои имрўзаи мусиқи тибқи майлу хоҳиши 

ҷавонон, ки ҳадафҳои фароғатӣ ва истироҳатиро касб кардаанд; 

- такмили усулҳои ташкил ва татбиқи амалии фестивалҳо, озмунҳо ва дигар 

чорабиниҳои эҷодии маҳаллӣ, минтақавӣ, миллӣ ва байналмилалӣ, ки баҳри 

пайдо намудани истеъдодҳо равона карда шудаанд;  
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- баланд бардоштани талабот ва меъёрҳои баҳогузории ҳайати ҳакамот;  

- қадр кардани љолибони озмунҳо бо мукофотҳо ва маблағҳо тавассути 

шаклҳои гуногуни ҳавасмандкунии иштирокчиёни мусобикаҳои эҷодӣ; 

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки инкишоф ва боло бурдани 

маҳорати касбии иҷрокунандаги, таваҷҷуҳи махсус додан ба фаъолияти дастаҳои 

эҷодӣ, кулли намудҳои санъати саҳнавӣ ва чорабиниҳои оммавии ҳамаи 

минтақаҳо, пеш аз ҳама пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон - шаҳри Душанбе; 

- эҳё ва густариши соҳаҳои дахлдори фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

эҷодиёти худфаъолияти дар сохторҳои анъанавии таълимӣ-тарбиявии иҷтимоӣ, 

аз ҷумла дар чойхонаҳо, клубҳо, маконҳои мулоқот ва баргузории фароғати 

гурўҳҳои мухталифи иҷтимоӣ-демографии аҳоли дар ҷои истиқомат ва кор бо 

назардошти манфиатҳои умумии онҳо, пеш аз ҳама дар деҳот ва маҳали сукунат; 

- кадр кардан ва ҳавасманд гардонидани ходимони фарҳанг ва санъат, аз 

ҷумла шоирон, оҳангсозон, нависандагон, рассомон, муҷассамасозон, устоҳои 

мардуми, меъморон, ҳофизон, ҳунарпешагон, дизайнерон, моделерон ва дигар 

шахсони эҷодкор;  

- ҷалб намудани онҳо ба такмилу ташаккули сатҳи иҷтимоию фарҳангӣ, эҳёи 

шаклҳои эътироф гардидаи арзишҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои байни ҳамаи 

табақаҳои иҷтимоию демографии аҳолӣ, дар деҳот ташаккул додани тарзи нави 

зиндагӣ ва фарҳанг, меъёрҳои арзишии истифодаи имкониятҳо ва хадамоти 

инфраструктураи иҷтимои-фарҳангии шаҳрӣ, сохторҳои иҷтимоӣ ва фарҳангию 

эҷодии шаҳрӣ;  

- риояи меъёрҳо ва низомҳои экологӣ, коммунали-хоҷагӣ, маишӣ, 

хонаводагӣ, фароғатӣ ва монанди инҳо; 

- ноил шудан ба дараҷаи баланди фаъолияти иҷтимоӣ - фарҳангӣ ва 

сохторҳои фароғати-истироҳатӣ, ки ба талаботи имрўзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

меъёрҳои ахлоқӣ, зебоиписандӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, дигар меъёрҳо, қоидаҳо ва 

намунаҳои умумибашарӣ мувофиқ бошад;  

- таъмин намудани фаъолияти пурмаҳсули онҳо;  

- қонеъ гардонидани манфиатҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ва ниёзҳои маънавии 
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мунтазам такмилёбанда; 

- дарк ва истифодаи анъанаҳои миллӣ дар иртибот бо шароитҳо ва 

имкониятҳои имрўза, мутобиқ сохтани меъёрҳои анъанавии арзишҳои фарҳангӣ 

ва маънавӣ ба арзишҳои замони муосир, ки ҳоло ҳарчи бештар хусусиёти 

умумибашарӣ, инсонгароиро пайдо кардааст; 

- такмили шаклҳо, усулҳо ва технологияи хадамоти фарҳангӣ, пурра ва 

фоиданок истифода намудани таҷрибаҳои пешин, муттаҳид сохтани фаъолияти 

муассисаҳои фароғатӣ-истироҳатӣ, сохторҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

инфраструктураи хадамоти ҳозиразамон, мақсаднок ва самарабахш истифода 

бурдани маблағҳои аз тарафи давлат ва идораҳою ташкилотҳои ҳавасманд 

ҷудокардашуда;  

- фаъолона ҷалб намудан ва мақсаднок сарф намудани маблағ баҳри 

навсози, такомул, аз нав ташкилнамои ва рушди соҳаҳои фарҳанг, санъат ва 

фароғат;  

- мақсаднок истифода кардани саҳмгузориҳои модди аз ҷониби ташкилотҳои 

ғайридавлатӣ, ёрии моддӣ ва молии сармоягузорон ва дигар сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ; 

- дар кулли минтақаҳо ва маҳалҳои ҷумҳурӣ таъсис додани муассисаҳои 

таълимӣ, ташкили курсҳои таълимӣ, омўзиши суннатҳо, махсусиятҳо ва 

воситаҳои инкишофи ҳунарҳои бадеии мардум, ҳунармандӣ ва махсули эҷоди 

инфиродӣ, баланд бардоштани маҳорат ва такмили малакаи косибону устоҳои 

мардуми, инчунин тайёр кардан ва бозомўзии тахассуси ва азхудкунии шаклҳо ва 

усулҳои фаъолияти роҳбарони сохторҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва фароғатию 

истироҳатӣ, мутахассисони самтҳои гуногун, соҳа ва навъҳои фарҳанг ва санъат, 

омўзгорон ва устоҳои таълими истеҳсолӣ; 

- дар ҳама ҷо ба ҳукми анъана даровардани ташкил ва гузаронидани 

чораҷўиҳои анъанавии мардумӣ, тантанаҳои тақвими-ҷашнӣ ва озмунҳо, 

намоишҳои маҳсули эҷодиёти бадеӣ, меъморӣ, устоҳои мардумӣ, дастаҳои 

худфаъолиятӣ ва иҷрокунандаги, аз ҷумла дастаҳои сурудҳои хорӣ, театрҳои 

мардумӣ, суруд ва раксҳои мардумӣ, классикӣ, муосир ва дигар равияҳои 
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эҷодиёти мардумӣ; 

- таъмини ҳамкории судманди корхонаҳои давлатӣ ва фондҳои китоб, 

маҷмўи дигар нашрияҳои чопии ташкилотҳои ғайридавлатӣ бо муассисаҳо ва 

ташкилотҳои ғайрисоҳа, такмили мунтазами фондҳои китобҳои бадеӣ, 

нашрияҳои илмӣ-техникӣ, илмӣ-оммавӣ, технологӣ ва дигар нашрияҳо бо 

таҷҳизоти идора ва ташкили кор; 

- дар буҷети давлатӣ пешбини намудани маблағ барои дастёби ба маҳсулоти 

чопӣ; 

- ташкили фаъолият, пурра кардан ва навсозии экспозитсияҳои осорхонаҳои 

кишваршиносӣ, бадеӣ ва дигар толорҳои доимамалкунанда ва намоишгоҳҳо 

мутобиқи талаботи махсуси онҳо, технологияи ҳозиразамони нигаҳдорӣ ва 

азнавбарқарорнамоии экспонатҳо бо назардошти манфиатҳои илм ва талаботи 

тамошобинон; 

- сохтан, муҷаҳҳаз ва бо экспозитсияҳои зарури таъмин намудани 

осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо дар минтақаҳои гуногуни кишвар, ки он ҷо 

ҳафриётҳои бостоншиносии санъати миллии амалии мардумӣ, равияҳои 

ҳунармандӣ ва дигар шаклҳои эҷодиёти мардум вуҷуд доранд, ки фаровардаҳои 

он талабгорони худро доранд, мақсаднок ва судманд истифода мешаванд. 

- таъмир, таҷдид ё сохтмони объектҳои нави ҳозиразамони фарҳангӣ - 

фароғатӣ, эҳёи захираҳои мавҷуда ва тоза воридшаванда, сохтани иншооти нав 

дар маҳалҳое, ки марказҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фароғатӣ-истироҳатӣ, клубҳо, 

китобхонаҳо, толорҳои мусиқӣ, суруд ва рақс, интернет-толорҳо ва ғ. надоранд; 

- ба роҳ мондани фаъолияти сохторҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фароғатӣ-

истироҳатии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, соҳавӣ ва ғайра; 

- таъмин намудани роҳбарии судманд ба фаъолияти муассисаҳои иҷтимои - 

фарҳангӣ, фароғати- истироҳатӣ, татбиқи барномаҳо, лоиҳаҳо ва чорабиниҳои 

рангин, инчунин дастгири ва кўмаки воқеи ва самарабахши давлати ва 

љайридавлати ба ходимони илм, фарҳанг ва санъат, муҳаққиқон ва 

мутахассисони соҳаи омўзиш, таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

- дар ҳама ҷо васеъ намудан ва такмил додани шаклҳо ва усулҳои истифодаи 
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бепули системаҳои ҳозиразамони технологи, шабакаҳои иртиботи, бонкҳои 

иттилоотии соҳаҳои мухталифи фаъолият ва равияҳои мавзўи дар сохторҳои 

иттилооти-таълимии амалкунанда, дар муассисаҳои клуби ва дигар муассисаҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ барои табақаҳои камбизоати аҳолӣ, инчунин барои олимон, 

мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, омўзиш, таъминоту ҳифзи иҷтимоӣ, 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёна ва олии касбӣ; 

- қави намудан, густариш ва такмили равандҳои зарурии ҳуқуқи, 

қонуншиноси, ахлоқи, тарбияи хулқу рафтори нек;  

- пурзўр кардан ва баланд бардоштани маҳсули корҳо оид ба омўзиши 

шаклҳо ва тарзҳои ҳаёти солими аҳоли дар фаъолияти иҷтимои - фарҳангии 

муассисаҳо; 

- баланд бардоштани нақши радио ва телевизион дар тарљиби навъҳои 

суннати ва муосири санъат, ташкили намоиши идҳои мардуми, чорабиниҳои 

гуногуни фарҳанги, намоишномаҳои театри ва консертҳои устодони санъат, 

таъмини намоиши барномаҳои доими, гузоришҳо дар бораи анъанаҳо, вазъи 

имрўзаи навъҳои фарҳанг ва санъати классики, навъҳо ва равияҳои тозаи он, аз 

ҷумла санъати касбии мусиқи ва иҷрокунандаги, намоишномаҳо ва ғайра. 

Зарурат љой надорад, ки исбот намоем, ки инсон њамчун мављудияти биологї 

ба ѓайр аз он, ки дар шароити пешрафти зиёди љањони муосир зиндагї мекунанд, 

мунтазам ба истироњат ниёз дорад. Ба имконияти гузаронидани фароѓат ба ў 

соњаи фарњангро низ пешнињод мекунанд. Ба ихтиёри ў интихоби зиёди 

хизматрасонии фарњангию намоишї љой дорад. Консертњо, сањнањои театрї, 

фестивалњо ва чунин чорабињо, ки бо истилоњи «шоу-бизнес» ном бурда 

мешаванд, ба аќидаи мо асоси бозори хизматрасонии фарњангию намоиширо 

ташкил медињанд, зеро имрўзњо бисёртар пањнгашта ва серталаб мебошанд. Дар 

ин соња маблаѓњои зиёд дар муомилот аст ва ба туфайли он ба иќтисодиёт таъсир 

мерасонад. Шоу-бизнес – санъати фавќулодда гуногунранг, бисёрнаќша ва 

бисёржанр мебошад, ки ба инкишофи таърихии он вобаста аст. Дар мамлакат 

шоу-бизнес дар нимаи дуюми асри ХХ оѓоз шуда, ќаблан мафњуми мављудбудаи 

«эстрадаи шўравї»-ро иваз намуд.  Аммо асоси он алакай дар ќавмњои гузашта 
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гузошта шуда буд. Е.М. Кузнетсов – яке аз тадќиќотгарони ватании эстрада бас 

саволи: «Дар куљо ва кай, дар кадом њолатњои воќеияти русї ва дар кадом асос 

бори аввал оѓози жанри эстрадї муайян шудааст?» - љавоб дод: «Решаи онњо дар 

эљодиёти халќї аст, решаи онњо дар асоси фолклор, дар асоси бозињои 

масхарабоз ва њаљву шухињо ба воя расидааст».130 

Масхарабозро скоморох њам мегўянд. Пайдо шудани калимаи «скоморох» то 

њол муќаррар нагардидааст. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки ин калимаи 

аврупої аст. Он аз калимаи франсузии «scaramouche» гирифта шуда, маънояш 

«мусиќинавози оворагард», «раќќос», «масхарабоз» мебошад. Дар Рус масхарабоз 

мављуд буд, ки бисёре аз њуљљатњои таърихї тасдиќ мекунанд, ки дорои 

маълумотњо дар бораи масхарабозњо мебошанд, ки ба дењќонї ва њунарњои 

гуногун (аз љумла омода кардани асбобњои мусиќї) машѓул буданд, саёњаткунанда 

буданд.   

Нависандаи таърихии византї Феофан навиштааст, ки дар «соли 583 

юнониён се славянњоро бе ягон либосњои љангї дастгир карданд, ки танњо бо 

гуслњо «мусаллањ» буданд».131 Аз аввал масхарабозњо дар дења ё шањрњои худ 

баромад мекарданд ва баъдан дар тамоми кишвар мегаштанд. Дар асарњое, 

ки ба омўзиши масхарабозон бахшида шуда буданд, оиди он гуфта мешавад, 

ки санъати онњо дорои жанрњои гуногун буд, аммо бисёртар дар соњаи 

мусиќї, суруд, раќс, инчунин шаклњои ками драма ва њаљви халќї ифода 

мегардид. Мањз њамин асоси шоу-бизнеси муосирро ташкил мекунад. 

Масхарабозон намояндагони фарњанги халќии рус дар соњањои гуногуни 

бадеї буданд: адабиёт, мусиќї, хореография, сирк, театр ва ѓ. Бинобар ин 

диќќати махсусро ба эљодиёти масхарабозон таърихшиносон, забоншиносон, 

мусиќишиносон, театршиносон, рассомон, бостоншиносон људо мекунанд. 

Дар фаъолияти масхарабозон синтези мусиќї бо намудњои гуногуни санъат 

думболагир буд, ки дар инкишофи жанрњои мусиќавии шоу-бизнес таъсир 

расонд. Аз љониби таърихшиносону фолклористон бадењасозии иљроиш ќайд 

шудааст, ки ба љаз, рок ва попи мусиќии муосир хос аст.         

Дар њаќиќат бисёре аз сурудњо, ки аз љониби масхарабозон иљро шудааст, ба 

 
130 Пригожий И.И.  Политика - вершина шоу-бизнеса. - М.: ООО «Алкигамма», 2001. - С. 16. 
131 Пригожий И.И. Њамон  љо. - С. 17. 
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монанди сањнањои њаљвї аз љониби онњо бозида шудааст, бадењањо эљод мешуданд, 

бо њолатњое, ки масхарабозон намоишњои худро пешнињод мекарданд алоќаи зич 

дошт. Бадењагўї анъанаи иљрокунии масхарабозон гардид, барои он ки он асоси 

эљодиёти шифоњии халќро ташкил медод. Биёртар баланд рафтани њунари 

масхарабоз ба оғози асри XVI мувофиќ мебошад. Њамзамон артелњои масарабозон 

таъсис дода шуданд, ки гуруњњои калони њунармандонро ифода намуда, аз 

сарояндагон, раќќосон, њаљвнигорони лўхтакбоз иборат буд ва зиёда аз панљоњ 

нафарро дарбар мегирифтанд. Онњо ба «сайёр» ва «муќимї» људо мешуданд. 

Ањамияти зиёдтарро дар миёни масхарабозон сарояндагон, инчунин базлагўён, 

њаљвнигорон, мўйсафедон соњиб гардиданд. Њаљви масхарабозон махсусан дар 

эљодиёти масхарабозони оворагард ќувваи муњими иљтимоию сиёсиро азхуд намуд. 

Њанўз дар оѓози асри XVII намоишњои алоњидаи масхарабозонро – боярњо, 

воевод, тољирон дар сањнањои њаљвї намояндагї мекарданд. Њаљви масхарабозон 

њамчун санъате, ки ба оммави васеъ наздик ва фањмо мебошад, чунин хосиятњоро 

ба монанди самти иљтимої, дастрасии умумї, демократї, бисёржанриро то 

имрўзњо низ нигоњ доштааст.   

Дар умум эстрада то охири асри XIX ба роњи муносибатњои бозоргонї 

устувор љой гирифт. Дар Иттињоди шўравї ташкил ва роњбарии њама соњањо ба 

дасти давлат гузашт, ки ба самти идеологии эљодиёти иљрокунандагон таъсири 

калон расонд. Махсусан ин дар соњаи санъати эстрада аён гардид. Аз љониби 

ташкилоти ба фаъолияти консертии њунурмандон машѓулбудаи њама жанрњо 

муассисањои махсуси давлатї ташкил намуданд. Соњибкорї бо ќонун њамчун 

фаъолияти ѓайриќонунї муљозот мешуд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин давра 

консертњо на танњо дар толорњои консертии шањрњои калон, балки дар клубњои 

хурд, хонањои фарњанг, дар сехњо, заводњо, фабрикањо, колхозњо, совхозњо, дар 

фермањо гузаронида мешуд. Дар ин њол пардохт ба њунармандон мутлаќо аз рўи 

нархномаи муќарраргардида пардохт карда мешуд – аз 4,5 то 11,5 руб барои як 

консерт.     

Принсипњои дигари ташкили чорабинињои фарњангию намоишї, 

пардохтњои мењнати њунармандон ва ѓайра танњо бо муќаррар намудани 
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иќтисоди бозоргонї пайдо шуданд.132 Гарчанде дар давраи муайян олимон 

вобаста ба имконияти ташкил шудани бозор дар ин соња шубња карда буданд. Ба 

сифати мисол муњокимаи Л.А. Меркушевро овардан мумкин аст: «Ташкил шудани 

бозор дар соњањои истењсоли моддї, инчунин дар савдо, озуќаи љамъиятї, 

хизматрасонии коммуналї ва маишии ањолї воќеї ва бебањс мебошад. Кори дигар – 

соњаи маънавии азнавсозии љамъиятї (маърифат, фарњанг, санъат ва ѓ.). Ин ба ном 

соњањои ѓайрибозорї мебошад, ки асосан аз њисоби малаѓњои давлатї инкишоф 

меёбад. Масъалаи инкишофи муносибатњои бозоргонї дар соњањои ѓайрибозории 

мазкур бањснок мемонад; нуќтањои назари мухолиф љой дорад: аз пурра рад кардани 

аќидаи бозор то инкишофи имконпазири он дар соњаи маънавї. 

Бешарт, маърифатнокї, фарњанг, санъат – ин соњаи ѓайрибозории хољагии 

халќ мебошад, сарчашмаи инкишофи он буљети давлатї мебошад. Принсипи 

баќиявии људо кардани маблаѓи буљетї, моњиятан соњаи маънавиро «беќувват» 

гардонд, бинобар ин талаби љамъиятї оиди зарурати якчандкарата бардоштани 

наќши маблаѓгузории бељети давлатї мутлаќо аз рўи адолат аст. Аммо њатто дар 

шароити пешравии муњими онњо давлат таъминоти талаботи иљтимоии ањолиро 

танњо дар њудуди стандарт ва меъёрњои ќабулнамудаи љамъиятї ба дўши худ 

мегирад. Ба ѓайр аз ин, аз рўи инкишофи љамъият аќидањо оид ба меъёрњо ва 

арзишњои умумиинсонї, оиди њаљм ва имконияти азхудкунии шахсиятњои алоњида 

таѓйир меёбад».133 Дар охир муаллиф мушоњида намуд, ки «талаботи 

маънавии фардикунонидашудаи тартиботи олї дар ифодаи оммавї њатто дар 

мамлакатњои пешрафта бо шарти музднокї ќонеъ гардонида мешавад»134 

гумон мекунад: «инкишофи муносибатњои бозори дар соњаи ѓайрибозорї дар 

рўи имконият пурра имконпазир аст. Дар ин њол таносуби мувофиќи 

хизматрасонии ба ањолї пешнињодшавандаро ба принсипи ройгон ва 

музднок ба даст овардан зарур аст».135 Зарурати зиёд кардани суръати 

хизматрасонии пулакї дар соњаи фарњангро И.В. Жуков низ ќайд намуд, хулоса 

намуд, ки «хизматрасонии пулакї – ин маќсади ягона нест, балки имконияти ба 

 
132 Ниг.: Рожденственская И., Шишкин С. Реформы в социально-культурной сфере: в чьих интересах? // 
Вопросы экономики. - 1996. - № 1. - С. 36. 
133 Меркушев Л.А. Рынок услуг в сфере культуры // Территория и общество. - Пермь, 1992. - С. 24-25. 
134 Меркушев Л.А. Њамон  љо. - С. 25. 
135 Меркушев Л.А. Њамон  љо. 
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ањолї аз таъминкунии маблаѓи буљетї доираи хеле васеътари хизматрасонї 

пешнињод намудан мебошад. Дар вазъияти имрўза вазъият сахт ин камбудии 

буљет, набудани маблаѓ ба дањсола, онњо сарчашмаи асосии маблаѓгузорї дар 

гузаронидани чорабинињои фарњангию фароѓатї ва њавасмандгардонии моддии 

мењнати кормандони фарњангї мебошад».136 

Е.А. Суханов инчунин имконияти «тиљоратикунонии» фаъолияти як ќатор 

ташкилотњои соњаи иљтимої, аз он љумла фарњангро бо роњи гирифтани даромад 

аз натиљаи фаъолияти онњо ва таѓйирёбї дар сарчашмаи маблаѓгузорӣ пешбинї 

намуд.137 

Бозори хизматрасонии фарњангию намоишї (консертї) - ин маљмўи 

истеъмолкунандагони мављуда ва эњтимолї бо дархост ва манфиати дахлдор 

мебошад, ки хизматрасонињои мазкурро бо маќсади шинос кардан бо љањони 

фарњанг ва санъат ё дигар маќсадњо истеъмол мекунад.138 Ишора ба «дигар 

маќсадњо» аз љониби мо таваккал карда нашудааст. Одатан одамон ба толори 

намоишї дар ваќти озод меоянд, њамин тавр фароѓати худро ташкил карда, бо 

љањони санъат њамњудуд буда, талаботи эстетики худро ќонеъ мегардонад. Дар 

ин њол, имконияти аёдати чорабинињои фарњангию намоиширо бањс намудан 

мумкин нест, масалан тањќиркунанда ё мухбири театрї, ки хоњиши навиштани 

маќола ва ифода кардани таассуроти худро оид ба баромади спектакли нав 

дорад.    

Л.А. Меркушев менависад: «Бозор дар соњаи фарњанг метавонад аз рўи 

асосњои гуногун људо карда шавад, масалан њудудї (дохилї, мањаллї, 

минтаќавї), иљтимої (дараљаи истеъмоли хизматрасонї, ќобилияти пардохт 

кунии ањолї, яктарафа будани гуруњи истеъмолкунандагон ва ѓ.), ихтисосї 

(хизматрасонии намоишї, чорабинињои оммавї, хизматрасонињои кино ва 

видеої)».139 Танњо он таќсимкунии хизматрасонї, ки муаллиф вобаста 

ихтисосї кардааст, на он ќадар фањмо аст. Зеро, якум њам хизматрасонии 

намоишї ва њам кино ва видеоро метавонад чорабинии оммавї номид, зеро 

 
136 Жуков И.В. Платные услуги: состояние и перспективы // Культура и экономика региона. - Тюмень, 2000. - 
С. 155. 
137 Ниг.: Суханов Е.А. Некоммерческие организации как юридические лица // Хозяйство и право. - 1998. - № 
5. - С. 39. 
138 Ниг.: Меркушев Л.А. Рынок услуг в сфере культуры // Территория и общество. - Пермь, 1992. - С. 26. 
139 Меркушев Л.А. Њамон  љо. - С. 30. 
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онњо ба њозирини васеъ равона буд, ки аломати фарќкунандаи 

хизматрасонии мазкур мебошад, на гуногунї аз рўи асоси ихтисосї. Дуюм 

намоиши кино ва видео чорабинии оммавї буда, неъмати санъати 

кинематографияро ифода мекунад, ки дар экран намоиш дода мешавад ва 

тамошобинон ќабул мекунанд. Бинобар ин људо кардани муаллиф аз рўи 

асоси ихтисосї бањсї мебошад, хизматрасонии кино ва видео бошад ба 

аќидаи мо ба хизматрасонии фарњангию намоишї ворид мешавад.     

Ҳамин тариқ, хизматрасонии фарњангї – ин амали субъектони 

хољагидории соњаи фарњанг оид ба расонидани хизмати фарњангї то ба 

истеъмолкунандагон ё оид ба амалї намудани функсияи таълимї ё тарбиявї 

мебошад. Хизматрасонии фарњангї бо чунин аломатњо аз дигар намуди 

хизматрасонињо фарќ карда мешавад: хизматрасонии фарњангї дар худ 

шаклњои гуногуни хизматрасониро њамчун объекти њуќуќи соњибкорї ифода 

мекунад; хизматрасонии фарњангї хусусияти эљодї дорад ва оммавият ба он 

хос аст, ки дар намоиши оммавї ё иљроиши оммавї ифода мегардад ва ба 

истеъмолкунанда фароѓат меорад. 

Хизматрасонии фарњанг вобаста ба намуди фаъолият тасниф карда 

мешавад: а) хизматрасонии театрї; б) хизматрасонии телевизионї, радиої ва 

мултипликатсионї; в) хизматрасонї дар сирк; г) хизматрасонии эстрадї 

(консертї); д) хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии намоишї; ж) 

хизматрасонии китобхона; з) хизматрасонї дар ташкил намудани идњои 

оммавї (расму оинњо, маросимњо, карнавалњо); и) хизматрасонии боѓи 

њайвонот (террариумњо, делфинарињо, океанариумњо) ва ѓайра. 
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БОБИ 2. ШАРТНОМА ЊАМЧУН ВОСИТАИ ЊУЌУЌИИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ФАРЊАНГЇ 

 
2.1. Мафњум ва моњияти њуќуќии шартномаи хизматрасонии фарњангї 

Шартномаи гражданию њуќуќї воситаи њуќуќии ќонеъгардонии талаботњои 

гуногуни шањрвандон ва шахсони њуќуќї, аз љумла талабот ба хизматрасонињои 

гуногун баромад мекунад. Шартнома шакли њуќуќї мебошад, ки дар айни замон 

бисёре аз муносибатњои муътадили иќтисодиро ќабул мекунад.140 

Дар иќтисоди бозоргонї шумораи зиёди хизматрасонии фарњангї 

маълум гардид, ки боз њам бо шартнома ифода мегардад, аммо дар назария 

ва ќонунгузорї мо мафњуми ќонунии истилоњи «хизматрасонии фарњангиро» 

вонамехўрем, мутаносибан мафњуми шартномаи хизматрасонии фарњангї 

низ вуљуд надорад. Чунин дар ќонунгузорї хотиррасон намешавад, ки ба 

аќидаи мо камбудии муњим дар танзими њуќуќии хизматрасонї мебошад, ба 

он нигоњ накарда, ки шартнома оиди хизматрасонии пулакї умуман барои 

њуќуќи граждании ватанї нав мебошад. Чунин намуди шартнома то 11 

декабри соли 1999 дар ќонунгузории граждании мо вуљуд надошт, гарчанде 

воќеан баъзе аз намудњои хизматрасонии пулакї расонида мешуд, онњо дар 

ягон намуди шартнома љой намегирифтанд. Аз аввал хизматрасонї ва иљрои 

кор бо шартномаи пудрат ба танзим дароварда мешуд.     

