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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Аз замони пайдоиши давлат андозҳо ва ё 

пардохтҳо зинаи асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷомеа 

ба ҳисоб меравад. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ қайд намуданд: «Мақсади 

асосии сиёсати андозу буҷет сафарбар намудан ва самаранок истифода 

бурдани захираҳои молияи давлатӣ ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди 

иҷтимоиву иқтисодии кишвар мебошад.  

Ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи олии давлат, яъне баланд бардоштани сатҳу 

сифати зиндагии мардуми кишвар ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мо бояд 

пешрафти бахшҳои воқеии иқтисодиёт, такмили низоми идораи давлатӣ, 

суботи молиявӣ, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, 

хулоса рушди муназзаму устувори иқтисодиёти мамлакатро таъмин намоем»1. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми қарздорӣ аз ҳисоби андоз ва ҳодисаҳои 

пинҳон ё саркашӣ намудан аз пардохти онҳо сол то сол зиёд шуда истодааст, 

ки ин нишонаи ҳамкории сусти мақомоти андоз бо субъектҳои хоҷагидор 

мебошад. 

Воқеияти ҳаёти ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки сатҳи ошкоршавии ҷиноятҳо 

ва баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби судҳои кишвар давоми солҳои 

2015-2022 оид ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ дар ҶТ якранг набуда, он тамоюли рӯ ба инкишоф ва ҳам камшавиро 

доро мебошанд. Масалан, дар соли 2015 – 84; 2016 – 49; 2017 – 29; 2018 – 24; 

2019 – 23; 2020 – 10; 2021 – 16; соли 2022 (шаш моҳи аввал) – 5 ҷинояти 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ аз ҷониби 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба қайд гирифта шудаанд2. 

Муносибатҳо дар соҳаи андозбандӣ бо КА ҶТ, КҲМ ҶТ ва КҶ ҶТ ҳифз 

карда мешаванд, ки ин дар навбати худ зарурати аз ҳам ҷудо намудани соҳаи 

 
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вохўрӣ бо кормандони  соҳаи 

молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар. – Душанбе, 10 майи соли 2019. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj/node/25005 (санаи муроҷиат: 23.03.2022 с.). 
2 Маълумотномаи омории расмии Сармаркази иттилоотї-тањлилии ВКД ЉТ аз аз 23.08 2022, №14/3-
927. 

http://prezident.tj/node/25005
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ҷавобгарӣ ва бо ҳам мувофиқ гардонидани онҳоро талаб менамояд. Аз соли 

1991 инҷониб дар ҶТ дигаргуниҳои муҳимми сиёсӣ ва иқтисодӣ ба амал 

омадаанд, ки онҳо хароҷоти зиёди молиявиро талаб мекунанд. Ислоҳоти ҷорӣ, 

аз ҷумла, ба низоми андозбандӣ, ки воридшавии пардохтҳои андозро ба буҷети 

давлат таъмин менамояд, таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, ҳифзи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи андозбандӣ дар таъмини фаъолияти 

муътадили низоми таъмини ҳаёти кишвар, амнияти иқтисодӣ ва 

соҳибихтиёрии давлат нақши муҳим мебозад. Дар бисёр давлатҳо мубориза бо 

ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ (пеш аз ҳама, ҷиноятҳои бо андоз 

алоқаманд) мушкилоти рӯзмарра буда, он яке аз вазифаҳои муҳимми давлат 

мебошад. Барои иқтисодиёти имрӯзаи Тоҷикистон мушкилоти саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ  аҳаммияти 

аввалиндараҷа дорад. Ин гуфта бо он шарҳ дода мешавад, ки қисми асосии 

даромадҳои андоз ба буҷет, пеш аз ҳама, ба андозсупорандагон – шахсони 

ҳуқуқӣ рост меояд. 

Манбаъҳои асосии ба як низоми муайян даровардани буҷети давлатро 

андозҳо ва ё пардохтҳо бо дарназардошти сохтани барномаҳои давлатию 

ҷамъиятӣ ва фондӣ ташкил медиҳанд. Ҳамаи ин аҳаммияти махсуси низоми 

андозҳо дар сохтори давлат ва ҷамъиятро муайян карда, зарурати иҷроиши 

уҳдадориҳои андозиро аз ҷониби ҳар як аъзои ҷамъият ба миён меорад.  

Бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, кам 

кардани сарбории андоз ва ба танзим даровардани санҷишҳои андоз тайи 

солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати ҶТ тадбирҳои муайян андешида мешаванд. 

Аз ҷумла, аз 23 декабри 2021 Кодекси андоз бо таҳрири нав қабул гардид, ки 

он низ бо мақсади дар сатҳи нав ба танзим даровардани муносибатҳо дар соҳаи 

андозбандиву андозситонӣ равона шудааст. 

 Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ, ба 

монанди дигар ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд, барои ҷамъият хатари бештарро  

ба вуҷуд оварда, он боиси ноустувории сиёсати буҷети давлатӣ гардида, ба 

манфиатҳои миллии давлат таъсир мерасонад. Аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳо 
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захираҳои молиявии давлатӣ ташкил карда мешаванд, ки низоми таъминоти 

иқтисодиву иҷтимоии мамлакати мо ба онҳо вобаста аст. 

Барои ҷамъият хавфнокии ин ҷиноят дар иҷро накардани уҳдадории 

конститутсионии шаҳрванд – андозсупоранда зоҳир мегардад, яъне додани 

андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад (м.45 

Конститутсияи ҶТ).   

Пардохт нагардидани андозҳо ва пардохтҳо аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ба 

устувории сиёсати буҷети давлатӣ халал ворид мекунад, имкониятҳои 

маблағгузории барномаҳои иқтисодию иҷтимоиро маҳдуд мекунад ва 

принсипи адолати иҷтимоиро вайрон мекунад, зеро андозҳо ва пардохтҳоро 

шахсоне, ки бори иловагии андозро ба шахсоне, ки мунтазам ҳамин гуна 

уҳдадориҳои худро бояд иҷро кунанд, вогузор мекунанд.  

Мубрамияти мавзуъ инчунин ба он алоқаманд аст, ки имрӯз 

муносибатҳои андоз ба марҳалаи нав ворид мешаванд. Агар дар аввал сиёсати 

андозбандӣ танҳо манфиатҳои давлатро ба назар гирифта, хусусияти 

экстенсивӣ дошта бошад, имрӯз таҳти ин мафҳум манфиатҳои ҳамаи тарафҳо 

ба назар гирифта мешаванд. 

Бо мақсади риояи манфиатҳои давлат ва андозсупорандагон ин 

муносибатҳои ҷамъиятӣ аз қонуни ҷиноятӣ ба ҳимояи боэътимод ниёз доранд, 

зеро вайрон кардани онҳо барои ҳар як тараф (ҳам давлат ва ҳам 

андозсупорандагон) боиси оқибатҳои вазнин мегардад. 

Бо мақсади таъмин намудани супоридани  андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ КҶ ҶТ дар моддаҳои алоҳида ҷавобгариро муқаррар 

намудааст. 

Вале, мутаассифона, новобаста аз якчанд маротиба даровардани 

тағйироту иловаҳо ба моддаи 292 КҶ ҶТ боз ҳам баъзе камбудиҳо дида 

мешаванд, ки дар амалия ин маънидодкунӣ татбиқи меъёри моддаи мазкури 

КҶ ҶТ-ро душвор гардонида, дар масъалаҳои бандубаст ва ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидани субъектони дахлдор баҳсҳоро ба вуҷуд меоварад.  
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Ҷой надоштани тавзеҳоти  Пленуми Суди Олии ҶТ низ дар ин самт ба 

татбиқи якхелаи ҷинояти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ мусодат наменамояд. 

Имрӯзҳо мушкилии асосии бандубасти ҷиноятҳо дар соҳаи андоз, пеш аз 

ҳама дар муайян кардани субъекти ҷинояти мазкур, номувофиқатии ҷазоҳои 

таъиншуда бо мақсади татбиқи ҷазо, мавҷуд будани мушкилотҳо дар 

духӯрагии қонунгузории ҷиноятӣ ва қонунгузории андозӣ, надонистан ва 

сарфаҳм нарафтани қонунгузории андоз аз ҷониби андозсупорандагон, 

байнисоҳавӣ будани худи андоз ва андозситонӣ ва ғ. мебошад.   

Инчунин, дар амалияи судиву тафтишотӣ дар масъалаи муайян намудани  

баъзе аз  аломатҳои таркиби ҷинояти дар м. 292 КҶ ҶТ пешбинишуда роҳ ва 

усулҳои саркашӣ аз пардохти андоз, тарафи субъективии ҷинояти мазкур, 

асосҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он, вобаста ба миқдори 

саркашӣ кардан аз пардохти андоз, ҳамчун аломати асосии таркиби ҷинояти 

мазкур, вобаста ба ҳолатҳои вазнинкунандаи он баҳсҳо ҷой доранд.  

Вобаста ба гуфтаҳои зикршуда мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳам аз 

ҷиҳати илмӣ ва ҳам амалӣ муҳим ба ҳисоб меравад.  

Дарҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар адабиёти ҳуқуқи ҷиноятии замони 

шуравӣ ва замони истиқлолият вобаста ба таҳлили масъалаҳои мубориза бо 

ҷиноятҳои соҳаи иқтисодӣ таваҷҷуҳи олимон зиёд дида мешавад. Тадқиқоте, 

ки олимон гузаронидаанд, дар таҳияи асосҳои назариявии он саҳми назаррас 

гузоштанд. Масъалаҳои алоҳидаи ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо  

аз тарафи олимони ватанӣ Д.Ш. Сангинов3, Д.И. Аминов4, Н. Маҳмадзода5, 

 
3 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по 
оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. – 
Душанбе, 2019. – 52 с. 
4 Ниг.:Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных 
посягательств: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1999. – 586 с.  
5 Ниг.: Махмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по 
законодательству Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020.  – 183 с. 
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А.Д. Ғафуров6, Н.А. Қудратов7, С.П. Ҳаитов8, Ш.Н. Саидзода9, А.И. 

Сафарзода10, К.Ҳ. Солиев11, Р.Ҳ. Раҳимзода12, Ф.М. Нодиров13, А.Қ. Назаров14, 

М.З. Раҳимов15,  Н.Ш. Шонасриддинов16  ва олимони хориҷӣ Н.В. Ахтырская17, 

П.А. Батайкин18, З.Р. Бебия19, В.В. Лунеев20, А.Э. Салказнов21, В.Г. Танасевич22, 

И.Л. Шрага23, А.М. Б. В. Волженкин24, В.А. Кинсбурская, A.A. Ялбулганов25, 

 
6 Ниг.: Гафуров А.Д. Правовое регулирование банковской деятельности в Республике Таджикистан: 
монография. – М., 2010. – 209 с. 
7 Ниг.: Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: 
проблемы теории, практики и законодательства (по материалам Республики Таджикистан): автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 28 с.    
8  Ниг.: Хаитов С.П. Становление и развитие налогового законодательства в Таджикистане (вторая 
половина XIX - начало XXI вв.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 206 с.    
9 Ниг.: Саидзода Ш.Н. Мукаммалгардонии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

қочоқ: дис. ... ном.  илм. ҳуқ. – Душанбе, 2018. – 181 с. 
10 Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: дис. … д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с.  
11 Ниг.: Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и 
практика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с. 
12 Ниг.: Рахимзода Р.Х.  Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической безопасности 
Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-правовой и 
общетеоретической анализ): автореферат. дис. … д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 72 с. 
13 Ниг.: Нодиров Ф.М. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Китоби дарсӣ. Дар 2 қисм. Қисми 1. – Душанбе: «ЭР-граф», 
2019. - 480 с. 
14 Ниг.: Назаров А.Қ. Мафҳум ва намудҳои ҷиноятҳо дар соҳаи манфиатҳои корхонаҳои тиҷоратӣ // 

Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба 

ҷашнҳои «700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ», «Соли оила» ва Даҳсолаи байналмиллалии «Об 

барои ҳаёт» солҳои 2005-2015. – Душанбе, 2015. – С. 560-562. 
15 Ниг.: Раҳимов М.З. Истилоҳоти соҳаи андоз гумрук ва фаъолияти бонкӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – 272 с. 
16 Ниг.: Ҳуқуқи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон: Васоити таълимӣ // Зери назари дотсент Шонасридинов 
Н.Ш. – Душанбе, 2012.  – 352 с. 
17 Ниг.: Ахтырская Н.В. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов: уголовно-
правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2018. – 237 с.  
18 Ниг.: Батайкин П.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная 
ответственность и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – 268 с.  
19 Ниг.: Бебия З.Р. Роль криминалистической характеристики преступления в методике расследования 
уклонений от уплаты налогов с организаций: дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 210 
с. 
20 Ниг.: Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – 383 с. 
21  Салказнов А.Э. Преступное уклонение от уплаты платежей в бюджеты России: дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2017. – 275 с.  
22 Ниг.: Предупреждение хищений социалистического имущества / Под ред. В.Г. Танасевича. – М., 1969. 
– 200 с. 
23 Ниг.: Шрага И.Л. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях мясной 
промышленности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности. – М., 1965. – 18 с. 
24 Ниг.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. - СПб.: «Юридический Центр Пресс», 1999. – 296 
с. 
25 Ниг.: Кинсбурская В.А., Ялбулганов A.A. Налоговые преступления по законодательству Российской 
Федерации. - М.: ООО «Новая правовая культура», 2007. – 321 с. 
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К.К. Саркисов26, Н.О. Овчинникова27, И. В. Александров28,  И.Н. Соловев29, 

П.С. Яни30, В.А. Егоров31, О.Ш. Петросян32, И.М. Середа33, А.Н. Борисов34, 

Р.Л. Дернберг35, Н.А. Лопашенко36, А.В. Бризгалина37, Д.С. Свашенко38, Д.А. 

Курочкин39, В.С. Сергеев40, Д.М. Бондарев41, Е.Д. Кастанова42  ва дигарон 

мавриди тадқиқоти илмӣ қарор гирифтаанд. Саҳми олимони мазкур вобаста ба 

тадқиқоти ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ва махсусан ҷинояти 

саркашӣ намудан аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

назаррас мебошад. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки мавзуи ҷинояти 

саркашӣ намудан аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқиро 

дар адабиёти соҳавӣ ба таври кофӣ таҳлилшуда эътироф намудан мумкин нест. 

Қисми зиёди масъалаҳое ҳастанд, ки тадқиқоти илмии чудогонаро дар самти 

мазкур тақозо мекунанд. На ҳама масъалаҳои алоқаманд ба ҷинояти саркашӣ 

 
26 Ниг.: Саркисов К.К., Зрелов А.П., Краснов М.В. Налогоплательщик: защита, контроль и привлечение 
к ответственности. - М.: «Статус-Кво 97», 2007. – 205 с. 
27 Ниг.: Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и налоговый контроль со стороны 
правоохранительных органов: Практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2008. – 284 с. 
28 Ниг.: Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования / Под ред. И.В. 
Александрова. - СПб.: «Классика-ХХ1», 2002. – 285 с. 
29 Ниг.: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным 
государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных 
доказательств по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 440 с. 
30 Ниг.: Яни П.С. Длящиеся преступления с материальным составом // Российская юстиция. – 1999. – № 
1. - С. 40–42. 
31 Ниг.: Егоров В.А. Налоговые преступления и их предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. – Йошкар-
Ола, 1999. – 214 с.  
32 Ниг.: Петросян О.Ш., Артемьева Ю.А. Налоговые преступления: учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 
Закон и право, 2009. – 191 с. 
33 Ниг.: Середа И.М., Кастрикина И.М. Контрабанда: уголовно-правовая характеристика, проблемы 
квалификации: монография. – Иркутск: На Чехова». 2009. – 91 с. 
34 Ниг.: Борисов А.Н. Защита прав налогоплательщика при принудительном взыскании налогов, пеней 
и санкций. – М.: «Юстицинформ», 2007. – 214 с. 
35 Ниг.: Дернберг Р.Л. Международное налогообложение: краткий курс. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 375 с. 
36 Ниг.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступления в сфере экономической деятельности.  – 
Саратов: «Лицей», 1997. – 341 с. 
37 Ниг.: Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под 
ред. А.В. Брызгалина. – М.: «Аналитика-Пресс», 1999. – 400 с. 
38 Ниг.: Свашенко Д.С. Планирование расследования налоговых преступлений: дис. … канд. юрид. наук. 
– Краснодар, 2016. – 238 с.   
39 Ниг.: Курочкин Д.А. Общие правила о запрете обхода налогового закона (General anti-avoidance rules) 
в государствах БРИКС: сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 
2020. – 270 с.   
40 Ниг.: Сергеев В.С. Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных организаций, 
полученных от источников в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 229 с.   
41 Ниг.: Бондарев Д.М. Налоговая дисциплина в процессах формирования доходов бюджета: дис. … 
канд. юрид. наук. – Владикавказ, 2019. – 152 с.   
42 Ниг.: Кастанова Е.Д. Правовые основы международного сотрудничества в области избежания 
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов: дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2015. – 178 с.   
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намудан аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ пурра 

омӯхта шудаанд ва онҳо то ҳол баҳснок боқӣ монда, таҳлили минбаъдаи 

илмиро талаб мекунанд. Бояд қайд намоем, ки то ҳол таҳқиқотҳои бунёдӣ 

вобаста ба масъалаи ҷинояти саркашӣ намудан аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ, бандубасти ҷинояти мазкур ва роҳҳои такмили 

қонунгузории ҷиноятии миллӣ роҷеъ ба масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷой надорад.  