С.Н. Горушкин дар миёни мушкилотњо, ки ба тањлил ва ташхиси вазъи 

бозори хизматрасонии фарњанг халал мерасонд, номбар мекунад: 1) пояи 

сусти омори давлатї, ки дар он нишондињандањо оиди як ќатор ташкилотњои 

фарњангию фароѓатї ва муассисањои фарњангї нишон дода нашудааст; оиди 

истењсоли мањсулотњои аудиовизуалї, асарњои бадеї ва амалї; танњо вобаста 

ба муассисањои давлатї бе назардошти ташкилотњои хусусии фарњангї 

оварда мешавад, ки имкон намедињад дараљаи воќеии талабот ва пешнињодро 

ба бозори ташкилоти фарњанг бањо дода шаванд; 2) набудани мувофиќат 

байни нишондињандаи омори давлатї ва соњавї: танњо вобаста ба шумораи 

ташкилотњо маълумот љой дорад, дар ин њол вобаста ба пешнињодоти молї 

 
140  Ниг.: Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных 
отношений: монография. - Рязань: ВВШ МВД РФ, 1994. - С. 3. 
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маълумот нест, ки дар чунин нишондињандањо дарљ шаванд, масалан 

шумораи спектаклњо, шумораи намоишњо ва чорабинињои осорхона. Дар 

натиљаи таснифи намудњои хизматрасонї дар соњаи фарњанг, ки аз љониби 

молрасонњои гуногун расонида мешавад, ошкор карда шуд, ки суръати 

љараёнњои инкишофи ташаббусњои эљодї ба таъсис додани тавозуни талабо 

ва пешнињодњо ба бозори хизматрасонии фарњангї таъсири мусбї мерасонад, 

ки аз он хулоса карда мешавад: истеъмоли хизматрасонии муассисаи 

фарњангї бевосита ба ќонеъгардонии талаботњои иљтимоии одамон 

алоќаманд аст. Охирон асоси объективиро барои таъсис додани бозори 

хизматрасонї ташкил медињад, ки дар он њама ањамияти зиёдро 

хизматрасоние соњиб мегардад, ки дар шакли электронї пешнињод 

гардидааст.141 

Гуфтањои Е.Д. Шешенина оиди зарурати омўзиши комплексии уњдадорї 

вобаста ба хизматрасонї мубрам мебошад: «Ќонуниятњои воќеан мављудбуда 

ва аломатњои умумии уњдадорињои шартномавиро оиди хизматрасонї тадќиќ 

намудан зарур аст. Инро бо усули «мувофиќ кардани» муносибатњои нав дар 

зери хабари сохти сивилистї кардан мумкин нест. Њалли вазифањо тањлили 

тарафи ташкилию њуќуќї ва иќтисодї, омўзиши омилњоро талаб мекунад».142 

Ин аќида ба омўзиш ва тањлили моњияти њуќуќии шартномаи тадќиќшаванда 

равона мекунад.  

Ба аќидаи Е.Д. Шешенин он намуди хизматрасонињоро, ки аз рўи он ба 

шањрвандон молњо дода мешаванд хориљ намудан лозим аст, зеро 

хизматрасонї – ин фаъолияти ташкилот мебошад, ки ба ќонеъ гардонидани 

талаботњои маънавї ва моддии шањрвандон равона аст.143 

Гарчанде дар айни замон оид ба шартномаи хизматрасонии пулакии 

фарњангї тадќиќоти алоњида љой надорад, асарњо мављуданд, ки дар он 

намудњои алоњидаи хизматрасонии фарњангї тањлил шудаанд.  

 
141 Ниг.: Горушкина С.Н. Услуги учреждений культуры как инструмент реализации государственной 
культурной политики: дис. … канд. социол. наук. - М., 2011. – 205 с.  
142 Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Антология уральской цивилистики. 
1925-1989: сб. ст. - М.: Статут, 2001. - С. 352. 
143 Ниг.: Шешенин Е.Д. О правовой природе договоров в сфере обслуживания // Бытовое обслуживание 
населения (правовые вопросы). – М.: Юрид. лит., 1968. - С. 14-16. 



84 
 

Шартномаи хизматрасонии консертї – ин созишнома мебошад, ки тибќи 

он як тараф – иљрокунандаи касбї ё миёнрав-ташкилкунанда уњдадор 

мешавад дар муњлати муќарраргардида ба тарафи дигар – фармоишгар 

(шањрвандон ё шахси њуќуќї) хизматрасониро вобаста ба ташкил ва 

гузаронидани консерт барои талаботи шахсї ё ба манфиати шахси сеюм, бо 

ќувваи худ ё ба воситаи љалб кардани шахси сеюм ба иљроиш ба амал 

барорад, тарафи дигар бошад уњдадор аст ин хизматрасонињоро пардохт 

кунад ва уњдадорињои дар шартнома пешбинишударо иљро намояд.  

Шартномаи мазкур консенсуалї мебошад, ба хотири он, ки 

хизматрасонї розигиро байни тарафњо вобаста ба шартњо оиди намуди 

хизматрасонї, нарх, сифати он, оиди тартиб, љой ва муњлати пешнињодкунї 

ва дигар шартњо пешбинї мекунад. Мављудияти њуќуќ ва уњдадорињои 

субъективии мутаќобилаи тарафњои шартномаи хизматрасонии консертї 

имкон медињад онро њамчун шартномаи дутарафа тасниф намоем. 

Шартномаи тадќиќшаванда музднок мебошад, зеро иљрокунанда барои 

иљрои уњдадорињои худ пардохт ва ё дигар пешнињоди муќобилро ба даст 

меорад. Хусусияти муњими шартномаи хизматрасонии консертї дар он ифода 

мегардад, ки он дорои моњияти духелаи њуќуќї мебошад, метавонад 

шартномаи оммавї бошад ва метавонад чунин набошад.  Агар ањди дахлдор 

бевосита байни иљрокунанда (сароянда, коллективи эљодї) ва субъекте баста 

шавад, ки худ бевосита хизматрасониро истеъмол намекунад, яъне аз рўи 

моњият байни иљрокунанда ва тамошобин миёнрав бошад ва аз ин љо 

манфиати тиљоратї ё дигар манфиатро ба даст орад, пас чунин шартнома 

оммавї намебошад. Њар як чунин ањд инфиродї мебошад ва муњокимаи 

пурраи бисёре аз њолатњоро талаб мекунад. Дар дигар њолатњо ваќте тарафи 

шартнома тамошобин, яъне бевосита истеъмолкунандаи хизматрасонии 

консертї баромад кунад, шартнома оммавї мебошад. Бисёртар шарти 

шартномаи хизматрасонии муздноки консертї бо шањрвандон-тамошобинон 

стандартї мебошад ва пешакї аз љониби иљрокунанда муайян карда 

мешавад. Њамин тавр ањд байни тамошобин ва иљрокунандаи хизматрасонии 

консертї шартномаи њамроњшавї мебошад. Шартномаи хизматрасонии 
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муздноки консертї асосї (ќатъї) мебошад. Он њуќуќ ва уњдадорињои 

дахлдори тарафњоро ба вуљуд меорад, ки ба гирифтани пардохт аз љониби 

иљрокунанда ва ќонеъ намудани талаботи фармоишгар равона аст, на ба 

бастани ягон созишнома дар оянда. Чунин ба назар мерасад, ки шартномаи 

хизматрасонии муздноки консертї шартномаи казуалї мебошад, зеро 

тарафњои он дорои маќсадњои даќиќу аниќ мебошанд. Шартнома бисёртар 

ба як чорабинї баста мешавад, ки нисбати он чун ќоида ваќти оѓози он ва 

давомияти он маълум аст. Мутаносибан шартномаи тадќиќшаванда 

муњлатнок мебошад.144 

Дар ваќти тартиб додани сохти мафњуми ќонунии шартномаи 

хизматрасонии муздноки фарњангї ба инобат гирифтан зарур аст, ки тибќи 

ин шартнома яз як тараф хусусиятњои якхелаи шартномаи хизматрасонии 

музднок (консенсуалї, дутарафа, музднок) хос аст, аз тарафи дигар бошад 

чуни нест, ки он дорои меъёрњои фарќкунанда, аломатњои таснифкунанда 

мебошад, ки ба объекти уњдадорї вобаста аст ва имкон медињад онро аз 

дигар шартномањои хизматрасонї људо намоем. Аз хусусияти хизматрасонии 

фарњангї, ба набудани санадњои меъёрию њуќуќии онњоро танзимкунанда 

нигоњ накарда, бармеояд, ки мазмуни иќтисодии муносибатњои номбурда 

ивази маблаѓ ба хизматрасониро ташкил медињад.   

Шартномаи хизматрасонии фарњангии музднок дорои як ќатор аломатњо 

мебошад. Шакли гуногуни шартномаи хизматрасонии музднок шартномаи 

тадќиќшавандаро инчунин аз рўи моњияти њуќуќии худ консенсуалї, 

дутарафа ва музднок шуморидан лозим аст. Ин шартнома уњдадории 

иљрокунандаи хизматрасониро вобаста ба амалї намудани амалњои дахлдор 

вобаста ба ќонеъгардонии талаботи истеъмолкунанда ва уњдадории тарафњо 

оиди ќабул намудани онњо ва ворид намудани пардохти дар шартнома 

шартшударо ба вуљуд меорад.     

Шартномаи мазкур барои он консенсуалї аст, ки хизматрасонї созиши 

байни тарафњоро оид ба шартњо оиди намуди хизматрасонї, сифати онњо, 

оиди тартиб ва муњлати пешнињод ва дигар шартњои шартномаро пешбинї 

 
144 Ниг.: Севостьянов М.В. Гражданско-правовой договор возмездного оказания концертных услуг: дис. ... 
канд. юрид. наук. - Волгоград, 2006. - С. 99-101. 
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мекунад. Лањзаи бастани шартнома бо иљроиши он мувофиќат намекунад, 

гарчанде баъзан онњоро фосилаи ками ваќт људо мекунад. Масалан 

тамошобини эњтимолї имконият пайдо намуд, ки ба иљрокунандаи 

дўстдоштааш якчанд даќиќа то оѓози консерт чипта ба даст орад, аммо 

иљроиши хизматрасонї бастани созишномаро пешбинї кардааст, зеро 

шањрванд маълумотро оиди он муайян мекунад ва ќарор ќабул мекунад, ки 

оё шартњои мазкурро бо бастани шартномаи њамроњшавї ќабул мекунад. 

Шахсе, ки ба маќсади гузаронидани фароѓат чипта харидааст метавонад 

пурра аз аќидаи рафтан ба консерт даст кашад, зеро ў метавонад ба 

давомият, нарх ва ё дигар њолатњо ќонеъ нагардад. Њамин тавр, уњдадорињои 

ташкилоте, ки хизматрасонии тадќиќшавандаро меравонад, танњо аз лањзаи 

ба даст овардани чиптањои воридотї аз љониби тамошобинон пайдо 

мешавад.      

Мављуд будани њуќуќ ва уњдадорињои мутаќобилаи њарду тарафи 

шартномаи хизматрасонии фарњангї имкон медињад дар фарќият аз 

шартномањои яктарафа, ки дар он яке аз тарафњо дорои танњо њуќуќ ва 

тарафи дигар дорои танњо уњдадорї мебошад, онро њамчун дутарафа тасниф 

намоем. Дар шартномаи хизматрасонии музднок ба фармоишгар ќонунан 

танњо як уњдадорї – оиди пардохти хизматрасонї вогузор гардидааст, ки дар 

моддаи 797 КГ ЉТ дарљ гардидааст. Аммо, ба аќидаи Е.Е. Василева «танњо ба 

ин уњдадории фармоишгар мањдуд шудан на онќадар дуруст ба назар 

мерасад».145 Муаллиф ќайд мекунад, ки бисёр ваќт «амали гирандаи 

хизматрасонї ањамияти калон дорад, дар баъзе њолатњо хизматрасонї 

умуман бе мусоидати фаъоли ў ѓайриимкон аст. Принсипи њамкории 

тарафњо, ки яке аз принсипњои асосии иљрои уњдадорињо мебошад, барои 

муносибатњо оиди хизматрасонї ањамияти муњим дорад. Бинобар ин дар 

тадќиќоти муосир, ки ба намудњои гуногуни хизматрасонї бахшида шудааст, 

дар ваќти муайян кардани мафњуми шартнома ба ѓайр аз уњдадории пардохт 

намудан, инчунин дигар уњдадорињои истеъмолкунанда ќайд шудааст. Инак, 

дар шартномаи хизматрасонии таълимии музднок дар соњаи тањсилоти олї, 

 
145 Васильева Е.Е. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству РФ: дис. … канд. 
юрид. наук. - Томск, 2004. - С. 37. 
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уњдадории истеъмолкунанда (донишљў) оиди иљро намудани барномаи 

таълимї аз рўи ихтисос људо карда мешавад, дар муайян намудани 

шартномаи хизматрасонии муздноки сайёњї нишон дода мешавад, ки 

фармоишгар уњдадор аст хизматрасониро истеъмол намояд.146 Нисбати 

хизматрасонии фарњанг инчунин ќайд намудан зарур аст, ки ба ѓайр аз 

уњдадории онро пардохт намудан, фармоишгар бояд меъёрњои зарурии 

рафторро дар лањзаи хизматрасонї риоя намояд. 

Шартномае музднок мебошад, ки тибќи он тараф бояд пардохт ё дигар 

пешнињоди муќобилро барои иљро кардани уњдадорињои худ мегирад. Дар ин 

њолат бо хизматрасонии фарњангї њарду тараф маќсади гирифтани иљроиши 

мутаќобиларо аз тарафи дигар доранд. Тарафи хизматрасон барои амалњои 

худ пардохи пулї мегирад, тарафи истеъмолкунанда бошад талаботњои 

дахлдори худро ќонеъ мегардонад. Таъминоти эстетикї – агар ин тамошобин 

бошад,  агар тараф субъекте бошад, ки шартномаро ба манфиати дигар шахс 

(бастааст) - манфиати тиљоратї ё дигар манфиат мебошад. Њамин тавр ба 

туфайли ин њолат, ба ѓайр аз ин аз рўи мафњум низ шартномаи 

хизматрасонии фарњангї хусусияти музднок дорад.      

Аќидае вуљуд дорад, ки њар як шартнома оиди хизматрасонї шартномаи 

оммавї мебошад.147 Барои тасдиќи он мо дар тадќиќотњои рисолавї 

намудњои гуногуни хизматрасониро пайдо мекунем. Инак, Л.В. Зарапина 

ќайд мекунад, ки: «Шартномаи мусофиркашонї ва боѓоч бо наќлиёти 

автомобили истифодаи умум оммавї мебошад».148 

Хусусияти муњими шартномаи хизматрасонии фарњангї дар он ифода 

мегардад, ки он метавонад њам оммавї бошад ва њам чунин набошад. Њолати 

мазкур аз таркиби субъективии шартнома вобаста аст. Агар ањди дахлдор 

бевосита байни иљрокунанда (сароянда, коллективи эљодї) ва субъекте баста 

шавад, ки худ бевосита хизматрасониро истеъмол намекунад, яъне аз рўи 

моњият байни иљрокунанда ва тамошобин миёнрав бошад ва аз ин љо 

 
146 Ниг.: Васильева Е.Е. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству РФ: дис. … 
канд. юрид. наук. - Томск, 2004. - С. 37. 
147 Ниг.: Завидов Б.Д. Договорное право России. - М.: Изд-во «Лига-Разум», 1998. - С. 216. 
148 Зарапииа Л.В. Правовое регулирование перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом:  
дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2004. - С. 91. 
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манфиати тиљоратї ё дигар манфиатро ба даст орад, пас чунин шартнома 

оммавї намебошад. Њар як чунин ањд инфиродї мебошад ва муњокимаи 

пурраи бисёре аз њолатњоро талаб мекунад. Масалан, агар ташкилкунанда 

санаъаткорро ба ягон шањр бо консерт даъват намояд, барои он, ки чорабинї 

баргузор шавад тарафњо бояд вобаста ба масъалаи њаќи хизматрасонї барои 

баромад, шароити истиќомат ва њаракат дар шањре, ки дар он барномаи 

консертї мегузарад, инчунин дигар шартњо (талаботи пешнињоднамудаи 

ситорањои эстрадаро мо баъдтар ќайд мекунем) ба мувофиќа оянд. 

Санъаткор ба пуррагї метавонад аз пешнињод даст кашад, агар ўро ягон чї 

ќонеъ накунад, масалан, њаљми пардохти маблаѓ мувофиќ наомад, вобаста ба 

вазъи саломатї, минтаќаи иќлимии нуќтаи ањолинишин ё намуди наќлиёт, ки 

ў то ба љои баргузории консерт меравад ё бо он дар шањр гашту гузор 

мекунад мувофиќ наомада бошад ва дигар сабабњо. Дар ин њолат сабаби рад 

кардан метавонад бисёр бошад. Чунин шартномаро оммавї номидан 

ѓайриимкон аст.  

Низоми шартномаи оммавї аз принсипи озодии шартнома истисно 

мебошад, дар худ яке аз њолатњои амали оѓози оммавиро дар њуќуќи 

гражданї ифода мекунад, ки ба њифзи тарафњои заиф дар шароити 

нобаробарии иќтисодии иштирокчиёни шартнома равона аст. Аќидае љой 

дорад, ки масъала оиди он, ки дар кадом муносибатњои њуќуќї нобаробарии 

иќтисодї барои татбиќ намудани ќоидањо оиди шартномаи оммавї зарурї ва 

кофї бошанд љой дорад, дар худ масъалаеро ифода мекунад, ки бояд бо роњи 

дар сатњи ќонунгузорї дарљ намудан њал карда шавад ва бо ин сабаб низоми 

њуќуќии шартномаи оммавиро танњо ба чунин уњдадорињо пањн мегардад, ки 

бевосита дар ќонун њамчун оммавї муайян карда шудааст.149 

Бисёртар шарти шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї бо 

шањрвандон стандартї мебошад ва ќаблан аз љониби иљрокунанда муайян 

карда шудааст. Тањия намудани њазорњо шартномањои гуногун, инфиродї 

барои њар як тамошобин дар ваќти хизматрасонии дахлдор хеле мушкил аст.  

 
149 Ниг.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - М., 2004. - С. 54. 
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Е.А. Флейшитс ба он ишора намуд, ки «шарти шартнома аз љониби 

тарафњо муњокима карда намешавад, њадди аќал аз љониби яке аз онњо – 

ташкилоти инњисорї ба тарафи дигар «намунаи» шартномаи аз љониби худ 

коркардшударо пешнињод мекунад ва тарафи дигар шартњои 

пешнињоднамудаи ўро ќабул намояд, ба он «њамроњ» шавад ё аз бастани 

шартнома даст кашад».150 

Тарзи мазкури бастани шартнома дар њолати мурољиати оммавии 

шањрвандон барои хизматрасонии муайян татбиќ карда мешавад. Дар робита 

бо ин, дар ваќти бастани шартнома иљрокунандагон шакли шартномаи ба 

таври стандартї аз љониби онњо тањияшударо истифода мебаранд, ки ба 

татбиќи якчандкарата барои бастани ањдњои якхела ба њисоб гирифта 

шудааст. Б.Д. Завидов нишон медињад, ки: «Ин намунањои стандартї на њама 

ваќт ба талаботи умумии њуќуќи шартномавї мувофиќат мекунад, худи 

њуќуќи шартномавии анъанавї воситаи самараноки њифзи тарафи заифи 

шартномаро надорад».151 Ба аќидаи Л.Б. Ситдикова шакли стандартии 

шартнома бояд ба талаботњои зерин љавобгў бошад: «якум, њар як 

хизматрасонї дар шартномаи музднок ба намунаи махсус ниёз дорад, ки мањз 

хусусият ва мазмуни шарти мањз чунин хизматрасониро ифода мекунад, на 

маљмўи хизматрасонињои монанд ё номонанд; 

Дуюм, чунин намунањо ва дигар шаклњои стандартї бояд аз шартњое, ки 

бартарият ва имтиёзњои яктарафаро барои тарафњо муќаррар мекунад ва 

шарти шартномаро тањия мекунад, ки ошкоро барои тарафи њамроњшаванда 

шарти мушкил мебошад, озод бошанд; 

Сеюм номгўи шартњои шартнома бояд пўшида бошад, ваќте маълум аст, 

ки љорї намудани шартњои васеъкунанда ё васеъ кардани доираи шартњо, ба 

шартнома хусусияти мушкилро медињад; 

Чорум, шарти шартнома дар намуна, дар шакли стандартї бояд ба таври 

императивї навишта шуда бошад; 

 
150 Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала. - М.: Юриздат, 
1948. - С. 38. 
151 Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Особенности возмездных договоров: практ. пособие. - М.: Юридический дом 
Юстицинформ, 2000. - С. 6. 
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Панљум, њама шартњои шартномаи дар чунин намунањо ё дигар шаклњои 

стандартњо дарљгардида асосї мегарданд, зеро онро тарафи 

пешнињодкунанда тањия мекунад ва тарафи њамроњшаванда њама шартњои 

шартномаро дар умум бо роњи содир намудани амали мушаххас ќабул 

мекунад ё имзо мегузорад; 

Шашум, дар намунањо ё дигар шакли стандартї шарти шартнома бе 

дарљ кардани шахсияти истеъмолкунанда дарљ карда мешавад, ки якрангии 

муносибати онњоро барои њар шахсе, ки мурољиат мекунад, пешбинї 

мекунад. Ин дар сатњи муайян шартномаи њамроњшавиро бо шартномаи 

оммавї…дар ќисми шартњои баробари хизматрасонї наздик мекунад».152 

Шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї асосї (ќатъї) мебошад. 

Он њуќуќ ва уњдадорињои дахлдори тарафњоро ба вуљуд меорад, ки ба 

гирифтани пардохт аз љониби иљрокунанда ва ќонеъ намудани талаботи 

фармоишгар равона аст, на ба бастани ягон созишнома дар оянда.  

 «Шартнома чун њар як ивазшавии даркшудаи муносибатњои њуќуќии 

молумулкї, њамаваќт бо маќсади маълуми њуќуќї баста мешавад. Ин 

маќсадест, ки шартнома   барои он восита мешавад ва асоси моддї мебошад. 

Он хусусияти њуќуќии шартномаро муайян мекунад. Бе хоњиш ва ангеза 

иродаи љиддии ворид шудан ба уњдадориро тасаввур кардан мумкин нест. Аз 

тарафи дигар, шартнома ягон эътибор надорад, агар асоси онро маќсаде 

ташкил дињад, ки онро ќонун манъ кардааст».153  

Мазмуни њар як шартнома бояд њатман бо меъёрњои императивии ќонун ва 

дигар санадњои меъёрию њуќуќї мувофиќ карда шавад. Бинобар набудани 

шартномаи намунавии хизматрасонии фарњангї, иљрокунандагон худ онро 

омода мекунанд ва дар таљрибаи шартномавии худ истифода мебаранд.   

Бастани шартномаи хизматрасонии консертї мутобиќи ќоидањои умумї 

ба амал меояд, ки дар ќонунгузории гражданї пешбинї гардидааст. 

Шартнома басташуда њисобида мешавад, агар байни тарафњо дар њолати 

дахлдор дар шакли талабшуда оид ба њама шартњои асосии шартнома ба 

 
152 Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. - Набережные 
Челны: Изд-во Камского госуд. Политехн. ин-та, 2003. - С. 115-116. 
153 Митюков К.А. Система римского гражданского права. - М., 1989. – С. 
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мувофиќа расида бошанд.    

Барои он, ки тарафњо ба созиш оянд ва бо он шартномаи хизматрасонии 

муздноки фарњангиро банданд зарур аст, ки яке аз онњо оид ба бастани шартнома 

пешнињод кунад, тарафи дигар бошад инро ќабул кунад. Њамин тавр бастани 

шартнома ду зинаро мегузарад, якуми он оферта номида шуда, дуюми он аксепт 

мебошад. Мутаносибан тарафе, ки пешнињоди бастани шартномаро мекунад, 

оферент номида мешавад, тарафи пешнињодро ќабулнамуда бошад аксептант номида 

мешавад. Дар он ваќте, ки оферент аксептро аз аксептант гирифт, шартнома 

басташуда эътироф мешавад. Аммо на њама пешнињоди бастани шартнома оферта 

номида мешавад. Пешнињод мутобиќи моддаи 467 КГ ЉТ бояд оферта эътироф карда 

шавад: а)  ба  як  ё  якчанд  шахси  мушаххас  пешнињод  шуда  бошад.  б)  хеле муайян 

бошад ва хоњиши ошкорои шахсро оиди бастани шартнома ифода кунад; в) 

њама шартњои асосии шартномаро дарбар гирад. Дар њолати набудани аломатњои 

зикргардида, пешнињод метавонад танњо њамчун даъват кардани оферта карда 

баррасї карда мешавад.  

Агар пешнињод ягон шарт ё дигар ишорањоро дошта бошад, ки оиди он шањодат 

дињад, ки пешнињодкунанда њанўз ќатъиян масъалаи бастани шартномаро њал 

накардааст, пас чунин пешнињодро њамчун хоњиши пешбурди гуфтушуниди пешакї 

оиди бастани шартнома баррасї намудан лозим аст.154 

Масалан, хеле бисёр дар воситањои ахбори омма оид ба консертњои дар пеш 

истода хондан мумкин аст. Аммо чунин хабарњо на њама ваќт оферта мебошанд, 

зеро реклама ва дигар пешнињодњо, ки ба доираи номуайяни шахсон равона карда 

шудаанд, њамчун даъват ба оферта кардан баррасї карда мешавад, агар дар 

пешнињод бевосита чизи дигар пешбинї нашуда бошад. Аммо агар чунин 

иттилоот оиди консерти дар пеш истода њама шартњои асосии шартномаро дарбар 

гирад ва аз он иродаи шахсе, ки бастани шартномаро ба шартњои дар пешнињод 

зикргардида бо њама шахс пешнињод кардааст дида шавад, пас он оферта номида 

мешавад. Иттилооти мазкур дар љои барои фармоишгарон дастрас љойгир карда 

мешавад ва бояд оид ба хизматрасонї, арзиши он, љой ва ваќти он маълумотро 

дарбар гирад. Он метавонад њам дар шакли шифоњї (эълон дар радио, телевизион), 

 
154 Ниг.: Халфина P.O. Значение и сущность договора в советском социалистическом праве. - М., 1954. - С. 204-
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њам дар шакли хаттї (маълумотњо дар рўзномањо, маљаллањо, нашрияњои махсуси 

рекламавї, афишањо ва ѓ.) ифода мегардад. Њамин тавр тамошобин дар ваќти 

бастани шартномаи тадќиќшаванда офертаро ба воситаи харидорї намудани 

чиптаи воридшавї ба чорабинї эътироф мекунад.  

Шартномаи тадќиќшаванда метавонад на танњо бо тамошобинон, балки бо 

ташкилкунандагони консерт, ки баъдан барои он чипта мефурўшанд, баста 

шавад. Дар чунин њолатњо бисёртар ба сифати оферент мањз шахсе баромад 

мекунад, ки ташкил намудани чорабиниро ба наќша гирифтааст. Сабаб дар он 

аст, ки љадвали шабнишинињои санъаткорони машњур ба якчанд моњњо пешакї 

навишта шудааст, яъне онњо танњо пешнињодњоро ќабул мекунанд ва 

мувофиќтарашро интихоб мекунанд. Продюсери  сароянда шартномаро бо 

ташкилкунандагон дар љойњо мебандад, ба шањрњо намояндагони маишї ва 

техникї, ки шароити будубоши иљрокунанда ва шахсони ўро дар шабнишинї 

њамроњикунандаро мебинанд равона мешаванд, шартнома баста мешавад, ки 

њуќуќ ва уњдадорињои њар як тарафро пешбинї мекунад: кай, дар куљо, дар кадом 

ваќт иљрокунанда ба сањна мебарояд ва дар онљо чи ќадар ваќтро мегузаронад, 

муњофизати иљрокунанда чигуна таъмин карда мешавад ва дар кадом 

мењмонхона ў истиќомат мекунад, ў барои иштироки худ ба кадом мукофот умед 

мебандад ва бо кадом тарз он пардохт карда мешавад. ташкилотчиро зарур аст 

масъалаи бастани шартномаро бо мењмонхонањо, тарабхонањо, муњофизон, 

таќсимкунандагони чиптањо, иљорадињандагони толор ва дигар масъалањои 

ташкилиро њал намояд. Бо назардошти њама ин њолатњо, хатаре вуљуд дорад, ки 

иљрокунанда метавонад аз омаданаш даст кашад. Ба ѓайр аз он, ки 

даромаднокии калони чорабинии консертї таъмин карда шавад, бо 

маблаѓгузорон шартномањо баста мешавад, ки бар ивази харољотњои худ 

рекламаи номи худ ё тамѓаи молиро ба даст меорад.155 

Оферта ва аксепте, ки дорои њама аломатњои зарурї мебошад, оќибатњои 

муайяни њуќуќиро барои шахсони онро амалї намуда доро мебошад. Амали 

њуќуќии оферта аз он вобаста аст, ки он аз љониби гиранда ќабул шудааст ё 

не. То гирифтани оферта аз љониби гиранда он ягон хел оферентро 

 
155 Ниг.: Севостьянов М.В. Гражданско-правовой договор возмездного оказания концертных услуг:  дис. ... 
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алоќаманд намекунад, он њуќуќ дорад онро бозхонд кунад ва бо ин бастани 

шартномаро аз байн барад. Агар пешнињод оиди бозхонди оферта пешакї ё 

дар як ваќт бо худи оферта ворид шуда бошад, оферта ќабулнашуда њисобида 

мешавад. Танњо аз лањзаи гирифтани оферта аз љониби гиранда он оферентро 

њуќуќан алоќаманд мекунад. Агар дар худи оферта тартиби дигар муайян 

нагардида бошад ё он аз моҳияти пешниҳод ё шароити иҷро гардидани амал 

барнаояд, офертаи гирифтаи унвонӣ дар тӯли мӯҳлате, ки барои аксепти он 

муайян карда шудааст, бозхоста намешавад. Чун оферта, аксепт аксентантро 

бо он лањзае пайваст мекунад, ки он аз љониби оферент ќабул шуда бошад. То 

гирифтани аксепт аз љониби оферент, аксептант њуќуќ дорад аксептро 

бозхонд намояд. Дар ин њол агар огоҳиномаи бозхости аксепт ба шахсе, ки 

офертаро фиристодааст, пештар аз аксепт ё ҳамзамон бо он расида бошад, 

аксепт гирифташуда ба ҳисоб намеравад.  

Амали њуќуќии оферта низ аз он вобаста аст, ки он бо зикр намудани муњлат 

барои љавоб гардонидан ё бе нишон додани муњлат барои љавоб карда шудааст. 

Агар оферта бо дарљ намудани муњлат барои љавоб пешнињод шуда бошад, пас 

шартнома басташуда шуморида мешавад, агар аксепт аз љониби шахсе, ки 

офертаро фиристодааст дар давоми муњлати дар он зикргардида ќабул гардида 

бошад.  Агар оферта бе нишон додани муњлат барои љавоб карда шуда бошад, пас 

амали њуќуќии он аз он вобаста аст, ки он дар кадом шакл карда шудааст. Ваќте 

оферта шифоњї бе нишон додани муњлат барои аксепт карда шуда бошад, 

шартнома баста шуда њисобида мешавад, агар тарафи дигар оиди аксепти он арз 

карда бошад.   

Агар чунин аксепт ворид нашуда бошад, пас оферент ягон хел ба пешнињоди 

кардааш алоќаманд нест. Ваќте оферта дар шакли хаттї бе нишон додани муњлат 

барои аксепт пешнињод шуда бошад, шартнома баста шуда њисобида мешавад, агар 

аз љониби шахси офертаро фиристода то ба охир расидани муњлати 

муќаррарнамудаи ќонун ё дигар санадњои њуќуќї аксепт ќабул шуда бошад, агар 

чунин муњлат муќаррар нагардида бошад – дар давоми ваќти муътадили барои ин 

зарурї шартнома баста шуда њисобида мешавад. Ваќти муътадили зарурї ваќте 

шуморида мешавад, ки барои гузаронидани намуди мазкури ахборот дар њарду 
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охир, шиносої бо мазмуни пешнињоди ирсолшуда ва тартиб додани љавоб ба он 

кофї аст. Дар њолати ворид шудани љавоб дар давоми ин давра шартнома 

басташуда эътироф мешавад.   

Агар аксепт дер гирифта шуда бошад, пас таќдири шартнома аз 

фиристонандаи оферта вобаста аст, ки метавонад ба дер шудани љавоб диќќат 

надињад ва метавонад ба бастани шартнома розї шавад ё аз бастани шартнома бо 

сабаби дер омадани љавоб ба оферта даст кашад. Агар фиристандаи оферта, ки 

аксептро дер гирифтааст, фавран тарафи дигарро оиди дер гирифтани аксепти  он 

огоњ намояд, шартнома басташуда њисобида мешавад. КГ ЉТ инчунин он 

њолатро дарбар мегирад, ваќте љавоб оиди розигии бастани шартнома (аксепт) 

дер расидааст, лекин аз он аён аст, ки он сари ваќт фиристода шудааст. Оиди дер 

расидани аксепт, дар чунин њолатњо танњо фиристонандаи оферта медонад. 

Аксентант чунин шуморад, ки љавоб аз љониби оферент сари ваќт гирифта 

шудааст ва шартнома баста шудааст, метавонад ба иљроиши он шурўъ намояд ва 

харољотњои дахлдорро амалї намояд. Ба маќсади бартараф намудани ин 

харољотњо ба оференте, ки хоњиши басташуда эътироф намудани шартномаро 

надорад, уњдадорї вогузор карда мешавад, ки фавран тарафи дигарро оиди дер 

гирифтани аксепт огоњ намояд. Дар њолати иљро накардани ин уњдадорї љавоб 

деррасида њисобида намешавад ва тарафњо тибќи шартнома алоќаманд њисобида 

мешаванд.       

Агар љавоб дар мавриди розигӣ оид ба бастани шартнома бо шартҳои 

дигар, аксепт ҳисобида намешавад ва њамзамон чунин ҷавоб радди аксепт 

эътироф гардида, дар айни замон офертаи нав шумурда мешавад. Тарафњо 

дар ин њолат љойњои худро иваз мекунанд: аксептант бо њама оќибатњои аз 

инљо баромада оферент мегардад. Агар тарафњо худ мухолифатњоро, ки дар 

ваќти бастани шартнома ба вуљуд омадаанд ба танзим дароварда 

натавонанд, пас онњо имконият доранд оиди ба суд пешнињод намудани 

баррасии бањси ба вуљудомада ба созиш оянд. Дар ин њолат шарти шартнома, 

ки тарафњо оиди он ба созиш наомадаанд бо ќарори суд њал карда мешавад.   

Агар гирандаи аксепт умуман ба пешнињоди бастани шартнома љавоб 

нагардонад, пас сукути ў тибќи ќоидањои умумї њамчун рад кардан аз бастани 
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шартнома баррасї карда мешавад. Танњо дар њолатњои бевосита дар ќонун, 

одатњои муомилоти корї ё муносибатњои кори ќаблии тарафњо пешбинигардида, 

сукут њамчун розигї ба бастани шартнома баррасї карда мешавад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки муносибатњои тадќиќшаванда бо шартнома 

ба расмият дароварда мешавад, ки метавонад тамоман номњои гуногун 

дошта бошанд. Дар таљриба онро шартномаи хизматрасонии фарњангї, 

шартнома оиди ташкил намудани хизматрасонии фарњангї, шартномаи 

хизматрасонии пулакї меноманд. Инљо чун ќоида шарт оиди мавзўи 

шартнома, ваќт ва љои гузаронидани чорабинї, нархи шартнома, тартиби 

пардохт, инчунин оиди њуќуќ, уњдадорињо ва масъулияти тарафњо дарбар 

гирифта шудааст.    

Мазмуни шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї аз маљмўи шартњои 

он ташкил меёбад. Аз рўи ќоидаи умумї шарти дар ќонун дарљгардидаи 

шартнома аз нигоњи тарафњо муайян карда мешавад, ба ѓайр аз он њолатњое, ки 

мазмуни чунин шарт дар ќонун ё дигар санади меъёрї дарљ гардидааст.  

Шартњо аз рўи ањамиятнокї ва оќибатњо барои муносибатњои њуќуќи 

гражданї, ки аз худи шартнома пайдо шудаанд, фарќ мекунад. Бинобар ин 

шартњое, ки ба он шартнома баста мешавад, маънои гуногун дорад ва таъсири 

гуногун мерасонад. О.С. Иоффе ва тарафдорони ў нуќтаи назареро љонибдорї 

мекунанд, ки дар таркиби шартнома шартњои асосї, оддї ва тасодуфиро људо 

намудан мумкин аст.156 

Ба шартњои асосї чунин шартњое дохил мешаванд,157 ки барои басташуда 

эътироф намудани шартнома асосї ва кофї мебошанд. Бинобар ин агар дар 

шартнома яке аз шартњои асосї љой надошта бошад, худи шартнома низ вуљуд 

надорад, яъне бе ба мувофиќа омадан вобаста ба шартњои асосї шартнома 

бастаношуда эътироф мегардад.  

Дар фарќият аз шартњои асосї, шартњои оддї ба мувоифќа кардани он аз 

ҷониби тарафњо эњтиёљ надорад. Шартњои оддї дар санадњои меъёрию њуќуќии 

дахлдор пешбинї шудааст ва дар лањзаи бастани шартнома ба таври автоматї 

 
156 Ниг.: Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975. - С. 29 - 31. 
157 Об условиях договора также см.: Вахнин И. Виды и условия договора с учетом нормативно-правового 
регулирования // Хозяйство и право. – 1998. - № 10. - С. 106. ПЕРЕВОД НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК! 
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амал мекунад. Аммо чунин маъно надорад, ки шартњои оддї берун аз иродаи 

тарафњо амал мекунад. Ба монанди дигар шартњои шартнома шартњои оддї ба 

созиши тарафњо асос меёбад. Худи далели бастани шартномаи намуди мазкур 

чунин маъно дорад, ки тарафњо созиш намуданд, ки шартномаро ба шартњои 

оддї, ки дар санадњои меъёрї дарљ гардидааст, моил мекунанд.    

Шартњои тасодуфї ё факултативї чунин шартњоеро меноманд, ки шартњои 

оддиро ё пурра мекунад ё таѓйир медињанд. Онњо дар матни шартнома аз 

нигоњи тарафњо дарљ карда мешавад. Набудани онњо ба монанди набудани 

шартњои оддї барои он, ки шартномаро бастанашуда эътироф намоем, буда 

наметавонад. Дар фарќият аз шартњои оддї, шартњои тасодуфї танњо он ваќт 

ќувваи ќонунї мегирад, ки онњо аз љониби тарафњо ба матни шартнома ворид 

карда шудаанд.    

Набудани шарти тасодуфї танњо дар он ваќт бастаношуда эътироф 

намудани шартномаро ба бор меорад, ки агар тарафи манфиатдор исбот 

намояд, ки ў созиш кардани шарти мазкурро талаб намуда бошад. Чунин 

таќсимоти сегонаи шартњои шартнома дар бсиёре аз китобњои дар ваќтњои 

гуногун нашршуда ифода гардидааст, дар илм њукмрон мебошад ва аз љониби 

бисёр муаллифон љонибдорї мегардад.158 

Аммо ба ѓайр аз шартњои асосї боз гуруњи шартњоро људо мекунанд – 

оддї, тасодуфї, намунавї ва махсус. Моњияти њуќуќии ин шартњо дар 

адабиётњо ба таври кофї даќиќ омўхта шудааст.159 О.А. Красавчиков њама 

шартњои шартномаро ба асосї ва ѓайриасосї људо намуда, ба гуруњи якум он 

шартњоеро ворид намудааст, ки ба ташкилёбї ва моњияти муносибатњои 

њуќуќие, ки аз шартнома дахлдор ба вуљуд омадааст, таъсир мерасонанд.160 

Ба аќидаи М.И. Брагинский барои ба ѓайр аз шартњои асосї људо намудани 

шартњои оддї ва тасодуфї асос нест, зеро њама шартњое, ки тибќи он созиш 

 
158 Ниг.: Бару М.О. Советское гражданское право. - Киев, 1977. - С. 403; Новицкий И.Б. Советское гражданское 
право. - М.: Госюриздат, 1950. - С. 370-371; Шварц Х.И. Советское гражданское право. - М.: Госюриздат, 1965. - С. 
45; Кабалкин А.Ю. Советское гражданское право. Т. 1. - М.: Юрид. лит., 1965. - С. 449; Крылова З.Г. Советское 
право. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 146; Вильянянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. - Харьков: 
Изд-во ХГУ, 1958. - С. 316; Ландкоф С.Н. Основи цивільного права. – Киів: Рад. школа, 1948. - С. 177. 
159 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - С. 238 и сл.; Научно- 
практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для 
предпринимателей. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Изд-во «Спарк», Редакция журнала «Хозяйство и право», 
1999. - С. 560. 
160 Ниг.: Советское гражданское право. T. I. -  М., 1967. -  С. 19. 
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ба даст омадааст асосї мебошанд ва ба ѓайр аз шартњои асосї дар шартњои 

дигар дар шартнома буда наметавонад.161 В.В. Витрянский нисбати масъалаи 

мазкур чунин хулоса мекунад, ки «њама шартњои шартномаи басташуда асосї 

мебошанд».162 

Дар њуќуќи шартномавии ИМА дар миёни сарчашмањое, ки мазмуни 

шартњои шартномаро ташкил медињанд, људо карда мешаванд: шартњое, ки 

бевосита аз љониби тарафњои шартнома муайян карда шудааст; шартњое, ки аз 

далелњо бармеоянд; шартњое, ки аз ќонунњо бармеоянд. Дар зери шартњое, ки аз 

ќонун бармеоянд шартњои шартномае фањмида мешавад, ки аз љониби «судњо 

фикр карда шудаанд», барои он, ки татбиќи воситањои њифзи њуќуќро дар 

намуди љуброн намудани зарар осон намоянд. Функсияи онњо дар муќаррар 

намудани тартиби иљро намудани мубодилаи уњдадорињои шартномавї дар 

ваќти ташкили шартномаи дутарафа аз љониби тарафњо ифода мегардад, ваќте 

шартњои аз љониби тарафњо муайяннамудаи ањдро ба ин њолат татбиќ намудан 

ѓайриимкон бошад.163 

Дар КГ ЉТ моњияти танњо шартњои асосї кушода шудааст. Шарти 

асосии шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї аз муќаррароти ќ. 1 м. 

464 КГ ЉТ бармеояд, ки инњо мебошанд: оиди мавзўи шартнома; шартњое, ки 

дар ќонун ё дигар санадњои меъёрї њамчун асосї ё барои шартномањои чунин 

намуд зарурї дарљ гардидааст; онњое, ки тибќи аризаи яке аз тарафњо бояд 

вобаста ба он созиш карда шавад.   

Ба гуфтаи М.И. Брагинский «ба маънои васеъ мавзўъ њама маљмўи 

нишондидањандањоро вобаста ба он, ки шартнома баста шудааст дарбар 

мегирад. Инљо маълумотњо оиди мавзўи шартнома, бо назардошти шумора, 

сифат ва нархи молњои ба фурўш баровардашуда, корњои иљрошуда ва 

хизматрасонї ворид мешаванд. Аммо вобаста ба таркиби шартњои асосї 

мафњуми мавзўи шартнома хеле танг мешавад ва дар намуди оддии худ 

мавзўъ дар шакли «чиро ва чї ќадар» ифода мегардад».164 

 
161 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В В. Договорное право: Общие положения. – М., 1998. - С. 238. 
162 Цит. по: Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной 
практике // Вестник Высшего Арбитражного Суда. - 2002. - № 7. - С. 101. 
163 Ниг.: Fessler D.W.M. Law Outlines Contracts. - Santa Monika, CA: Gasenotes Publishing Co, 1996. - P. 32. 
164 Брагинский М.И., Витрянский В В. Договорное право: Общие положения. – М., 1998. - С. 316. ПЕРЕВОД! 
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Шарт оиди мавзўи шартнома њамчун шарти ягона, ки дар м. 464 КГ ЉТ ба 

рўйхати шартњои асосии њама шартнома ворид гардидааст, мавзўи иљроишро 

инфиродї мекунад, хусусияти худи шартномаро муайян мекунад. Шартномаи 

хизматрасонии фарњангї намуди шартномаи хизматрасонии пулакї мебошад, 

мутаносибан ба танзими он амали меъёрњое пањн мегардад, ки дар боби 37 КГ 

ЉТ дарљ гардидаанд. Њамин тавр ба савол оиди он, ки мавзўи шартномае, ки бо 

боби 37 КГ ЉТ ба танзим дароварда мешаванд, чї мебошад.     

Аќидањои гуногун ба мавзўи шартномаи хизматрасонии музднок вуљуд 

дорад. В.В. Витрянский дар зери мавзўи чунин шартнома амали хизматрасон 

вобаста ба хизматрасонї ва мутаносибан амали истеъмолкунанда вобаста ба 

ќабул намудани он ва пардохти арзиши муќаррарнамуда фањмида мешавад.165 

Баъзењо муайянкунии мавзўи шартномаи хизматрасонии музднокро ба 

самараи фоиданок барои истеъмолкунанда якљоя мекунанд.166 В.В. Суденко 

мавзўи шартномаи хизматрасонии алоќаи мобилии радиотелефониро муайян 

намуда, њарду нуќтаи назари дар боло зикргардидаро якљоя мекунад.167  

Њамин тавр, чунин мешуморем, ки мавзўи шартномаи хизматрасонии 

фарњангї амали шахси воќеї ва њуќуќии соњаи фарњанг ба маќсади инкишофи 

маънавии истеъмолкунанда мебошад ва мутаносибан пардохти онњо аз 

љониби фармоишгар мебошад.  

Ба шарти асосии шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї ба ѓайр 

аз мавзўъ ба аќидаи мо инчунин шарт оиди нарх, муњлат, макон ва њама 

бандњоро ворид намудан зарур аст, зеро дар њама њолатњо бе истисно дар 

њуљљати мазкур бевосита нишон дода шудааст, ки њама талаботњои он барои 

иљрокунанда њатмї мебошад. 

Тибќи м. 803 КГ ЉТ ба муносибатњо вобаста ба хизматрасонии пулакї 

меъёрњое татбиќ карда мешавад, ки ба танзим муносибатњои пудратї 

бахшида шудааст. Мутобиќи м. 720 КГ ЉТ дар шартномаи пудрат (дар њолати 

 
165 Ниг.: Гражданское право: в 2-х т. Т. 2, пт. 1: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: БЕК, 1999. - С. 211. 
166 Ниг.: Гражданское право. Ч. 2: учебник / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. - М., 1997. - С. 9;     
Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. - С. 12-
13. 
167 Ниг.: Суденко В.В. Договор оказания услуг радиотелефонной сотовой связи: дис. … канд. юрид. наук. - 
Краснодар, 2003. - С. 85. 
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мо хизматрасонии музднок) муњлати оѓоз ва анљоми иљроиши корњо нишон 

дода мешавад.   

Тибќи ќоидаи умумї ба шумораи шартњои асосии шартномаи хизматрасонии 

муздноки фарњангї шарт оиди сифати хизматрасонї ворид намешавад. Аммо 

масъалаи сифати хизматрасонии фарњанг бенињоят мубрам мебошад.  

Тибќи м. 330 КГ ЉТ уњдадорї бояд ба таври дахлдор мутобиќи шартњо ва 

талаботи ќонун, дигар санадњои њуќуќї иљро карда шавад. Њамчунон вобаста ба 

намудњои алоњидаи шартнома ќонунгузор ќоидањои махсус муќаррар мекунад. Ба 

чунин шартномањо шартномаи пудрат ворид мешавад. Тибќи КГ ЉТ сифати кор 

бояд ба шарти шартнома љавобгў бошад. Аммо дар ваќти набудани шарти 

зикргардида дар шартнома сифат бояд ба талаботе, ки ба чунин корњо пешнињод 

карда мешавад, љавобгў бошад.    

Бешарт бояд бехатарии хизматрасонї низ ба монади бехатарии мол ва кор 

таъмин карда шавад. Аммо дар фарќият аз ду объекти охирон муњлати таъмин 

намудани бехатарии хизматрасонї на бо Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон», на бо дигар санадњои меъёрию њуќуќї муќаррар 

нагардидааст.  Њама дигар шартњо метавонад њамчун асосї аз љониби тарафи 

шартнома шуморида шавад, бо назардошти он, ки шартномаи хизматрасонии 

фарњангї метавонад бо намунаи шартномаи њамроњшавї баста шавад, чунин 

шартњоро воќеан метавонад танњо иљрокунанда пешнињод намояд.   

Истеъмолкунанда ҳангоми риояи шартҳои муқарраршуда истифодабарӣ, 

нигоҳдорӣ, интиқол ва нобудкунии мол (кор, хизматрасонӣ), ки барои ҳаёт, 

саломатии истеъмолкунанда, муҳити зист бехатар бошад, инчунин ба амволи 

ў зиён нарасонад, ҳуқуқ дорад. Талаботе, ки бехатарии мол (кор, 

хизматрасонӣ) – ро барои ҳаёту саломатии истеъмолкунанда, муҳити зист 

таъмин месозад, инчунин расидани зарарро ба амволи истеъмолкунанда 

пешгирӣ менамояд, ҳатмӣ буда, тибқи қонун муқаррар карда мешавад. 

Истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад бо воситаҳои ахбори умум дар бораи моле 

(коре, хизматрасоние) , ки барои ҳаёт, саломатӣ, амвол ва муҳити зист хавфу 

хатар дорад, аз ҳисоби фурўшанда (истеҳсолкунанда, иҷрокунанда) иттилоот 

дошта бошад. Истеҳсолкунанда (иҷрокунанда) уҳдадор аст дар давоми 
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мўҳлати муқаррарнамудаи кафолат ё мўҳлати коршоямии мол (кор) 

бехатарии мол (кор) - ро таъмин намояд. Зараре, ки дар натиҷаи таъмин 

накардани бехатарии мол (кор) ба ҳаёт, саломатӣ ё амволи истеъмолкунанда 

расонида шудааст, бояд мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷуброн карда шавад. Агар барои бехатарии истифодаи мол (кор, 

хизматрасонӣ) нигоҳдорӣ, интиқол ва нобудкунии он риояи қоидаҳои махсус 

(минбаъд – қоидаҳо) зарур бошад, истеҳсолкунанда (иҷрокунанда) уҳдадор 

аст ин қоидаҳоро дар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол (кор, хизматрасонӣ) 

дар тамғакоғаз, зикр намояд, нишонагузорӣ кунад ё ба дигар тарз зикр 

намояд ва фурўшанда (иҷрокунанда) уҳдадор  аст, ки ин қоидаҳоро ба 

маълумоти истеъмолкунанда расонад. Агар ба мол (кор, хизматрасонӣ) 

тибқи қонунҳо ё бо стандартҳо талаботи ҳатмӣ муқаррар шуда бошад, ки 

бехатарии онро барои ҳаёт, саломатии истеъмолкунандагон, муҳити зист ва 

пешгирии зарарро ба амволи истеъмолкунанда таъмин мекунанд ва ҳамчунин 

воситаҳое, ки бехатарии ҳаёт ва саломатии истеъмолкунандаро таъмин 

менамоянд, бояд бо тартиби пешбининамудаи қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман сертификатсия карда шавад. 

Номгўи мол (кор, хизматрасонӣ), ки бояд ҳатман сертификатсия карда 

шаванд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

Фурўши мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ), аз ҷумла моли (кори, 

хизматрасонии) воридотӣ, бидуни маълумоти сертификати ҳатмӣ бо 

забонҳои давлатӣ ва русӣ ва дар мавриди зарурат бо хулосаҳои санитарию 

эпидемиологӣ ва мутобиқати он ба талаботи зикргардидаи қисми шашуми 

ҳамин модда, инчунин бидуни маълумоти алифбои рақамӣ ва хатҳои рамзӣ 

манъ мебошад.  Агар муқаррар карда шавад, ки ҳангоми аз ҷониби 

истеъмолкунанда риоя гардидани қоидаҳои муқаррарнамудаи истифода, 

нигоҳдорӣ ё интиқоли мол (кор) он ба ҳаёт, саломатӣ ва амволи 

истеъмолкунанда, муҳити зист зарар мерасонад ё расонда метавонад, 

истеҳсолкунанда (иҷрокунанда, фурўшанда) уҳдадор аст, истеҳсоли (фурўши) 

онро то бартараф намудани сабабҳои зарар фавран ва дар ҳолатҳои зарурӣ 
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барои аз муомилот ва аз истеъмолкунанда (истеъмолкунандагон) бозпас 

гирифтани он тадбирҳо андешад. Агар бартараф кардани сабабҳои зарар 

ғайриимкон бошад, истеҳсолкунанда (иҷрокунанда) уҳдадор аст, истеҳсоли 

чунин мол (кор, хизматрасонӣ)-ро қатъ намояд. Ҳангоми аз ҷониби 

истеҳсолкунанда ( иҷрокунанда) иҷро нашудани ин ўҳдадориҳо бо супориши 

мақомоти босалоҳияти идоракунии давлатӣ, ки сифат ва бехатарии мол (кор, 

хизматрасонӣ) - ро назорат мекунанд, истеҳсоли ин мол (кор, хизматрасонӣ) 

қатъ гардида, аз истеҳсолот, муомилот ва аз истеъмолкунандагон бозпас 

гирифта мешавад. Зараре, ки ба истеъмолкунанда дар натиҷаи бозпас 

гирифтани мол (кор, хизматрасонӣ) расидааст, бояд аз тарафи 

истеҳсолкунанда (иҷрокунанда) пурра ҷуброн карда шавад. Агар муқаррар 

карда шавад, ки фурўшанда (иҷрокунанда) молеро мефурўшад (кореро иҷро 

менамояд), ки барои ҳаёт, саломатӣ ва амволи истеъмолкунанда зараровар 

мебошад, чунин мол (кор) бо тартиби муқаррарнамудаи қонун аз фурўшанда 

(иҷрокунанда) бозпас гирифта мешавад. Тартиби аз муомилот гирифтани 

молҳои ғайрихӯрокворие, ки барои ҳаёт, саломатӣ ва амволи 

истеъмолкунанда зараровар мебошанд ва муҳлати коршоямиашон 

гузаштааст ё бе маълумот барои истеъмолкунандагон ба муомилот бароварда 

мешаванд, аз ҷониби мақоми  ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

бамеъёрдарории техникӣ муқаррар карда мешавад. 

 Истеъмолкунанда ҳангоми хариди мол ва иҷрои кор ҳуқуқ дорад, ки 

чеки хазинадорӣ, чеки мол ва ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти 

молро аз истеҳсолкунанда (иҷрокунанда, фурӯшанда), ба истиснои 

соҳибкорони инфиродие, ки бо патент фаъолият мекунанд, талаб намуда 

гирад. Ҳангоми фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ  истеҳсолкунанда 

(иҷрокунанда, фурӯшанда) уҳдадор аст, ки ба истеъмолкунанда чеки мол ва 

чеки хазинадориро диҳад. Дар сурати пешниҳод накардани чеки мол ва чеки 

хазинадорӣ, истеҳсолкунанда (иҷрокунанда, фурӯшанда) тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. 

Истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад талаб намояд ва истеҳсолкунанда 
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(иҷрокунанда, фурўшанда) уҳдадор аст сари вақт ба истеъмолкунанда дар 

бораи мол (кор, хизматрасонӣ) маълумоти зарурӣ ва боэътимоде пешниҳод 

намояд, ки имконияти интихоби дурусти онро таъмин созад. Номгўи 

намудҳои алоҳидаи мол (кор, хизматрасонӣ) ва тарзи расонидани маълумот 

ба истеъмолкунанда аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

карда мешавад. Маълумоти дар қисми якуми ҳамин модда зикршуда рўшану 

возеҳ ва фаҳмо ба маълумоти истеъмолкунандагон ҳангоми бастани 

шартномаҳои хариду фурўш ва шартномаҳои иҷрои кор (хизматрасонӣ) бо 

тарзҳои маъмули баъзе соҳаҳои хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон ба 

забонҳои давлатӣ ва русӣ расонида мешавад.   