Бо дарназардошти ин гуфтаҳо ва таҳқиқоти олимони овардашуда 

масъалаҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ ҳоло ҳам ба тадқиқотҳои зиёди илмӣ-комплексӣ эҳтиёҷ доранд. 

Хусусан, дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ роҳҳои асосии содир шудани саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ба монанди  пинҳон 

кардани объектҳои андозбандишаванда, тартиби зиёд нишон додани хароҷот 

ва кам нишон додани даромад, ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ба 

асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз муайян нашуда, ҷавобгарии ҷиноятӣ 

барои ин кирдорҳо пурра танзим нагардидаанд. Дар даврони муосир 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, хусусан тартиби 

насупоридани андозҳо ва ё пардохтҳо нав ба нав пайдо шуда истодаанд.   

Ҳамин тавр, ҷинояти саркашӣ намудан аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ яке аз масъалаи мубрам ба ҳисоб рафта, дар 

замони муосир таҳқиқоти диссертатсиониро тақозо менамояд.  

Робитаи тањқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои  илмӣ. Диссертатсия 

дар доираи барномаҳои дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия дар мавзуи «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд (барои солҳои 2016-2020)» 

ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи криминалистика ва фаъолияти 

экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

омода карда шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊҚИҚОТ 

Мақсади тањқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин омӯзиш ва 
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муқаррар намудани унсурҳои таркиби  ҷинояти саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ, коркарди пешниҳодҳо вобаста ба 

такмили қонунгузории ҷиноятӣ ва дар амал татбиқ намудани онҳо мебошад.  

Дар робита бо мақсадҳои дар боло зикршудаи таҳқиқот, ҳамзамон доираи 

муайяни вазифаҳо низ муқаррар гардидаанд, ки ҳалли масъалаҳои назариявӣ 

ва амалии онҳо мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионии мазкурро 

ташкил медиҳанд.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои зикргардида, 

дар таҳқиқоти мазкур иҷрои чунин вазифаҳо масъалагузорӣ карда шудаанд: 

– коркард, таҳия ва пешниҳод намудани мафҳуми ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз ва муқаррар намудани хусусиятҳои он; 

– гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории ҷиноятии 

давлатҳои хориҷӣ; 

– таҳқиқи объект ва предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории ҷиноятии ватанӣ; 

– муайян намудани аломатҳои тарафи объективии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ; 

– таҳқиқи аломатҳои субъект ва тарафи субъективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони  ҳуқуқӣ; 

– таҳияи тавсияҳо оид ба такмил додани қонунгузории ҷиноятӣ дар самти 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ. 

Объекти таҳқиқот. Ба сифати объекти таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои 

ҷамъиятие баромад менамоянд, ки бинобар сабаби содир шудани ҷинояти  

саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд.   

 Мавзуи таҳқиқот – ин меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, ки ҷавобгарии 

ҷиноятиро барои саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ 

мекунанд; меъёрҳои қонунгузории андоз, ки ҷавобгариро барои вайронкунии 

меъёрҳои андозбандӣ муқаррар мекунад; маводҳои парвандаҳои ҷиноятӣ аз 
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бойгонӣ, ки аз ҷониби судҳои ҶТ баррасӣ гардидаанд ё аз ҷониби мақомоти 

таҳқиқию тафтишӣ баррасӣ гардидаанд.  

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

Дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур бо мақсади низомнок, пурра ва 

ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои танзими ҳуқуқии ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо тибқи 

қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳқиқи давраҳои 

инкишофи қонунгузории ҷиноятии ҶТ  ва давлатҳои хориҷ диққати ҷиддӣ 

дода шудааст. Қобили зикр аст, ки дар кори илмӣ бо истифода аз методи 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ танзими ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо дар таҷриба ва қонунгузории давлатҳои 

мутараққии дунё мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Давраи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур фарогири солҳои 2016-2022 

мебошад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқоти 

диссертатсиониро нуқтаҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ҳуқуқи 

ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи андоз, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи 

маъмурӣ ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ ташкил медиҳанд. Вобаста ба масъалаҳои 

таҳқиқот монографияҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои илмӣ, фишурдаҳои 

конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ  мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтаанд.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқоти 

диссертатсияро усулҳои умумӣ ва махсуси дарки илмии воқеияти ҳуқуқӣ 

ташкил медиҳанд. Дар таҳқиқот ба як қатор  усулҳои умумиилмӣ ва махсуси 

илмӣ, ба монанди: таърихӣ, таҳлил ва синтез, мантиқӣ, диалектикӣ, оморӣ, 

сотсиологӣ, муқоиса, ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва расмӣ-ҳуқуқӣ такя 

намудем.   

Дар раванди таҳқиқоти илмӣ ва омода намудани рисола усулҳои 

умумиилмии фалсафӣ, усулҳои илмии диалектикии дарки ҳодиса ва раванди 

ҳаёти ҷамъиятӣ, ягонагии мазмуни иҷтимоӣ ва шаклҳои ҳуқуқие, ки раванди 
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омӯзиши илмии онҳоро таъмин менамоянд, ба кор бурда шудаанд. Дар кори 

илмӣ як қатор  усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ ба монанди: мантиқӣ-

расмӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва махсуси ҳуқуқӣ самаранок истифода шудаанд.  

Асоси методологии таҳқиқоти диссертатсияро усулҳои умумӣ ва махсуси 

дарки илмии воқеияти ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд, аз ҷумла категорияҳои 

фалсафии мафҳум, мақсад, низом ва моҳият тавассути усулҳои таҳқиқи 

диалектикӣ ва материалистӣ муайян карда шудаанд. Илова бар он, дар рафти 

таҳқиқоти илмӣ усулҳои махсуси ҳуқуқӣ самаранок истифода гардидаанд. Аз 

ҷумла, дар рафти таҳлили мавзуи мазкур маълумотҳои оморӣ бо истифода аз 

усулҳои таҳлили оморӣ таҳқиқ карда шудаанд. Дар баробари ин, дар рафти 

таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои таҳқиқоти хусусӣ, мантиқӣ, таҳлилии 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва монанди инҳо мавриди истифода қарор дода шуда, 

қонунгузории ҷиноятии ҶТ оид ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дар муқоиса бо қонунгузориҳои дигар давлатҳои 

хориҷӣ мавриди муҳокима қарор дода шудааст. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаҳои эмпирикии таҳқиқоти 

диссертатсиониро  мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор додани таҷрибаи судии 

судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 150 парвандаҳои ҷиноятӣ дар солҳои 

2011-2021 ташкил медиҳад. Дар раванди таҳқиқоти дисертатсионӣ маводҳои 

Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД ҶТ, инчунин  Суди Олии ҶТ «Дар бораи 

омӯзиш ва ҷамъбасти амалияи судӣ оид ба парвандаҳои вобаста ба «саркашӣ 

аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ», ки аз ҷониби 

судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2011-2021 баррасӣ шудаанд» таҳлилу баррасӣ 

гардида, парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки аз 

ҷониби судҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баррасӣ гардидаанд, мавриди 

омӯзиш қарор дода шудаанд.  

Дар асоси таҳқиқу таҳлили кор татбиқи амалиявии меъёрҳо ва методҳои 

мубориза бо ҳуқуқвайронкунии соҳаи андоз, инчунин чораҳое, ки шумораи 

амали ғайриқонуниро дар соҳаи андозбандӣ ва маъмурикунонии андоз кам 

мекунанд, пешниҳод карда мешавад.   
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Навгонии илмии таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур аввалин таҳқиқоти 

диссертатсионии ватанӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо мебошад. Ғайр аз ин, пештар дар сатҳи 

тадқиқоти монографӣ ва диссертатсионӣ масъалаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо батафсил таҳлил нагардида 

буданд. Мафҳуми муайяни саркашӣ аз супоридани андоҳо ва ё пардохтҳо, 

аломатҳои таркиби он, роҳҳои содир шудани ин ҷиноятҳо дар ин кор таҳлили 

худро ёфта, усулҳои муайян кардани табиати ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқии 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дида 

баромада шудаанд. Бо дарназардошти хусусиятҳои умумӣ ва фарқиятҳои 

байни намудҳои  гуногуни ҷинояти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тартиби бандубасти ин кирдорҳо мураттаб 

гардиданд, самтҳои такмили қонунгузории ҷиноятӣ пешниҳод карда 

мешаванд, масъалаи консепсияи нави илми ҳуқуқи ҷиноятӣ мушаххас карда 

мешавад, меъёрҳои таҳлилӣ-муқоисавии ҳуқуқӣ-ҷиноятии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ аз нав муайян карда 

шудаанд,  объектҳо, аломатҳои объективӣ ва аломатҳои субъективии саркашӣ 

аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ таҳлили худро 

ёфтаанд,  хусусиятҳои системавӣ-умумии қонунгузорӣ ва  ниҳоди аломатҳои 

ин ҷиноят муқаррар карда шудаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Бинобар ҳолатҳои қайдшуда 

дар рисолаи диссертатсионӣ  навгониҳои илмии зерин ба ҳимоя пешниҳод 

карда мешаванд:  

1. Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз як зуҳуроти манфии иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ 

фаҳмида шуда, ба муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда,  яъне ворид нагардидани маблағи пулӣ ба низоми буҷети ҶТ аз 

ҳисоби андозҳо ва ё пардохтҳо, таҷовуз мекунад.  

 Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин кирдори барои ҷамъият хавфноки 

гунаҳгорона ва зиддиҳуқуқие мебошад, ки аз тарафи андозсупорандагон ва 

шахсони мансабдори ваколатдор бо мақсади ғарази шахсӣ дар ин самт содир 
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мешаванд ва дар натиҷа зарари молиявӣ ба миқдори калон ба буҷети давлат ва 

дар баъзе мавридҳо ба андозсупоранда расонида мешавад. 

Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дорои якчанд хусусиятҳо мебошанд:  

1) Ба низоми ҷамъоварии андозҳо ва пардохтҳои муқаррарнамудаи 

қонунгузории ҶТ, ки  пардохт нагардидани он ба манфиатҳои иқтисодии 

давлат зарари калон мерасонад, суиқасд мекунад. Аз се ду ҳиссаи буҷети 

давлатии ҶТ аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои ҳатмӣ мебошад. Ҳангоми ворид 

нашудани маблағҳо ба буҷет давлат функсияҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳатто 

қисман сиёсии худро иҷро карда наметавонад. Дар байни тамоми ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодӣ зарари саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо калон мебошад;  

2) Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дараҷаи баланди латентӣ (ошкор 

нагардидан) доранд; 

3) Ҳангоми бандубасти ҷиноятҳои соҳаи андоз бояд дигар санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба монанди КА ҶТ аз 14 сентябри соли 2012, № 417,  Қонуни 

ҶТ “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» аз 28 июли соли 2006 № 

197 ва инчунин Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ» 25 марти соли 2011 № 702 ва ғайраҳо ба назар гирифта шаванд. 

Масалан, КА ҶТ мафҳумҳои асосиеро (ба монанди “андоз» «андозсупоранда», 

«манбаи андоз», «даромад ва хароҷот» «супоридани андозҳо» «шахсони 

ҳуқуқии андозсупоранда» «эъломияи андоз» «ҳисоб ва пардохти андоз» ва 

ғайраҳо) муқаррар кардааст, ки унсурҳои таркибии диспозитсияи м. 292-293 

КҶ ҶТ-ро ташкил медиҳанд.  

4) Андозаи зарари аз ҷиноятҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо нисбат ба дигар ҷиноятҳо, хусусан ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ дар ҳаҷми калон мушоҳида мешавад.  

2. Низоми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз аз рӯйи объекти онҳо (объектҳои  

намудӣ, хелӣ ва бевосита) ва бо риояи принсипи алоқаи тарафайни байни  

соҳаҳои ҳуқуқ (ҳуқуқи андоз, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи молия, ҳуқуқи 

гражданӣ), инчунин вобаста ба омилҳои объективӣ ва субъективии ҳаёти 
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ҷамъиятӣ сохта мешавад. Ин ҷиноятҳо доираи танзими ҳуқуқӣ, хусусият ва 

сохтори муносибатҳои ҷамъиятиро ба назар гирифта, ба се гурӯҳи ҷиноятҳои 

нисбатан якхела, вале мустақил тақсим мешаванд: 

а) ҷиноятҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо (моддаҳои 292-293 КҶ ҶТ); 

б) дигар ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд (моддаҳои 259, 264 291, КҶ ҶТ ва 

ғ.). 

в) ҷиноятҳо дар соҳаи сиёсати андоз (м.258 КҶ ҶТ) 

3. Пешниҳод карда мешавад, ки маҷмуи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ ба ду боби алоҳида ҷудо карда шавад: 

Боби 27. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ (моддаҳои 258-2601; 

262-280; 282-283; 286; 288; 294-297 КҶ ҶТ); 

Боби 271. Ҷиноятҳо дар соҳаи молияи давлатӣ (моддаҳои 261; 281; 284-

285; 287; 289-293 КҶ ҶТ).  

Вобаста ба объекти намудиашон ин ҷиноятҳо пурра аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ин маҷмуи муносибатҳои 

ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки ҳангоми содир 

гардиданашон ба субъектони он зарар мерасад. Ҷиноятҳо ба муқобили молияи 

давлатӣ бошад, маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки ҳангоми содир 

шуданашон бевосита ба буҷети давлат зарар мерасад.    

4. Бо мақсади пурзӯр ва мукаммал гардонидани низоми қонунгузории 

ҷиноятии ҶТ пешниҳод карда мешавад, ки дар номи м. 292 КҶ ҶТ тағйирот 

ворид гардад. Моддаи мазкур  «Насупоридани  маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо 

аз шахсони ҳуқуқӣ» бояд номгузорӣ шавад.    

Бо мақсади мушаххас ва мукаммал гардидани диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ 

зарур аст, ки дар он тағйироти куллӣ ворид шуда, ба таври зайл таркиб ёбад: 

«Қасдан насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ бо 

роҳи пешниҳод накардани эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳо, ки пешниҳоди 

онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳатмӣ мебошанд, ё бо роҳҳои дигар ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда, ки бо расонидани зарари калон содир шуда бошад». 
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Дар моддаҳои 291-293 КҶ ҶТ таркиби «ба миқдори калон содир шуда 

бошад» ба «бо расонидани зарари калон содир шуда бошад» ва ифодаи «ба 

миқдори махсусан калон содир шуда бошад» ба «бо расонидани зарари 

махсусан калон содир шуда бошад» иваз карда шаванд. 

 5. Ба ҳайси субъекти ҷинояти пешбининамудаи м. 292 КҶ ҶТ бояд 

роҳбар, сармуҳосиб (муҳосиб дар сурати набудани вазифаи сармуҳосиб)-и 

ташкилот, филиал ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои онҳоро 

иҷро мекунанд,  дигар шахсоне, ки вобаста ба амалигардонии ин ё он функсияи 

ташкилот ваколатдоранд (ҳуқуқшинос – барои додани машварати ҳуқуқӣ 

барои қонунигардонии молу мулки бо роҳи ҷиноят бадастомада, эксперт – 

ҳангоми додани баҳо ба молу мулке, ки бояд ба гарав гузошта шавад ё муайян 

кардани сифати ин ё он мол, мудир ё корманди бахши хоҷагӣ, ки идоракунии 

молу мулки шахси ҳуқуқиро ба уҳда доранд ва ғ.), муассиси ташкилот 

(иштироккунанда), соҳиби молу мулки шахси ҳуқуқӣ ва дигар шахсон, ки амал 

мекунанд, агар вазифаҳои ин шахсон имзои ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, ки ба 

мақомоти андоз пешниҳод карда мешаванд ва пардохти пурра ва саривақтии 

андозҳо ва (ё) пардохтҳоро таъмин мекунанд, фаҳмида шаванд. 

Субъекти ҷиноятҳои андоз махсус буда, дорои вазъи ҳуқуқӣ-андозӣ 

мебошад, ки ҳуқуқу уҳдадориҳои он дар қонунгузории андоз пешбинӣ 

шудаанд. 

6. Намояндагони қонунӣ ва  ё намояндаи ваколатдори андозсупоранда 

ҳангоми содир намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо танҳо 

ба сифати шарикон (ташкилкунанда, таҳриккунанда, ёрдамчӣ ё иҷрокунанда) 

ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.  Комилан воқеист, ки саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз ташкилотҳо аз тарафи роҳбарони 

филиалҳо ва намояндагиҳо содир шуда метавонад. Аз сабаби он ки филиалҳо 

ва намояндагиҳо метавонанд зиёд бошанд ва онҳо дар бештари мавридҳо аз 

ташкилоти асосӣ дар масофаи дур қарор доранд, назорат аз болои фаъолияти 

хоҷагии онҳо суст мегардад. 
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Зимни анҷом додани таҳқиқоти илмӣ аз ҷониби муаллиф як қатор 

тавсияҳои амалӣ оид ба такмили қонунгузории соҳа пешниҳод шудаанд:  

 7.  Дар асоси таҳлили илмии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз пешниҳод карда 

мешавад, ки м.  292 КҶ ҶТ дар таҳрири зерин оварда шавад: 

Моддаи 292. Қасдан насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ  

1) Қасдан насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ бо роҳи пешниҳод накардани эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳо, ки 

пешниҳоди онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳатмӣ мебошанд, ё бо роҳҳои дигар ворид 

намудани маълумоти таҳрифшуда, ки бо расонидани зарари калон содир шуда 

бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад. 