Маълумот оид ба мол (кор, хизматрасонӣ) ба таври ҳатмӣ бояд ҳолатҳои 

зеринро дар бар гирад: 

- зикри стандартҳое, ки мол (кор, хизматрасонӣ), нишони мол ё нишони 

хизматии ба қайд гирифташуда (патент кардашуда) бояд ба талаботи ҳатмии 

ин стандартҳо мувофиқат намояд; 

- маълумот оид ба хусусиятҳои асосии истеъмоли мол (кор, 

хизматрасонӣ), нисбати озуқа – маълумот оид ба таркиб (аз ҷумла номгўи 

дигар маводи хўрок ва иловаи хўрок, ки дар ҷараёни тайёр кардани онҳо 

истифода шудаанд), вазн ва ҳаҷми мавод, калорияи (қувваи) озуқа, таркиби 

моддаҳои барои саломатӣ зарарнок дар муқоиса бо талаботи стандартҳо, 

инчунин қобили истеъмол набудани истеъмоли он дар мавриди баъзе 

бемориҳо. Номгўи моле (коре, хизматрасоние), ки маълумот дар хусуси он 

дар мавриди баъзе бемориҳо бояд дорои нишондоди ғайри қобили истифода 

бошад, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад; 

- нарх ва шартҳои ба даст овардани мол (кор, хизматрасонӣ); 

- мўҳлати кафолат, агар он муқаррар шуда бошад; 

- қоида ва шартҳои истифодаи самаранок ва бехатари мол (кор, 

хизматрасонӣ); 

- мўҳлати хизмат ва мўҳлати коршоямии мол (кор, хизматрасонӣ), ки 

мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 
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шудааст ва ҳамчунин маълумот дар бораи амали зарурии истеъмолкунанда 

баъди гузаштани мўҳлати мазкур ва оқибати имконпазир дар сурати иҷро 

накардани чунин амал, ба шарте, ки мол (кор, хизматрасонӣ) баъди 

гузаштани мўҳлати зикршуда барои ҳаёт, саломатӣ ва амволи 

истеъмолкунанда хавфу хатар пеш оварад ё худ барои истифода аз рўи 

таъинот корношоям шавад; 

- ишораи тарзи тайёр кардани маводи хўроквории зудтайёршаванда 

(нимтайёр) дар борҷомаи онҳо; 

- маҳалли ҷойгиршавӣ (суроғаи ҳуқуқӣ), рақами телефон номи фирмавии 

(номи) истеҳсолкунанда (иҷрокунанда, фурўшанда) ва маҳалли ҷойгиршавии 

ташкилот (ташкилотҳо), ки барои қабули шикоятҳои истеъмолкунандагон, 

таъмиркунандагон ва хизматрасонии техникии мол (кор) аз ҷониби 

истеҳсолкунанда (фурўшанда) ваколатдор карда шудаанд;   

- маълумот оид ба сертификати ҳатмии мувофиқати мол (иҷрои кор, 

хизматрасонӣ), инчунин дар мавриди зарурат маълумот оид ба хулосаҳои 

санитарию эпидемиологӣ; 

- маълумот дар бораи қоидаҳои фурўши мол (кор, хизматрасонӣ); 

- зикри шахси мушаххасе, ки кор (хизматрасонӣ) - ро иҷро мекунад ва 

агар ин аҳамият дошта бошад, маълумот дар хусуси ў бо назардошти 

хусусияти кор (хизматрасонӣ); 

- зикри истифодаи фонограммаҳо ҳангоми хизматрасонии фароғатӣ аз 

ҷониби иҷрокунандагони асарҳои мусиқӣ. 

Маълумоти тамғаи маҳсулоти хӯроквории дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бастабандишуда, инчунин маҳсулоти хӯроквории воридотӣ бояд 

ба талаботи регламенти техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Тамғагузории 

маҳсулоти хӯрокворӣ» мутобиқ бошад.   

Истеъмолкунанда аз маълумоти пешбининамудаи моддаи мазкур дар 

ҳуҷҷатҳои замимашавандаи техникии мол (кор, хизматрасонӣ) дар 

тамғакоғазҳо, нишонагузорӣ ё ба тарзи дигари барои намудҳои алоҳидаи 

мол (кор, хизматрасонӣ) қабулгардида огоҳонида мешавад. 
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Маълумот дар бораи сертификати мувофиқати мол (кор, хизматрасонӣ) 

дар шакли нишонагузории мол (кор, хизматрасонӣ) бо тартиби 

муқаррарнамудаи аломатҳои мувофиқат ба қайди маълумот дар ҳуҷҷати 

техникӣ оид ба гузаштани сертификат, рақами сертификат, мўҳлати амали он 

ва доир ба ташкилоте, ки онро додааст, иборат мебошад. 

Агар ҳуҷҷатҳои техникии мол (шиносномаи техникӣ, дастурамали 

истифода ва ғайра) ба забони хориҷӣ тартиб дода шуда бошанд, тарҷумаи 

онҳо ба забони давлатӣ ё ба забони русӣ ҳатмист. 

Маводи хўроквории дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бастабандӣ ё дар 

қуттиҳо ҷойгир кардашуда бояд дорои маълумоти маҳалли истеҳсоли он 

бошад. 

Тарафњои шартномаи хизматрасонии музднок иљрокунанда (хизматрасон) ва 

фармоишгар (истеъмолкунанда) мебошад. Ба таркиби субъективии уњдадорї 

вобаста ба хизматрасонии муздноки фарњангї ягон талаботи махсус љой надорад. 

Ин чунин фањмонида мешавад, ки меъёри ќ. 37 КГ ЉТ ба доираи васеътарини 

муносибатњои љамъиятї пањн мегардад, ки аз он ѓайриимкон будани даќиќ муайян 

намудани вазъи иштирокчиён вобаста ба хизматрасонии музднок бо ифодаи 

хусусияти намудњои алоњидаи гуногуни онњо бармеояд. Субъекти шартнома – ин 

шахсест, ки дар бастан ва амалї намудани шартномаи муайян иштирок менамояд.     

Чї тавре алакай ќайд гардид, вобаста аз маќсади фармоишгар (ё ин 

ќонеъгардонии талаботи шахсї, ё талаботи дигар шахсон бо маќсади гирифтани 

даромад ё дигар маќсадњо) намудњои гуногуни шартномаи хизматрасонии 

фарњангиро бо таркиби гуногуни субъективї људо намудан мумкин аст. Шубњаро 

ба бор намеорад он, ки њама чунин шартномањо њамаваќт мављудияти 

тамошобинонро, ки шояд њамчун тарафи шартнома, ё шахси сеюм дорои вазъи 

њуќуќии гуногун бошанд, пешбинӣ мекунад. Вазъи шахси сеюм инчунин якљоя 

карда мешавад. Дар як њолат онњо њуќуќ доранд бевосита ба иљрокунандаи 

хизматрасонии фарњангию намоишї (консерт) иддао пешнињод намоянд ва дар он 

ваќт шартнома ба манфиати шахси сеюм љой дорад.168  

 
168 Ниг.: Ковалевская Н.С. Договор в пользу третьих лиц - граждан: автореф. дис ... канд. юрид. наук. – Л., 1988. - 
С. 12. 
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Маънои асосии сохтори мазкур аз ба шахси сеюм пешнињод намудани њуќуќи 

талаби мустаќилона ба тарафи шартнома, ки дар бастани он шахси сеюм иштирок 

накардааст, иборат мебошад.    

Инчунин шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї, ки байни 

иљрокунандаи бевосита ва миёнрав-ташкилкунанда басташуда, меъёри умумии 

шартномаи хизматрасонии шахсї хос аст, ки ба манфиати шахси сеюм баста 

шудааст: шахси ќарзию њуќуќї наметавонад имконияти пешнињоднамудаи КГ ЉТ-

ро вобаста ба истифода намудани њуќуќи тибќи шартнома ба шахси сеюм 

пешнињодшударо дар њолати рад кардани охирон аз чунин њуќуќњо амалї намояд. 

Кредитор аз чунин имконият мањрум аст, зеро ин ба худи моњияти хизматрасонии 

тадќиќшаванда, ки ба шањрвандон таъин гардидааст, мухолифат мекунад.   

Аз таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарњангї то дараљаи 

муайян сохтори алоќањои шартномавї, њуќуќ ва уњдадорињо, ки аз њолатњои 

шартномаи хизматрасонї ва иљроиши он бармеояд, вобаста аст.  

Њамин тавр тибќи шартноамаи хизматрасонии фарњангї як тараф (шахси 

воќеї ё њуќуќї) уњдадор мешавад тибќи супориши истеъмолкунанда (шахси сеюм) 

хизмат расонад (таъмин намудани талаботи маънавї), истеъмолкунанда бошад 

уњдадор аст хизматрасонии мазкурро пардохт намояд.   

 

2.2. Таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарњангї 

 

Тарафњои шартномаи хизматрасонии музднок иљрокунанда (хизматрасон) ва 

фармоишгар (истеъмолкунанда) мебошад. Ба таркиби субъективии уњдадорї 

вобаста ба хизматрасонии муздноки фарњангї ягон талаботи махсус љой надорад. 

Ин чунин фањмонида мешавад, ки меъёри боби 37 КГ ЉТ ба доираи васеътарини 

муносибатњои љамъиятї пањн мегардад, ки аз он ѓайриимкон будани даќиќ муайян 

намудани вазъи иштирокчиён вобаста ба хизматрасонии музднок бо ифодаи 

хусусияти намудњои алоњидаи гуногуни онњо бармеояд. Субъекти шартнома – ин 

шахсест, ки дар бастан ва амалї намудани шартномаи муайян иштирок менамояд.     

Дар чорчўбаи фасли мазкур имконияти дар муносибатњо вобаста ба 

хизматрасонии фарњангї дар ин ё он тарафи њама субъектњои њуќуќи гражданї 
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иштирок намудан тадќиќ карда мешавад.  Бинобар ин, ки муносибатњои мутаќобила 

вобаста ба хизматрасонии мушаххас гуногунанд, љорї намудани мафњуми зеринро 

зарур мешуморем: «иљрокунандаи бевосита» (њунармандон, коллективи эљодї ё 

намояндаи онњо – минбаъд аз рўи матн истилоњи њунармандро истифода мебарем) ва 

«истеъмолкунандаи бевосита» (тамошобин), новобаста аз он, ки онњо контрагентњои 

шахсони сеюм мебошанд, инчунин мафњуми миёнрав-ташкилкунанда. 

Чї тавре аллакай ќайд гардид, вобаста аз маќсади фармоишгар (ё ин 

ќонеъгардонии талаботи шахсї, ё талаботи дигар шахсон бо маќсади гирифтани 

даромад ё дигар маќсадњо) намудњои гуногуни шартномаи хизматрасонии 

фарњангиро бо таркиби гуногуни субъективї људо намудан мумкин аст. Шубњаро 

ба бор намеорад он, ки њамаи чунин шартномањо њама ваќт мављудияти 

тамошобинонро, ки шояд њамчун тарафи шартнома, ё шахси сеюм дорои вазъи 

њуќуќии гуногун бошанд, пешбии мекунад. Вазъи шахси сеюм инчунин якљоя карда 

мешавад. Дар як њолат онњо њуќуќ доранд бевосита ба иљрокунандаи 

хизматрасонии фарњангию намоишї (консерт) иддао пешнињод намоянд ва дар он 

ваќт шартнома ба манфиати шахси сеюм љой дорад.169 Дапр дигар њолатњо онњо 

чунин њуќуќ надоранд ва он ваќт сохти шартнома на «ба манфиати шахси сеюм, 

баолки «оид ба иљроиши шахси сеюм» номида мешавад. Ќисми 1 м. 464 КГ ЉТ 

шартнома ба манфиати шахси сеюмро чунин муайян мекунад:170 тибќи ин 

шартнома ќарздор иљроишро на ба кредитор, балки ба шахси сеюми дар шартнома 

пешбинишуда ё пешбининашуда, ки њуќуќ дорад аз ќарздор иљроиши уњдадориро 

талаб намояд, ба амал барорад.  

Маънои асосии сохтори мазкур ба шахси сеюм пешнињод намудани њуќуќи 

талаби мустаќилона ба тарафи шартнома, ки дар бастани он шахси сеюм иштирок 

накардааст, ифода меёбад.    

Инчунин шартномаи хизматрасонии муздноки фарњангї, ки байни 

иљрокунандаи бевосита ва миёнрав-ташкилкунанда басташуда, меъёри умумии 

шартномаи хизматрасонии шахсї хос аст, ки ба манфиати шахси сеюм баста 

шудааст: шахси ќарзию њуќуќї наметавонад имконияти пешнињоднамудаи КГ ЉТ-

 
169 Ниг.: Ковалевская Н.С. Договор в пользу третьих лиц - граждан: автореф. дис ... канд. юрид. наук. – Л., 
1988. - С. 12. 
170 Ниг.: Ковалевская Н.С. Договор в пользу третьего лица // Вестник ЛГУ. - 1984. - № 5. – С. 10-18. 
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ро вобаста ба истифода намудани њуќуќи тибќи шартнома ба шахси сеюм 

пешнињодшударо дар њолати рад кардани охирон аз чунин њуќуќњо амалї намояд. 

Кредитор аз чунин имконият мањрум аст, зеро ин ба худи моњияти хизматрасонии 

тадќиќшаванда, ки ба шањрвандон (тамошобинон) таъин гардидааст, мухолифат 

мекунад.   

Баъзе мисолњо меорем. Яке аз талаботњои асосї, талаботи одамон ба 

тамошо мебошад. Ин инчунин шакли гузаронидани фароѓат ва тарзи дар як 

љой љамъ намудани њозирини зиёд барои ноил шудан ба дигар маќсадњо, 

масалан иќтисодӣ, сиёсї ва ѓайра мебошад. Инчунин маќсади чорабинињои 

консертї метавонад ба хотири ягон воќеа ё ид бошад. Ба ин маъно ваќти мо низ 

истисно намебошад ваќте чунин чорабинињо дар чорчўбаи љашн гирифтани 

бозињои олимпї, чемпионатњои љањонї ва Аврупо, рўзи Конститутсияи ЉТ, 

рўзи шањр, рўзи милитсия, баргузор гардад ва ин рўйхатро беохир давом додан 

мумкин аст. Мисолро дар рўзи шањр ё идњои ба ин монанд баррасї мекунем, 

ваќте чорабинињои консертї дар майдонњои кушода баргузор карда мешавад. 

Мањз кори коллективњои эљодї дар љои барои гузаронидани чунин чорабинињо 

таъиншуда халќи бисёрро љалб мекунанд, муњити идонаро таъсис медињанд. 

Фармоишгари хизматрасонї дар њолати баррасишаванда маъмурияти шањр дар 

шахсияти маќомоти дахлдори давлатӣ мебошад, ки дар баробари иљрокунанда 

тарафи шартнома мебошад. аммо танњо мављудияти шумораи зиёди шањрињо-

тамошобинон, ки дар ин њолат шахси сеюм мебошанд, ба чунин муносибати 

њуќуќї моњияти ќонунї медињад. Гарчанде барои тамошобинон чунин 

хизматрасонї ройгон мебошад, пас онњо мутаносибан њуќуќи талаб карданро 

аз иљрокунанда (ба истиснои таъмин намудани бехатарї) надоранд. Ба назар 

мерасад, ки дар ин њолат сохтори шартномаи хизматрасонии фарњангию 

намоишї «оиди иљроиши шахсони сеюм» номида мешавад. Ба он нигоњ 

накарда, ки шањрињо њозир шуданд ба чунин чорабинињои фарњангию 

намоиширо пардохт намекунанд, (ва ин ба пуррагї мантиќї аст, зеро маќсади 

он на фоидаи тиљоратї, балки љашн гирифтани рўйдод мебошад) он ройгон 

намебошад. Чунин шартнома низ ба музднок дохил мешавад, зеро аз љониби 

маъмурияти ташкилкунанда аз буљети дахлдор пардохт карда мешавад.  
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Дар дигар њолатњо, шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродї метавонад тибќи 

шартномаи хизматрасонии консертї фармоишгар бошад. Чун ќоида дар чунин 

њолат, маќсади он минбаъд ба даст овардани фоида мебошад, зеро ў чунин 

хизматрасонињоро на барои худ, балки барои шахсони сеюм-тамошобинон, ки 

ба онњо чиптањо фурўхта мешавад (ба консерт, спектакл ва ѓ) фармоиш 

медињад. Тибќи моњият дар ин њолат ба ноил гардидан ба маќсади нињої як 

ќатор шартномањо ворид мешавад. Якум – байни њунарманд-иљрокунанада ва 

шахси њуќуќї ё истеъмолкунанда (фармоишгар) ба манфиати шахси сеюм. 

Баъдан дар муносибатњои мутаќобила бо истеъмолкунандаи бевоситаи чунин 

хизматрасонї (тамошобинон), шахсе, ки тибќи шартномаи якум фармоишгар 

буд, тибќи шартнома бо тамошобинон иљрокунанда мегардад. Дар шартнома 

бо тамошобинон дар чорчўбаи чунин муносибатњо, вазъи шахси сеюм ба 

иљрокунандаи бевоситаи хизматрасонии консертї мегузарад. Бисёр њастанд 

њолатњое, ки дар муносибатњои њуќуќї вобаста ба хизматрасонии 

тадќиќшаванда ба шахси сеюм – миёнрав љой нест. Зеро агар иљрокунанда 

тавонад бо ќувваи худ чорабиниро ташкил кунад ва гузаронад, пас ба ў кофї 

аст, ки танњо бо тамошобинони эњтимолї ба муносибатњои њуќуќии 

шартномавї дохил шавад. Њамин тавр, бо назардошти таркиби субъективї 

намудњои гуногунии асосии шартномаи хизматрасонии консертиро људо 

намудан мумкин аст.  

Созишномаи мазкур метавонад байни инњо баста шавад:                

- иљрокунандаи бевосита (њунарманд) ва истеъмолкунандаи бевосита 

(тамошобинон), ки талаботњои шахсии фарњангиро ќонеъ мегардонанд; 

- иљрокунандаи бевосита (њунарманд) ва миёнрав-ташкилкунанда, ки 

баъдан чиптаро ба тамошобинон ба маќсади ба даст овардани даромад 

(шартнома ба манфиати шахси сеюм) мефурўшад ё барои тамошобинони 

чорабинї ройгон мебошад (шартномаи иљроиши шахсони сеюм); 

- миёнарав-ташкилкунанда ва истеъмолкунандаи бевосита (тамошобин); 

- истеъмолкунандаи бевоситаи хизматрасонии тадќиќшаванда 

коллективњои мустаќили эљодї ва њунармандон-иљрокунандагон ё 

намояндагони онњо мебошад.  
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Ба худ тасаввур намудан зарур аст, ки иљрокунандаи эстрадї чигуна кори худро 

ба роњ мемонад. Он дорои як ќатор сарчашмањои даромад мебошад. Асосии онњо – 

ин фаъолияти консертї (шабнишинињо, саёњатњо ва ѓ.), даромадњо аз фурўши сабтњо 

(аудиокассетањо, CD, видео), иштирок дар аксияњои рекламавї ва мукофотњо аз 

љониби шахсони сеюм барои истифода бурдани њуќуќи муаллифї ва њуќўќњои ба 

он вобаста мебошанд. Аммо пеш аз он, ки даромад гирад, иљрокунандаро зарур 

аст корњои зиёдро анљом дињад. Њељ кас ба консерт намеравад ва њељ кас албоми 

њунарманди ношиносро намехарад. Пеш аз њама машњур (реклама) шудани 

њунарманд зарур аст. Ин љараён дар шоу бизнес «номдоршавї» номида 

мешавад. Бо њамаи ин амалњо роњбарї мекунад продюсер-шахсони ба худ ин 

њама ташвишњоро вобаста ба ташкили фаъолияти касбии њунарманди љавон 

бадўшгиранда, харољоткунанда, ки созишномањои дахлдорро мебандад 

маблаѓгузорї мекунад. Манфиати продюсер дар фаъолияти эљодии ояндаи 

иљрокунанда ифода мегардад, ки бо гузашти баъзе ваќт њама харољотњоро 

рўйпўш мекунад ва худ даромаднок мешавад. Дар муносибатњои мутаќобилаи 

мазкури продюсер ва иљрокунанда таваккал љой дорад. Зеро њамчун њунарманди 

љавон метавонад ба фаъолияти эстрадї дилсард шавад, продюсер њам метавонад 

ваъдаи додаашро иљро накунад: албомро сабт кунад, клип ба навор гирад, оиди 

консерт гуфтушунид кунад. Бинобар ин дар шартномаи «продюсерии» байни 

онњо басташаванда, њуќуќ ва уњдадорињои иљрокунанда ва продюсер дарљ карда 

мешавад. Баъзан муносибати продюсер ва иљрокунанда дар асоси ќонунгузории 

мењнатї ба роњ монда мешавад. Иљрокунанда ба штати ширкати продюсерї ба 

кор ќабул шуда, музди мењнат мегирад, аммо суръати фаъолият дар соњаи шоу 

бизнес ба батартибандозии ваќти корї, истироњатњо, рухсатињо ва ѓайра бо 

ќонунгузории мењнатї таносуб нест. Бинобар ин шартномаи продюсерї – ањди 

гражданию њуќуќї мебошад, ки дар он њарду тараф дар њуќуќ ва уњдадорињои 

худ баробаранд. Њамин тавр шартномаи продюсерї хеле муњим мебошад, зеро 

тарафњо аз аввал ќабул мекунанд, ки бо кадом шарт њамкории онњо оѓоз 

мегардад. Давраи ибтидоии машњуршавии њунарманд – ин суруд аст. Ба ном 

«супер-хит». Агар иљрокунанда худ суруд нанависад (шеър ва мусиќї), пас барои 

таъсиси он шоир ва оњангсоз зарур аст, натиљаи мењнати эљодии онњо – объекти 
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њуќуќи муаллифї мебошад. Инљо инчунин бо муаллифи он (ё шахсоне, ки 

мутобиќи ќонунгузорї барои иљозат додан ба истифодаи асари дахлдори 

мусиќї дорои ваколати зарурї мебошад) шартнома бастан зарур аст. Инчунин 

ќайд намудан зарур аст, ки иљрокунанда ва продюсери он баъзан худашон 

њуќуќро мефурўшанд. Масалан, дар њолати омодагї ба баровардани албоми 

нави иљрокунанда. Бо ба ном ширкати «рекордингї»-сохторе, ки барои омода 

кардани фитањо ва нашри онњо дорои ќудрат мебошад, шартнома баста 

мешавад. Ширкатњои рекордингї на танњо бо њуќуќи муаллифї, балки бо чунин 

институтњо ба монанди њуќуќњои ба он вобаста сару кор доранд. Масалан бо 

њуќуќи фонограммаи самарабахш. Баъзан продюсер (иљрокунанда) ба ширкати 

рекордингї бо фонограммаи алакай тайёр, ки танњо нашр намудан зарур аст 

меравад. Чунин фонограммањо дар толорњои сабти садо ба амал бароварда 

мешавад. Мањз њамин толори сабти садо дорандаи њуќуќи ба он вобаста 

мебошад. Ширкати рекордингї бошад нашркуниро ба наќша гирифта, бояд аз 

дорандаи њуќуќи ба он вобаста ба таљдиди фонограмма ваколати дахлдорро 

гирад. Чун ќоида ин бо роњи ба имзо расонидани як ќатор шартномањо ба даст 

меояд. Аввал толори сабти садо њуќуќро ба продюсер (иљрокунанда) медињад, 

охирон бошад дар навбати худ аллакай иљозати заруриро ба ширкати 

нашркунанда медињад. Маълум аст, ки дар њамаи ин занљир набояд нуќсон љой 

дошта бошад, вагарна метавонад њамчун ѓайриќонунї ба партовгоњ равона 

шавад. Аммо ќонунњои шоу бизнеси муосир инчунин барои номдор гардонидани 

њунарманд истењсоли клипро талаб мекунад. Клип – ин асари аудиовизуалї 

мебошад, ки объекти њуќуќи муаллифї, мањз объекти хеле ва хеле мураккаб 

мегардад. Гуфтан кофї аст, ки танњо шумораи муаллифони аввалиндараљаи клип 

метавонад дањњо нафар бошанд. Ин муаллифони сенарияњо, режисёр-

коргардонњо, рассомон-коргардонњо, операторњо, муаллифони асарњои мусиќї ва 

бисёри дигарњо, ки бо асарњои мењнатии худ дар сохтани клип иштирок мекунанд.  

Бо њамаи онњо шартномаи њуќуќї бастан зарур аст, ки ба продюсер 

(иљрокунанда) имкон медињад клипро дар оянда муътадил истифода барад. 

Мушкилот аќалан бо як муаллиф метавонад ба он расонад, ки клип њељ ваќт ба 

рўи экран намебарояд. Давраи дигар – саёњат ба шањрњо мебошад. Њамин тавр дар 
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давраи ташаккули худ иљрокунандаи љавон бисёртар аз ВАО пайдо мешавад, 

муаллиф ва оњангсозони машњурро киро мекунад, ки барои ситораи оянда якумин 

супер-хитро омода мекунанд, толорњои сабти садоро ба иљора мегиранд, ки дар он 

љо ин хит ва якчанд дигар сурудњо сабт мешаванд, албоми якум таёр мешавад, ки 

аз љониби ширкати рекордингии интихобшуда нашр карда мешаванд. Минбаъд 

клипњо ба навор гирифта мешаванд, ки дар њама шабакањои телевизионї ва 

барномањои машњури мусиќї пахш карда мешаванд, сурудњои иљрокунанда дар 

шабакањои бузурги радиої садо медињанд.      

Гарчанде, ки њунармандон мутлаќо ба эљодиёт машѓул мешаванд, пас 

манфиати онњоро аз љумла дар ваќти бастани шартнома ба ташкили баромад њам 

продюсер намояндагї мекунад. И.И. Пригожий ба тарзи зерин мафњуми 

«продюсерро» тасниф намудааст: «Дар адабиёт ва таљрибаи ѓарб «менељер» ва 

«продюсер» мафњумњои гуногун мебошад, худи истилоњи «продюсер» (аз 

калимаи англисии produce – истењсол кардан, сохтан) гирифта шуда, аз 

кинематографии америкої омадааст ва ба соњибкор дар соњаи истењсоли кино 

ворид мешавад, ки назорати аќидавию бадеї ва ташкилию молиявиро аз болои 

коркарди филмњо ба амал мебарорад. Минбаъд ин мафњум ба намоиши 

спектаклњо, намоишњои театрї пањн гардид. Дар тиљорати љањонии мусиќї 

продюсер њамчун «шахсе, ки ташкил ва сабти садоро назорат мекунад» баррасї 

карда мешавад. Дар ин њолат функсияи он ба интихоби иљрокунандагон, толорњо, 

режисёрњои овоз ва танзимгардони мусиќї меорад; назорат аз болои кор дар 

толор; таъмин намудани сифати сабти садо мутобиќи вазифаи гузоштаи ширкат, 

ки дар натиља ба он аз фурўши фитањо тибќи шартномаи басташуда фоиз медињад.     

Талаботи асосї ба продюсер дар ин њолат мављудияти омодагии касбии 

мусиќавї мебошад, зеро ў маводи мусиќавиро (мусиќї, матн) муайян мекунад, 

онро ба тартиб медарорад, бо иљрокунанда кор мекунад, ба љараёни омодагї ва 

амали мусиќанавозон назорат мекунад, фардияти садоро мељўяд. Инак, гурўњи 

машњури «Beatles» бисёртар ба туфайли кори продюсер Љорљ Мартин машњур 

гардид. Дар шоу бизнес продюсер – ин љисми марказї, асосї мебошад, зеро ў 

љараёни эљодї ва истењсолї, маблаѓгузори лоиња ва ихтиёрдори ќарзњо буда, онро 

ба пуррагї ба амал мебарорад. Ў ќарзњо ва аз кор озод намудани њайати эљодї 
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ва техникиро роњбарї мекунад, назоратро аз болои иљроиши лоиња назорат 

мекунад, дуруст кардани онро дар њама зинањои сохтани мањсулоти бадеї 

назорат мекунад. Ба ѓайр аз иштирок кардан дар сохтани мањсулоти босифат, 

продюсер уњдадории менељери њайъатї (идора кардани обрўи њунарманд, 

баъзан њаёти шахсии ў), менељери тиљоратї (назорати таъмини молиявии 

лоиња), пресс-атташе, маблаѓгузор, баъзан њуќуќшиносро (бастани шартнома 

ва ѓ.) иљро мекунад. Чунин љамъ кардани функсияњо барои продюсерњои 

мустаќил хос аст: Б. Алибасов ва гуруњи «На-На», Ю. Айзеншпис ва В. 

Сташевский, А. Шулгин ва Валерия, И.  Матвиенко ва гуруњи «Любе», гуруњи 

«Иванушки», И. Пригожий ва Н. Носков, В. Кикабидзе, А. Маршал ва ѓ. Аммо 

продюсерон асосан ба фаъолияти промоутерї машѓул шуда, бевосита ба омода 

кардани фитањои мусиќавї ягон муносибат надоранд, яъне пурра танњо ба 

дастгирии молиявї, ташкили имиљи њунарманд, кирои он љавобгў мебошанд.   

Продюсер, чун ќоида корманди штатї мебошад, аммо метавонад шахси 

хусусї бо бастани шартнома ба лоињаи яккарата баромад кунад. Продюсер дар 

зери сабти муайян, барнома, шоу метавонад аз шахсони хусусї ё њуќуќї маблаѓ 

гирад ё маблаѓи шахсиашро гузорад. Дар ин њол ў барои ба амал баровардани 

лоиња љавобгарии пурраи молиявї дорад. Дар оянда продюсер ба мањсулоти 

бадеии сохташуда дорои њуќуќи ќонунї ва маънавї мебошад. Ў бояд аз киро, 

фурўши кассетањои видеої ва аудиої, филмњо, клипњо, баромадњои консертии 

њунармандон фоиз гирад. Нисбати сармоягузорон, маблаѓгузорон уњдадор аст 

њама шартњоро иљро намояд, ки тибќи он ба ў маблаѓи пулї дода шуда буд. Дар 

љараёни таъсис додани барномањо, видеофилмњо ва ѓайра продюсер ба 

тартибдарории кори режиссер, рассом, оњангсоз ва ѓайра њуќуќ дорад».171 

Маќсади нињоии њар як муносибати њуќуќї вобаста ба хизматрасонии консертї 

ќонеъ гардонидани талаботи он шахсоне мебошад, ки ба манфиати онњо чунин 

шартномањо баста мешаванд (тамошобинон). А.И. Петров ќайд мекунад, ки «агар 

хизматрасонї хусусияти шахсї дошта бошад, пас баромад намудани ташкилот ба 

сифати истеъмолкунандаи бевоситаи хизматрасонї ѓайриимкон аст. Инак, 

хизматрасонии хусусияти тиббї, намоишидошта, муаллимї таъсир расониданро 

 
171 Пригожин И.И. Политика - вершина шоу-бизнеса. - М.: ООО «Алкигамма», 2001. - С. 108-110. 
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бевосита ба инсон, бадан ва фикри ў пешбинї мекунад. Аз рўи моњият 

хизматрасониро барои захира кардан, љамъ кардан истењсол карда намешавад, 

бинобар ин дар њоалњои номбаршуда истеъмолкунандаи мушаххас њама ваќт 

шањрванд баромад мекунад».172 Њамин тавр танњо шахси воќеї метавонад 

тамошобин бошад. Пеш аз њама тамошобин истеъмолкунандаи 

хизматрасонии мушаххас мебошад. Мутаносибан ба он Ќонуни ЉТ «Дар 

бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» пањн мегардад.   

Барои он, ки шањрванд тарафи шартнома гардад ў бояд дорои ќобилияти 

амалкунї бошад, яъне ќобилияти бо амалњои худ ба даст овардан ва ба амал 

баровардани њуќуќи гражданиро дошта бошад, барои худ уњдадории гражданиро 

ба вуљуд оварда онро иљро карда тавонад. Ќобилияти амалкунии гражданї дар 

њаљми пурра њангоми ба синни балоѓат расидан, яъне пас аз ба синни 

њаждањсолагї расидан ба вуљуд меояд. Аммо дар њолати бо хизматрасонии 

консертї вазъи тамошобинро ба даст овардан, тарафи шартнома метавонад 

шахси ѓайри ќобили амал бошад. Чунин ба назар мерасад, ки чорабинињои 

фарњангию намоишї мањдудиятњои сину солї надорад, яъне тамошобини он 

метавонад шањрванде бошад, ки ба синни шашсолагї расидааст.  

Миёнарав-ташкилкунанда шакли љолиб мебошад. Чї тавре ќайд намудем ин 

шахс-нисбат бо иљрокунандаи бевосита (њунарманд) њамчун фармошгар баромад 

мекунад, инчунин нисбати истеъмолкунандаи бевосита (тамошобин) њамчун 

иљрокунанда баромад мекунад. Хусусияти ташкилии фаъолияти ин шахсон пеш аз 

њама дар амалї намудани ањд бо шахси сеюм аз љониби онњо ифода мегардад, ки 

тибќи он охирон уњдадор мешаванд пурра ё ќисман уњдадории онњоро дар назди 

тамошобинон иљро намоянд. Мањз дар ќабул намудани уњдадории ба амал 

баровардани њама љараёни омоодагї ва гузаронидани чорабинии консертї аз 

љониби миёнрав-ташкилкунанда моњияти фаъолияти он иборат аст. Миёнрав, ки 

тарафи шартнома мебошад худ ба тамошобинон хизмат намерасонад, зеро барои 

ин воситаи лозимиро доро намебошад, бинобар ин ў маљбур аст ба кўмаки 

шахсони сеюм, ки воќеан уњдадории ўро иљро мекунанд, мешитобад. Имконияти 

љалб намудани шахси сеюм ба иљроиши уњдадории бегона – ќоидаи умумї 

 
172 Петров А.И. Договор возмездного оказания консультационных услуг: дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2008. - С. 85. 
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мебошад, њатман иљроиши шахсї – истисно аз ќоида мебошад. Охирон бояд дар 

ќонун, дигар санадњои њуќуќї пешбинї гардад, аз шарти уњдадорї ё моњияти он 

барояд (ќ. 1 м. 343 КГ ЉТ). Моддаи 799 КГ ЉТ уњдадории иљроиши шахсии 

уњдадорињои хизматрасониро пешбинї мекунад, агар дар шартнома чизи дигар 

пешбинї нагардида бошад. Гарчанде шартнома бо тамошобин, ки шакли он 

чипта мебошад, оиди он, ки ќарздор иљроиши уњдадориро ба шахси сеюм вогузор 

мекунад ишорае нест, чунин мешуморем, ки ќоидаи мазкур бояд дар санади 

меъёрии њуќуќї, ки хизматрасонии фарњангиро ба танзим медарорад, дарљ карда 

шавад ва ќабул намудани сунин санади меъёрии ҳуқуқӣ зарур аст. Ба сифати 

миёнарав-ташкилкунанда метавонад шахси њуќуќї, ки барои он фаъолияти 

мазкур шакли ба даст овардани даромад мебошад, баромад кунад. Баъзан онњо бо 

иљрокунандагони бевосита аз номи дигар шахс бо муносибат баромад мекунанд, 

ки барои он пешакї шартномаи миёнаравї мебанданд. Фаъолияти чунин 

ташкилотњо дар ВАО васеъ реклама карда мешавад.     

Миёнарав-ташкилотчиён метавонанд соњибкорони инфиродї бошанд, ки 

фаъолияти худро бе таъсис додани шахси њуќуқї ба амал мебароранд. Онњо њуќуќ 

доранд њама фаъолияти соњибкориро аз лањзаи ба сифати соњибкори инфиродї  ба 

ќайди давлатї гузоштан ба амал бароранд. Нисбати соњибкорони инфиродї 

ќоидаи КГ татбиќ мегардад, ки фаъолияти ташкилотњои тиљоратиро ба танзим 

медарорад. Мутобиќи м. 1 КГ фаъолияти соњибкорї фаъолияти мустақили ба 

таваккали худ амалишавандаест, ки барои мунтазам ба даст даровардани 

фоида равона карда шудааст. Мутаносибан шахси воќеї метавонад ба 

сифати миёнарав-ташкилотчї баромад кунад, танњо агар минбаъд фурўши 

чиптањоро барои чорабинињои консертї ба наќша нагирад.  

Фармоишгар тибќи шартномаи тадќиќшаванда инчунин метавонад Љумњурии 

Тољикистон ва маќомотњоии мањаллї – дар чорчўбаи ташили чорабинињои сатњи 

дахлдор баромад кунад. Ваќте субъектони дар боло зикргардида њамчун 

фармоишгар баромад мекунанд, пас шартнома оиди иљроиши шахси сеюм љой 

дорад, зеро барои тамошобин чорабинї ройгон мебошад.   

Аз таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарњангї дар сатњи муайян 

сохтори робитањои шартномавї, њуќуќ ва уњдадоррињо, ки аз рўи  уњдадорињои аз 
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шартномаи хизматрасонї бавуљудомада ва иљроиши он вобаста аст. Ба таркиби 

субъективии шартномаи хизматрасонии фарњангї аз як тараф театр, филармония, 

сирк, кинотеатр, осорхона, толори намоишї (галерея), боѓи њайвонот ва ѓайра, аз 

тарафи дигар бошад шањрванд дар хизматрасонии хусусияти фарњангидошта 

истеъмолкунанда номида мешавад, дохил мешаванд. Ба театр, филармония, сирк – 

хизматрасонї дар намуди омодагї, ташкилкунї ва намоиши спектаклњо, консертњо, 

гузаронидани шабнишинињои эљодї, фестивалњо, озмунњо, дигар намоишњои оммавї, 

ташкили шабнишинињо дохил мешавад.  Ба ташкилотњои кино-видео-намоишї – 

ташкил ва намоиш додани кино ва видеофилмњо, ки барои намоиши оммавї таъин 

шудааст, дохил мешавад. Ба осорхона, толори намоишї, боѓи њайвонот – ташкил ва 

намоиши объектњои махсус омодагардида ба маќсадњои маърифатнокї, фарњангию 

фароѓатї ва иттилоотї дохил мешавад. Њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо вобаста аз 

намуди хизмарасонии хусусияти фарњангї дошта, ба вуљуд меоянд.    

 

2.3. Њимояи њуќуќи истеъмолкунандагони хизматрасонии фарњангї ва 

љавобгарии шартномавии тарафњои шартнома 

 

Яке аз шартњои муњими шартномаи хизматрасонии муздноки фарҳангӣ 

ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва тадбиқи љавобгарї барои иљро накардан 

ё иљрои номатлуби уњдадориҳои шартномавӣ мебошад.  

Истеъмолкунандаи хизматрасонии фарҳангӣ ҳуқуқ дорад: 

- ба маърифатнокӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон; 

- ба маълумот доир ба мол (кор, хизматрасонӣ) ва ҳамчунин доир ба 

истеҳсолкунандагони (иҷрокунандагони, фурўшандагони) он; 

- ба дастрасӣ ба иттилоот дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон;  

- ба бехатарии мол (кор, хизматрасонӣ); 

- ба интихоби озоди мол (кор, хизматрасонӣ); 

- ба иваз намудани моли дорои сифати номатлуб; 

- ба иваз намудан ё баргардондани моли дорои сифати номатлуб;  

- ба сифати муносиби мол (кор, хизматрасонӣ); 

- ба ҷуброни пурраи зараре (зиёне), ки бинобар нуқсони мол (кор, 
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хизматрасонӣ) расидааст; 

- ба суд ва дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ барои ҳимояи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои худ муроҷиат намояд;  

- ба таъсис додани иттиҳодияҳои ҷамъиятии истеъмолкунандагон; 

- ба пешниҳод кардани таклифу дархостҳо оид ба беҳтар кардани сифати 

мол (кор, хизматрасонӣ) ба истеҳсолкунанда (фурўшанда). 

Дар асоси моддаи 12 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 

тарзҳои ҳимояи ҳуқуқ пешбинӣ гардидааст: 

- эътирофи ҳуқуқ; 

- барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва 

пешгирӣ намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё барои вайрон 

кардани он таҳдид менамоянд; 

- беэътибор донистани аҳдҳои мавриди баҳс ва истифодаи оқибатҳои 

беэътибор донистани он, истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани аҳдҳои 

беэътибор; 

- беэътибор донистани санади мақоми давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ; 

- худҳифозаткунии ҳуқуқ; 

- водор намудан ба иҷрои уҳдадориҳо дар шакли асл (натура); 

- рўёнидани товони зиён; 

- ситонидани ноустуворона; 

- ҷуброни зарари маънавӣ; 

- қатъ кардан ё тағйир додани муносиботи ҳуқуқӣ; 

- аз ҷониби суд татбиқ нагардидани санади мухолифи қонун қабул 

намудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ; 

- бо роҳҳои дигари пешбининамудаи қонун. 

Дар мавриди поймол шудани ҳуқуқи истеъмолкунандаи хизматрасонии 

фарҳангӣ дар асоси шартнома ҷавобгарии гражданӣ бавуҷуд меояд. 

Масъалаи љавобгарии умумии гражданию њуќуќї дар адабиёти њуќуќї 
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мавриди тадќиќоти амиќ ќарор гирифт. Аз њама асосиаш кори В.А. Тархов173 

мебошад, ки дар он масъалањои умумии љавобгарии гражданию њуќуќї баррасї 

гардидааст. Љанбањои гуногун дар корњои Б.Т. Базилев,174 С.Н. Братус,175 Н.С. 

Малеин176 ва дигар муаллифон баррасї гардидааст.177 

Мањакњои асосии љавобгарии гражданию њуќуќї, ки онро аз намудњои дигари 

љавобгарии њуќуќї људо мекунад, инњо мебошанд:  

1) хусусияти молумулкї, яъне татбиќи љавобарї њама ваќт бо љуброни 

зарар, рўёнидани зарари расонидашуда, пардохти ноустуворона (љаримањо, 

пеняњо), љуброни зарари маънавї;  

2) љавобгарии як иштирокчии муносибатњои гражданию њуќуќї дар 

назди дигарон, њуќуќвайронкунанда – дар назди љабрдида, зеро муљозоти 

молумулкї, ки барои вайронкунии роњдодашудаи уњдадории шартномавї, 

маќсади барќароркунї ё љуброни њуќуќи поймолшудаи љабрдидаро дорад, 

зеро муљозот дар њуќуќи гражданї ба манфиати љабрдида мебошад. 

3) њадди љавобгарии гражданию њуќуќї бо хусусияти љуброншавнадгии 

он ва дар натиљаи ин зарурати љуброни баробари зарар ё зиён муайян карда 

мешавад, зеро маќсади татбиќ намудани љавобгарии гражданию њуќуќї дар 

барќарор намудани соњаи молумулкии тарафи љабрдида иборат аст;   

4) барои вайронкунињои якхела ба иштирокчиёни муомилоти 

молумулкї чорањои баробари љавобгарї татбиќ мегардад, аммо имкони 

аќибгарди ба маќсади њимояи тарафи заифтари муносибатњои гражданию 

њуќуќї љой дорад ё ба шахсе, ки уњдадориро дар ваќти ба амал баровардани 

фаъолияти соњибкорї ба амал мебарорад, талаботи вазнинтар пешнињод 

мекунад.178 

Омўзиш оиди љавобгарии гражданию њуќуќї дар илми сивилистика марказї 

 
173 Ниг.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов, 1973. – 456 с. 
174 Ниг.: Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). – Красноярск, 1985. – 120 с. 
175 Ниг.: Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности // Советское государство и 
право. - 1973. - № 4; Он же. Юридическая ответственность и законность. Очерки теории. - М., 1976. - 215 с.; 
Он же. Юридическая ответственность и сознание долга // Вопросы теории государства и права. – Саратов, 
1983. – 42-58. 
176 Ниг.: Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. - 1994. - 
№ 6. – С. 12-22. 
177 Ниг.: Белякова A.M. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика. - 
М., 1986. - 325 с.; Варул П.А. Методические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. 
– Таллин, 1986.  
178 Ниг.: Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1998. - С. 492-493. 
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мебошад, ба омўзиши моњияти он сивилистон дар давоми якчанд садсолањо машѓул 

мебошанд.179 

Дар энсиклопедияи њуќуќї мафњуми «љавобгарӣ» чунин омадааст: 

«Љавобгарии гражданї – яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї мебошад, ки бо 

меъёрњои њуќуќи гражданї муќаррар гардидааст, оќибати њуќуќии иљро накардани 

уњдадорињои пешбининамудаи њуќуќи гражданї аз љониби шахс мебошад, ки ба 

вайрон кардани њуќуќњои субъективии граждании тарафи дигар алоќаманд 

мебошад. Љавобгарии гражданї дар табиќи чорањои таъсирраасонии 

муќаррарнамудаи ќонун ё шартнома нисбати њуќуќвайронкунанда (ќарздор) ба 

манфиати шахси дигар (кредитор) ифода мегардад, ки барои ў оќибатњои манфї, 

аз љињати иќтисодї оќибати номусоиди «хусусияти молумулкидоштаро» ба бор 

меорад»: љуброни зарар, пардохти ноустуворона (љарима, пеня), љуброни зиён». 

Дар адабиёт мафњуми «љавобгарї» якчандхел муайян карда мешавад.  В.П. 

Грибанов љавобгарии гражданию њуќуќиро њамчун яке аз шаклњои маљбуркунии 

давлатї мефањмад, ки бо татбиќ намудани муљозоти хусусияти молумулкидошта 

алоќаманд аст, ба барќарор намудани њуќуќњои поймолгардида равона аст ва 

муносибатњои муътадили иќтисодии баробарњуќуќи иштирокчиёни муомилоти 

гражданиро њавасманд мегардонад.180 

Б.И. Пугинский ќайд мекунад, ки «гарчанде љавобгарї метавонад бо тартиби 

бебањс (ѓайридаъвої) амалї шавад ва њатто ихтиёран ба худ аз љониби ќарздор бо 

роњи пардохти маблаѓи ноустуворона ё зарар ба тарафи љабрдида гузошта шавад 

њам, ин хусусияти давлатию маљбуркунии онро таѓйир намедињад».181 

Ба аќидаи М.И. Брагинский љавобгарї ин чорањои таъсиррасонии 

молумулкии бо ќонун муќарраргардида ба ќарздор барои вайрон кардани 

уњдадориаш мебошад. Ќарздор уњдадориро вайронкарда ба њисоб меравад, 

агар ў онро иљро накарда бошад ё ба таври дахлдор иљро накарда бошад. 

О.С. Иоффе дар мафњуми худ дар зери љавобгарии гражданию њуќуќї 

муљозот барои њуќуќвайронкуниро мефањмад, ки ба вайронкунда оќибати манфї 

 
179 Ниг.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Л., 1955. – 310 с.; Грибанов В.П. 
Осуществление и защита гражданских прав. - М., 2000. - 410 с. 
180 Ниг.: Гражданское право. Том 1: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1998. - С. 
172-173. 
181 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. - М.,1984. - С. 137. 
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дар намуди мањрум намудани њуќуќи граждании субъективї ё вогузор намудани 

љавобгарии гражданию њуќуќии нав ё иловагиро ба бор меорад.182 

Љавобгарии гражданию њуќуќї молумулкї мебошад, хусусияти љубронї 

дорад, маќсади барќароркунии њуќуќњои молумулкии поймолгардидаи кредитор 

ва маљбуркунии ќарздор ба иљрои уњдадории тибќи ќонун ё шартнома ба ў 

вогузоршуда ва бо њамин барќарор намудани њуќуќи субъективии поймолгардидаи 

кредиторро дорад.183 

Ба љавобгарї барои вайрон намудани уњдадорї боби 24 КГ ЉТ бахшида 

шудааст. Дар зери зиён дар моддаи 424 КГ ЉТ харољоте фањмида мешавад, ки 

шахси ҳуқуқаш вайронгардида масраф намудааст ё бояд барои барқарор 

намудани ҳуқуқи вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб 

гардидани молу мулки ӯ (зиёни воқеӣ), инчунин даромади ба даст наомадае, 

ки ин шахс, агар ҳуқуқаш вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии 

аҳдҳои гражданӣ метавонист ба даст оварад (фоидаи аз дастрафта). Дар 

муносибатњои њуќуќии тарафњо тибќи шартномаи хизматрасонии муздноки 

консертї низ метавонад зиён (зиёни воќеї ва фоидаи аз дастрафта) љой дошта 

бошад. Агар њунарманд ба баромад наомада бошад, пас ташкилотчии он он 

маблаѓњоеро, ки ў метавонист аз фурўши чиптањо ба тамошобинон (фоидаи 

аздастрафта), инчунин пардохт барои иљораи толор ва дигар масъалањои 

ташкилї (зиёни воќеї) аз даст медињад. Ё миёнарав-ташкилотчї уњдадории 

худро иљро накард ва чорабиниро ба таври дахлдор омода накард, ки дар 

натиља он баргузор нашуд, њунарманд бошад ба сањна баромада натавонист 

ва мутаносибан мукофот нагирифт. Дар ин њол низ аз даст додани фоида љой 

дорад. Ќарздор уњдадор аст зарареро, ки дар натиљаи иљро накардан ё ба 

таври номатлуб иљро намудани уњдадорї расонида шудааст, љуброн намояд 

(ќ.1 м. 423 КГ ЉТ). Баъзе мисолњои иљрои номатлуби уњдадориро аз љониби 

тарафи шартномаи тадќиќшаванда меорем. Масалан њунарманд бар ивази 

консерти жавомдори ваъдашуда, танњо якчанд суруд иљро карду халос. Дар 

таљриба чунин дар он ваќт вомехўрад, ки баромади ситорањои эстрада бояд ду 

соат гузарад ва бояд хеле барваќттар ба анљом рассад. Ё њунарманд дар њолати 
 

182 Ниг.: Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975. - С. 97. 
183 Ниг.: Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. - М., 1995. -  С. 194. 
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мастї ба сањна мебарояд, ки бозњам ба иљроиши дахлдори барномаи консертї 

монеа мешавад. Њолатњое мешаванд, ки мукофоти њунарманд аз фоизњо, аз 

арзиши чиптањо иборат мебошад, яъне аз шумораи тамошобинон вобаста аст. 

Дар ин њолат агар ташкилкунандаи консерт толори консертии дар якљоягї дар 

шартнома пешбинигардида, ки аз њазор тамошобин камтар љой дорад, бинои 

хеле тангтарро ба иљора гирад, пас ў ба тарафи дигар низ зиён мерасонад, зеро ў 

наметавонад он даромадеро, ки метавонист ба даст орад, гирад.       

Шарти зарурї барои љуброн кардани зиён инњо мебошанд: рафтори 

зиддињуќуќї ва гуноњи ќарздор,184 инчунин мављудияти зиён ва робитаи сабабї 

байни рафтори зиддињуќуќї ва зиёни фарорасида. 

Рафтори зиддињуќуќї чунин рафторест, ки меъёри њуќуќро новобаста аз он, ки 

њуќуќвайронкунанда оиди нодурустии рафтори худ медонист ё не, вайрон мекунад. 

Инчунин рафтори зиддињуќуќї ин чунин рафтори ќарздор мебошад, ки ба талаботи 

ба иљроиши дахлдори уњдадорї пешнињодгардида номувофиќ мебошад. Мутобиќи 

ќонунгузории гражданї талаботе, ки ба иљрокунии уњдадорї пешнињод гардидааст, 

на танњо дар ќонун ва дигар санадњои њуќуќї, анъанањои муомилоти корї ё дигар 

талаботњои одатан пешнињодшаванда дарљ гардидааст, балки дар худи асосњои 

пайдоиши уњдадорї низ дарљ гардидааст. Мутаносибан агар уњдадорї аз шартнома 

бар ояд, пас рафтори ќарздор зиддињуќуќї эътироф мешавад, ки шарти шартномаро 

вайрон кардааст.185 Њамин тавр агар њунарманд шарти шартномаро оиди ваќти дар 

сањна будан ё таркиби репертуарии баромади худ ё дигар шартњо иљро накунад, 

пас амали ў њамчун рафтори зиддињуќуќї эътироф мешавад. Агар ташкилкунандаи 

баромад банди созишномаро оиди ташкили муњофизати дахлдори ситорањои 

эстрада, оиди њаљми сањна ё дигар шарт вайрон кунад, пас амали ў низ зиддињуќуќї 

эътироф мегардад.   

Боз яке аз шарти зарурї барои љуброн намудани зиён гуноњи ќарздор 

мебошад, ки дар худ чунин муносибати равонии шахсро ба рафтори зиддињуќуќии 

худ дарбар мегирад, ки дар беэњтиромї ба манфиати љамъият ё шахсони алоњида 

 
184 Ниг.: Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве // Правоведение. - 1957. 
- № 1. – С. 65-76; Кун А.П. Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного 
гражданину актами власти // Правоведение. - 1994. - № 3. – С. 91-95; Малеин Н.С. Вина - необходимое условие 
имущественной ответственности // Советское государство и право. - 1971. - № 2. – С. 28-35. 
185 Ниг.: Гражданское право. Том 1: учебник / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – Изд. 5-е, перераб. и 
доп. – М., 2001. - С. 553. 
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ифода мегардад.186 Чунин ба назар мерасад, ки шарти шартномаи хизматрасонии 

муздноки консертиро вайрон намуда, тарафи гунањгор дар навбати аввал ба 

манфиати тамошобинони зиёд беэњтиромї мекунад. 

Агар дар њолатњои алоњидаи њалли масъалањо оиди робитаи сабабї 

мушкилиро ба вуљуд орад,187 пас аз рўи шартномаи тадќиќшаванда бисёртар он 

маълум аст. Зеро агар ташкилкунандаи баромад ё њунарманд уњдадорињои худро ба 

таври дахлдор иљро менамуданд, пас тарафи шартнома зиён намедид. Њамин тавр 

дар њолати мављуд будани зиён ва шартњои дарљгардида, љавобгарии ќарздор фаро 

мерасад.  

Мутобиќи КГ ЉТ агар шахси дигари дар шартнома ё ќонун 

пешбининаградида уњдадории худро дар ваќти ба амал баровардани фаъолияти 

соњибкорї иљро накарда бошад ё ба таври номатлуб иљро карда бошад, љавобгар 

мебошад агар исбот насозад, ки иљроиши дахлдор дар натиљаи ќуввањои 

рафънопазир, яъне њолатњои фавќулодда ва рафънопазир ѓайриимкон гардидааст.  

Чунин њолат «форс-мажор» ё «њолатњои форс-мажор» номида мешавад.  

Мафњуми «ќувваи рафънопазир» дар таљрибаи њуќуќї аз њуќуќи римї оѓоз 

мегардад. Дар шакли лотинї он њамчун «vis-major», бо фаронсавї - «force-

majeure» маънидод мешавад.  

Ба њолати ќувваи рафънопазир њам падидањои табиї (заминљунбї, обхезї, 

тўфонњо, тундбод, тарма ва ѓ.), њам њодисањои љамъиятї (амалњои њарбї, ки амал 

намуданро манъ мекунад, ки дар уњдадорї дарљ гардидааст, масалан, мањдуд будани 

мусофиркашонї ба самтњои муайян) дохил мешавад.  

Њамзамон мутобиќи ќонунгузории амалкунанда тарафи шартнома бояд 

њама имкониятњоро барои иљрои уњдадории ба ў вогузошташуда истифода 

барад ва њуќуќ надорад фаро расидани њодисаро, ки њамчун далел ба иљро 

нашудани уњдадорї хизмат мекунад, ѓайрифаъолона интизор шавад. Агар тараф 

тавонад уњдадорињои худро бо роњи содир намудани ягон амали оќилона иљро 

намояд, ки дар чунин њолатњо метавонад њамчун ивази иљроиш, ки дар 

шартнома пешбинї шудааст, баррасї шавад, пас он чунин чорањоро 

 
186 Ниг.: Гражданское право. Том 1: учебник / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – Изд. 5-е, перераб. и 
доп. - М, 2001. - С. 559. 
187 Ниг.: Њамон  љо. - С. 554. 
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наандешида, наметавонад ба озод шудан аз љавобгарї умед бандад.    

Њамин тавр, вайронкунанда бояд њуљљатан тасдиќ намояд, ки њолати ба 

иљроиш монеашаванда ба он нигоњ накарда, ки аз љониби онњо њама чорањои 

зарурї ва оќилона барои бартараф кардани он ё пешгирї кардани фаро расидани 

оќибатњои зарарнок андешидаанд, фаро расидааст, яъне хусусияти 

пешгиринашавандаро дорад.  