2) Ҳамин кирдор, агар: 

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; 

б) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад.  

Эзоҳ: 1. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои насупоридани маблағи пардохтҳои 

гумрукӣ, супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки дар моддаҳои 291-293 

Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, танҳо дар ҳолате ба миён меояд, ки агар 

шахс бори аввал ин кирдорҳоро содир намуда, дар давоми чилу ҳашт рӯзи 

бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва (ё) дигар 

мақомоти дахлдор, маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро 

бо ҷарима ва фоизҳояш пурра насупорад, инчунин кирдорҳои мазкурро 

такроран содир намуда, дар давоми бисту чор рӯзи бонкӣ аз рӯзи қабули 

қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва (ё) дигар мақомоти дахлдор 

маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва 

фоизҳояш пурра насупорида бошад. 

2. Субъекти ҷинояти пешбининамудаи м. 292 ҳамин Кодекс роҳбар, 

сармуҳосиб (дар сурати мавҷуд набудани штати сармуҳосиб – муҳосиб)-и 

ташкилот, филиал ва ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои онҳоро 
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иҷро менамоянд, дигар шахсоне, ки аз рӯйи ваколати махсуси мақомоти 

идоракунии ташкилот амал мекунанд, муассис (иштирокчӣ), соҳибмулки молу 

мулки ташкилот мебошанд, агар ба доираи уҳдадории шахсони номбурда имзо 

намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ки ба мақомоти андоз пешниҳод мешаванд ва 

таъмини пардохти пурра ва саривақтии андозҳо ва (ё) пардохтҳо дохил гардад.  

3. Агар нисбати шахс бо моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҳангоми тафтиши пешакӣ ва ё баррасии судии 

парвандаи ҷиноятӣ шахс маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, дар асоси м.  72 ҳамин 

Кодекс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. 

4. Дар мавриди пас аз баровардани ҳукми суд мақкумшуда маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра 

супорад, бо қарори суде, ки ҳукм баровардааст, ё суди маҳаллӣ иҷрои ҷазо ва 

ё суди болоӣ, аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда мешавад. 

5. Насупоридани пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки дар 

моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, он ҳангоме бо 

расонидани зарари калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳои супориданашуда аз бист ҳазор 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва бо расонидани зарари махсусан калон содир 

шуда, аз сию ҳафт ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар 

бошад. 

 8. Дар КҶ ҶТ  моддаи нав 2921 илова карда шавад: 

Моддаи 2921. Иҷро накардани уҳдадориҳо вобаста ба 

барасмиятдарории асноди муҳосибӣ 

           1) Аз ҷониби сармуҳосиб, муҳосиб ё дигар шахсони онро 

ивазкунанда иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани  уҳдадориҳо 

вобаста ба баҳисобгирии муҳосибӣ, ки бо расонидани зарари калон содир 

шуда бошад, 

     бо ... ҷазо дода мешавад. 

2) Ҳамин кирдор, агар: 
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      а) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад; 

      б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад,  

      бо ... ҷазо дода мешавад.  

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он аст, ки хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар кор 

овардашударо дар таҳқиқоти минбаъдаи илмии мушкилот вобаста ба 

ҷиноятҳои соҳаи андоз метавон истифода кард.  

Натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти қонунгузорӣ, омӯзиши мавзуъҳои 

алоҳидаи фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи андоз,  криминология ва курсҳои 

махсуси соҳавӣ, инчунин дар фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи мақомоти таъқиби 

ҷиноятӣ (Вазорати корҳои дохилии ҶТ, Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи ҶТ, Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон),  судҳо 

ва мақомоти андоз ва аудит, инчунин палатаи ҳисоби ҶТ метавонанд истифода 

карда шаванд. Маводҳои таҳқиқот барои гузаронидани семинарҳо, 

конфронсҳо ва «мизҳои мудаввар»-и илмӣ ва корҳои амалӣ муфид хоҳанд буд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ бо истифода аз методҳои муосири таҳқиқот, ки ба 

мақсад ва вазифаҳои гузошташудаи кор мувофиқат мекунанд, ифода меёбад. 

Натиҷаҳои илмӣ, пешниходу хулосаҳо ва тавсияҳои амалии дар таҳқиқоти 

диссертатсиони пешбинигардида дар асоси манбаи қонунгузорӣ ва амалияи 

судӣ анҷом дода шудааст. Натиҷаи тафсир ва таҳлилҳои амалияи судӣ-

тафтишӣ бо истифодаи методҳои муосири коркарди маълумот ва таҳқиқи 

амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда ба роҳ монда шудааст. 

Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи 

заминаҳои васеи таҷрибаи судӣ-тафтишӣ, ки дар шакли ҷамъбасти маводи 

таҷрибаи судӣ ва таҳлили як қатор парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, 

бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти дисертатсия ба он хотир 

эътимоднок мебошанд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ғайра ба даст омадаанд.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни таҳқиқоти диссертатсионӣ ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқ 

мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми 

шахсии муаллиф  бо ширкати бевоситаи ӯ дар таҳқиқотти диссертатсионӣ, 

пешбарии ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва нуқтаҳои илмӣ, бо сатҳи навгонии 

илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод 

мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ тасдиқ карда мешаванд.  

 Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судӣ 

ва кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети 

ҳуқуқшиносии ДМТ омода ва мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифтааст. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ-

назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, мизҳои 

мудаввар ва дигар ҳамоишҳои илмӣ дар шакли маърузаи илмӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтаанд:  

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони «Ҳуқуқи 

инсон дар ҷаҳони муосир: консепсияҳо, воқеият ва дурнамо» дар мавзуи 

«Ҳамкории Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо 

Мақомоти андоз дар мубориза бо саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо: мушкилот ва роҳҳои ҳалли он» (Душанбе 2021);  

- Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвонии «Эмомалӣ 

Раҳмон яке аз асосгузорони ШОС» дар мавзуи «Баъзе аз мушкилоти 

қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои ШОС вобаста ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо» (Душанбе, 2021);  
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- Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвонии «Рушди 

қонунгузории соҳибкорӣ дар даврони истиқлолият дар ҶТ» дар мавзуи 

«Проблемаҳои назариявии муайян кардани мафҳум ва хусусиятҳои андоз» 

(Душанбе 2021);  

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвонии «Рушди ҳуқуқи 

байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ дар 30 соли Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба 80-солагии Арбоби илм ва техникаи 

Тоҷикистон, Ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон , д.и.ҳ., профессор 

Шомурат Менглиев» дар мавзуи  «Проблемаҳои байналмилалии андозбандии 

дукарата» (Душанбе 2021);  

- Конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвонии «Ҳуқуқи инсон 

дар ҷаҳони муосир» дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии муайян кардани 

объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз» (Душанбе 2021);   

- Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвонии «1-умин 

конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи «Илм ва амалияи 

ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба рӯзи илми тоҷик» дар мавзуи «Масъалаҳои муайян 

кардани субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи 

қонунгузории ҷиноятиии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе 2022);  

- Конференсияи ҷумҳуриявии  илмӣ-амалӣ таҳти унвонии «Масоили 

мубрами мурофиаи маъмурӣ: мушкилот, дурнамо ва роҳҳои ҳал» дар мавзуи 

«Татбиқи преюдитсияи маъмурӣ дар ҷиноятҳо дар соҳаи андоз» (Душанбе 

2022). 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. 

Оид ба муҳтавои диссертатсия муаллиф 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 

мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии атестатсионии назди 

Президенти ҶТ ва 5 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ 

интишор шудаанд.   

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сарсухан, 

ду боб, 6 зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиётҳои истифодашуда иборат 

мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 203 саҳифаро ташкил медиҳанд.    
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БОБИ 1. ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ-ҲУҚУҚИИ САРКАШӢ АЗ 

СУПОРИДАНИ АНДОЗҲО ВА  Ё ПАРДОХТҲО АЗ ШАХСОНИ 

ҲУҚУҚӢ 

1.1. Мафҳуми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ва хусусиятҳои он 

    Дар шароити муосир вайрон кардани қонунгузории андоз дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳудудҳои нав ба навро касб менамояд. Инчунин, 

сол то сол шумораи ҷиноятҳое, ки бо саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

(ё) пардохтҳо  алоқаманданд, зиёд гардида, тарзҳои нав ба нави он ба 

вуҷуд меоянд. Аммо сатҳи баланди латентӣ (ошкор нагардидан)  ва сатҳи 

пасти ошкоршавии онҳо ба он оварда мерасонанд, ки на ҳама шахсони ин 

ҷиноятҳоро содиркарда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда мешаванд. 

Зиёдшавӣ ва паҳншавии ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шуури ҳуқуқии аҳли ҷомеа вобастагӣ дошта, 

мақомоти қудратиро водор менамояд, ки баҳри ин зуҳуроти номатлуб 

муборизаи беамон барад.  

Бинобар ин, ба як тартиби муайян даровардани ҷамъоварии андозҳо 

ва (ё) пардохтҳо аз омилҳои зиёди хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ, 

ахлоқӣ ва психологидошта, ки дар сатҳи тамоми ҷамъият амал мекунад, 

вобастагӣ дорад. 

Ба ин раванд номукаммалии қонунгузории ҶТ, махсусан 

қонунгузории соҳаи андоз ва соҳаи ҷиноятӣ, низ мусоидат менамояд.  

Аз ин лиҳоз, то ҳадди ниҳоӣ ба инобат гирифтани манфиатҳои ҳамаи 

тарафҳои муносибатҳои андозӣ – мақсади қонунгузории ҶТ дар замони 

имрӯза мебошад. Дар ин шароит, қонунгузории ҷиноятӣ бояд ҳифзи 

боэътимод ва самараноки манфиатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи 

муносибатҳои андозӣ таъмин намояд.  

Дар адабиёти илмӣ вобаста ба мафҳум ва сохтори ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятии он, хусусиятҳо ва дигар паҳлуҳои он 

таҳқиқоти зиёди олимон ба назар мерасад, ки онҳоро минбаъд гуфта 
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мегузарем. Вобаста ба мафҳуми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз то ба имрӯз 

ягон ақидаи умумиэътирофгашта вуҷуд надорад, вале баҳсу мунозираҳои 

гуногун миёни олимон дида мешавад.  

Ногуфта намонад, ки ибораи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар адабиёти 

илмӣ бо номҳои гуногун, яъне ҷинояҳо дар соҳаи андоз43, ҷиноятҳои 

андозӣ44, ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд45  саркашӣ аз супоридани 

андозҳо46, ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ дар соҳаи андоз47, ҷинояткории 

андозӣ48 дида мешаванд.  

Аз ҳолатҳои овардашуда дуруст ва пурратараш ин мафҳуми 

«ҷиноятҳо дар соҳаи андоз» мебошад, ки номгӯи ҷиноятҳоро вобаста ба 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо, ҷиноятҳо вобаста ба 

саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ ва инчунин дигар кирдорҳое, ки ҳангоми 

содир шудани онҳо аз ҷониби андозсупорандагон дар баробари вайрон 

 
43 Суворина Е. Проблемы расследования преступлений в налоговой сфере / Источники частного и 
публичного права: сборник научных трудов по материалам III ежегодной Международной научно-
практической конференции 28 марта 2014 г. - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». – 2014. 
– С. 256.; Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. – М., ЮрИнфоР, 1999 – С. 109; Кот 
А.Г. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения (по материалам России, 
Беларуси, Литвы и Польши): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1995. – 198 с. 
44 Глушко Д.Е. Налоговые правонарушения и налоговые преступления // Налоги. – 2007. – № 5. – С. 15-
19; Ефимичев П. Проблемы вины и ответственности по уголовным делам о налоговых преступлениях / 
П. Ефимичев // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 26–28; Ефимов И.А. Об истории установления норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за совершение налоговых преступлений / И.А. 
Ефимов, Д. И. Токарев // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 3. – С. 141–147.; 
Козырин А.Н. Налоговые преступления и проступки: опыт зарубежных стран / А. Н. Козырин // 
Налоговый вестник. – 1998. – № 8. – С. 114–122.; Решетников Ф. Налоговые преступления в зарубежных 
странах / Ф. Решетников, М. Игнатова // Закон. – 1992. – № 10. – С. 76-78.; 
45 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 20 марти 2008 сол, таҳти №374 // Махзани  мутамаркази  

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

http://www.adlia.tj  (санаи  муроҷиат: 18.03.2022).  
46 Акопджанова М. О разграничении уклонения от уплаты налогов и правомерной налоговой 
оптимизации // Уголовное право. 2010. – № 2. – С. 4–8.; Бабурин В.В., Рагозина И.Г. Оценка 
обстоятельств, исключающих преступность уклонения от уплаты налогов // Законность. – 2007. – № 6. – 
С. 14-17.; Вельский К.С. Причины уклонения от налогов // Гражданин и право. 2007. – № 3. – С. 31-34.; 
Дармаева В.Д., Двуреченская H.A., Демьянова Т.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений 
в форме уклонения от уплаты налогов и сборов // Право и экономика. 2007. – № 3. – С. 14-17. 
47 Глушко, Д. Е. Налоговые правонарушения и налоговые преступления // Налоги. – 2007. – № 5. – С. 15-
19.; Филиппова, Н. А., Цветков, А. С. Налоговые правонарушения и преступления и способы борьбы с 
ними // [Электронный ресурс]. Режим доступа: з15ирг.тгзи.га/2009- 1/рёШ0_СЬуе1коу.рсй?. (дата 
обращения: 09.09.2021 г.). 

48 Ролик А.И. Налоговая преступность, криминогенные детерминанты и предупреждение: По 
материалам о налоговы преступлений в рыбной, лесной отраслях и топливно-энергетическом 
комплексе Дальневосточного федерального округа. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 
2003. – С. 15; Цанаева А H Налоговая преступность детерминация и предупреждение. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Ростов н|Д, 2001. – С. 28.  
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гардидани меъёрҳои дигар қонунҳо меъёрҳои қонунгузории андоз низ 

вайрон мегардад, фаро мегирад.  

Аммо вобаста ба моҳияти илмӣ ин гурӯҳи ҷиноятҳоро «Ҷиноятҳои бо 

соҳаи андоз ва сиёсати андоз алоқаманд» ном бурдан мумкин аст, ки таҳти 

ин мафҳум ду гурӯҳи ҷиноятҳо дар назар дошта мешаванд. Яке ҷиноятҳои 

бо соҳаи андоз алоқаманд ва дигаре ҷиноятҳои бо сиёсати андоз 

алоқаманд. Зери мафҳуми ҷиноятҳои бо соҳаи андоз алоқаманд саркашӣ 

аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 

саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ, фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, 

бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин, соҳибкории ғайриқонунӣ ва 

ғайраҳо фаҳмида мешавад. Зери мафҳуми ҷиноятҳои бо сиёсати андоз 

алоқаманд, ин тамоми кирдорҳои ҷиноятие фаҳмида мешавад, ки аз 

ҷониби кормандони мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сиёсати 

андоз бо мақсади ғарази шахсӣ содир мекунанд, ки дар натиҷа ба 

андозсупорандагон ва ё давлат зарари молиявӣ мерасад. Ба ин дохил шуда 

метавонад: монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (м.258), ва 

инчунин дигар ҷиноятҳои ба соҳаи андоз алоқаманд, ки аз ҷониби 

шахсони ваколатдори давлатӣ дар самти андозбандию андозситонӣ бо 

мақсади ғарази шахсӣ содир мешаванд. Ин ду гурӯҳи ҷиноятҳои 

номбаршуда вобаста ба субъект, тарафи субъективӣ ва тарафи 

объективиашон аз ҳам фарқ мекунанд.  

Масъалаи асосие, ки бояд мавриди баррасӣ қарор гирад, ин мафҳуми 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз мебошад. Вобаста ба ин мафҳум миёни олимон 

ақидаҳои зиёд ҷой доранд.  

Ба ақидаи М.И. Середа ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин кирдорҳои дар 

доираи фаъолияти субъектони хоҷагидор содиршуда мебошад, ки  ба 

манфиатҳои молиявии давлат дар қисми пардохти андоз аз шахсони воқеӣ 
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ва ҳуқуқӣ суиқасд мекунад.49 Дар ин ҷой ақидаи олим ба таври умумӣ 

оварда шудааст. Аввал ин ки фикри М.И. Середа тамоми намуди 

ҳуқуқвайронкунии андозро (ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ҷиноятӣ, 

ҳуқуқвайронкунии андозӣ ва ғ.)-ро дар бар мегиранд. Барои саркашӣ аз 

супоридани андозро ҷиноят эътироф кардан таснифи аломатҳои зиёди 

фарқкунанда зарур аст. Яъне барои ҷамъият хавфнокӣ дошта бошад, 

миқдори муайян (яъне зарар ба миқдори калон ё махсусан калон расида 

бошад) ҷой дошта бошад, роҳҳои содир шуданаш муайян бошад ва ғ. 