Дар КГ ҶТ махсусан њолате ќайд шудааст, ки ба ќувваи рафънопазир ворид 

намешавад, чунин маъно дорад, ки онњо шахсро аз љавобгарї озод намекунад.188 

Чунин њолатњо сетоанд: вайрон кардани уњдадорї аз тарафи контрагентњои 

ќарздор, дар бозор набудани молњои барои иљроиш зарурї, ки ба иљрокунанда 

зарур буданд ва набудани маблаѓњои зарурї дар ќарздор барои ба даст овардани 

моддањо ва таљњизотњои зарурї. 

Мутобиќи м. 432 КГ ЉТ, м. 800 КГ ЉТ оќибати ѓайриимкон будани иљроишро 

бо назардошти гуноњи ин ё яке аз онњо байни тарафњо таќсим мекунад. 

Варианти якум њолатеро дарбар мегирад, ки ѓайриимкон будани иљроиш бо 

гуноњи фармоишгар фаро расидааст. Пас ба ў њама оќибати чунин ѓайриимкон 

будан вогузор карда мешавад.  

Варианти дуюм ба оќибати ѓайриимкон будани иљроиш бахшида мешавад, 

ки «аз рўи њолате, ки њељ яке аз тарафњо љавобгар намебошанд» пайдо мешавад. 

Бо њамин соњаи амали меъёрњои дахлдор васеъ карда шудааст: он оќибатњои 

муайянро на танњо бо гунањгорон, балки бо дигар амалњои дигар низ алоќаманд 

мекунанд, ки барои он тараф љавобгар мебошад.  

Чунин ба назар мерасад, ки ифодаи «њолате, ки барои он њељ яке аз тарафњо 

љавобгар нест» васеътар тафсир намудан мумкин аст бо назардошти он, ки чунин 

њолат метавонад ќувваи рафънопазир бошад. Мутобиќи КГ ЉТ харољот дар худ 

зиёнњои гуногунро ифода мекунад, љуброни зиён бошад ба сифати шакли асосии 

љавобгарии гражданию њуќуќї баррасї мешавад. Њамин тавр КГ ЉТ љавобгарии 

«аз њад зиёди» фармоишгарро дар намуди љуброн намудани зиён дарљ намудааст, 

ки на танњо бегуноњии ў, балки њама дигар њолатњоро, ки барои он њељ яке аз 

тарафњо љавобгар нестанд, бартараф намекунад. Чунин мавќеи ќонунгузор ба 

 
188 Ниг.: Завидов Б.Д. Отдельные проблемы ответственности сторон в возмездном договоре // Юрист. - 1998. 
- № 10. – С.  41-43. 
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принсипи умумии љавобгарии гражданию њуќуќї мухолифат мекунад, ки ба 

сифати асоси пайдоиш гуноњро пешбинї мекунад, бар замми ин бо ќонунгузорї 

оид ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ягон хел мувофиќа намешавад. Бар 

муќобили муќаррароти мазкур Н.А. Баринов гуфтааст, ки пешнињод мекунад 

меъёри мазкур аз КГ хориљ карда шавад.189 Њолатњо танњо бо он мувофиќ 

мешавад, ки меъёри КГ диспозитивї мебошад, мутаносибан дар шартнома ё ќонун 

метавонад чизи дигар пешбинї карда шавад.190 

Инчунин КГ «Яктарафа рад кардан аз иљрои шартномаи хизматрасонии 

пулакї» диќќатро љалб мекунад, ки дар он аз рўи моњият даст кашидан аз 

принсипи иљроиши воќеии уњдадорї аз рўи хизматрасонї дарљ гардидааст. Он чї 

ки ба фармоишгар тааллуќ дорад, пас даст кашгидани ў аз шартнома бо тартиби 

яктарафа шубњаро ба миён намеорад. Имконияти ба ў пешнињодгардидаи даст 

кашидан аз хизматрасонї адолатнок ва асоснок мебошад, зеро он ба имконияти 

амалисозии њуќуќи мутлаќи шањрванд ба тањсил, истироњат ва ба таври озод 

ихтиёрдорї намудани неъматњои ишорашуда мусоидат мекунад. Ба иљрокунанда 

додани њуќуќ ба яктарафа даст кашидан аз иљроиши шартномаи хизматрасонї бо 

якчанд сабабњо нодуруст мебошад. Якум, шартномаи хизматрасонии пулакї – ин 

шартномаи оммавӣ мебошад, ки ба он ќонунгузорї оиди њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон пањн мегардад, дар робита бо он чи тавр асоснок ќайд 

мекунанд баъзе муаллифон, њуќуќ ба даст кашидан аз иљрокунандаи шартнома 

моњияташро гум мекунад, зеро «иљрокунандае, ки аз хизматрасонї даст кашидааст, 

бо талаби фармоишгар уњдадор аст њамон ваќт аз нав шартнома бандад». Дуюм – 

њуќуќи иљрокунанда ба яктарафа даст кашидан аз иљрокунии хизматрасонї, ки дар 

ќонун дарљ гардидааст бештар дар шароити на онќадар хуб ташаккулёфтаи бозори 

хизматрасонї бо назардошти он, ки бисёре аз чунин шаклњои хизматрасонї 

бењамто боќї мемонанд (масалан дар соњаи тиб) ва рад кардан аз пешнињоди он 

метавонад манфиати фармоишгарро хеле поймол гардонад, бармањал мебошад.191 

Чунин мешуморем, ки меъёр бояд хусусияти диспозитивї дошта бошад ва ба 

 
189 Ниг.: Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект): монография. - Саратов, 2001. - С. 156. 
190 Ниг.: Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. - Набережные 
Челны: Изд-во Камского гос. политехн. ин-та, 2003. - С. 147-148. 
191 Ниг.: Шевчук С.С. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершенствования // 
ЖРП. - 2001. - № 2. - С. 37-39. 
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таври зерин ташкил шавад: «Иљрокунанда њуќуќ дорад аз иљроиши шартномаи 

хизматрасонии пулакї танњо бо шарти ба пуррагї љуброн намудани зиён ба 

фармоишгар даст кашад, агар дар ќонун ё дигар санадњои меъёрию њуќуќї 

тартиби дигар пешбинї нагардида бошад».  

Љанбаи иљтимоию њуќуќии талаботи шањрвандонро баррасї намуда, чунин 

ба назар мерасад, ки танњо ба тањлили масъалањои баррасишуда, ки ба таъмини 

њуќуќии ќонеъ намудани талаботњои шањрвандон ба хизматрасонї равона аст, 

мањдуд шудан лозим нест. Муњимтараш масъалаи њимояи њуќуќ ва манфиатњои 

шањрвандон – истеъмолкунандагони хизматрасонї мебошад.192 Аз љониби бисёр 

муаллифон ќайд мешавад, ки дар њељ як мамлакати мутамаддин истеъмолкунанда 

чунин бењимоя намебошад.193 

Оид ба љавобгарии тарафњои шартномаи хизматрасонии консертї њарф зада, 

ќайд намудан лозим аст, ки зиён бисёртар ба тарафи заифи шартнома – ба 

истеъмолкунанда-тамошобин расонида мешавад. Ин чунин фањмонида мешавад, 

ки тамошобинон чиптањоро ба консертњои дахлдор харидорї намуда аллакай 

наметавонанд ба иљроиши босифати хизматрасонии консертї ва умуман – ба 

иљроиши онњо таъсир расонанд. Њунарманд-иљрокунанда ё коллективи 

иљрокунандагон сариваќт мукофот мегиранд, ки чун ќоида ќисми маблағеро 

ташкил мекунад, ки ташкилкунанда аз фурўши чиптањо ба тамошобинон ба даст 

овардааст. Мутаносибан дар њолати баргузор нашудани чорабинињо дар навбати 

аввал соњаи молумулкии тамошобин зарар мебинад. Њимояи њуќуќи субъективї 

ва манфиатњои ќонунї – ин фаъолияти маќомотњои давлатї ва ташкилотњои 

љамъиятї оиди маљбуран ба амал баровардани њуќуќ дар муносибатњои њуќуќии 

мушаххас мебошад. Инчунин худмуњофизатии шањрвандон роњ дода мешавад.194 

«Дар робита бо ин гуфтањо, њимояро њамчун фаъолияти маќомоти 

ваколатдор ё шахс (шањрванд) оиди маљбуран ба амал баровардани њуќуќи 

 
192 Ниг.: Баринов Н.А. Услуги. - Изд. 2-е, доп. - Саратов: Изд-во «Надежда», 2003. - С. 33. 
193 Ниг.: Коршунов Н.М., Товмасян А.Р. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ и услуг. - Н.Новгород, 1998. - С. 3-5; Ростовцева Н. У потребителей – новые права, у продавцов - 
обязанности // Российская юстиция. - 1996. - № 4. - С. 35-36. 
194 Ниг.: Парций Я. О защите прав потребителей // Хозяйство и право. - 1993. - № 6. – С. 22-31; Пырх А.И. 
Понятие и способы самозащиты прав потребителя // Актуальные проблемы науки и практики 
коммерческого права: сб. науч. тр. Вып. 2. - СПб., 1997; Игнатенко Г.В. Конвенция о защите прав и 
основных свобод в российской правовой системе: реальности и перспективы // Московский журнал 
международного права. - 1997. - № 3. – С. 56-59.  
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субъективии граждании поймолгардида ва манфиатњои ќонунї бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонун ва тарзњои муайяннамудаи њимоя муайян намудан 

мумкин аст.  

Тартиб ва тарзњои умумии њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 

субъективии гражданї дар моддаи 12 КГ дарљ гардидааст. Мутобиќи ин модда ду 

тартиби асосї – умумї ё судї ва маъмурї ё махсусро људо карда мешавад. Бо 

тартиби умумї њимоя инчунин аз љониби судњои арбитражї, судњои њакамї, дар 

њолати пешбининамудаи ќонун бошад, судњои рафиќона, аз љониби иттифоќњои 

касаба ва дигар ташкилотњои љамъиятї ба амал бароварда мешавад. Бо тартиби 

маъмурї дар њолати пешбининамудаи ќонун, њимояро маќомоти њокимияти 

давлатї ва идоракунї ба амал мебарорад. 

Тарзњои зерини њимояи њуќуќ вуљуд дорад: эътирофи ҳуқуқ, барқарор 

намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирӣ 

намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё барои вайрон  кардани он 

таҳдид менамоянд,  беэътибор донистани аҳдҳои мавриди баҳс ва истифодаи 

оқибатҳои беэътибор донистани он, истифодаи оқибатҳои беэътибор 

донистани аҳдҳои беэътибор, беэътибор донистани санади мақоми давлатӣ ё 

мақоми ҳокимияти маҳаллӣ,  худмуҳофизаткунии ҳуқуқ, водор намудан ба 

иҷрои уҳдадориҳо дар шакли  асл (натура), рўёнидани товони  зиён,  

ситонидани ноустуворона, ҷуброни зарари  маънавӣ, қатъ кардан ё тағйир 

додани муносиботи ҳуқуқӣ, аз ҷониби суд татбиқ нагардидани санади 

мухолифи қонун қабул намудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бо роҳҳои дигари пешбининамудаи қонун». 

Маќомотњои судї тарзњои гуногуни њимояи њуќуќи шањрвандонро татбиќ 

мекунанд. Баррасї ва њалли дуруст ва сариваќтии парвандањои гражданї ба 

маќсади њимояи манфиатњои шањрвандон яке аз вазифањои муњими 

истењсолоти гражданї мебошад. Даъвои гражданї яке аз воситањои њимоя 

мебошад. Пешнињод кардани даъво мављудияти талаботи бањсноки моддию 

њуќуќиро маънидод мекунад. Ќонунгузории мо ба амал баровардани њуќуќро ба 

даъво эътироф мекунад ва кафолат медињад. Њуќуќ ба даъво ин њуќуќ ба маљбуран 

ба амал баровардани талабот ба воситаи суд мебошад. Њуќуќ ба даъворо бо њуќуќ 
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ба њимоя, ки маќсадаш њал кардани бањс аз рўи моњият мебошад, омехта намудан 

лозим нест.  Њимояи њуќуќњои субъективии шахрвандон метавонад бо тартиби 

маъмурї низ ба амал бароварда шавад.195 

Дар соњаи хизматрасонии фарњангию намоишї, аз он љумла хизматрасонии 

консертї, ваќте зарур аст ба тамошобин маблаѓи чиптаро бинобар барпо 

нагардидани чорабинињо бо баъзе аз сабабњо ќисми њолатњо мебошад. 

Бисёртар мушкилї дар баргардонидани маблаѓ ба тамошобинон аз он пайдо 

мешавад, ки ташкилкунандагони чорабинињо аллакай ќисми маблаѓи аз фурўши 

чиптањо бадастомадаро ба сифати мукофот ба  суратњисоби дахлдори бонкии 

њунармандон мегузаронанд. Сабаб дар талаби иљрокунандаи бевоситаи 

хизматрасонии тадќиќшаванда оиди пешпардохти пурра барои чорабинии 

дарпешистода ифода мегардад. Чунин мешуморем, ки дар ќоидаи хизматрасонии 

пулакии консертї, ки ќабул намудан зарур аст, бояд меъёре дарбар гирад, ки 

њисоббаробаркунии ќатъї бо њунарманд пас аз иљроиши дахлдори уњдадорї аз 

љониби ў тибќи шартномаро дарбар гирад. Ин имкон медињад њуќуќи 

тамошобинро ба баргардонидани маблаѓи ба чипта сарфшударо дар њолати бекор 

кардани чорабинии консертї њимоя намоянд.   

Њимояи тамошобинон пеш аз њама бо Ќонун «Дар бораи њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон» ба амал бароварда мешавад. Ќайд намудан лозим аст, 

ки баъзе њуќуќдонњо зарурати чунин њуљљати меъёрию њуќуќиро пешакї то 

ќабули он дарк намуданд.  Инак Н.А. Баринов њанўз дар моњи декабри соли 

1984 дар конференсияи илмию амалї дар шањри Звенигород бо пешнињод оид ба 

зарурати ќабули ќонун дар бораи таъмин ва њимояи њуќуќи шањрванд баромад 

намуд.196 

Танњо пас аз њашт сол чунин ќонун ќабул шуд ва номи «Дар бораи њимояи 

њуќуќи истеъмолкунандагон»-ро гирифт.  

Дар дебочаи ин ќонун муќаррар шудааст, ки он «муносибатњои байни 

истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон, иљрокунандагон, 

фурўшандагонро њангоми фурўши мол (иљрои кор, хизматрасонї) ба танзим 

 
195 Ниг.: Баринов Н.А. Услуги. - Изд. 2-е, доп. - Саратов: Изд-во «Надежда», 2003. - С. 33-35. 
196 Ниг.: Баринов Н.А. О необходимости принятия закона об обеспечении и охране прав граждан 
потребителей // Гражданское право и экономика: сб. материалов научной конференции, 18-20 декабря 1984 
года, г. Звенигород. - М.: Изд-во ИГП АН СССР, 1985. - С. 122-125. 
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дароварда, њуќуќи истеъмолкунандагонро барои харидани моли (кори, 

хизматрасонии) дорои сифати муносиб ва барои њаёту саломатии 

истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид ба мол (кор, 

хизматрасонї) ва истењсолкунандагони (иљрокунандагони, фурўшандагони) 

он, њимояи давлатї ва љамъиятии манфиати онњоро муќаррар ва тарзи 

татбиќи ин њуќуќњоро муайян мекунад». Дар ин љо мафњумњои асосии дар ин 

Ќонун истифодашаванда дода шудааст. Масалан истеъмолкунанда, ки дар 

тибќи он «шахси воќеї ё њуќуќиест, ки ният дорад мол (иљрои кор, 

хизматрасонї) – ро фармоиш дињад ё харидорї намояд, ё худ онњоро танњо 

барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом додани 

фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, истифода намояд». 

Иљрокунанда номида мешавад «ташкилоте, ки новобаста аз шакли моликият, 

инчунин соњибкори инфиродие, ки корро барои истеъмолкунандагон тибќи 

шартномаи бемузд ё музднок иљро мекунанд ё хизмати онњоро ба љо 

меоваранд», инчунин як ќатор дигар мафњумњо. Дар моддаи 10 ин ќонун иттилоот 

оид ба мол (кор, хизматрасонї) бахшида шудааст. Банди 2 моддаи мазкур номгўи 

зарурии унсурњои чунин иттилоотро дарбар мегирад, зарурати нишон додани 

масалан «нарх бо рубл ва ба дасттовардани мол (кор, хизматрасонї)», «шахси 

мушаххас, ки корро иљро мекунад (хизмат мерасонад) ва иттилоот оиди он агар 

ањамият дошта бошад, вобаста аз хусусияти кор (хизматрасонї) ва ѓайраро ифода 

мекунад. «Агар њангоми бастани шартнома ба истеъмолкунанда оид ба мол 

(кор, хизматрасонї) имконияти фавран ба даст овардани маълумот муњаё 

карда нашуда бошад, вай њуќуќ дорад аз фурўшанда (иљрокунанда) товони 

зарареро талаб намояд, ки дар натиљаи саркашии беасос аз бастани 

шартнома расидааст ва агар шартнома баста шуда бошад, онро дар мўњлати 

муносиб бекор кунад ва баргардонидани маблаѓи барои мол (кор, 

хизматрасонї) пардохташуда ва љуброни дигар зарарњоро талаб намояд». 

Мањз њуќуќи тамошобин ба гирифтани иттилоот оид ба истифодаи 

фонграмма баъзан вайрон мешавад. Агар иљроикунандагон ва колективњои 

мањаллї ва на онќадар машњур бисёртар бо овози худ сароянд, пас нисбати 

ситорањои эсрада дар эълонҳо иттилоот намебинем, ки фонограмма истифода 
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мешавад ё не, онњо бисёртар мањз чунин кор мекунанд.  

Чи тавре И.И. Пригожий ќайд мекунад, дар давраи азнавсозї, роњро ба 

таъсис додани  шаклњои алтернативии фаъолияти ташкилоти консертї, пурзўр 

намудани тиљоратикунонии санъат, махсусан ба шоу-бизнеси мусиќї кушод, дар 

майдонњои консертї, дар барномањои радио ва телевизион шумораи зиёди 

иљрокунандагон пайдо шуданд, ки мањсулоташон на он ќадар сифатнок аст. Дар 

айни замон дар ваќти мављуд будани маблаѓи пулї ва дастгоњњои замонавї дар 

шароити студия метавон бо иљрокунанда фонограммаи сифатнок, ки дорои на 

мањорати иљроишї ва на маълумотњои вокалї омода кунем.197 

Муносибатињои гуногуни одамон, ки ба шоу-бизнес, ба меъёре, ки 

нишон додани истифодаи фонограмма ишора мекунад муносибати бевосита 

доранд, мушоњида мешавад. 

Баъзе продюсерон ба истифодаи фонограмма љавобгў мебошанд. Инак, 

Юрий Айзеншпис – директори генералии ширкати продюсерии «Медиа-Стар» 

ќайд мекунад, ки ин дар консертњои дастаљамъона сазовор мебошад, бинобар ин 

ин консертњо буданд ва њастанд ва ягон мушкилї нест. Кори дигар ваќте 

њунарманд фонограммаи шахси дигарро истифода мебарад ваќте овози онњо садо 

намедињад, онњо танњо њамчун лўхтак дар сањна њастанд, чунин њам мешавад, мањз 

њамин поймолкунии њуќуќи истемъолкунанда мебошад.198 

Александр Толматский – директории генералии ширкати продюсерии 

«Медиа-Стар» чунин мешуморад, ки истифодаи фонограмма дар худ ягон оќибати 

њуќуќї намеорад. Ин исботнашаванда мебошад, инро санљида намешавад. Сатњи 

техникии имрўза ба њунарманд имкон медињад дабл-трек сарояд ин аллакай 

фонограмма намебошад. Ин њангоме, ки онњо аз болои фонограмма боз мехонанд 

ва инро санљидан хеле мушкил мебошад. 99% њунармандон дабл-трек месароянд. 

Њунармандон дар эълонњо нишон намедињанд, ки онњо бо фонограмма баромад 

мекунанд, инчунин барои он ки дар ќонун мафњуми фонограмма љой надорад.199 

Продюсер Игор Селиверстов чунин мешуморад, ки меъёри мазкур 

 
197 Ниг.: Пригожий И.И. Политика - вершина шоу-бизнеса. - М.: ООО «Алкигамма», 2001. - С. 81. 
198 Ниг.: Фонограмма: творческий прием или способ выживания на сцене? [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  http://www.fnr.ru/a__fonogr.phtml (дата обращения: 05.04.2019 г.). 
199 Ниг.: Фонограмма: творческий прием или способ выживания на сцене? [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  http://www.fnr.ru/a__fonogr.phtml (дата обращения: 05.04.2019 г.). 

http://www.fnr.ru/a__fonogr.phtml
http://www.fnr.ru/a__fonogr.phtml
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мубориза бо њунарманд мебошад. Кори зинда – ин нишондињандаи касбият 

нест.200 

Ба аќидаи И.Д. Кобзон меъёри мазкур «ба зиндагї дохил мешавад, зеро 

њама зарурати муносибати касбиро ба сањна, ба уњдадории худ ва ба 

шунавандагон дарк мекунанд. Ин њатман, оњиста-оњиста лекин ба зиндагии мо 

ворид мешавад, алтернативаи дигар љой надорад. Ман њатто намехоњам бо 

аќидаи раќибонам шинос шавам, лекин мефањмам, ки онњо њастанд ва онњо 

хеле зиёданд. Аммо ман пешакї гуфта метавонам: ин одамони касбияташон 

кам, зењнашон кам ва бемасъулият мебошанд, онњо доимо муќобили чунин 

ќонунанд». 

Александр Ф. Скляр – пешвои гурўњи москвагии «Ва-Банк», ки дар сањна 

алакай 14 сол аст, ки њамчун мутаххасис ќарор дорад, муносибати манфиро ба 

иљроиши сурудњо бо фонограмма ифода мекунад. Ба аќидаи А. Скляр бисёр 

продюсерњо муќобили он баромад мекунанд, ки тамошобинонро оиди 

консертњои фонограммавї огоњ намоянд, зеро дорои вазифаи тамоман дигар 

– аз њунарманд гирифтани маблаѓи њарчї зиёд мебошад. «Продюсер махсусан 

агар маводе, ки ў дорад – яъне њунарманди на онќадар босифат, њама ваќт 

иљроишро дар зери фонограмма њифз мекунад». 

Ба дар Ќонун «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мављудият 

будани чунин талабот нигоњ накарда, он иљро карда намешавад, иљрокунанда то 

ба маълумоти тамошобин маълумотро оид ба истифодаи фонограмма 

намерасонад, пас њуќуќи шањрванд-истеъмолкунанда поймол карда мешавад. 

Аммо имрўзњо дастгоњњои воќеии љалб намудани иљрокунанда ба љавобгарї барои 

чунин вайронкунињо тибќи мафњуми ќонунии «фонограмма», инчунин 

коркардшавии тарзњои исботи иљроиши њунарманд дар зери фонограмма, љой 

надорад. Мутаносибан таљрибаи судї низ вуљуд надорад.   

Имрўзњо истифодаи таѓйироти мазкур танњо дар намудњои зерин 

имконпазир аст: истеъмолкунандае, ки консерт гўш мекунад ва дарк мекунад, 

ки консерти мазкур дар зери фонограмма гузаронида шуда истодааст, оиди ин 

дар эълон бошад чизе гуфта нашуда буд, чї тавре инро Ќонун талаб мекунад, 

 
200 Ниг.: Њамон  љо. 
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њуќуќ дорад ба суд бо аризаи даъвогї оид ба љуброн намудани зарар ва 

љуброни зарари маънавї мурољиат намояд. Ўро зарур аст мавќеи худро исбот 

намояд. Дар зинаи исботкунии мавќеи худ хеле расмиёти мураккаб мегардад. 

Озмоиши судї гузаронидан мумкин аст. Агар иљрокунанда дар ваќти баромад 

кардан фаъолона њаракат кунад, чи тавре ин аксар ваќт рух медињад – ваќте 

иљроиши бо намоиши зореографї сурат гирад, пас љисмонан сароидани суруд 

бо садои пурќуввати мазкур ѓайриимкон аст. Бинобар ин ба суд 

мутахассисонро дар ин соња (духтурони дахлдор, ки метавонад фањмонад, ки 

барои чї имкониятњои љисмонии инсон имкон намедињад амалњои фаъолро бо 

сурудани комил якљоя карда шавад) даъват намудан мумкин аст. Бинобар ин 

метавон бо боварии комил гуфт, ки кадом сароянда дар зери фонограмма дар 

консерт суруда истодааст. Яъне ваќте раќсњои мушкили техникї, намоиш иљро 

карда мешавад ва дар ин њол сароянда чунон мехонад, ки албоми худро дар 

студия сабт мекунад – ин фонограмма аст.       

Таъсис додани маќомоти махсус њам имкон дорад, ки ба муайян намудани 

иљроиши номатлуб, аз љумла бо аризаи тамошобин машѓул мебошад. Бар замми 

ин м. 40 Ќонун ҶТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» назорати 

давлатиро барои риояи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї, ки 

муносибатњоро дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ба танзим 

медарорад, пешбинї мекунад. Ба аќидаи мо функсияњо оиди ошкоркунии 

иљрокунандагони номатлуб бояд аз љониби маќомоти ваколатдори њокимияти 

иљроия оиди назорат дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон (маќомотњои 

минтаќавии он) ба амал бароварда шавад.  

Аммо дар хотир доштан лозим аст, ки агар иљрокунанда дар њаќиќат аз рўи 

виљдон, бе фонограмма сарояд, лекин чунин ариза дода шуда буд ва консерти ўро 

бекор намуданд, ягон зарари моддї, ё зиёни маънавї расонида бошад, пас 

мутаносибан ў метавонад њама ин зарарњоро аз истеъмолкунанда ситонад. 

Масъалаи калон дар он аст, ки дар ќонун мафњуми «фонограмма» љой надорад, 

дар таљриба истилоњњои зиёди наздик љой дорад: бэк-вокал, дабл-трэк. Шояд 

бисёр масъалањо танњо ба воситаи таљрибаи судї њал карда мешавад ва суд муайян 

мекунад, ки чї фонограмма мебошад.  
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Дар Ќонун ҶТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» 

љавобгарии иљрокунанда барои маълумоти нодуруст оиди хизматрасонї пешбинї 

гардидааст. Дар б. 1 ин модда ќайд шудааст, ки агар њангоми бастани шартнома 

ба истеъмолкунанда оид ба мол (кор, хизматрасонї) имконияти фавран ба 

даст овардани маълумот муњаё карда нашуда бошад, вай њуќуќ дорад аз 

фурўшанда (иљрокунанда) товони зарареро талаб намояд, ки дар натиљаи 

саркашии беасос аз бастани шартнома расидааст ва агар шартнома баста 

шуда бошад, онро дар мўњлати муносиб бекор кунад ва баргардонидани 

маблаѓи барои мол (кор, хизматрасонї) пардохташуда ва љуброни дигар 

зарарњоро талаб намояд.  

Тамошобин низ мутобиќи Ќонун «Дар бораи њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон» ба бехатарии хизматрасонї њуќуќ дорад. 

Истеъмолкунанда ба хизматрасоние, ки барои њаёт, саломатии 

истеъмолкунанда, муњити зист бехатар бошад, инчунин ба амволи ў зиён 

нарасонад, њуќуќ дорад. 

Талаботе, ки бехатарии мол (кор, хизматрасонї) – ро барои њаёту 

саломатии истеъмолкунанда, муњити зист таъмин месозад, инчунин расидани 

зарарро ба амволи истеъмолкунанда пешгирї менамояд, њатмї буда, тибќи 

ќонун ё тартиботи муќаррарнамудани онњо муќаррар карда мешавад. 

 Ба маќсади њимояи ин њуќуќи тамошобинон дар ќоидањои хизматрасонии 

пулакии консертї уњдадории ташкилкунандагони чорабинињоро вобаста ба 

таъмини сатњи зарурии чунин бехатарї (муњофизати дахлдор, агар ин зарур 

бошад, махсусан дар сайру гашти оммавї, мувофиќати зарурии зиддисўхтор 

ва ѓ.) дарљ намудан зарур аст. 

Њама муассисањои фарњангию маърифатї ва намоишї пеш аз 

кушодашавии мавсим бояд ба мувофиќати талаботи бехатарии сўхтор санљида 

шавад ва аз љониби комиссияњои байниидоравии маќомотњои худидоракунии 

мањаллї ќабул карда шаванд.  

Сохти чўбии ќуттии сањнавї (панљарањо, сањни дидбонї, галереяњои корї ва 

ѓ.), ороишоти даргиранда, ороишоти сањнавї ва намоишї, инчунин матои ороишї 

дар толорњои намишї ва низоми намоишї, бояд бо масолењи зиддисўхторї 
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коркард карда шаванд. Роњбари муассиса бояд санади дахлдори ташкилкуниро, ки 

ин корро иљро мекунад, бо нишон додани санаи парвара ва муњлати амали он 

дошта бошад.  

Дар сањна кашидани сигор, истифодаи оташи кушод (машъалњо, шамъњо, 

чароѓњо ва ѓ.), камонаки равшандињанда, торфњо ва дигар намудњои 

равшанидињандаи оташї иљозат дода намешавад. 

Дар њолати зарурї гузаронидани таъсироти оташии махсус дар майдонњои 

кушод аз љониби коргузори масъул (режисёри асосї, роњбари бадеї) бояд коркард 

шавад ва бо розигии маќомоти давлатии назорати сўхторхомўшкунї чорањо оиди 

пешгирии сўхтор ба амал бароварда шавад.  

 «Њунармандон, продюсерњо, менељерњо эљодиёт, ташвиќоти фарњанг, 

ташвиќоти санъат ва аќидањои миллиро бас кардаанд». 

Њамин тавр ќайд намудан зарур аст, ки масъала оиди сифати хизматрасонии 

тадќиќшаванда мубрам мебошад. Талабот оиди сифати хизматрасонї дар м. 4  

Ќонун ҶТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» дарљ гардидааст. 

Иљрокунанда вазифадор аст ба истеъмолкунанда хизмате расонад, ки 

сифати он ба шартнома мувофиќ бошад. Њангоми дар шартнома мављуд 

набудани шартњо оид ба сифати хизматрасонї, иљрокунанда вазифадор аст 

барои маќсадњое, ки чунин хизматрасонї одатан истифода мешавад, ба 

истеъмолкунанда хизмат расонад. Агар иљрокунанда њангоми бастани 

шартнома доир ба маќсадњои мушаххаси хизматрасонї аз љониби 

истеъмолкунанда огоњ шуда бошад, иљрокунанда вазифадор аст ба 

истеъмолкунанда хизмате расонад, ки он мувофиќи ин маќсадњо бошад. 

Ба аќидаи мо барои бозњам самараноктар њимоя намудани ин њуќуќи 

тамошобинон хизматрасонии консертиро ба номгўи намудњои фаъолияти бо 

иљозатнома амалишаванда ворид намудан лозим аст, бар замми ин инљо 

таъсиррасонї бевосита ба инсон, ба љањони ботнии ў аён аст. Ќайд намудан 

лозим аст, ки чунин намуди хизматрасонии фарњангию намоишї ба монанди 

намоиши киновидеої танњо дар асоси иљозатнома ба амал бароварда 

мешавад. Хизматрасонии киновидеоии ањолї мутобиќи б.3 Қоида оиди 

хизматрасонии киновидеоии ањолї дар асоси иљозатнома ба амал бароварда 
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мешавад, ки аз љониби корхонањои намоиши киновидеоии хадамоти 

назорати риояи ќонунгузорї дар соњаи коммуникатсияи оммавї ва њимояи 

мероси фарњангї бо тартиби муайяннамудаи ќонунгузорї дода 

мешавад.Мутобиќи м. 4 Ќонун ҶТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе 

намудњои фаъолият» ба намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда 

намудҳои фаъолияте дохил мешаванд, ки амалӣ шудани онҳо метавонад ба 

ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, саломатии шаҳрвандон, мудофиа ва амнияти 

давлатӣ, мероси фарҳангии халқҳо зарар расонад ва  танзими онҳо  ба ғайр 

аз иҷозатномадиҳӣ бо роҳҳои дигар имконнопазир аст. Чи тавре ќайд 

гардида буд, хизматрасонии дахлдори консертї ба пуррагї метавонад њуќуќ 

ва манфиатњои ќонунии тамошобинонро поймол кунад ва ба мероси 

фарњангии ЉТ зарар расонад. Бинобар ин ба аќидаи мо моддаи 17 Ќонун ҶТ 

«Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» бо ишора ба 

хизматрасонии консертї њамчун намуди фаъолияте, ки барои амалї 

намуданаш иљозатнома талаб карда мешавад, илова намудан лозим аст.  

Маќомоти ваколатдори њокимияти иљроия оиди назорат дар соњаи њифзи 

њуќуќи истеъмолкунандагон њуќуќ дорад ба маќомоти амаликунандаи 

иљозатномадињии намуди дахлдори фаъолият маводњо оиди вайрон кардани 

њуќуќи истеъмолкунандагон барои баррасї намудани масъалањо оиди боз 

доштани амал ё бекор кардани иљозатномаи дахлдор бо тартиби муайяннамудаи 

ќонунгузорї равон созад. Њамин тавр агар хизматрасонии консертї бо 

иљозатнома амалї мегардид, пас ин ба аќидаи мо шумораи вайроншавии њуќуќи 

тамошобинон (аз љумла вобаста ба нишон додани истифодаи фонограммањо дар 

эълонњо) кам мекард.  

Гирандаи иљозатнома танњо шахсонї њуќуќї ва соњибкорони инфиродї буда 

метавонанд (м. 2 Ќонун «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 

фаъолият»). Маќсади асосии иљозатномадињї бањодињии ќобилияти шахс ба 

амалї намудани ин фаъолият бо таъмин намудани риояи њуќуќњо ва 

манфиатњои ќонунии истеъмолкунандагон, дигар шањрвандон ва ташкилотњо 

мебошад.201 

 
201 Ниг.: Гусева Г.А. Лицензирование как форма легитимации предпринимательской деятельности // 



134 
 

Тамошобине, ки њуќуќаш поймол гардидааст метавонад мутобиќи 

моддаи 15 Ќонун «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» љуброни 

зарари маънавиро талаб намояд.202 Мутобиќи ин модда зарари маънавие, ки 

истењсолкунанда дар натиљаи риоя накардани њуќуќњои бо ќонунгузорї 

пешбининамудаи истеъмолкунанда ба ў расондааст, аз љониби гунањкор 

љуброн карда мешавад. Зарари маънавї сарфи назар аз пардохти товони 

зиёни амволї љуброн карда мешавад. Њаљми љубронпулии зарари маънавиро 

суд муайян мекунад.  

Мутобиќи моддаи 43 Ќонун «Дар бораи њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон» барои вайрон кардани њуќуќи истеъмолкунандагон, ки 

бо ќонун ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї муќаррар гардидааст, 

иљрокунанда ба ѓайр аз љавобгарии гражданию њуќуќї инчунин метавонад 

мутобиќи ќонунгузорї љавобгарии маъмурию љиноятї дошта бошад. 

Пояи меъёрию њуќуќии њимояи њуќуќи истеъмолкунандагонро баррасї 

намуда, ба санадњои маќомотњои судї низ диќќат додан лозим аст. Дар ваќтњои 

охир санадњои судї бисёртар ба сифати тарзи самараноки бартараф намудани 

мухолифатњо эътироф мешавад, ки дар натиљаи он пайдо мешавад, ки ќонунгузорї 

пешрафти муносибатњои љамъиятї ќафо мемонад. Дар соњаи њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагон санадњои судї оид ба парвандањои мушаххас ањамияти муњим 

дорад, зеро мухолифатро байни таљрибаи пешрафта ва ќонунгузории амалкунанда 

бартараф мекунад ва ба љои њуќуќи умумии њатмї дар ваќти њалли парвандањои 

шабењ дар оянда татбиќ мешавад.203  

Инак, тањиягарони шартнома барќасд ягон муљозотро дар њолати вайрон 

кардани шарти шартнома аз љониби иљрокунанда дарљ намекунанд. Дар ин њол ба 

инобат гирифтан лозим аст, ки дар њолати дар шартнома љой надоштани 

љавобгарии хизматрасонї ќоидаи умумї оид ба љавобгарї барои вайрон намудани 

уњдадорињои шартномавї татбиќ мегардад. Яъне љавобгарии хизматрасон дар 

 
Юридический мир. - 2002. - № 14. - С. 4-13; Кудашкин В.В. Правовые аспекты института лицензирования 
хозяйственной деятельности // Журнал российского права. - 1999. - № 1. - С. 129; Воронов А.Ф., Трофименко 
И.Л. Некоторые проблемы лицензирования // Юридический мир. - 1998. - № 5. - С. 30. 
202 Ниг.: Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред. - СПб., 2002. – С. 18. 
203 Ниг.: Катыс М.А. Некоторые проблемы нормативно-правового регулирования защиты прав потребителя 
// Юрист. - 2001. - № 10. – С. 57. 
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назди истеъмолкунанда ба љуброни ноустуворона мебарад, ки аз љониби тарафњо 

бо роњи дар шартнома ворид намудани фоиз аз маблаѓи мукофот ва љуброни зарар 

пешбинї мегардад (м. 15 КГ ЉТ). Аммо ќоидаи мазкур барои ба тариб 

даровардани тартиби њисобкунии зарарњо кофї нест. Таљрибаи судї ин камбудиро 

пурра мекунад. Дар КГ бори аввал дар ќонунгузории гражданї ќоидањои умумї 

оид ба шартномаи хизматрасонии пулакї дода шудааст, ки дар боби 37 КГ ЉТ 

пешбинї шудааст. Меъёрњои ин боб соњаи татбиќи шартномаи мазкур ва асосњои 

хусусиятњои њуќуќиро муайян мекунад.  

Њамин тавр, вайрон кардани уњдадорї аз љониби ташкилкунанда дар назди 

иштирокчї дар набудани иттилоот оид ба мањдудиятњои синну соли чорабинии 

оммавї, дер кардани оѓози гузаронидани намоиш ё пеш аз ваќт анљом ёфтани он, 

дар беасос ќатъ шудани чорабинї, наандешидани чорањои таъминкунандаи 

бехатарии тамошобинон, иштиркчиён дар гузоштани чорабинињои фароѓатї, ки ба 

меъёрњои ќонун ва ахлоќ мувофиќат намекунад, ифода мегардад. Ба тамошобин, ба 

иштирокчї метавонад њам зарари молумулкї ва њам ѓайримолумулкї расад. Зарари 

молумулкї – ин арзиши чиптањо, рафтан то макони баргузоршавии чорабинї, 

харољотњои судї дар робита бо бањс мебошад, зарари ѓайримоддї дар ѓамхўрї аз 

барои нагирифтани натиљаи мувофиќашудаи (ё натиљаи умеддошта дар 

муносибатњои ѓайришартномавї) фаъолияти фарњангї ё аз барои иљроиши 

оммавии сифатан номатлуб мебошад. Дар баъзе њолатњо, ки метавонад аз 

наандешидани чорањо барои таъмини бехатарї, истифодаи таљњизотњои бесифати 

сањнавї барояд, зарарњо дар харољотњо барои табобати тамошобини (њозирини) 

љабрдида ифода мегардад, зарари ѓайримоддї бошад дар эњсоси дард ифода 

мегардад. 

Ҳамин тариқ, вайрон кардани уњдадории иљрокунанда (субъекти хољагидории 

соњаи фарњанг) дар назди истеъмолкунанда бо назардошти муқаррароти умумӣ дар 

муқаррароти махсус аз қабили дар набудани иттилоот оид ба мањдудиятњои синну 

соли чорабинињои оммавї, дер оѓоз шудани гузаронидани чорабинї ё пеш аз ваќт 

ба охир расидани он, дар беасос ќатъ кардани чорабинї, наандешидани чора барои 

бехатарии истеъмолкунандагон дар чорабинињои фароѓатї, ки ба меъёрњои ќонун 

ва ахлоќ мутобиќат намекунад, ифода мегардад. 
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ХУЛОСА 
 

Рисолаи диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои муҳимми назариявию 

методологӣ ва амалии илмҳои ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст. Масъалаи 

мазкур дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун мавзуи рӯзмарра ба 

ҳисоб рафта, дар маркази таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор гирифтааст. Таҳқиқи 

он дар доираи илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҷиҳати танзими мукаммалу бенуқсони 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ аҳамияти махсуси илмию назариявӣ дорад. 

Ҳарчанд омӯзишу тадқиқи ҷанбаҳои назариявии масъалаи танзими 

ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муҳаққиқони сатҳҳои гуногун дар шакли мақолаҳои илмӣ, 

монографияҳо ва ҳатто рисолаҳои илмӣ тайи даҳсолаҳои охир зиёд сурат 

гирифта бошад ҳам, масъалаҳои зиёде дар ин бахш вуҷуд доранд, ки ҳанӯз 

ҳам ба таҳқиқи дақиқу амиқ ниёз доранд. Албатта, дар раванди таҳқиқи кори 

диссертатсионӣ доираи васеи маводи илмии алоқаманд ба муҳтавои 

фарогирандаи мавзуи тадқиқотӣ мавриди омӯзиш, таҳлилу тадқиқ ва 

натиҷагирӣ қарор дода шуд. Аммо таҳқиқоти мазкур, чи тавре ки аз қисмати 

муқаддимавии диссертатсия, тавсифи умумии таҳқиқот ва интишорот аз рӯйи 

мавзуи диссертатсия бар меояд, аз тадқиқотҳои дигар фарқ менамояд. 

Муносибатҳои бозоргонӣ дар замони муосир кулли соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъият ва истеҳсолоти моддиву ғайримоддиро фаро гирифта, дар ин асно 

фарҳанг ҳамчун як бахши фаъолияти касбӣ бо назардошти маҳакҳои 

иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ танзим мегардад. Мол ва хизматрасониҳои соҳаи 

фарҳанг арзиш пайдо намуда, аз рӯи талабот ва пешниҳод дар ҷойи махсус – 

бозор ба муомилот бароварда мешаванд. Ин омил як занҷири куллии 

технологиро ба вуҷуд меорад, ки давраи муомилоти маҳсулоти фарҳангиро 

аз ибтидои идея то ҷойгир намудани он дар бозор ва минбаъд ташаккули он 

бо назардошти маркетинги гуногуни механизмҳои ҳуқуқӣ фаро мегирад.  

Бозор ҳамчун объекти танзими ҳуқуқӣ бисёр равандҳои иҷтимоӣ, аз 

ҷумла равандҳои рушди фарҳангро муайян мекунад. Аммо номуайянии 
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танзими ҳуқуқии ин равандҳо, ки дар афзоиши як қатор низомҳо ва 

сохторҳои иҷтимоию фарҳангӣ зоҳир мегардад, ҷустуҷӯи механизмҳои 

ҳуқуқии танзими бозорро пешакӣ муайян мекунад, ки аз як тараф, нигоҳ 

доштани соҳибихтиёрӣ ва озодии рушди бозорро дар ҷамъият фароҳам 

меорад ва аз тарафи дигар мувофиқати бозорро ба талаботҳои қонунгузорӣ 

дар соҳаи фарҳанг вобаста менамояд. Баҳри иҷрои вазифаҳои мавҷуда 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ амал менамояд.  

Бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар даврони муосир ҳамчун категорияи 

ҳуқуқии фарогири кулли бахшҳои соҳаи фарҳанг буда, дуруст дарк намудани 

он ҳамчун доираи ташаккули талабот ва пешниҳод ба хизматҳои фарњангї аз 

таҳлили комплексии илмию амалӣ бо назардошти муқаррароти 

қонунгузории Тоҷикистон, давлатҳои хориҷа ва андешаи олимони ватаниву 

хориҷӣ вобаста мебошад. 

Муносибатњо оид ба ташкили истироњати оммавии шањрвандон ва 

истифодабарии неъматњои фарњангї дар соњаи иљтимої љои махсусро ишѓол 

мекунад. Оид ба чорабинињое њарф меравад, ки њамчун фарњангию фароѓатї, 

фарњангию оммавї, фарњангию маърифатї, театрию намоишї, оммавию 

дилхушї номида мешавад, ки метавонад дар зери фазои кушод дар љойњои 

љамъиятї гузаронида мешавад, ки барои њозиршавии доираи номуайяни 

шахсон дастрас мебошад  ё дар муассисањои махсусгардонидашуда 

гузаронида мешавад. Њамин тавр, ба сифати меъёрњои људокунандаи 

чорабинињои оммавї мазмун (хусусият), љои гузаронидан, шумораи 

иштирокчиён баромад мекунад. Мисоли чорабинињои фарњангию намоишї 

дар љойњои кушоди љамъиятї (кўчањо, майдони шањрњо, гулгаштњ, 

акваторияњои дарёњо ва обанборњо) фестивал, карнавал, тарфбозї, сайру 

гашти халќї, консерти идона, намоиши њавої, намоиши театрї, дискотекањо, 

мусобиќаи мототсиклронї ва велосипедронї, автораллињо берун аз 

объектњои варзишї мебошад. Мутаносибан, муносибатњо вобаста ба 

гузаронидани чорабинињои оммавии фарњангию намоишї, ки хусусияти 

барномавї дорад, дар муассисањои махсусгардонидашуда ва иншоотњои 

статсионарї, ки ба таъиноти истифодаи онњо љавобгў мебошад (театрњо, 
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кинотеатрњо, сирк, майдони варзишї, инчунин шабнишинињои корпоративї 

дар биноњо), гурўњи алоњидаро ташкил медињад ва дар рисолаи мазкур 

баррасї намегардад. 

Ташкили чорабинии оммавии кушодаи фарњангию намоишї амалкунии 

маљмўи муносибатњои соњањои гуногунро пешбинї мекунад: 1) байни 

ташкилкунанда ва маќомоти њокимияти иљроия муносибатњои маъмурї 

тибќи муќаррароти дар санади меъёрї пешбинигардида ба вуљуд меояд; 2) 

байни ташкилкунанда ва шахси сеюм (ташкили театрию намоишї, пудратчї, 

иљорадењ, ташкилоти хусусии муњофиза ва ѓ.) муносибати гражданї вобаста 

ба гузаронидани чорабинї; 3) байни ташкилкунанда ва иштирокчиён – 

муносибати гражданї вобаста ба хизматрасонї дар робита бо гузаронидани 

чорабинї. 

Оид ба бастани шартномаи гражданї њарф задан мумкин аст, агар 

њудуди гузаронидани чорабинї муњосира шуда бошад, гузариш тибќи чиптаи 

даъватї, гузарнома (дигар њуљљат) ба амал бароварда мешавад ё иловатан 

пардохт љорї карда шудааст. Дар ин њолат офертаи ташкилкунанда аз содир 

намудани амалњо вобаста ба омодакунии чорабинии оммавї, дар огоњкунї 

оиди ваќт, љой, ќоидаи гузаронидан, додани њуљљати зарурї барои гузаштан 

иборат мебошад. Аксепти иштироккунанда бо роњи амалњои конклюдентивї 

(пешнињоди њуљљат, гузаштан ба њудуди барои чорабинї муњосирашуда) ба 

амал бароварда мешавад. Мутаносибан, шартнома дар шакли хаттї баста 

мешавад ва аз рўи моњият ба гуруњи шартномањои хизматрасонии намоишї 

ворид мешавад. Тибќи шартномаи хизматрасонї вобаста ба ташкил ва 

гузаронидани чорабинии кушодаи оммавии фарњангию намоишї дар шакли 

намоиш ва (ё) иљроиши оммавї ташкилкунанда уњдадор аст ба шањрванд 

натиљаи фаъолияти эљодї, объектњои (нигорањои) омодашуда ё фаъолияти 

муайянро ба маќсадои маърифатнокї, иттилоотї, эстетикї, фарњангї 

намоиш дињад, шароити хубро барои истироњат таъмин намояд, шањрванд 

бошад њуќуќ дорад неъматњои фарњангї, дигар натиљањои фаъолияти 

ташклкунандаро бо назардошти ќоидањои муќаррарнамуда пулакї ё ройгон 

истифода барад. Хусусияти мавзўи њама шартномаи хизматрасонии намоишї 
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дар он аст, ки як хизматрасонї дар як ваќт шумораи зиёди шахсон пешнињод 

карда мешавад, ба дарки оммавии иштирокчиён (тамошобин, њозирин) умед 

баста шудааст, гарчанде бо њар яке аз онњо шартномаи алоњида баста 

шудааст. 

Шинос кардан бо чорабинињои оммавии идона дар њолати ташкили 

сайру гашти халќї, консертњо дар майдончањо, кўчањои нуќтањои 

ањолинишин, дар гулгаштњо бе муњоисари њудуд ва ситонидани маблаѓ бе 

бастани шартнома љой дорад. Уњдадорї ва њуќуќи ташкилкунанда тибќи ду 

далели њуќуќї ба вуљуд меояд: гирифтани иљозатнома ба гузаронидани 

чорабинии оммавї (санади маъмурї) ва бастани ањди яктарафа аз љониби 

ташкилкунанда, ки ба ташкил ва гузаронидани чорабинї барои доираи 

номуайяни шахсон равона карда шудааст. Дар ин њол уњдадорї аз љониби 

ташкилкунанда новобаста аз он, ки чи ќадар иштирокчиён ба чорабинї 

меоёянд, оё ин интихоби оќилонаи шањрвандон аст ё онњо дар љои 

гузаронидани чорабинї тасодуфї њозир мешаванд, аз кадом лањза 

шањрвандон ба чорабинї њамроњ мешаванд ва тартиби гузаронидани он (оѓоз 

ва анљоми намоиш, ќоидаи иштироки фаъол дар муаррифї ва ѓ.) иљро 

мегардад. 

Бинобар ин, ба аќидаи мо асос барои њуќуќ ва уњдадорињои шањрванд 

њамчун иштирокчии чорабинї рафтори њуќуќї мебошад, зеро дар чунин 

њолатњо дар фарќият аз ањд, самти иродаи шањрванд ба фаро расидани 

оќибатњои муайяни њуќуќї талаб карда намешавад. Њуќуќ ва уњдадорињои 

дахлдор дар санадњои меъёрии ташкилёбї дарљ гардидааст ва аз лањзаи 

пайваст шудани шањрванд ба чорабинї пайдо мешавад. 

Масъала оид ба тартиби татбиќи меъёри КГ мубрам мебошад. Чунин 

мешуморем, ки б. 37 «Хизматрасонии пулакї» КГ наметавонад хусусияти 

хизматрасонињои гуногунро ба инобат гирад, масалан хизматрасонии 

аудитор ё оператори сайёњї. Бинобар ин дар оянда шубња аст, ки људо 

кардани ќисми умумї оиди хизматрасонии пулакї ва фаслњои алоњида оиди 

њар як шартнома мувофиќи маќсад бошад, чи тавре, ки баъзе аз 

њуќуќшиносон чунин амалро пешнињод мекунанд . Њар як намуди шартнома 
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бояд бо боби алоњида ба танзим дароварда шавад, ки барои њар як намуди 

шартнома як фасл бахшида шуда бошад. Аз рўи чунин ќоида дар КГ меъёрњо 

оиди шартномањо дар бораи додани молумулк ба моликият ё ба истифодаи 

муваќќатї, шартномањо оиди иљрои кор њам сохта шудааст. Инчунин ба 

инобат гирифтан лозим аст, ки ќисми хизматрасонї метавонад њам пулакї ва 

њам ройгон расонида шавад. Барои баъзе намудњои шартномањои намоишї 

иловатан ќабул намудани санадњои меъёрии алоњида талаб карда мешавад. 

Тарафњои муносибат вобаста ба ташкил ва гузаронидани хизматрасонии 

оммавии фарњангию намоишї (њам шартномавї, њам дигар намуд) 

ташкилкунанда ва иштирокчї баромад мекунад. Ташкилкунанда – шахсест, 

ки ташаббускори чорабинии оммавї ва ба амалбарорандаи ташкилї, 

молиявї ва дигар таъминоти гузаронидани он мебошад. ташкилкунанда 

метавонад шахси воќеї бошад, ки гузаронидани чорабинињои оммавии 

яккарата ё бисёркаратаро ба амал мебарорад. Баъзан ташкилкунанда – 

маќомоти давлатї ё корхона, муассисањои давлатї мебошад. Мутобиќи 

санадњои ташкилотњои давлатї ба сифати ташкилкунанда метавонад шахси 

воќеї баромад кунад. Чунин мешуморем, ки дар ваќти мукаммалгардонии 

ќонунгузорї оиди фарњанг доираи ташкилкунандагонро танњо бо шахсони 

њуќуќї дар робита бо шумораи зиёди шартномањое, ки ташкилкунандагон бо 

иштирокчиён, шахсони сеюм мебанданд, мањдуд намудан лозим буд, ки 

ташкили чорабинї ва мутаносибан зарурати иљроиши ин шартномањоро 

таъмин мекунад. 

Иштирокчиёни (њозирин, тамошобинони) чорабинињои фарњангию 

намоишї – ин њама шањрвандон, кишумораи онњо метавонад ба якчанд дањ 

њазорањо расад. Мањдудиятњои алоњида, ки ба иштироки шахсони ноболиѓ 

дахл дорад, ба маќсади таъмин намудани бехатарии њаёт ва саломатї, 

инкишофи ахлоќии онњо ва  њифзи тартиботи љамъиятї вуљуд дорад. 

Ташкилкунанда ва иштирокчии чорабинии оммавии фарњангию 

намоишї нисбати якдигар њамчун субъекти баробарњуќуќ баромад мекунанд. 

Новобаста аз асоси пайдоиши муносибатњо байни ташкилкунанда ва 

иштирокчии чорабинии оммавии фарњангию намоишї дар њар як субъект 
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њуќуќ ва уњдадорињои муайян пайдо мешавад. Мазмуни як уњдадории 

тарафњо дар санадњои њуќуќї кушода мешавад, ном ва мазмуни дигар 

уњдадорї ва њуќуќ дар санадњои меъёрї оварда намешавад, бинобар ин онњо 

аз љониби мо аз рўи одатњо, принсипњои њуќуќи гражданї ва намунаи 

шартномањо оиди хизматрасонї ташкил карда шудааст. 

Ба уњдадории ташкилкунанда дохил мешавад: 

-пешнињоди иттилоот оиди ваќт ва љои гузаронидани чорабинии 

фарњангию оммавї, ќоидаи гузаронидан дар њудуди намоиши (иљроиши) 

оммавї, дар афишањо, барномањои махсус, воситањои ахбори омма; эзоњњои 

алоњида аз ќоида метавонад дар чиптањои воридшавї оварда шавад;   

-таъмин намудани сифати иљроиш ва намоиши оммавї, сари ваќт оѓоз ва 

анљоми намоиш; 

-омодакунии техникии равшании љои гузаронидани чрабинї мутобиќи 

талаботњои ба объект пешнињодшуда, инчунин дастгоњњои муњосиракунї, 

насби сањнањо, љой барои тамошобинон, дастгоњњои сабти овоз; 

-таъмини бехатарии гузаронидани чорабинињо аз нигоњи ќоидањои 

зиддисўхтор, санитарию эпидемиологї, экологї ва ѓайра, инчунин аз 

хатарњои берунї (амалњои террористї, экстремистї, бетартибињо ва дигар 

амалњои зиддињуќуќии хатарнок); 

-дар љои гузаронидани чорабинии оммавї ташкил намудани ёрии тиббї, 

кори нуќтањои хўрокхўрї, савдои сайёр, њуљрањои нигоњдорї, њољатхонањо. 

Ин хизматрасонињо дар робита бо давомнокии чорабинии намоишї дар зери 

фазои кушод расонида мешавад.   