Дуюм, кирдорҳои ғайриқонунии шахсони мансабдор дар доираи 

андозбандию андозситонӣ дар пешниҳоди олим тамоман оварда 

нашудааст. Ҳоло он ки шахсони мансабдори ваколатдор низ бо мақсади 

ғаразҳои шахсӣ ба содиршавии ҷиноятҳои соҳаи андоз шароит фароҳам 

меоранд, ки дар натиҷа ҳам ба давлат ва ҳам ба андозсупорандагон зарари 

молиявӣ расонида мешавад. Аз ин лиҳоз, мо ақидаи олимонро ҷонибдорӣ 

карда наметавонем.  

Вобасата ба ин масъала як нуқтаи назари дигарро С.С. Белоусов 

пешниҳод мекунад, ки ҷиноятҳо дар соҳаи андоз кирдори қасдонаи барои 

ҷамъият хавфнок, зиддиҳуқуқӣ ва таҳти татбиқи ҷазо қароргирифтаи 

андозсупоранда мебошад, ки барои кам кардани уҳдадориҳои андозии худ 

бо роҳи гурехтан аз супоридани андозҳо  ва ё бо дигар роҳҳо қасдона аз 

супоридани андозҳо ба буҷети давлат саркашӣ мекунад50. Ақидаи 

муаллиф танҳо саркашӣ аз супоридани андозро дар бар мегирад. Зеро ӯ 

ҳаракатҳои андозсупорандаро танҳо вобаста ба насупоридани андозҳо 

дар назар дорад. Аз ин рӯ, мафҳуми ҷиноятҳои соҳаи андозро пурра сохта 

наметавонад.  

Як гурӯҳ олимони дигар (ба монанди В.Р. Верник, А.Н. Головкин, 

А.В. Бризгалина ва ғ.) чунин мешуморанд, ки ҷиноятҳо дар соҳаи андоз 

 
49 Середа И.М. Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовые и криминологические аспекты. – 
Иркутск, 2018. – 211 с. 
50 Белоусова С.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 1996. – С. 13. 
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дар шакли саркашӣ, яъне як шакли камкунии андозҳо ва дигар пардохтҳо 

мебошад, ки андозсупоранда қасдан ё аз беэҳтиётӣ бо вайрон кардани 

қонунгузории андоз аз супоридани андоз ё кам кардани уҳдадориҳои 

андозии худ мегурезад51. Ба фикри мо пешниҳоди олимон чандон пурра 

нест. Зеро, аввало ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ҳамеша дар шакли қасди 

бевосита содир мешаванд. Дуюм, дар ин ҷой олимон истилоҳи 

«беэҳтиётӣ» ва ҳам «мегурезад»-ро истифода намудаанд (яъне аз 

беэҳтиётӣ гурехтан), ки аз рӯйи мантиқ рост намеояд. Гурехтан ҳамеша 

дар шакли қасд – шахс кирдорҳои худро пурра дарк карда, дидаю дониста 

ба он роҳ медиҳад,  мебошад.  

А.Н. Караханов дар тадқиқоти худ пешниҳод мекунад, ки ҷиноятҳои 

соҳаи андоз ин амали гунаҳгорона, барои ҷамъият хавфнок ва 

зиддиҳуқуқие мебошад, ки тартиби муқарраршудаи андозбандиро вайрон 

мекунад ва дар амал ё беамалие, ки дар моликияти шахсони гунаҳгор ё 

шахсони сеюм мондани маблағҳои пардохтнашуда равона карда шудааст 

ва дар натиҷаи он ба низоми буҷети давлат зарари калон расонида 

мешавад52.  

Ақидаи муаллиф нисбатан пурра буда, тамоми аломатҳои муҳимми 

саркашӣ аз пардохти андозро аз ҷониби андозсупорандагон ҳамчун 

ҷиноят дар бар мегирад. Лекин қайд кардан зарур аст, ки ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз на дар мондани маблағҳои пардохтнашуда дар моликияти 

шахсони гунаҳгор ё шахсони сеюм равона шудааст, балки дар 

напардохтани онҳо ба буҷети давлат мебошад.  Ин маънои онро дорад, ки 

саркашӣ аз андоз на ҳамеша бо мақсади ғаразнок содир карда мешавад. 

Дар натиҷаи таҳлили ақидаи олимон як нуктаро мушоҳида кардан 

зарур аст, ки онҳо дар ҷиноятҳои соҳаи андоз фақат кирдорҳои 

андозсупорандаро дар назар доранд. Дар ин маврид дар бораи кирдорҳои 

 
51 Брызгалин А.В., Верник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, методы, 
рекомендации, арбитражная практика // Налоги и финансовое право. – М., 2002. – № 6. – С. 45. 
52 Караханов А.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды с организации: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 75. 



29 
 

шахсони мансабдори ваколатдор вобаста ба андозбандӣ ва андозситонӣ, 

ки аз тарафи онҳо дар алоқамандӣ бо андозбандию андозситонӣ содир 

мешаванд, тамоман сухан намеравад.  

Бинобар ин, мафҳуми нави ҷиноятҳо дар соҳаи андозро бо чунин тарз 

муайян кардан мумкин аст:  

Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин кирдори барои ҷамъият хавфноки 

гунаҳгорона ва зиддиҳуқуқие мебошад, ки аз тарафи андозсупорандагон 

ва шахсони мансабдори ваколатдор бо мақсади ғарази шахсӣ дар ин самт 

содир мешавад ва дар натиҷа зарари молиявӣ ба миқдори калон ба буҷети 

давлат ва дар баъзе мавридҳо ба андозсупоранда расонида мешавад.  

Масъалаи дигаре, ки ин ҷо бояд баррасӣ шавад, ин аломатҳои 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз мебошад. Албатта, ҳангоми эътироф шудани ин 

кирдор ҳамчун ҷиноят вай бояд ба тамоми аломатҳои ҷиноят ҷавобгӯ 

бошад. Яъне: 

1. Барои ҷамъият хавфнокӣ дошта бошад, яъне ба манфиатҳои бо 

қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда бояд таҷовуз карда, оқибат ба онҳо 

зарар расонад; 

2. Зиддиҳуқуқӣ бошад, яъне қонунгузор онро пурра манъ карда 

бошад; 

3. Гунаҳкорона, яъне дар шакли қасди бевосита содир шуда бошад; 

4. Нисбати ин кирдор Кодекси ҷиноятӣ ин ё он намуди ҷазоро 

муқаррар кунад.   

Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо кирдорест, ки 

тамоми ин аломатҳои овардашударо доро мебошад.   

Барои ҷамъият хавфнокии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо. Пеш аз ҳама, барои  ҷамъият хафнокии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо ин ба буҷаи давлат ворид нагаштани маблағҳои 

пулӣ мебошад. Маблағҳои андозӣ ва пардохтҳои ҳатмие, ки ба буҷети ҶТ 

ворид мешаванд, бештар дар бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, 
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маориф, тандурустӣ ва ғайраҳо  маблағгузорӣ карда мешаванд. Инчунин, 

заминаи асосии инкишофи хоҷагии манзилӣ, таъмини нафақа, ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва ҳифзи муҳити зист ба ҳисоб меравад. Ҳангоми ворид 

нагардидани маблағҳои андозӣ ба буҷет давлат функсияҳои иқтисодию 

иҷтимоии худро амалӣ карда наметавонад. Зеро қисми зиёди буҷети 

давлат аслан аз маблағҳои андоз ва аз ҳисоби пардохтҳои ҳатмӣ пурра 

мегардад.  

Хусусияти дигари барои ҷамъият хавфнокии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо дар он аст, ки минбаъд ба содиршавии дигар 

намуди ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, ба монанди соҳибкории 

ғайриқонунӣ, истифодаи ғайриқонунии ҳуҷҷатҳо барои ташкили шахси 

ҳуқуқӣ, қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардашуда, 

фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, дидаю дониста додани рекламаи 

бардурӯғ, ришвадиҳии тиҷоратӣ ва инчунин ба ҷиноятҳои коррупсионӣ 

замина фароҳам меорад. 

Хусусияти дигари барои ҷамъият хавфнокии ин ҷиноятҳо дар он аст, 

ки меъёри конститутсионӣ вобаста ба уҳдадории конститутсионии инсон 

ва шаҳрвандон вайрон мегарданд. Яке аз хусусиятҳое, ки  ҳатмӣ будани 

пардохти андозро таъмин мекунад, муқаррароти м. 45 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мутобиқи он «Супоридани андоз ва 

пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, ҳатмист». Дар ҳоле ки меъёри 

конститутсионӣ супоридани андозҳоро ҳатмӣ эълон намудааст, пас ин 

муносибати ҷамъиятӣ зарурат ба ҳифз дорад. 

И.Н.Соловев қайд менамояд, ки паҳншавии ин кирдорҳои 

зиддиҳуқуқӣ, ки уҳдадории конститутсионии шаҳрвандон мебошад, ба 

пайдо шудани муҳити бе ҷазо монондани андозсупорандагоне, ки аз 

супоридани андоз саркашӣ намудаанд ва ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шудани шаҳрванд аз ҳисоб (буҷет)-и давлат мегардад53. 

 
53 Соловьев И.Н. Криминологическая характеристика личности налогового преступника // Налоговый 
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Хусусияти дигари барои ҷамъият хавфнокии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо дар он аст, ки ҳангоми мунтазам саркашӣ кардан 

аз супоридани андоз аз як тараф, зарари молиявӣ  ба буҷети давлат расад, 

аз тарафи дигар, он падидаест, ки ба фарҳанги андозсупории дигар 

андозсупорандагон таъсири манфӣ мерасонад. Яъне шахсоне, ки андозро 

сари вақт месупоранд, аз таъсири шахсоне, ки аз супоридани андоз 

саркашӣ мекунанд ва кирдорҳои ҷинояткоронаи онҳо латентӣ мемонад, 

мумкин аст аз одати бади онҳо истифода кунанд. Ташкилотҳои тиҷоратӣ 

ва соҳибкорони инфиродие, ки ҳама гуна андозҳоро сари вақт дар шакли 

пурра месупоранд, бо соҳибкороне, ки аз супоридани андозҳо саркашӣ 

мекунанд, дар бозори фаъолияти озоди иқтисодӣ рақобати озод карда 

наметавонанд. 

Аз гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо ба касиф шудани буҷаи давлат, 

рақобат намудани соҳибкорони андозсупоранда бо соҳибкороне, ки аз 

супоридани андозҳо саркашӣ мекунанд, яъне дар бозори ғайриозоди 

иқтисодӣ сурат гирифтани рақобат, пайдо шудани зуҳуроти номатлуб дар 

ҷамъият, паст шудани фарҳанги андозсупории аҳли ҷомеа, зиёд шудани 

содиршавии ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, ҷиноятҳои 

коррупсионӣ ва дигар ҷиноятҳо оварда мерасонад. Яъне, асоси барои 

ҷамъият хавфнокии ин ҷиноятҳоро зарари молиявӣ ба буҷет ташкил 

медиҳад. Аз ин бармеояд, ки агар зарар барқарор шавад, барои ҷамъият 

хавфнокии м. 292 КҶ ҶТ аз байн меравад. Маҳз ҳаминро қонунгузории 

ҷиноятии ҶТ (хусусан м. 292 КҶ ҶТ) ба назар гирифта, дар эзоҳи ин модда 

асосҳои озод кардан аз ҷавобгариро ҳангоми пардохти пурраи зарари ба 

буҷаи давлат расонидашуда пешбинӣ кардааст.   

 
вестник. – 2002. – № 9. – С. 24. 
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Масалан, аз ҷониби АНДМ ва МК нисбати шаҳрванд «Н»-муассиси 

ҶДММ дар соли 2019 бинобар сабаби саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

ё пардохтҳо бо қ. 1 м. 292 КҶ ҶТ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Дар 

давраи тафтиши пешакӣ ва мурофиаи судӣ маҳкумшуда «Н» тамоми 

маблағи андозҳоро, ки саркашӣ намуда буд, бо ҷарима ва фоизҳояш 

пардохт намудааст. Дар асоси  ҳукми суди н.Фирдавсии ш.Душанбе 

шаҳрванд «Н»  аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудааст54. 

Аз ин бармеояд, ки суд тамоми маблағи андозҳои бо ҷарима ва 

фоизҳояш пардохтшударо ҳамчун ҳолати сабуккунанда баҳо додааст. 

Агарчанде ки ҳукми суди н.Фирдавсӣ низ қонунӣ ва дуруст аст, вале як 

нуктаи муҳимро қайд кардан даркор аст, ки асоси озод шудан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо м. 292 КҶ ҶТ дар тамоми ҳолат (хусусан нисбати 

маҳкумшуда «Н.М.М») ин эзоҳи моддаи мазкур  бо дарназардошти м.  72 

КҶ ҶТ мебошад, ки тибқи он “агар нисбати шахс бо м. 292 Кодекси мазкур 

парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҳангоми тафтиши пешакӣ ва ё 

баррасии судии парвандаи ҷиноятӣ шахс маблағи пардохтҳои андозҳо ва 

(ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, дар асоси м.  72 

КҶ ҶТ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад.»55 

Зиддиҳуқуқӣ будани ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо. 

Зиддиҳуқуқӣ ин аломати асосии кирдоре мебошад, ки аз тарафи КҶ ҶТ 

манъ карда шудааст. Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо низ 

кирдоре мебошад, ки аз ҷониби  КҶ ҶТ манъ шудааст. Манбаи он аз м. 45 

Конститутсияи ҶТ асос мегирад. Конститутсияи ҶТ дар баробари дигар 

уҳдадориҳо ва вазифаҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон 

пардохти андозҳо ва ё дигар пардохтҳое, ки қонун муқаррар кардааст, 

ҳатмӣ эълон кардааст.  

 
54 Парвандаи ҷиноятии № 1– 437/19 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе  ҶТ. 
55 Кодекси ҷиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. 

(санаи муроҷиат: 19.03.2022 с.). 

http://www.mmk.tj/
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Зиддиҳуқуқӣ будани ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо ин 

ифодаи субъективии (яъне, дар сатҳи қонунгузорӣ) барои ҷамъият 

хавфнокии зиёд дорад, ки оид ба ин масъала мо дар боло гуфта гузаштем. 

Ҳар як кирдор  аз лаҳзае, ки хавфнокии он барои ҷамъият пайдо мешавад, 

зарурати объективии аз тарафи қонуни ҷиноятӣ манъ кардани он, яъне 

ҷиноят эътироф кардани он ба миён меояд. Тамоми кирдорҳои 

зиддиҳуқуқӣ, ки вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо равона шудаанд, ба буҷети давлат зарари молиявиро ба вуҷуд 

меорад. Содир шудани он ба касиф шудани буҷети давлат оварда 

мерасонад. Ва баръакс, кирдоре, ки қонуни ҷиноятӣ манъ кардааст, дар 

марҳилаи муайяни рушди ҷамъият метавонад барои ҷамъият хавфнокии 

худро аз даст диҳад ва дар ин ҳол декриминализатсия мешавад, яъне аз КҶ 

ҶТ бардошта мешавад. Саркашӣ аз супоридани андозҳо низ бояд шартҳои 

ҳатмии муқаррарнамудаи КҶ ҶТ ба монанди саркашии ғайриқонунӣ, 

воситаҳои пулие, ки ба буҷети давлат пардохт бояд гарданд, миқдори 

калон ё махсусан калонро бояд ташкил диҳанд, ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда ба эъломияи андоз ва ё асноди муҳисобавӣ оид ба 

даромад ё хароҷотҳо, ки манбаи андозбандӣ шуда метавонанд ва ғ. дошта 

бошад. Дар ин маврид аломатҳои моддаи 292 КҶ ҶТ-ро доштани он њатмї 

мебошад.  

Зиддиҳуқуқӣ будани кирдорҳо, хусусан ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо 

ва ё пардохтҳо дар манъ будани содиршавии он аз тарафи қонунгузории 

ҷиноятӣ  метавонад баррасӣ карда шавад. 

Зиддиҳуқуқӣ будани ин ҷиноятҳо дар қонунгузории ҷиноятӣ аз чунин 

сохтори таркибӣ иборат мебошад:  

– пешбинӣ гардидани он  дар қонунгузории ҷиноятӣ (м.292-293 КҶ 

ҶТ); 

– манъи содир гардидани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо;   
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Тавсифи зиддиҳуқуқӣ аз тарафти қонунгузории ҷиноятӣ ба таври 

мукаммал дар қисми 1 м.  17 Кодекси ҷиноятии ҶТ пешбинӣ шудааст.  

Зиддиҳуқуқӣ будани ҷиноятҳои баррасишаванда танҳо таъиноти 

кирдори аз ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ муқарраршуда мебошад, ки 

наметавонад моҳияти воқеии ин аломат (зиддиҳуқуқӣ)-ро пурра дар бар 

гирад. Инро бояд ба назар гирифт, ки ҳангоми бандубасти ҷинояти м. 292 

КҶ ҶТ такя ба дигар қонунҳои амалкунанда (Кодекси андози ҶТ,  

қонунҳои ҶТ оид ба дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, оид ба 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва асноди муҳосибавӣ) кардан шарт ва зарур аст. 

Зеро диспозитсияи моддаи мазкур  дар шакли бланкетӣ ҷой дорад.  Дар 

амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда низ ин ҳолат пурра дида мешавад. Масалан, 

аз ҷониби суди н.Синои ш.Душанбе шаҳрванд «Ш» бо м. 292 КҶ ҶТ ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. Суд шаҳрванд «Ш» – роҳбари 

ҶДММ-ро бо дарназардошти КА ҶТ (супорандаи андоз аз даромад (м.95-

104),  супорандаи андози иҷтимоӣ (м. 212-218), супорандаи андоз аз 

арзиши иловашуда (м.159-193), супорандаи андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард (м.248-254) андозсупоранда 

эътироф кардааст56. Зеро худи шаҳрванд субъекти ин ҷиноят дар ҳоле 

эътироф мешавад, ки сараввал ӯ дар асоси КА ҶТ  андозсупоранда 

эътироф шуда, дар мавриди саркашӣ намуданаш аз супоридани андозҳо 

баъдан ба ҳайси субъекти ҷинояти м. 292 КЧ ЧТ баромад мекунад.    

Дар ҳукми суд як нуқта ба назар мерасад, ки субъекти ҷиноятро бе 

дарназардошти КҶ ҶТ бо истифода аз КА ҶТ муайян кардааст. Албатта 

суд субъекти ҷинояти мазкур (андозсупоранда)-ро бо вайронкунии 

меъёрҳои қонунгузории андоз баҳо додааст, яъне ҳангоми бандубасти 

кирдори мазкур суд муқаррароти қонунгузории андозро барои муайян 

кардани субъекти ҷиноят – андозсупоранда ба назар гирифтааст.  

 
56 Парвандаи ҷиноятии №5-21/2 // Бойгонии суди н. Синои ш. Душанбе.  
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Зиддиҳуқуқӣ будани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

барои ҷамъият хавфнокии онро ба қадри кофӣ дар худ инъикос менамояд. 

Баҳо додани барои ҷамъият хавфнокии саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ва ё пардохтҳо аз тарафи қонунгузории ҷиноятӣ барои эътироф кардани 

он ҳамчун ҷиноят асоси кофӣ шуда метавонад. 

Гунаҳкорона будани ҷиноятҳо дар соҳаи андоз. 

Қонунгузории ҷиноятӣ имконияти ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб 

кардан ва дар кирдори шахс мавҷуд будани тамоми аломатҳои ҷиноятро 

танҳо дар сурати мавҷуд будани гуноҳ пешбинӣ мекунад. Мафҳуми 

гунаҳгорӣ дар қисми 1 м.  27 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар гаштааст: «Танҳо шахсе дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор 

эътироф мешавад, ки ӯ ин кирдорро қасдан ё аз беэҳтиётӣ содир карда 

бошад».  Аз рӯйи моҳияти худ гуноҳ муносибати руҳии шахс нисбати 

кирдори барои ҷамъият хавфнок содир кардааш ва оқибати он мебошад. 

Ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ҳамеша дар шакли қасд (аниқтараш қасди 

бевосита) содир мешавад. Имконияти содир шудани он дар шакли 

беэҳтиётӣ дар ягон ҳолат ҷой дошта наметавонад. Бинобар ин, дар содир 

кардани ҷиноятҳои пешбининамудаи м. 292 КҶ ҶТ (Саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ) мо бояд ба кирдор 

ва таркиби он назар афканем. Аммо исботи гуноҳ дар кирдори субъекти 

ҷиноят дар амалия каме мушкил аст. Вобаста ба ин масъала мутобиқи 

қонунгузории ҷиноятии ҶТ бояд ба гуноҳ дар кирдори роҳбари ташкилот 

ва ё муҳосиб, инчунин шарикони дигар дар саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо ошкор карда шавад, яъне тибқи он гунаҳгорӣ 

ҳамеша ба шахси воқеӣ тааллуқ дорад. Аз таҳлили м. 292 КҶ ҶТ бармеояд, 

ки ворид намудани маълумоти таҳрифҳуда ба эъломияи андоз ё дигар 

асноди муҳосибӣ, инчунин пинҳон кардани дигар объектҳои 

андозбандишаванда аз ҷониби роҳбарон, сармуҳосиб ё муҳосибон содир 
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мешавад. Бинобар ин, дар муайян кардани гунаҳкорӣ дар кирдори онҳо 

муқаррароти м. 7 КҶ ҶТ татбиқ шуда, ягон мушкилиро ба бор намеорад.   

Мавриди зикр аст, ки принсипи ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳгорӣ 

дар м.  7 КҶ ҶТ омадааст, ки мутобиқи он: «Шахс танҳо барои он 

кирдори барои ҷамъият хавфнок ва оқибати хавфнокии ҷамъиятии ба 

вуқуъ пайвастани он, ки гуноҳи ӯ нисбати он  муайян  шудааст, ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.» Гуноҳи дар м. 292 КҶ ҶТ 

пешбинишуда  дар амалияи судӣ дар ҶТ бештар бо баҳо додани 

далелҳои шайъӣ муайян ва исбот карда мешавад.  Масалан, дар асоси 

Ҳукми суди н.Шоҳмансури ш.Душанбе шаҳрвандон «Б», «А» ва «Х» 

бо б. «б» қ.2 м. 292-и КҶ ҶТ барои саркашӣ аз супоридани андоз ба 

миқдори махсусан калон гунаҳгор дониста шудаанд. Гуноҳи онҳоро 

суд  бо дарназардошти далелҳои ҷамъовардашуда, ба монанди санади 

санҷиши такрорӣ ва санҷиши ҳуҷҷатии маҷмуии андозҳо дар 

фаъолияти ҶСК «И» аз 01.11.2015 то 01.10.2019, ки миқдори маблағи 

андозҳои пардохтнашударо ба миқдори махсусан калон муайян 

мекард, инчунин санадҳои санҷишии АНДМ ва МК ҶТ оид ба корҳои 

таъмирию сохтмонии биноҳои таъмиршуда, Протоколҳои 

азназаргузаронии санади иҷроиши корҳои иҷрогардида, нишондоди 

шоҳидон ва ғайра муайян карда шудааст57.  

Албатта, суд қонун ва дарки ҳуқуқиро ба роҳбарӣ гирифта, 

далелҳоро бо ақидаи ботинии худ, ки ба баррасии ҳаматарафа, пурра 

ва холисонаи ҳама ҳолатҳои парванда асос ёфтааст, аз нигоҳи 

мансубият доштан, қобили қабул будан, саҳеҳ будан ва кифоя будани 

маҷмуи ҳамаи далелҳои ҷамъовардашуда барои ҳалли парвандаи 

ҷиноятӣ баҳо медиҳад (м.88КМҶ ҶТ).  

Лекин дар ин ҷо содир шудани ҷиноят бо мақсади саркашӣ аз 

супоридани андоз аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ 

 
57 Парвандаи ҷиноятии №1-218/4. Бойгонии суди н. Шоҳмансури ш. Душанбе, ҶТ.  
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дида мешавад. Масъалаи содир шудани саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон 

бо маслиҳати пешакӣ дар муқаррароти м. 292 КҶ ҶТ дида намешавад. 

Хуб мешуд, ки дар қисми 2 моддаи мазкур ин ҳолат бо ибораи “аз 

ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ”пешбинӣ мешуд.   

Дар охир инро қайд кардан бамаврид аст, ки қонунгузории ҷиноятии 

ҶТ аз рӯйи принсипи гунаҳгоркунии субъективӣ таркиб ёфтааст. 

Гунаҳгоркунии объективӣ, яъне барои зарари бегуноҳона расонидашуда 

ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест (қ.3 м.7 КҶ ҶТ).  

Сазовори ҷазо будан аломати ҷиноятҳо дар соҳаи андоз. 

Ҷазо чораи маҷбуркунии давлатие мебошад, ки бо ҳукми суд таъин 

карда мешавад. Он нисбати шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят 

гунаҳгор эътироф шудааст, татбиқ мегардад (м.46 КҶ ҶТ)  Танҳо кирдоре 

ҷиноят эътироф карда мешавад, ки КҶ ҶТ барои онҳо ҷазо ва дигар 

чораҳои маҷбуркунии хусусияти ҳуқуқӣ-ҷиноятиро муқаррар кардааст. 

Сазовори ҷазо бошад аз м.  9 КҶ ҶТ сарчашма мегирад, ки мутобиқи он 

ба шахси ҷиноятсодирнамуда бояд ҷазое таъин гардад ё чунин чораи 

дорои хусусияти ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ раво дида шавад, ки барои ислоҳи ӯ ва 

пешгирӣ намудани ҷиноятҳои нав зарур ва кофӣ  бошад. Дар КҶ ҶТ 

номгӯи ҷазоҳо зиёданд (м. 47 КҶ ҶТ). Аммо ҳангоми таъини ҷазо суд 

принсипи фардикунондани ҷазоро ба асос гирифта, хусусияту дараҷаи 

хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда, яъне арзиши объектҳои бо 

қонун муҳофизатшаванда, сабабҳои содир намудани ҷиноят, тарзи амал, 

шахсияти гунаҳгор, хусусият ва андозаи зарари расонидашуда, ҳолатҳое, 

ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд, фикру ақидаи ҷабрдидаро аз рӯйи 

парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ ба назар мегирад.  (қ.3 м.60 КҶ ҶТ).   

Масалан, шаҳрванд «А» муассиси ҶДММ  дар давоми фаъолияти 

кориаш (солҳои 2017-2018) бо мақсади саркашӣ аз супоридани андозҳо 

дар ҳисоботи худ, ки ба мақомоти андоз пешниҳод кардааст, гардиши 
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муомилоти андозбандишавандаро аз рӯйи амалиётҳои фурӯш, иҷрои кор 

ва хизматрасонҳо ба маблағи 7.736.961 сомонӣ пинҳон дошта, эъломия 

пешниҳод накардааст, ки аз он бояд 1.570.777,0 сомонӣ маблағи андоз 

месупорид. Аз он маблағи ҷарима ва фоизҳояш 481.933.0 сомониро 

ташкил медиҳад, ки дар маҷмуъ 2.052.710,0 сомонӣ ба буҷети давлат 

зарари молиявӣ расонидааст. Аз ҷониби АНДМ ва МК нисбати ӯ бо м. 

292 КҶ ҶТ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. То баромадани ҳукми суд 

шаҳрванд «А» тамоми маблағи андозҳоро (1.570.777,0 сомонӣ) пардохт 

намуда, танҳо маблағи фоизҳо ва ҷаримаҳо ҳисобшуда (481.933 сомонӣ) 

боқӣ мондааст.  

Суди н.Фирдавсии ш.Душанбе рафтори судшаванда, ихтиёрона 

барқарор намудани қарзи асосии андоз ва дигар ҳолатҳои 

сабуккунандаро муайян карда, ба чунин хулоса омадааст, ки минбаъд 

ислоҳ шудани судшаванда бе дур сохтани ӯ аз ҷомеа ва маҳрум кардан аз 

озодӣ имконпазир мебошад. Бинобар ин ҳолатҳо дар асоси ҳукми суди н. 

Фирдавсии ш.Душанбе бо қ. 1 м. 292 КҶ ҶТ ҷазо дар намуди шартан 

татбиқ накардани ҷазо (муҳлати санҷишӣ) ба муҳлати 1 сол нисбати 

шаҳрванд «А» муассиси ҶДММ татбиқ карда шуд58.  

Дар қонунгузории ҷиноятии ҶТ вобаста ба ҷазои ҷиноятҳои соҳаи 

андоз чунин намуди ҷазоро муқаррар карда шудааст: 

1. ҷарима; 

2. маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул 

шудан ба фаъолияти муайян; 

3. мусодираи молу мулк; 

4. маҳрум сохтан аз озодӣ; 

Аз байни ин ҷазоҳо бештар ҷарима паҳнгашта мебошад.  Аз байни 

150 парвандаи ҷиноятӣ, ки нисбати 187 нафар дар даҳ соли охир бо 

моддаи 292 КҶ ҶТ оғоз гардида буданд, нисбати 159 нафари он ҷарима 

 
58 Парвандаи ҷиноятии 1-435/19. Бойгонии суди н. Фирдавсии ш. Душанбе, ҶТ. 
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таъин шуда буд. Ин анъана қариб нисбати тамоми ҷиноятҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ амалӣ карда мешавад, ки таҷрибаи давлатҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта мебошад. Маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян чун ҷазои 

иловагӣ дар ҳолате татбиқ карда мешавад, ки агар нисбати шахс ҷазои 

асосӣ дар намуди ҷарима ё  маҳрум сохтан аз озодӣ татбиқ карда шавад 

(м.292 КҶ ҶТ). Ин ҷо ду масъалаи дигар ба чашм мерасад. Яке маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян, дигаре бошад, маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти муайян мебошад. Дар ҷинояти 

пешбининамудаи м. 292 КҶ ҶТ ин ҷазоҳо бояд муайян карда шаванд, ки 

нисбати кӣ кадомаш татбиқ карда мешавад. Вобаста ба ин масъала 

Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз  29 майи соли 2003 №11 «Дар бораи 

таҷрибаи аз ҷониби судҳо  таъин намудани ҷазоҳои иловагӣ» низ ягон 

нуқтаи асосиро пешбинӣ накардааст. Танҳо дар б. 6 он омадааст, ки «Дар 

ҳар ҳолати аз тарафи шахс содир шудани  ҷинояти  марбут ба иҷрои 

вазифаҳо аз рӯйи мансаб ё машғул будан бо фаъолияти муайян,  суд 

вазифадор аст, ки характери  ҷинояти содиршударо ба назар гирифта, 

масъалаи маҳрум кардани судшаванда аз ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои 

муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайянро муҳокима намояд». 

Аммо маълум аст, ки маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби 

муайянро танҳо нисбати муассис ё роҳбари корхона татбиқ метавон кард. 

Зеро идора ва пешбарии корхонаро ӯ ба уҳда дорад, кормандонро ба кор 

қабул мекунад, тамоми вазифаҳоро байни кормандон тақсим мекунад ва 

ғ.   Аммо зарурати маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти 

муайян нисбати муассис, роҳбар, муҳосиб, мудирони бахши хоҷагӣ, 

машваратчиёни ҳуқуқӣ, мутахассисон-экспертон низ пеш меояд.  

Мусодираи молу мулк бошад, дар асоси ҳукми айбдоркунанда 

маҷбуран ба таври ройгон гирифтан ва ба моликияти давлат 

гузаронидани молу мулки зерини маҳкумшуда мебошад (м.57 КҶ ҶТ). Ин 
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навъи ҷазо барои моддаи 292 КҶ ҶТ аз соли 2016 дар асоси ворид шудани 

тағиру иловаҳо ба КҶ ҶТ бо ҚҶТ аз 14.05.2016 № 1304 инҷониб амалӣ 

мегардад.  Мусодираи молу мулк ҳангоме татбиқ карда мешавад, ки агар 

шахси ҳуқуқӣ бо роҳи содир кардани ҷиноят фоидаи муфт ба даст оварда 

бошад. Дар амалия аз 150 парвандаҳои ҷиноятии бо моддаи 292 КҶ ҶТ 

оғозшуда, ки мо шинос шудем, тамоман мусодираи молу мулк дида 

намешавад. Зеро ки исботи гуноҳи шахси ҳуқуқӣ вобаста ба ин масъала 

каме мушкил аст. Яке аз ҷазоҳои асосие, ки боиси пешгирӣ кардани 

ҷиноятҳои нави андозӣ мегардад ва  мақсади ҷазоро пурра амалӣ карда 

метавонад, ин мусодираи молу мулк аст, чунки молу мулки 

андозсупорандаро дар ҳаҷми калон ба фоидаи давлат мегузаронад. 

Маҳрум сохтан аз озодӣ дар ҳолате татбиқ карда мешавад, ки ӯ агар 

имконияти пардохти ҷаримаро бо тамоми фоизҳояш надошта бошад ё 

қасдан аз супоридани ин маблағ саркашӣ кунад. Ин ҷо як муаммо аст, ки 

соҳибкор як қисми кӯчаки даромади худро ҳамчун маблағи андоз ба 

давлат месупорад. Пас чӣ тавр вай имконияти пардохти маблағи андоз 

ҷарима ва фоизҳояшро надорад.  

Аз ин бармеояд, ки маҳрум сохтан аз озодӣ дар як ҳолат ба вуҷуд 

меояд: агар андозсупоранда қасдан саркашӣ кунад. 

Масалан, шаҳрванд «С» муассис – роҳбари ҶДММ бо ҳукми суди 

н.Фирдавсии ш.Душанбе барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо ба миқдори махсусан калон (3.065.319 сомонӣ) ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ бо қ. 2 м. 292 КҶ ҶТ ҷалб шудааст. Суд нисбати ӯ ҷазо дар намуди 

маҳрум сохтан аз озоди ба муҳлати 5 солу 6 моҳ бо маҳрум сохтан аз 

ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти муайян (фаъолияти соҳибкорӣ ва 

дигар фаъолияти ба муносибатҳои пулӣ-молӣ алоқаманд) ба муҳлати 4 

солро раво донистааст.  
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Суд бо дарназардошти он ки то баровардани ҳукми судӣ судшаванда 

«С» зарарро пурра бо фоизҳо ва ҷаримаҳояш пардохт накардааст, ба ӯ 

ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро раво дидааст.   