Ташкилкунанда њуќуќ дорад мустаќилона ба хизматрасонињои пулакї 

нархнома муќаррар намояд, аз љумла нархњо ба чиптањо, ба ѓайр аз њолатњое, 

ки дар ќонунгузорї нархњои ба танзимдаровардаи давлат ба намудњои 

алоњидаи хизматрасонї пешбинї гардидааст, барномаи чорабинињоро 

тартиб дињад, иљрокунандагонро интихоб намояд, ў бояд таѓйирдињии 

барномаро дар робита боб ад шудани боду њаво пешбинї кунад. 

Дар њолати ройгон ташкил намудани чорабинии намоишї 

ташкилкунанда харољотњоро мустаќилонапардохт мекунад ё онњоро давлат 
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пардохт мекунад. Иштирокчї њуќуќ дорад озодона ба объекти гузаронидани 

чорабинии оммавї ворид шавад, агар тартиби дигар дар тартиби 

гузаронидани он пешбинї нашуда бошад (мављудияти њуљљатњо, чиптањои 

даъватї, аккредитатсия)  ё агар он пулакї гузаронида нашавад (дар њолати 

мављўд будани чиптањо). Мутаносибан, иштирокчї (тамошобин) њуќуќ дорад 

љойгир карданро мутобиќи чипта (гузарнома) талаб намояд. 

Дар њолатњои алоњида њуќуќи гузаштан ба чорабинињо бо мављудияти 

њуљљате, ки гашту гузорро дар њудуди муайян иљозат медињад, тасдиќ карда 

мешавад. Масалан, дар яке аз пойгоњи метро дар шањри Мадрид дар назди 

мусофирон якчанд рўз коллективњои драматикї ва раќсї баромад намуданд. 

Барои тамошобинон крселоњо насб шудааст ва љойњои рост истодан пешбинї 

гардидааст. Намоишро дар њолати доштани чипта барои даромадан ба метро 

ройгон тамошо намудан мумкин буд.  

Иштирокчї уњдадор аст ќоидаи гузаронидани чорабинї ва тартиботи 

љамъиятиро риоя намояд. Инак, талаб карда мешавад, ки ба намояндагони 

маъмурияти объекти гузаронидани чорабинї чиптањо ё њуљљатњо, ки барои 

ворид шудан ба чорабинии оммавї њуќуќ медињанд, инчунин гузарномањо ба 

даромадан ба наќлиёти автомобилї дар њудуди љои гузаронидани чорабинии 

оммавї пешнињод намудан лозим аст, агар ин дар тартиби гузаронидан 

пешбинї шуда бошад ва љои дар чиптањо ё њуљљатњои онњоро ивазкунанда 

нишонодаро ишѓол намудан лозим аст. Дар баъзе њолатњо иштирок рафтан 

ба самти хатсайри муайянро талаб мекунад. 

Дар њолати ворид шудан ба њудуди гузаронидани баъзе чорабинињо 

назорати махсусро гузаштан лозим аст.  

Њозиршавї дар соатњои дарљгардидаи корї имконпазир аст. Чун ќоида 

ба шањрвандон иљозат дода намешавад ба њудуди гузаронидани чорабинї 

нўшокињои алкоголї, њама намудњои яроќ ё ашёњое, ки метавонад барои 

расонидани зарар ба њаёт ва саломатї истифода шавад, буѓчањо ё љувздонњои 

калон, ки ба тамошобинон ва ба муътадил гузаронидани чорабинии оммавї 

халал мерасонад, иљозат дода намешавад. Дар робита бо ин талабот вобаста 

ба њуљрањои нигоњдорї супоридани ашёњои калонњаљм муќаррар карда 
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мешавад. Ба иштирокчиён мустаќилона истифода намудани петарда, 

мушакњо, тарфњо, ашёњои оташангез манъ карда мешавад. 

Вайрон кардани уњдадорї аз љониби ташкилкунанда дар назди 

иштирокчї дар набудани иттилоот оиди мањдудиятњои сину соли чорабинии 

оммавї, дер кардани оѓози гузаронидани намоиш ё пеш аз ваќт анљом ёфтани 

он, дар беасос ќатъ шудани чорабинї, наандешидани чорањои 

таъминкунандаи бехатарии тамошобинон, иштиркчиён дар гузоштани 

чорабинињои фароѓатї, ки ба меъёрњои ќонун ва ахлоќ мувофиќат 

намекунад, ифода мегардад. Ба тамошобин, ба иштирокчї метавонад њам 

зарари молумулкї ва њам ѓайримолумулкї расад. Зарари молумулкї – ин 

арзиши чиптањо, рафтан то макони баргузоршавии чорабинї, харољотњои 

судї дар робита бо бањс мебошад; зарари ѓайримоддї дар ѓамхўрї аз барои 

нагирифтани натиљаи мувофиќашудаи (ё натиљаи умеддошта дар 

муносибатњои ѓайришартномавї) фаъолияти фарњангї ё аз барои иљроиши 

оммавии сифатан номатлуб мебошад.    

Дар баъзе њолатњо, ки метавонад аз наандешидани чорањо барои таъмин 

бехатарї, истифодаи таљњизотњои бесифати сањнавї бар ояд, зарарњо дар 

харољотњо барои табобати тамошобини (њозирини) љабрдида ифода 

мегардад, зарари ѓайримоддї бошад – дар эњсоси дард ифода мегардад. 

Ќатъ шудан ва боз доштани хизматрасонї оиди ташкил ва гузаронидани 

чорабинињои оммавии фарњангию намоишї хусусияти худро дорад. Оќибати 

молумулкии чунин чорањо аз он вобаста аст, ки оё хизматрасонї пулакї буд ё 

не ва бо гуноњи кї иљро нашудани шартнома ба амал омад вобаста аст. 

Мутобиќи КГ агар ѓайриимкон будани иљроиши уњдадории хизматрасонии 

пулакї аз њолате ба миён омада бошад, ки барои он њељ яке аз тарафњо 

љавобгар нестанд, фармоишгар ба иљрокунанда харољотњои воќеан 

сарфнамудаи ўр пардохт мекунад, агар тартиби дигар дар  ќонун ё 

шартномаи хизматрасонии пулакї пешбинї нагардида бошад. Чунин ба 

назар мерасад, ки дар чунин њолатњо таваккали оќибатњои номусоид дар 

робита бо иљро накардани чорабинињои оммавии кушоди фарњангию 

намоиширо бояд иљрокунанда (ташкилкунанда) бар дўш дошта бошад. 
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Ташкилкунанда бе њамин њам маблаѓњои пулиро дар ваќти фурўши чиптањо 

ба хизматрасоние, ки ба пуррагї иљро накардааст ба даст овардааст. Ба ѓайр 

аз ин иштирокчї метавонад наояд, агар оиди ѓайриимкон будани иљроиши 

уњдадорї ќаблан хабардор карда шуда бошад ё ба аввали намоиши 

баргузорнашуда ояд, лекин љои гузарониданро иттилоот нагузашта тарк 

кунад. Њамин тавр иљроиши ќоида, ки дар КГ дарљ гардидааст дар ваќти 

бастани њама шартномаи намоиши музднок мушкилиро пеш меорад. 

Бинобар ин ба ќонунгузорї меъёре илова намудан лозим аст, ки тибќи он 

иштирокчї (фармоишгар) ба иљрокунанда харољотњои воќеан сарфнамудаи 

ўро дар њолати ѓайриимкон будани иљроиши уњдадории хизматрасонии 

пулакї бо сабаби њолатњоие, ки њељ яке аз тарафњо љавобгў нест, љуброн 

намекунад. 

Мисоли њолате, ки барои он њељ яке аз тарафњо љавобгар нестанд 

метавонад тањдиди амалњои террористї, дар шањр эълон намудани Рўзи 

мотам дар робита бо фалокати калонњаљм, љорї намудани низоми вазъияти 

фавќулодда, эпидемия бошад.  

Мутбиќи КГ ҶТ иљрокунанда њуќуќ дорад аз иљроиши уњдадорї тибќи 

шартномаи хизматрасонии пулакї танњо дар њолати ба пуррагї љуброн 

намудани зарар ба фармоишгар даст кашад. Аммо барои уњдадорї вобаста 

ба ташкил ва гоузаронидани чорабинињои оммавии фарњангию намоишї дар 

љойњои љамъиятии кушод муќаррар намудани роњ надодан ба яктарафа даст 

кашидан аз иљроиши шартнома (ба ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи ќонун) 

дар ваќти имконияти воќеии расонидани хизмат дуруст ба назар мерасад, 

зеро дар як ваќт манфиат ва њуќуќњои шумораи зиёди иштирокчиёне, ки дар 

як љой љамъ омадаанд вайрон мегардад. Агар ташкилкунанда ба 

хизматрасонї шурўъ накарда бошад, пас уњдадории ба иштирокчии 

чорабинї (ба фармоишгар) љуброн намудани зарарро дар њаљми пурра 

дарљнамудан лозим аст, агар вайронкунии ташкилкунанда дар шакли боз 

доштан ё ќатъ кардани  иљроиши хизматрасонии номбаршуда ифода гардад, 

пас дар ќонун уњдадории љуброн намудани зарари воќеї пешбинї карда 

шавад.   
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Агар хизматрасонї оиди ташкил ва гузаронидани чорабинии оммавии 

фарњангию намоишї бепул бошад, пас чунин мешуморем, ки даст кашидани 

ташкилкунанда аз иљроиши уњдадорї дар њолати мављуд будани гуноњи ў 

бояд љуброн намудани зарари воќеї ба иштирокчиро ба миён орад. 

Бад шудани боду њаво аз рафтори ташкилкунандаи мушаххас вобаста 

нест. Аммо сатњи муосири обуњавосанљї имкон медињад пешакї оид ба 

шароити обу њаво маълумот гирифта шавад ва оиди таъсиррасонї ба 

љараёнњои метеорологї ва дигари геофизикї, ё кўчонидани љой ё ваќти 

гузаронидани чорабинї чорањо андешида шавад, ё аз ташкили чорабинии 

оммавї то эълони гузаронидани он даст кашида шавад. Бинобар ин дар баъзе 

њолатњо оиди гуноњи ташкилкунанда дар шакли беэњтиётї њарф задан лозим 

аст, на оиди ѓайриимкон будани иљроиши хизматрасонї аз љониби 

ташкилкунанда (иљрокунанда). 

Мутобиќи ќонунгузории амалкунанда даст кашидани фармоишгар аз 

иљроиши шартномаи хизматрасонии пулакї уњдадории пардохт намудани 

харољотњои воќеии сарфнамудаи иљрокунандаро ба ў ба вуљуд меорад. Чунин 

мешуморем, ки ќоидањо оиди имкониятњо ва оќибатњои яктарафа даст 

кашидани фармоишгар аз иљроиши шартнома набояд дар њама шартномањои 

хизматрасонии пулакї пањн гардад. Дар шартномаи хизматрасонї дар 

намуди ташкил ва гузаронидани чорабинињои оммавии фарњангию намоишї 

даст кашидани иштирокчї аз тамошои чорабинї иљроиши хизматрасониро 

бекор намекунад, ташкилкунанда хоњ но хоњ дар њаљми пурра новобаста аз 

шумораи тамошобинони њозиршуда маблаѓ сафр мекунад. Агар иштирокчї 

(шањрванд) умуман ба чорабинии оммавии фарњангию намоишї наояд ва 

иддаои худро ба арзиши чипта изњор накунад, пас ташкилкунанда дар робита 

бо номуайянии номи иштирокчї наметавонад њуќуќи худро ба љуброн 

намудани харољоти воќеан сарфнамудааш амалї намояд. Њамин тавр ќоидаи 

КГ оид ба љуброн намудани харољотњои воќеан сарфшуда ба иљрокунанда 

(ташкилкунанда) дар њолати даст кашидани фармоишгар (тамошобин, 

њозирин) аз иљроиши шартномаи пулакї дар баъзе њолатњо наметавонад 

амалї шавад. Бинобар ин ба аќидаи мо, талаб карда мешавад, ки оид ба 
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татбиќ накардани ин меъёр дар чунин нашрњо ба уњдадорињои пулакї оиди 

ташкил ва гузаронидани хизматрасонињои оммавии фарњангию намоишї дар 

ќонун ишорањо ворид карда шавад. 

Ниҳоятан, аз таҳлили маводи тадқиқотӣ метавон эътироф кард, ки 

масъалаи марбут ба танзими ҳуқуқии бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар 

Тоҷикистон ҳамчун масъалаи рӯзмарра, гуногунҷабҳа ва муосир ба ҳисоб 

рафта, таҳқиқоти минбаъдаро тақозо мекунад. Масъалаи мазкур саъйю 

талошҳои якҷояи намояндагони соҳаҳои гуногуни илм, коллективҳои илмӣ 

ва муносибати комплексиро тақозо дорад. Муаллиф ин масъаларо таҳлил 

намуда, дарк менамояд, ки он боз ҳам таҳқиқи амиқтар, возеҳтар ва 

объективитарро талаб мекунад. 

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи илмии масъалаҳои танзими ҳуқуқии 

бозори хизматрасонии фарҳангӣ дар Тоҷикистон пешниҳоди чунин хулоса ва 

тавсияҳо лозим дониста мешаванд: 

1. Бозори хизматрасонии фарњангї доираи ташаккули талабот ва пешниҳод ба 

хизматҳои фарњангї буда, муносибати субъектҳои хоҷагидориро, ки намуди 

муайяни фаъолияти фарҳангиро баамал мебароранд бо истеъмолкунандагон ва 

давлат дарбар мегирад. Бозори хизматрасонии фарњангї аз дигар намуди бозорњои 

хизматрасонї вобаста ба хусусиятњои зерин фарќ карда мешавад: ин бозор ба ғайр 

аз ташаккули самтҳои маҷмӯии маънавї ва арзишии ањолї, инчунин рушди ҳаҷми 

хизматрасонӣ ва дигар нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодиро таъмин менамояд; 

давлат иштирокчии комилҳуқуқи ин бозор буда, мусоидакунандаи ташкили 

хизматрасонињо аз љониби муассисањои давлатӣ ва ғайридавлатӣ мебошад ва 

баъзан аз њисоби маблаѓњои буљетї арзиши хизматрасониро пардохт мекунад, ки 

дар натиҷа хизматрасонї барои аҳолӣ ройгон гардида, барои субъектҳои 

хоҷагидории бозор даромад меорад; сифати хизматрасонї дар ин бозор аз 

фаъолнокии эҷодӣ ва қаноатмандӣ аз фаъолияти меҳнатии корманди ташкилоти 

фарњангї вобаста мебошад, хизматњои дар ин бозор расонидашаванда ањмияти 

иљтимої дошта, ба рушди ҳамбастагии иҷтимоӣ, тасдиқи эҷодкорӣ, истеъдод ва 
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таҷриба, рушди гуногунии фарҳангӣ, эҷодкорӣ ва навоварӣ мусоидат мекунанд [10-

М]. 

2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг самти махсуси фаъолияти иќтисодї 

мебошад, ки дар натиљаи муттањиднамоии ду соња – фарњанг ва тиљорат ба вуљуд 

меояд. Объекти фаъолияти соњибкорї дар соњаи фарњанг хизматрасонии фарњангї 

мебошад, ки омили инкишофи иќтисодиёт ва иљтимоиёти љомеа мегардад. Шартњои 

инкишофи устувори фаъолияти сооњибкорї дар соњаи фарњанг ќарорњои асосноки 

иќтисодию ташкилї, санадњои мукаммали меъёрию њуќуќї, мусоидати молиявию 

ќарзї ва идоракунии дурусти соњаи фарњанг мебошад, ки амалњои мутаќобилаи 

њама унсурњои онро дар шароити муносибатњои бозоргонии инкишофёбанда 

таъмин мекунад [3-М]. 

3. Мустаќилияти хољагии субъектони соњаи фарњанг самаранокии иќтисодї ва 

иљтимоиро барои ба даст овардани на танњо маблаѓгузории давлатї, балки барои 

љалби маблаѓи худи истеъмолкунандагон талаб мекунад ва он раќобати 

афзуншавандаи бозори хизматрасонии фарњангиро тамин менамояд. Ба шумораи 

омилњое, ки инкишофи ќобилияти соњибкории субъектонро дар соњаи фарњанг 

мањдуд мекунад, омилњои эксогенї ва эндогенї ворид мешавад. Ба омилњои 

эндогенї омилњои муњити дохилии худи ташкилотњои соњаи фарњанг дохил 

мешавад. Ба омилњои экзогенї њолати номувофиќи муњити институтсионалї, сатњи 

пасти инкишофи фарњангї ва ќобилияти пардохт карда натавонистани маблаѓи 

хизматасонии фарњангї аз љониби ањолии ноњияњои дурдаст дохил мешаванд, ки дар 

он љо раќобати солим вобаста ба хизматрасонии фарњангї љой надорад ва ё 

маблаѓгузории давлатї дар ин бахш кофї намебошад [1-М]. 

4. Хизматрасонии фарњангї – ин амали субъектони хољагидории соњаи фарњанг 

оид ба расонидани хизмати фарњангї то ба истеъмолкунандагон ё оид ба амалї 

намудани функсияи таълимї ё тарбиявї мебошад. Хизматрасонии фарњангї бо 

чунин аломатњо аз дигар намуди хизматрасонињо фарќ карда мешавад: 

хизматрасонии фарњангї дар худ шаклњои гуногуни хизматрасониро њамчун 

объекти њуќуќи соњибкорї ифода мекунад; хизматрасонии фарњангї хусусияти 

эљодї дорад ва оммавият ба он хос аст, ки дар намоиши оммавї ё иљроиши оммавї 

ифода мегардад ва ба истеъмолкунанда фароѓат меорад [2-М]. 



148 
 

5. Хизматрасонии фарњанг вобаста ба намуди фаъолият тасниф карда мешавад: 

а) хизматрасонии театрї; б) хизматрасонии телевизионї, радиої ва 

мултипликатсионї; в) хизматрасонї дар сирк; г) хизматрасонии эстрадї (консертї); 

д) хизматрасонии осорхона; е) хизматрасонии намоишї; ж) хизматрасонии 

китобхона; з) хизматрасонї дар ташкил намудани идњои оммавї (расму оинњо, 

маросимњо, карнавалњо); и) хизматрасонии боѓи њайвонот (террариумњо, 

делфинарињо, океанариумњо) ва ѓайра [5-М].  

6. Ба таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарњангї аз як тараф 

театр, филармония, сирк, кинотеатр, осорхона, толори намоиш (галерея), боѓи 

њайвонот ва ѓайра, аз тарафи дигар бошад, шањрванд дохил мешавад, ки дар 

шартнома истеъмолкунанда (фармоишгар) номида мешавад. Барои театр, 

филармония, сирк – хизматрасонї дар шакли омодагї, ташкил ва намоиш додани 

спектаклњо, консертњо, гузаронидани шабнишинињои эљодї, фестивалњо, озмунњо, 

дигар намоишњои оммавї, ташкил кардани шабнишинињо хос мебошад. Барои 

ташкилотњои кино - намоиши видео - ташкил ва намоиши кино ва видеофилмњо, ки 

барои намоиши оммавї таъин гардидааст. Барои осорхона, толори намоишї, боѓи 

њайвонот – ташкил ва намоиши объектњои омодашудаи иљтимої ба маќсади 

маърифатнокї, фарњангию маънавї ва иттилоотї мебошад. Њолати њуќуќии 

тарафњо вобаста аз намуди хизматрасонии пешнињодшаванда муайян карда 

мешавад [4-М]. 

7. Вайрон кардани уњдадории иљрокунанда (субъекти хољагидории соњаи 

фарњанг) дар назди истеъмолкунанда бо назардошти муқаррароти умумӣ дар 

муқаррароти махсус аз қабили дар набудани иттилоот оид ба мањдудиятњои синну 

соли чорабинињои оммавї, дер оѓоз шудани гузаронидани чорабинї ё пеш аз ваќт 

ба охир расидани он, дар беасос ќатъ кардани чорабинї, наандешидани чора барои 

бехатарии истеъмолкунандагон дар чорабинињои фароѓатї, ки ба меъёрњои ќонун 

ва ахлоќ мутобиќат намекунад, ифода мегардад [7-М].  
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

1. Тавсия карда мешавад, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти фарњангї» 

ќабул карда шавад ва Ќонуни ЉТ аз 13 декабри соли 1997, №516 «Дар бораи 

фарњанг» аз эътибор соќит дониста шавад. Ќонуни нав аз муқаррароти умумӣ, 

кафолатҳои давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар соҳаи фарҳанг, 

вазифаҳои давлат дар соҳаи фарњанг, кормандони эљодкор, ташкилотҳои соњаи 

фарњанг, идоракунї ва танзими иќтисодии соњаи фарњанг, ҳамкории байналмилалї 

дар соҳаи фарњанг бояд иборат бошад. 

Зарурати қабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти фарњангї» дар он аст, ки 

то ҳол дар низоми қонунгузории кишвар ягон санади ҳуқуқие вуҷуд надорад, ки 

механизмҳои зарурии ҳуқуқии фарҳангро мувофиқи вектори муайяни рушди ҷомеа 

фароҳам оварад. Имрўз беш аз пеш зарурати чунин ќонунгузорї ба миён омадааст, 

ки фарњангро як падидаи иљтимої мешуморад, ки имкон медињад ба наслњои нав 

низоми арзишњои хоси тамаддуни Тоҷикистон, мафњумњои ахлоќ ва фарҳангро 

мукаммал фаро гирад [9-М]. 

Қонуни нав бояд ба фароҳам овардани муҳити ғании фарҳангӣ, зеҳнӣ, маънавӣ 

дар ҷомеа мусоидат намояд, ки имкон медиҳад наслҳоеро, ки қодир ба таъмини 

бузургӣ ва тавоноии ояндаи Тоҷикистонро таъмин мекунанд, тарбия кунанд. Агар 

фарҳанг он чизест, ки рамзи махсуси тамаддуни миллатро ташкил ва интиқол 

медиҳад, пас қонунгузорӣ дар бораи фарҳанг бояд ба дарки ин рисолати махсуси 

фарҳанг асос ёбад, ки онро ба механизмҳои бозоргонӣ ва ё ба доираи истеъмоли 

хизмати фарҳангӣ табдил диҳад. Дар сатҳи қонунгузорӣ бояд арзиши хоси 

мақсадҳои тараққиёти фарҳанг ва хусусияти бечунучарои шаклҳои он муқаррар 

карда шавад. 

Маҳз дар қонунгузорӣ ошкор намудани ин хусусиятҳои хоси фарҳанг, ба вуҷуд 

овардани механизмҳои ҳуқуқии тараққиёти пешқадами фарҳанги ҷамъият, 

мамлакат, минтақаҳои он бояд қонуни нави фарҳанг нигаронида шавад. Қонун дар 

якҷоягӣ бо қонунҳо дар бораи намудҳо ва объектҳои алоҳидаи фаъолияти фарҳангӣ 

як бахши махсуси қонунгузориро эҷод мекунад, фарҳангро аз доираи танзими 
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ҳуқуқии ба соҳаҳои иҷтимоӣ татбиқшаванда берун мебарад ва механизмҳои 

махсуси ҳуқуқии татбиқи сиёсати фарҳангиро ба вуҷуд меорад. 

Қонун шаклҳои татбиқи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандро дар 

соҳаи фарҳанг, эҷодиёти бадеӣ, иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ, инчунин иҷрои 

ӯҳдадории ҳар касро оиди ғамхорӣ дар бораи ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, 

мухофизати ёдгориҳои таъриху маданият муқаррар менамояд. Қонун 

муносибатҳоеро, ки дар ҷараёни анҷом додани намудҳои гуногуни фаъолияти 

фарҳангӣ ба миён меоянд, танзим намуда, инчунин вазъи ҳуқуқии объектҳо ва 

муассисаҳои фаъолияти фарҳангӣ, аз ҷумла муассисаҳои фарҳангӣ ва дигар 

шахсони ҳуқуқиро, ки ба таъсис, интишор, ҳифз, рушд ва оммавӣ гардонидани онҳо 

машғуланд, сарватҳои фарҳангӣ ва таъмини неъматҳои фарҳангӣ дар соҳаи мероси 

фарҳангӣ, адабиёт, театрӣ, мусиқӣ, тасвирӣ, сиркӣ, меъморӣ, шаҳрсозӣ, санъати 

боғдорӣ, дизайн, кинематография, аксбардорӣ, воситаҳои ахбори омма, саноати 

фарҳангӣ (эҷодӣ) , ҳунарҳои мардумӣ, фароғати фарҳангӣ, ҳунарҳои мардумӣ, 

осорхона, китобхонадорӣ, тарбияи эстетикӣ, тарбияи бадеӣ, фаъолияти педагогӣ 

дар соҳаи фарҳанг, ҳамкориҳои фарҳангии байналмилалӣ муайян менамояд. Қонун 

бояд шумораи максималии имконпазири меъёрҳои амали бевоситаро доро 

мебошад.  

2. Тавсия карда мешавад, ки Ќоидањои хизматрасони фарњангии Љумњурии 

Тољикистон ќабул карда шавад, ки дарбаргирандаи муќаррароти умумї, маълумот 

доир ба хизматрасонї, тартиби пардохти хизматрасонї, тартиби пешнињод 

намудани хизматрасонї, масъулияти иљрокунанда ва истеъмолкунанда доир ба 

пешнињоди хизматрасонї мебошад [8-М]. 

Зарурат дар он аст, ки яке аз вазифањои муњимтарини идоракунии давлатӣ 

тањияи механизмњоест, ки таносуби байни њаљми хизматрасонињои фарҳангӣ, 

сифати онњо ва њаљми дастгирии молиявии татбиќи онро таъмин менамояд. 

Ҳангоми муайян кардани меъёри асосии арзиши хизматрасонӣ дар соҳаи фарҳанг 

меъёрҳое, ки бо истилоҳҳои табиӣ ифода шудаанд (вақти кории кормандон, 

захираҳо, молу мулки манқули махсусан гаронбаҳо ва дигар захираҳое, ки барои 

хизматрасонӣ дар соҳаи фарҳанг истифода мешаванд) бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 
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инчунин стандартҳои байнидавлатӣ, давлатии Тоҷикистон, қоидаҳои 

хизматрасонии фарҳангӣ қабул мегарданд.  

Ќоидањои хизматрасони фарњангии Љумњурии Тољикистон нишондиҳандаҳои 

мавҷудият ва сифати хизматрасониҳои фарҳангиро ба ду гурӯҳ људо менамоянд: 

миқдорӣ ва сифатӣ. Нишондиҳандаҳои миқдории дастрасӣ иборатанд аз: вақти 

интизории хизмат; ҷадвали кори субъект; маҳалли ҷойгиршавии муассисаи 

хизматрасонӣ; шумораи ҳуҷҷатҳое, ки барои гирифтани хизмат заруранд; арзиши 

натиҷаи ниҳоии хизматрасонӣ; мавчуд будани имтиёзҳо барои категорияҳои 

алоҳидаи истеъмолкунандагони хизмат. Ба гурўњи нишондињандањои сифати 

дастрасї инњо дохил мешаванд: дараљаи мураккабии талаботе, ки барои гирифтани 

хизмат бояд иљро карда шаванд; эътимоднокии маълумот дар бораи хизматҳои 

пешниҳодшуда; мавҷудияти шабакаҳои гуногун барои қабули хизматҳо; содда ва 

возеҳ будани маълумот ва ҳуҷҷатҳои роҳнамо. 

Нишондиҳандаҳои миқдорӣ барои арзёбии сифати хизматрасонии фарҳангӣ, 

ки табиатан ченшавандаанд, инҳоро дар бар мегиранд: риояи шартҳои пешниҳоди 

хизматрасонӣ; шумораи шикоятҳои асоснок ба сифат – дурустии уҳдадориҳое, ки 

нисбат ба истеъмолкунанда иҷро карда мешаванд; маданияти хизматрасонӣ (одоб, 

хушмуомилагӣ); сифати натиҷаҳои кори кадрҳо (касбӣ). 

Ҳамин тариқ, Ќоидањои хизматрасони фарњангӣ стандарти талаботи ҳатмӣ 

барои иҷрои вазифа мебошад (нокомии стандарт, ин нокомии супориш мебошад), 

дар ҳоле ки нишондиҳандаҳои тавсифкунандаи сифати хизмат метавонанд барои 

муайян кардани хусусиятҳои иловагии хизмат ё натиҷаи кор истифода шаванд.  
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