Дар таҷрибаҳои судӣ аниқтараш дар ҳукмҳои судии дарҷшуда дида 

мешавад, ки пеш аз таъини ҷазо судҳо принсипи инсондӯстӣ (ба шахси 

ҷиноятсодирнамуда бояд ҷазое таъин гардад ё чунин чораи дорои 

хусусияти ҳуқуқии ҷиноятӣ раво дида шавад, ки барои ислоҳи ӯ ва 

пешгирӣ намудани ҷиноятҳои нав зарур ва кофӣ бошад (қ.1 м.9 КҶ ҶТ), 

масъалаҳои асосҳои умумии таъини ҷазо (м.60 КҶ ҶТ) ва мақсади ҷазо 

(ҷазо бо мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи 

маҳкумшуда, инчунин пешгирии содир гардидани ҷиноятҳои нав татбиқ 

мешавад (қ.2 м.46 КҶ ҶТ))-ро ба назар мегиранд.  

Масалан, аз ҷониби АНДМ ва МК ҶТ нисбати шаҳрванд «С» – 

муассиси ҶДММ бо қ.1 м. 292 КҶ ҶТ барои қасдан саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо ба миқдори 2,461,832 (ду миллиону чорсаду шасту 

як ҳазор ҳаштсаду сию ду) сомонӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. 

Дар давраи тафтиши пешакӣ ва мурофиаи судӣ шаҳрванд «С» пурра ба 

гуноҳи худ иқрор аст, вале аз пардохти маблағи насупоридашудаи андоз 

саркашӣ кардааст.  

Дар асоси ҳукми суди н.Синои ш.Душанбе нисбати судшаванда «С» – 

муассиси ҶДММ дар асоси м. 292 КҶ ҶТ ҷазои ҷарима ба андозаи 

900(нуҳсад) нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 52.200 (панҷоҳу ду 

ҳазору дусад) сомонӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба муҳлаи то 3 (се) сол ҷазо таъин шудааст59.  

Вале, ба фикри мо, асосҳои дар боло овардашуда (қ. 1 м.9 ва қ. 3 м. 60 

КҶ ҶТ) дар ҳукми судӣ пурра ба назар гирифта нашудаанд, чунки пеш аз 

ҳама судшаванда «С» – муассиси ҶДММ ба миқдори 2,461,832 (ду 

миллиону чорсаду шасту як ҳазор ҳаштсаду сию ду) сомонӣ аз супоридани 

 
59 Парвандаи ҷиноятии 2-183/3. Бойгонии суди н. Синои ш. Душанбе, ҶТ. 
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андоз саркашӣ кардааст, вале маблағи ҷарима бошад, баробар ба 52.200 

(панҷоҳу ду ҳазору дусад) сомонӣ аст. Фарқи байни ин маблағҳо дар умум 

2,409,632 (ду моллиону чорсаду нуҳ  ҳазор сомонию шашсаду сию ду) 

сомониро ташкил медиҳад. Масъалаи дар ҳукми суд овардашуда, ки аз 

ҷониби судшаванда «С» – муассиси ҶДММ маблағи андоз ба миқдори 

2,461,832 (ду миллиону чорсаду шасту як ҳазор ҳаштсаду сию ду) сомонӣ 

ба буҷети давлат рӯёнида шавад, ҷавобгарии гражданиро ба миён меорад 

ва дар амалия боиси бо роҳҳои қаллобӣ ва дигар роҳҳо аз супоридани он 

андозсупоранда саркашӣ мекунад. Зеро он миқдори зиёди маблағро 

ташкил медиҳад.   

Масъалаи мазкур бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 (се) сол ҷазо таъин шудааст  ва ҳалли 

қонунии худро ба  судшаванда «С» – муассиси ҶДММ дорад. Яъне 

фаъолияти соҳибкориро ба номи дигар шахс ба роҳ мемонад. 

Ба фикри мо ҷазои овардашудаи м.292 КҶ ҶТ  дар амалия вобаста ба 

содиршавии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо  мақсади ҷазо 

ва принсипи адолатро дар амал татбиқ карда наметавонанд. Зеро онҳо ба 

содиркунандагони ин ҷиноятҳо таъсир расонида наметавонад. Ягона 

ҷазое, ки ба андозсупоранда таъсир мерасонад, ин мусодираи молу мулк 

мебошад. Чунки мақсади асосии содир кардани ин ҷиноят аз ҷониби онҳо 

ин ба даст овардани фоидаи муфт мебошад. Ҳангоми татбиқи ҷазои 

мусодираи молу мулк, аз як тараф зарари ба давлат расонидашуда 

барқарор карда мешавад ва аз тарафи дигар мақсад ва вазифаҳои КҶ ҶТ 

амалӣ мегарданд. Ин ҳолат аз ҷониби кормандони амалия татбиқ гардад, 

ба мақсад мувофиқ аст.  

Масъалаи дигаре, ки мавриди таҳқиқот қарор гирифта мешавад, ин 

муайян кардани номгӯи ҷиноятҳоест, ки ба ҷиноятҳо дар соҳаи андоз 

дохил мешаванд. Оид ба ин масъала андешаҳои олимон гуногун ба назар 

мерасанд, ки онҳоро мо мавриди таҳлил қарор медиҳем.    
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И.И. Кучеров ҷиноятҳои соҳаи андозро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад. Яке 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, дигаре ҷиноятҳо ба муқобили андозситонӣ (соҳибкории 

ғайриқонунӣ, фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, бақайдгирии аҳди 

ғайриқонунӣ бо замин ва ғ.). Дар умум олим  ҳамаи ин ҷиноятҳоро дар 

якҷоягӣ «Ҷиноятҳо ба муқобили андоз ва андозситонӣ» ном мебарад60.  

В.Д. Ларичев ҳам ҷиноятҳои соҳаи андозро ба ду категория ҷудо 

мекунад. Ба категорияи аввал ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳоро аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва ба категорияи дуюм 

бошад, ҷиноятҳо вобаста ба вайронкунии қонунгузории андоз (ба 

монанди соҳибкории ғайриқонунӣ, соҳибкории сохта, бақайдгирии аҳди 

ғайриқонунӣ бо замин, фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, аз хориҷа 

барнагардонидани воситаҳо ба асъори хориҷӣ)61.   Таснифоти И.И. 

Кучеров ва В.Д. Ларичев як хел мебошанд. Ақидаи олимони номбурда 

агарчанде қобили дастгирӣ бошад ҳам, аз нигоҳи илмӣ баҳсталаб аст. 

Зеро муносибатҳои андозӣ байни андозсупорандагон ва давлат 

(мақомоти ваколатдори давлатӣ вобаста ҳисоб ва ситонидани андоз) 

дутарафа ба миён меоянд. И.И. Кучеров ва В.Д. Ларичев танҳо кирдорҳои 

андозсупорандагонро баҳо додаанд, аммо дигар нишонаҳои тарафи 

объективии ҷиноятҳои зикршуда сарфи назар карда шудаанд.   

Р.А. Сабитов, В.Г. Пишулин ва А.С. Хорошилов ақидаҳои олимони 

ќаблан зикршударо бо якчанд асосҳо рад мекунанд. Онҳо чунин 

мешуморанд, ки аввалан объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳибкории 

ғайриқонунӣ, аҳди ғайриқонунӣ бо замин ва ғ. маблағи андозҳоро ташкил 

намедиҳанд, дуюм ин ки тарафи субъективии ин ҷиноятҳо саркашӣ аз 

супоридани андозҳо шуда наметавонанд. Вобаста ба аҳди ғайриқонунӣ бо 

замин бошад, сухан дар бораи кам кардани ҳаққи пардохти замин ва 

 
60 Кучеров И.И. Налоговые преступления. – М., 1997.  –  С. 17-18. 
61 Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и 
предупреждает. –  М., 1998. – С. 57-71. 
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кирдори содиркардаи шахсони мансабдор оид ба ғараз ё дигар 

манфиатҳои шахсии онҳо меравад62.  Аммо, ба ақидаи мо, олимони 

зикршуда нодуруст хулосабарорӣ кардаанд. Зеро ки ба ҷиноятҳои бо 

андоз алоқаманд, чи тавре ки дар боло қайд кардем, дар баробари вайрон 

кардани дигар қонунҳо қонунгузории андоз низ вайрон мешаванд. Аз ин 

лиҳоз, ин ҷиноятҳо бо ҷиноятҳои соҳаи андоз алоқаманд ном гирифтаанд. 

Дигар ин ки ин муаллифони зикршуда ақидаи худро на вобаста ба 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз, балки вобаста ба чинояти саркашӣ аз 

супоридани андозҳо пешниҳод намудаанд. Саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо нисбати ҷиноятҳои соҳаи андоз нисбатан маънои 

маҳдуд доранд.  

Б.В. Ятселенко ба гурӯҳи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар баробари 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо маҷмуи ҷиноятҳо 

вобаста ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои 

қиматноки қалбакӣ (сохта), ба ҳудуди давлат барнагардонидани 

сарватҳои бадеӣ, таърихӣ ё бостоншиносии халқҳои давлат ва 

мамлакатҳои хориҷӣ, бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои 

қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид, вайрон кардани 

қоидаҳои ба давлат супоридани фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, аз хориҷа 

барнагардонидани воситаҳо ба асъори хориҷӣ ва саркашӣ аз супоридани 

пардохтҳои гумрукиро низ шомил медонад63. Ба фикри мо, ақидаи олим 

каме васеътар оварда шудааст. Олим танҳо онро ба назар гирифтааст, ки 

ҳангоми содир шудани ин ҷиноятҳо мисли ҷиноятҳо дар соҳаи андоз зарар 

ба буҷети давлат мерасад. Лекин ин хусусияти овардашуда ҷиноятҳои 

мазкурро пурра ба ҷиноятҳо дар соҳаи андоз шомил карда наметавонад. 

 
62 Сабитов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за налоговые преступления // Административно-правовые, 
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и иные меры противодействия 
экономическим, налоговым правонарушениям и преступлениям: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 4.1. – Челябинск, 2005. – С. 21.; Пищулин В.Г. Налоговое преступления: уголовно - 
правоые и криминологические аспекты:  дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 1999. – С. 71-72. 
63 Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под. ред. А.И. Рарога. – М., 1997 – С. 143-146. 
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Агар ин ҷиноятҳоро дар умум ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд номгузорӣ 

кунем, дурусттар мешавад.    

Б.В. Леонтев бошад, ба ҷиноятҳо дар соҳаи андоз танҳо саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро аз шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони 

воқеӣ ном бурда, саркашӣ аз пардохтҳои гумрукиро истисно мекунад64. 

Муаллиф фикри худро бо он асоснок мекунад, ки вақте мо ба ҷиноятҳо 

баҳогузорӣ мекунем, бояд ба объекти бевоситаи он назар кунем. Дигар ин 

ки саркашӣ аз супоридани пардохтҳои гумрукӣ ба низоми иқтисодиёти 

берунаи давлат зарар мерасонад. 

Ақидаи олим оид ба он ки ҳангоми баҳо додани ҷиноят ба объекти 

бевосита мо назар бояд кунем, қисман дуруст мебошад. Вале, ҳолате ки 

саркашӣ аз пардохти гумрукӣ ба низоми иқтисодии берунаи давлат зарар 

мерасонад, нодуруст мебошад. Зеро ки низоми молиявии давлат ҳам 

дохила ва ҳам берунаро дар назар дорад. Дуюм, низоми молиявии 

иқтисодиёти ҳам берунаи давлат ва ҳам дохилаи давлат аз ҳиссоби 

пардохтҳои гумрукӣ пур мешавад.  

А.П. Кузнетсов65 аќидаи айнан ба ҳамин монандро пешниҳод 

мекунад. Илова ба он, олим ақида дорад, ки ин ҷо манфиатҳои молиявии 

давлат танҳо бояд аз манбаи даромадҳои андоз вайрон гардад. Ба ақидаи 

мо, фикри олимон нопурра мебошанд. Зеро аввало, пардохтҳои андозӣ 

дар навбати худ як шакли пардохтҳои  ҳатмии давлатӣ шуда метавонад. 

Дувум, пардохтҳои гумрукӣ барои анҷом додани амалиёти гумрукӣ 

ситонида шавад, маблағи андозӣ ва маблағҳои дигар пардохтҳои ҳатмӣ 

низ дар як навбат барои иҷрои кори муайян ситонида мешавад ва ё 

маблағҳои андозӣ барои амалиёти гумрукӣ низ ситонида мешавад. 

Масалан, соҳибкор то фаъолияти соҳибкориро анҷом надиҳад, андоз аз 

арзиши иловашуда ё андоз аз фоида намесупорад. Сеюм, ҳангоми 

 
64 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. / Под. общ. ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. – М., 1997 – С. 247-248. 
65 Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место и классификация // 
Следователь. – 1999. – № 4. – С. 11-12. 
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насупоридани пардохтҳои гумрукӣ,  андозӣ ва дигар пардохтҳо зарари 

молиявӣ ба давлат мерасад. Бинобар ин, пешниҳоди олимонро 

умумиэътирофшуда пазируфтан то андозае нодуруст аст.   

Волженкин Б.В.,  В.Н. Кудрявсева, ва А.В. Наумова чунин мешуморанд, 

ки саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ ба ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дохил 

намешаванд, зеро қонунгузории гумрук тартиби ситонидани пардохтҳои 

гумрукиро дар шакли алоҳида муқаррар кардааст. Яъне ҳангоми 

интиқоли бор ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади давлат аз ситонидани 

пардохтҳои гумрукӣ, барасмиятдарории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ 

мегузаранд66. Ин ҷо тамоман амалиёт вобаста ба пардохти андозҳо дида 

намешаванд. Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукиро ба ҷиноятҳи ба андоз 

алоқаманд медонанд. Инчунин ба номгӯи амалиётҳои гумрукӣ, ки  

нисбати бор ва воситаҳои нақлиётӣ ҳангоми интиқол аз қаламрави давлат 

анҷом дода мешавад, ситонидани андоз ҳам дохил мешавад.  Пас, 

пардохтҳои гумрукиро ба ҷиноятҳои соҳаи андоз дохил кардан аз эҳтимол 

дур нест.    

Гурӯҳи дигари олимони ватанӣ ба монанди Сафарзода А.И., Саидов 

Ш.Н., Қудратов Н.А67., ин ҷиноятҳоро ҷиноятҳо дар соҳаи андозу гумрук 

ном мебаранд, яъне онҳо саркашӣ аз супоридани андозҳо, аз пардохтҳои 

гумрукӣ ва аз супоридани дигар пардохтҳоро ба ҷиноятҳои соҳаи андоз 

дохил мекунанд. Онҳо ақидаи худро ба муқаррароти Кодекси ҷиноятии 

ҶТ муносиб карда, мавқеи худро асоснок кардаанд.  

Л.Д. Гаухман бошад, ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани 

андозҳоро ба ҷиноятҳо дар соҳаи барасмиятдарории буҷет ва фондҳои 

давлатии ғайрибуҷетӣ, ки дар навбати худ ба гурӯҳи ҷиноятҳо, ки ба 

муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба таъмини манфиатҳои иқтисодии 

 
66 Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999. – С. 201; Кучеров И.И. Преступления в сфере 
налогообложения. – М., 1999. – С. 8-9; Российское уголовное право. Особенная часть: Учеб. / Под ред. В.Н. 
Кудрявцева и А.В. Наумова. – М, 1997. – С. 205. 
67 Сафарзода А.И., Саидов Ш.Н., Қудратов Қудратов Н.А., “Ҷиноятҳои иқтисодӣ”. Васоити таълимӣ. – 
Душанбе, 2015 – С. 
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давлат дар соҳаи молиявӣ мебошад, монанд медонад.68 Муаллиф  васеътар 

ин мафҳумро пешниҳод кардааст. Зеро ки на ҳама маблағҳое, ки ба 

фондҳои давлатӣ ва ғайридавлатии буҷетӣ дохиланд, тавассути саркашӣ 

аз супоридани андоз ба вуҷуд меоянд. Аз ин рӯ, ақидаи олим мафҳуми 

ҷиноятҳо дар соҳаи молиявии давлатро ташкил медиҳад.     

Дар натиҷаи таҳлили ақидаҳои олимон вобаста ба ин масъала чунин 

хулосабарорӣ кардан мумкин аст: 

1.Тамоми фикру ақидаҳои олимонро вобаста ба муайян намудани 

низоми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ба гурӯҳҳои зерин тақсим кардан 

мумкин аст: 

• ба гурӯҳи аввал андешаи ин олимонро метавон овард (Б.В. Леонтев, 

А.П. Кузнетсов, Б.В. Волженкин, В.Н. Кудрятсев, А.В. Наумова, Р.А. 

Сабитов, В.Г. Пишулин, С.А. Хорошилов), ки ба ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз танҳо саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ дохил мешаванд(мутобиқ ба м.292-293 КҶ ҶТ). Масалан, 

Б.В. Леонтев пешниҳод дорад, ки ба ҷиноятҳо дар соҳаи андоз танҳо 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ва 

шахсони воқеӣ дохил мешаванд, на саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ. 

Ҳангоми ба ҳар як ҷиноят баҳо додан бояд ба объекти бевоситаи он бояд 

назар кард,. Саркашӣ аз супоридани пардохтҳои гумрукӣ ба низоми 

иқтисодиёти берунаи давлат зарар мерасонад69.  

• ба гурӯҳи дуюм мавқеи олимонеро шомил кардан мумкин аст (А.И. 

Сафарзода, Н.А. Қудратов, Ш.Н. Саидов), ки мутобиқи он ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз танҳо саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ 

мебошанд; 

 
68 Гаухман Л.Д., Максимов С.В.  Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998. – С. 17-19. 
69 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. / Под. общ. ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. – М., 1997 – С. 247-248. 
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• махсусияти мавқеи гурӯҳи сеюми олимон (ба монанди И.И. Кучеров, 

В.Д. Ларичев, Б.В. Ятселенко, Л.Д. Гаухман) дар он аст, ки онҳо ҷиноятҳо 

дар соҳаи андозро ба ду гурӯҳи алоҳида ҷудо мекунанд:  якум ҷиноятҳое 

бевосита ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро дар бар 

мегиранд. Дуюм ҷиноятҳои бо ҷиноятҳои андоз алоқаманд, яъне ҳангоми 

содир шуданашон дар баробари меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ боз 

қонунгузории андоз, дигар пардохтҳо, баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ  низ вайрон мегардад (ба ин монанд маҷмуи ҷиноятҳо 

вобаста ба тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои 

қиматноки қалбакӣ (сохта), ба ҳудуди давлат барнагардонидани 

сарватҳои бадеӣ, таърихӣ ё бостоншиносии халқҳои давлат ва 

мамлакатҳои хориҷӣ, бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металҳои қиматбаҳо, 

сангҳои қиматбаҳои табиӣ ё марворид, вайрон кардани қоидаҳои ба 

давлат супоридани фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, аз хориҷа 

барнагардонидани воситаҳо ба асъори хориҷӣ, саркашӣ аз супоридани 

пардохтҳои гумрукӣ, соҳибкории ғайриқонунӣ, монеъ шудан ба 

фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо 

замин).     

2. Ба ақидаи диссертант ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ба чунин гурӯҳҳо 

ҷудо карда мешавад: 

• Ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

моддаҳои 292-293 КҶ ҶТ, ки объекти бевоситаи онҳо андозҳо ва ё 

пардохтҳоро дар назар дорад.  

• Ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд. Яъне ҳангоми содир шудани онҳо 

дар баробари вайрон гардидани дигар қонунҳо, қонунгузории андоз низ 

вайрон мегардад. Ба ин мисол шуда метавонад, соҳибкории ғайриқонунӣ 

(м.259 КҶ ҶТ), қонунигардонии молу мулки бо роҳи ҷиноят ба дастомада 

(м.262 КҶ ҶТ), фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ (м.263 КҶ ҶТ), муфлисии 

сохта (м.276 КҶ ҶТ) ва ғайраҳо.  
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• Ҷиноятҳои ба сиёсати андоз алоқаманд, ки ин ҷо вобаста ба 

муқаррар кардани маблағи андоз, пеш бурдан ва ҷамъоварии андозҳо ва 

дигар пардохтҳо, ба амал баровардани назорати андоз, шикоят аз болои 

санадҳои мақомоти андоз ва аз болои амал (беамалӣ)-и шахсони 

мансабдори онҳо, беамалӣ дар вазифа аз ҷониби кормандони андоз, 

монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (м.258 КҶ ҶТ), 

бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин (м.261 КҶ ҶТ), инчунин дигар 

ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд, ки бо истифода аз мақоми мансабии 

кормандони мақомоти ваколатдор оид ба ҷамъоварии андоз ва 

андозбандӣ, инчунин бо маслиҳати пешакӣ бо кормандони мақомоти 

андоз содир мешаванд. Ин ҳолатҳо бештар дар қонунгузории ҷиноятии 

давлатҳои хориҷӣ дар моддаҳои алоҳида дида мешаванд, ки минбаъд аз 

ҷониби мо мавриди баррасӣ қарор мегирад.  

Мафҳуми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз бошад, ин кирдори барои 

ҷамъият хавфноки гунаҳгорона ва зиддиҳуқуқие мебошад, ки аз тарафи 

андозсупорандагон ва шахсони мансабдори ваколатдор бо мақсади 

ғарази шахсӣ дар ин самт содир мешавад ва дар натиҷа зарари молиявӣ 

ба миқдори калон ба буҷети давлат ва дар баъзе мавридҳо ба 

андозсупоранда расонида мешавад. 

 

1.2. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

(ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории ҷиноятии 

давлатҳои хориҷӣ. 

Проблемаи мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи андоз, ки манбаи 

даромадҳои бо роҳи содиршавии ҷиноят бадастомада ба ҳисоб меравад, 

дар тамоми давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда мубрам 

мебошад. Барои ҳалли он ҳам чораҳои таъсиррасонии иқтисодӣ ва ҳам 

воситаҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ истифода мегардад. 
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Зарурат ва аҳаммияти омӯзиши низоми конунгузории хориҷиро 

ҳуқуқшиноси фаронсавӣ Марк Ансел чунин шарҳ медихад: «Омӯзиши 

низоми конунгузории хориҷӣ дар назди ҳуқуқшиносон соҳаҳои навро 

мекушояд ва ба онҳо имконият медиҳад, ки низоми ҳуқуқи кишвари худро 

беҳтар намуда, хусусиятҳои хоси низоми ҳуқуқи хориҷӣ ҳангоми муқоиса 

кардан бо дигар низоми ҳуқуқи давлатҳои хориҷ мушаххасу равшантар 

омӯзанд; ҳуқуқшиносонро бо асосҳову далелҳое асоснок месозанд, ки ба 

даст овардани онҳо ҳатто ҳангоми хуб донистани низоми ҳуқуқии давлати 

худ ҳам ғайриимкон мебошад»70. 

Тавре, ки А.И.Сафарзода ва Ф.А. Мирзоахмедов қайд  

менамоянд,  «рушди бомуваффақияти илми ҳуқуқи ҷиноятии муосир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бе омӯзиш ва таҳқиқи қонунгузории ҷиноятии 

давлатҳои хориҷӣ ғайриимкон аст»71. 

Оид ба ин масъала нуқтаи назари С.Д. Шаталов ҷолиб аст: «ҳарчанд 

ки давлати дорои низоми олии андозбандӣ, ки ба андозсупорандагон 

писанд бошад, вуҷуд надорад, ба қадри имкон ба давлатҳои Аврупо ва 

дигар давлатҳое, ки таҷрибаи ғании амалигардонии  низоми андозбандӣ 

доранд, такя кардан лозим меояд»72. 

Дар баъзе давлатҳо  меъёрҳое, ки шахсонро ба супоридани андозҳо ва 

(ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ вазифадор месозанд, дар фаслу бобҳои 

Конститутсияҳо мустаҳкам шудаанд, ки вазъи ҳуқуқии инсон ва 

шаҳрвандро муайян менамоянд. Масалан, тибқи м.  46,  боби 2 

Конститутсияи Ҷумҳурии Арманистон «Ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон 

ва шаҳрванд», ҳар шахс уҳдадор аст, ки тартиб ва ҳаҷми (андоза)-и 

 
70Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – М., 
1981. – С. 38. 
71 Сафарзода А.И., Мирзоахмедов Ф.А., Масоили таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозбандӣ мувофиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои-узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. // 

Маводи конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалӣ дар мавзўи: «Нақши Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими 

ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 2017. – С. 50. 
72 Шаталов С. Д. Проблемы совершенствования налогового законодательства РФ. Налоговый кодекс 
сегодня и завтра. – М., 1997. – С. 14. 
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муқаррарнамудаи қонун андозҳо, боҷҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро 

супорад73. Дар фасли II Конститутсияи Ҷумҳурии Белорус «Шахсият, 

ҷамъият ва давлат», м.  56 омадааст, ки  «шаҳрвандон уҳдадоранд дар 

маблағгузории хароҷотҳои давлатӣ бо роҳи супоридани андозҳо, боҷҳо 

ва дигар пардохтҳои давлатӣ иштирок намоянд»74. Инчунин, мутобиқи м.  

35 фасли II Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон «Инсон ва шаҳрванд» 

супоридани андозҳо, боҷҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии бо қонун 

муқарраршуда қарз ва вазифаи ҳар шахс мебошад75.  

Шакли дигари танзими конститутсионии пардохти андозҳо дар 

констистутсияҳои давтлатҳои Ҷумҳурии Гурҷистон76, Ҷумҳурии 

Мардумии Чин77 ва Федератсияи Россия пешбинӣ шудааст.  Масалан, дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Гурҷистон дар  боби 7 «Молияи давлатӣ ва 

назорат» проблемаи танзими андоз пешбини карда шудааст (м.67). Дар 

конститутсияҳои як қатор давлатҳо муқаррар кардани вазифаҳои дахлдор 

бо зарурати иштироки тамоми шаҳрвандон дар маблағгузории давлат 

асоснок карда шудааст. Масалан, тибқи м.  56 боби II Конститутсияи 

Ҷумҳурии Мардумии Чин «Ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандон» 

супоридани андози пешбининамудаи қонун вазифаи шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. Дар ин меъёр ду муқаррароти 

муҳимтарини ҳуқуқии ҳуқуқи андози ин давлат ифода меёбад – умумияти 

 
73 Конституция Республики Армения (с изменениями от 06.12.2015). [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.parliament.am/parliament.php?lang=rus&id=constitution / (санаи муроҷиат: 
17.04.2022 с.) с. 
74 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ 

(санаи муроҷиат: 17.04.2022 с.). 
75Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029&show_di=1&pos=5;-88#pos=5;-88 (санаи муроҷиат: 
17.04. 2022 с.). 
76 Конституция Грузии от 24/08/1995 (Контролныйтекст  по  состоянию  на 23.03.2018 N2071) [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36 (санаи 

муроҷиат: 12.04.2022 с.). 
77 Конституция Китайской Народной Республики от 04 декабр 1982  (с изменении 12.04.1988, 29.03.1993, 

15.03.1999, 14.03.2004, 11.03.2018) [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/ (санаи муроҷиат: 17.04. 
2022 с.). 

http://www.parliament.am/parliament.php?lang=rus&id=constitution%20/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami-/#1
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami-/#1
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
../AppData/Roaming/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3fdoc_id=2005029
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029&show_di=1&pos=5;-88#pos=5;-88
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
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андозбандӣ ва қонунияти муқаррар кардани андозҳо. Вазифаи 

конститутсионии ҳар як шахс вобаста ба супоридани андоз ва  пардохтҳои 

бо қонун муқарраршуда ҳамчунин дар м.  57 Конститутсияи Федератсияи 

Россия, дар боби 2 «Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд» мустаҳкам 

гардидааст78. Қобили зикр аст, ки падидаи андоз ва андозбандӣ ба ин ё он 

андоза қариб дар конститутсияҳои тамоми кишварҳо ҷой дорад, аммо 

андозаи он якхела нест.  

Муқаррароти конститусионии давлатҳои хориҷиро вобаста ба 

пардохти андозҳо ва ё пардохтҳо ба чунин гурӯҳҳо тасниф намудан 

мумкин аст:  

1. Ба гурӯҳи аввал давлатҳое дохил карда мешаванд, ки дар 

конститутсияҳои онҳо  танҳо муқаррароти хусусияти умумидоштаи 

супоридани андозҳо ва саркашӣ намудан аз он пешбинӣ карда шудааст. 

Масалан: Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии 

Гурҷистон, Ҷумҳурии Қазоқистон.  

2. Муқаррароти конститутсионии гурӯҳи дуюми давлатҳо дар сатҳи 

конститутсия намудҳои андозҳо ва пардохтҳо муайян гардида, ҳатто 

унсурҳои алоҳидаи сохтори ҳуқуқии онҳо низ ифода меёбанд, масалан 

Ҷумҳурии Арманистон. 

Айни замон аз ҳама бештар қонунгузории давлатҳое қобили таваҷҷуҳ 

мебошад, ки дар онҳо оилаи ҳуқуқии романо-олмонӣ ҳукмрон аст. Барои 

ин гурӯҳи давлатҳо чунин хусусият хос мебошад, ки ҷиноятҳои соҳаи 

андоз дар низоми ҷиноятҳои иқтисодӣ ҳиссаи зиёдро ишғол менамоянд. 

Дар ин ҳол, хусусияти фарқкунандаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

ҷиноятҳои соҳаи андоз дар он ифода меёбад, ки он на танҳо бо меъёрҳои 

кодекси ҷиноятӣ, балки бо санадҳои махсус, ки ба низоми умумии 

 
78 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/10/824662-konstitutsiya-polnii-tekst-popravkami / (санаи 

муроҷиат: 17.04.2022 с.). 
 
 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/10/824662-konstitutsiya-polnii-tekst-popravkami%20/
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қонунгузории андоз дохил мебошанд, муқаррар мегардад. Худи 

қонунгузорӣ оид ба андозҳо ва пардохтҳо бошад, бениҳоят мураккаб ва 

печдарпеч мебошад. Дар натиҷа дар ҷудо намудани ҷиноятҳои соҳаи 

андоз аз ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ мушкилиҳо ба вуҷуд меоянд. 

Масъалаи асосие, ки бояд мавриди таҳқиқот қарор гирад, ин 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

тибқи  қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ мебошад. Ин нуқтаи 

назарро А.И. Сафарзода ва Ф.А.Мирзоахмедов чунин шарҳ додаанд: 

«Омӯзиши таҷрибаи ба тартиб даровардани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

ҷиноятҳои марбут ба андозбандӣ дар давлатҳои хориҷи наздик, махсусан 

давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, барои ворид намудани 

тағйироту иловаҳои асоснокшуда барои такмилдиҳии меъёрҳои ҳуқуқӣ-

ҷиноятии ватанӣ дар соҳаи андозбандӣ хеле заруранд79». Дар ин ҳол бояд 

дар назар дошт, ки низоми андозии давлатҳои хориҷӣ дар давраи дуру 

дароз инкишоф ёфта, таҳти таъсири омилҳои сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ 

ва дигар омилҳо қарор гирифтааст. Ба ин раванд таъсири начандон 

камаҳаммиятро инчунин ҳуввият (расму оин)-и аҳолӣ расонидааст. 

Бинобар ин, гуфта наметавонем, ки таҷрибаи мукаммали (универсалии) 

хориҷӣ доир ба ташкили низоми андозбандӣ ва муқовимат ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҷой дорад. Барои 

ҳар як давлат чунин низом фардӣ аст ва дорои бартарияту камбудиҳои худ 

мебошад. 

Илова бар ин, муаллифон қайд менамояд, ки муқаррар кардани 

меъёрҳо оид ба ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, аз мавқеи ҳудудии давлат 

вобастагӣ дорад80. Қобили қайд аст, ки меъёрҳои Кодекси ҷиноятии 

 
79 Сафарзода А.И., Мирзоахмедов Ф.А. Масоили таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозбандӣ мувофиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои-узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. // 

Маводи конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалӣ дар мавзўи: «Нақши Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими 

ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 2017. – С. 50. 
80 Ҳамон ҷо. – С. 50. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодексҳои ҷиноятии кишварҳои ИДМ аз бисёр 

ҷиҳат монанд мебошанд. Чунин монандӣ, пеш аз ҳама, бо наздикии 

шароити иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин мавҷудияти 

низоми ягонаи ҳуқуқӣ дар гузаштаи дур асоснок карда мешавад. Ғайр аз 

он, дар давлатҳои муосири мустақил ва соҳибистиқлол қонунҳо аз тарафи 

шахсоне эҷод мегарданд, ки онҳоро маҷмуи ягонаи андешаҳои ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ муттаҳид месозад. Ҳамзамон, ҳар яке аз ҷумҳуриҳои собиқ, дар 

маҷмуъ назарияи умумии ҳуқуқӣ-ҷиноятиро ба асос гирифта, ба сӯи 

инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ бо роҳи худ ҳаракат мекунанд. Ҳамаи 

ин, дар маҷмуъ, барои истифодаи мутақобилаи таҷрибаи танзими ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ шароити мусоид ба вуҷуд меорад81. 

Пеш аз њама, чунин монандӣ бо қабули Кодекси ҷиноятии Моделии 

давлатҳои аъзои ИДМ82 аз 17 феврали соли 1996, ки барои давлатҳои 

аъзои ИДМ санади тавсиявӣ ба ҳисоб меравад, таҳким ёфта, дар м. 280 он 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҷавобгарӣ 

муқаррар карда шудааст, ки ба гурӯҳи ҷиноятҳои дараҷаи миёна мансуб 

мебошад. Аммо, дар ҳар яке аз кодексҳои ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ 

хусусиятҳои хос ҷой дорад. 

Намунаи равшани тафриқагузории ҷиноятҳо ба монанди саркашӣ аз 

супоридани андозҳо, вобаста ба категорияи андозсупорандагон – Кодекси 

ҷиноятии Федератсияи Россия (минбаъд КҶ ФР) ба шумор меравад. Дар 

КҶ ФР қонунгузор ба сифати намудҳои мустақили ҷиноятҳои соҳаи андоз 

– чунин кирдорҳо баррасӣ менамояд. Барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳои чи федералӣ ва чи андозҳои субъектони аъзои 

 
81Сафарзода А.И., Мирзоахмедов Ф.А., Масоили таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозбандӣ мувофиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои-узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. 

//Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзўи: «Нақши Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими 

ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 2017. – С. 50. 
82 Модельный Уголовный кодекс государств-участников СНГ от 17 февраля 1996 г. [Захираи электронӣ]. 

– Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30074120&pos=6;-106#pos=6;-106 (санаи 

муроҷиат: 13.02.2022 с.). 
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Федератсияи Россия, инчунин андозҳои маҳаллӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ дар 

моддаҳои 198-199.2 КҶ ФР пешбинӣ шудааст83: 

• м. 198 – саркашӣ аз супоридани андозҳо ва пардохтҳо аз шахсони 

воқеӣ ва ё шаҳрванде, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта 

нашудааст; 

• м. 199 – аз супоридани андоз саркашӣ кардани шахси ҳуқуқӣ; 

• м. 199.1 – аз тарафи агенти андоз иҷро нагардидани уҳдадориҳо 

вобаста ба пардохти андозҳо ва ё дигар пардохтҳо; 

• м. 199.2 – пинҳон кардани маблағҳо ва ё молу мулки ташкилот ё 

соҳибкори инфиродӣ, ки аз ҳисоби онҳо бояд андозҳо, пардохтҳо, 

пардохтҳои суғуртавӣ ситонида шаванд; 

Дар соли 2020 ба КҶ ФР м. 199.1 илова гардид, ки ҷавобгариро дар 

сурати иҷро накардани уҳдадориҳои агенти андозӣ муқаррар менамояд84. 

Сухан дар хусуси ҳолатҳои алоҳидаи саркашӣ аз пардохтҳои андозӣ 

меравад, вақте ки уҳдадории мазкур на бар дӯши пардохткунанда, балки 

агент вогузор гардидааст. Дар ин ҳол, ба сифати субъекти кирдор агенти 

андоз (масалан, шахсе, ки корфармо мебошад) ё ин ки шахсе, ки аз номи 

охирин амал мекунад ва ё уҳдадор аст, амал кунад (барои мисол, сардор ё 

сармуҳосиби корхона, ки корфармо ба ҳисоб меравад), баромад 

менамояд. Тақсимоти дараҷаи воқеии иштироки субъектони ҷиноятҳое, 

ки дар м. 198 ва 199 КҶ ФР мустаҳкам гардидаанд, бояд танҳо вобаста ба 

худи андозсупоранда (шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ), ки уҳдадориҳоро доир 

ба пардохтҳои андозӣ иҷро накардааст, сурат гирад. Иҷро накардани 

уҳдадории агенти андоз (м. 199.1 КҶ ФР) бояд аз кирдорҳои дар моддаҳои 

198 ва 199 КҶ ФР мустаҳкамшуда, дар асоси субъекти ҷиноят ҷудо карда 

 
83 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022) [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (санаи 

муроҷиат: 02.04.2022 с.). 
84Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации " от 08.12.2003 № 

162-ФЗ [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/  

(санаи муроҷиат: 02.04.2022 с.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/
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шавад. Моддаи 199.1 КҶ ФР ҳамон вақт таҳти татбиқ  қарор мегирад, агар 

уҳдадориҳо аз рӯйи пардохтҳои андозӣ ба агенти андоз таҳвил шуда 

бошанд ва ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи худи ӯ ва ё субъекте содир шуда 

бошад, ки аз номи ӯ (масалан, корхона) амал мекунад ва ё ваколатдор аст, 

ки амал кунад. Зимнан мутобиқи қонун зарур мебошад, ки ҷиноят бо 

мақсади қонеъ гардонидани манфиатҳои шахсӣ содир шуда бошад. 

Масъалаи таносуб (рақобат ё ин ки умумият)-и моддаҳои 198 ё 199 КҶ ФР 

бо м. 199.2 КҶ ФР баррасии амиқу мушаххасро талаб менамояд. Кирдори 

дар моддаҳои 198 ва ё 199 КҶ ФР муқарраршуда аз лаҳзаи ба анҷом 

расидани муҳлати супоридани андоз хотимаёфта ҳисобида мешавад. 

Кирдори дар м. 199.2 КҶ ФР муқарраршуда танҳо пас аз хотимаёбии 

чунин муҳлат амалӣ шуда метавонад, чунки маҳз дар ин марҳила 

бақияпулӣ ба вуҷуд меояд, ки асоси ба таври ғайрисудӣ рӯёнидани онро 

ба миён меорад. Дар робита ба ин, мутобиқи КҶ ФР, дар чунин вазъият 

кирдорҳо ҳамчун маҷмуи ҷиноят ҳисобидан мумкин аст. Суди Олии ФР 

дар б. 21 Қарори Пленум аз 28.12.2011, №64 судҳоро маҳз ба чунин тарзи 

бандубасти ҷиноят ҳидоят намудааст85. 

Новобаста аз он ки ҷинояти пешбининамудаи м.  199 КҶ ФР ҳам дар 

шакли ҳаракат ва ҳам беҳаракатӣ содир мешавад, аз рӯйи уҳдадории 

конститутсионӣ оид ба супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо, ки 

қонунгузории ҷиноятии ФР муқаррар кардааст, кирдор дар шакли 

беҳаракатӣ дида мешавад. Яъне ҳатто агар шахс кирдорро дар шакли 

ҳаракатӣ, яъне ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ба асноди 

муҳосибавӣ ё эъломияи андоз содир кунад ҳам, кирдори он аз рӯйи 

муқаррароти конститутсионӣ дар шакли бехаракатӣ зоҳир мешавад.  

 
85 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 №64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996 / (санаи муроҷиат: 
28.06.2018 с.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996%20/
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 Қарори Пленуми Суди Олии Федератсияи Россия аз 28 декабри соли 

2006 № 64 «Дар бораи таҷрибаи судӣ барои аз ҷониби судҳо истифода 

бурдани қонунгузории ҷиноятии ФР оид ба ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои 

соҳаи андоз» таркиби ҷиноятҳои соҳаи андозро моддӣ тавсиф кардааст. 

«Мутобиқи муқаррароти қонунгузории андози ФР муҳлати пешниҳоди 

эъломияи андоз ва муҳлати пардохти андоз (хироҷ) метавонад ба лаҳзаи 

ба охир расидани ҷиноят, ки дар м.  199 КҶ ФР пешбинӣ шудааст, 

мувофиқат накунад. Аз ин лиҳоз, КҶ ФР бояд воқеан напардохтани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳоро дар муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузории 

андози ФР ҳисоб намояд.  Аз ин бармеояд, ки мафҳуми «саркашӣ» на 

танҳо харакат (бехаракатӣ), балки оқибати кирдорро низ дар назар дорад, 

яъне саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо метавонад ҳам дар 

шакли ҳаракат ва ҳам беҳаракатӣ содир шавад. 

Дар фаркият аз қонунгузории ҷиноятии ФР қонунгузории ҷиноятии 

Ҷумҳурии Қазоқистон (минбаъд КҶ Қазоқистон) хусусиятҳои алоҳидаи 

ҷиноятҳо дар соҳаи андозро пешбинӣ мекунад. Саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ  дар КҶ Қазоқистон ба сифати 

қисми таркибии ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ баррасӣ карда 

мешавад. 

Дар КҶ Қазоқистон низоми ҷиноятҳои  вобаста ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо дар моддаҳои 244-246 ба таври зерин 

пешбинӣ шудаанд: м. 244 «Саркашии шаҳрванд аз супоридани андоз ва (ё) 

дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет», м. 245 «Саркашӣ аз супоридани андоз 

ва (ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет аз ташкилотҳо», м. 246 «Амалҳои 

ғайриқонунӣ нисбат ба молу мулки ихтиёрдориаш аз ҳисоби қарзи андози 

андозсупоранда, қарзи пардохткунанда оид ба пардохтҳои гумрукӣ, 

андозҳо, боҷҳои махсус, зиддидемпингӣ, ҷубронпулӣ, ҷаримаҳо, фоизҳо 

маҳдудшуда ҳангоми ҳисоб кардани онҳо». 
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Дар КҶ Қазоқистон бо баробари ҷавобгарӣ барои саркашии шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз супоридани андоз ва (ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 

буҷет, инчунин ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории Ҷумҳурии 

Қазоқистон дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ 

пешбинӣ шудааст86. Дар қатори ҷиноятҳои номбаршудаи соҳаи андоз, дар 

КҶ Қазоқистон пеш набурдани баҳисобгирии муҳосибӣ, нобудсозӣ, 

пинҳонкунӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ, ҳамчунин ба шумораи 

кирдорҳои хавфноке мансуб дониста мешавад, ки ба соҳаи андозбандӣ 

таҷовуз менамоянд ва барои содир намудани онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ 

пешбинӣ шудааст87. Фарқияти меъёрҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳо дар Ҷумҳурии 

Қазоқистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд ҶТ) муқаррар менамоянд, 

дар махакҳои зерин ифода меёбад: а) аломатҳои вазнинкунанда 

(бандубастшаванда); б) тарзҳои содир кардани ҷиноят; в) андозае, ки 

миқдори калон (махсусан калон)-ро муайян менамояд; г) намудҳои ҷазо. 

Чунончи, м.  245 КҶ Қазоқистон ба монанди м. 292 КҶ ҶТ, ки ҷавобгариро 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё дигар пардохтҳоро аз шахсони 

ҳуқуқӣ муайян мекунанд, барои шаҳрвандон аломатҳои вазнинкунандаро 

дар бар мегирад. КҶ Қазоқистон содиршавии ҷиноят ба миқдори махсусан 

калонро дар ҳолате пешбинӣ мекунад, ки агар вай аз ҷониби гурӯҳи 

шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил ё гурӯҳи ҷиноятӣ содир 

шуда бошад. Андозаи  муайянкунандаи миқдори калон ва махсусан калон 

(барои ташкилотҳо) нишондиҳандаи моҳона барои ҳисобҳо мебошад88. 

Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳоро дар Ҷумҳурии Қазоқистон 

Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи буҷети ҷумҳуриявӣ барои 

 
86 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 11 июля 

2017 г.). [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0 (санаи муроҷиат: 29.03.2022 с.).  
87 Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошеничество по законодательству 
России и Зарубежных стран.  – М., 2007.  – С. 15-18. 
88 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 11 

июля 2017 г.). [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0 (санаи муроҷиат: 29.03.2022 с.). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0
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солҳои 2021-2023 муйян мекунад, ки як нишондиҳандаи барои ҳисобҳо ба 

2 917 танга баробар аст89. Ҷиноятҳои андозӣ аз тарафи шаҳрвандон 

метавонад бо роҳи пешниҳод накардани эъломия оид ба даромад ё ин ки 

бо роҳи дар эъломия ва ё дигар ҳуҷҷатҳо дидаю дониста дохил намудани 

маълумоти таҳрифшуда дар хусуси даромадҳо ё хароҷотҳо ё ин ки дар 

бораи молу мулке, ки таҳти андозбандӣ қарор дорад, бо истифодаи ҳисоб-

фактура бидуни амалан иҷро намудани корҳо, расонидани хизматҳо ва 

таҳвили молҳо содир карда шаванд. Саркашӣ аз супоридани андоз аз 

шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи пешниҳод накардани эъломия, ки пешниҳоди он 

ҳатмӣ мебошад  ё ин ки бо роҳи дар эъломия ва ё дигар ҳуҷҷатҳо дидаю 

дониста дохил намудани маълумоти таҳрифшуда дар хусуси даромадҳо ё 

хароҷотҳо, бо роҳи пинҳон намудани дигар объектҳои андозбандӣ ва ё 

дигар пардохтҳои ҳатмӣ содир карда мешавад, агар ин кирдор боиси 

насупоридани андозҳо ва дигар пардохтҳо ба миқдори калон гардида 

бошад. Қисмҳои 2 ва 3 м. 245 КҶ Қазоқистон номгӯи аломатҳои 

вазнинкунандаи кирдори содиршударо фаро мегиранд: 1) бо истифодаи 

ҳисоб-фактура бидуни амалан иҷро намудани корҳо, расонидани 

хизматҳо, таҳвили молҳо; 2) гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; 3) ҳамаи 

кирдорҳои дар боло номбаршуда аз тарафи гурӯҳи ҷиноятӣ ё ин ки ба 

миқдори махсусан калон содир шудаанд. Дар эзоҳи м.245 КҶ Қазоқистон 

эзоҳот илова карда шуданд, ки асоси озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятиро дар ҳолати ихтиёран супоридани маблағҳои қарзӣ аз рӯйи 

андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, инчунин пеняҳо 

(пушаймона) аз тарафи шахсе, ки чунин кирдорро содир намудааст, 

муқаррар менамояд90.  

 
89 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 276-VI «О республиканском бюджете на 2020-

2022 годы» (с изменениями и дополнениями от 03.11.2020 г.) [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36662380 (санаи муроҷиат: 03.04.2022 с.). 
90Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 11 

июля 2017 г.). [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0 (санаи муроҷиат: 29.03.2022 с.). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36662380
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0
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Бартарият ва фарқияти КҶ Қазоқистон аз КҶ ҶТ дар он дида 

мешавад, ки дар қ. 2 м.245 он содир шудани саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо истифодаи ҳисоб-фактура бидуни амалан 

иҷро намудани корҳо, расонидани хизматҳо, таҳвили молҳо аз ҷониби 

гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудаанд. Хуб мешуд агар ин 

ҳолатҳо дар КҶ ҶТ низ пешбинӣ карда мешуд.  

Аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии баррасишудаи давлатҳои аъзои ИДМ 

аз ҳама санади фарогир ва васеъ аз рӯйи шумораи таркибҳои ҷиноятҳои 

соҳаи андоз Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон91( минбаъд КҶ 

Қирғизистон) ба ҳисоб меравад, ки боби 31 он 7 моддаеро дар бар 

мегирад, ки ҷавобгариро барои кирдорҳои зерин муқаррар мекунанд: 

сохтакории тамғаҳои аксизӣ (м.238); бидуни муқоваи тамғаи аксизӣ 

истеҳсол кардани моле, ки ба рӯйхати молҳои аксизӣ дохил мешавад 

(м.239); ғайриқонунӣ истеҳсол кардани спирт ва нӯшокиҳои спиртӣ 

(м.240); саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ (м.241); саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет (м.242); саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет аз ҷониби 

шахсони ҳуқуқӣ (м.243); Беиҷозат тағйир додани идентификатор 

(ҳаммонандкунанда)-и байналмилалии дастгоҳи мобилӣ (м.244). Дар 

фарқият аз Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон,  Қазоқистон ва Федератсияи Россия, 

КҶ Қирғизистон субъектони ҷавобгарии ҷиноятиро аз рӯйи ҷиноятҳои 

андозӣ ҷудо намуда, дар моддаҳои алоҳида санксияҳои мустақилро барои 

шахси воқеӣ, ки ба истеҳсоли ғайриқонунии молу маҳсулоти бе тамғаи 

аксизӣ машғул мешаванд, инчунин шахсоне, ки ба истеҳсоли 

ғайриқонунии нушокиҳои спиртӣ даст мезананд, ҷавобгарии алоҳидаро 

пешбинӣ кардааст. Кирдор дар он ҳолат аз рӯйи КҶ Қирғизистон ҷиноят 

 
91Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127 (Введен в 
действие Законом КР от 28 октября 2021 года № 126) (В редакции Закона КР от 18 января 2022 года №4) 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309 (санаи 

муроҷиат: 02.04.2022 с.). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112305?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112342?cl=ru-ru
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ҳисобида мешавад, агар ба миқдори калон ё махсусан калон содир шуда 

бошад ва он аз рӯйи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки дар рӯзи 

содиршавии ҷиноят КҶ Қирғизистон муқаррар кардааст, ҳисоб карда 

мешавад92. Ба сифати аломатҳои вазнинкунанда – кирдори ба миқдори 

махсусан калон, аз ҷониби шахсон бо маслиҳати пешакӣ ва инчунин содир 

кардани кирдор бо истифода аз ҳисоб-фактураи бе иҷро кардани кор, 

хизматрасонӣ ё расонидани бор содиршуда баромад менамояд. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон93 (минбаъд КҶ Ӯзбекистон) 

дар фардият аз қонунгузории ҷиноятии давлатҳои дигар хусусиятҳои 

худро дорад. Дар КҶ Ӯзбекистон (боби 12 “Ҷиноятҳо муқобили асосҳои 

иқтисодӣ») ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва дигар 

пардохтҳо (м. 184) пешбинӣ карда шудааст. Кирдори мазкур дар худ 

қасдан пинҳон кардан, кам нишон додани фоида (даромад) ва ё пинҳон 

намудани дигар объектҳои андозбандӣ, инчунин бо дигар роҳҳо қасдан 

саркашӣ аз пардохти андоз ё пардохтҳои муқаррарнамудаи давлат ба 

андозаи назаррасро, ки баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ барои ҳамин 

кирдор содир шудааст, ташкил медиҳад.  КҶ Ӯзбекистон объектҳои хелии 

ҷиноятҳои соҳаи андозро асосҳои муносибатҳои иқтисодӣ ҳисобида, дар 

алоқамандӣ бо он барои ҷамъият хавфнок будани ин ҷиноятҳоро пурра 

мустаҳкам кардааст. Фарқияти КҶ ҶТ аз КҶ Ӯзбекистон дар он аст, ки 

мутобики КҶ Ӯзбекистон содир шудани кирдори мазкур бо роҳи 

расонидани заррар ба андозаи назаррас (аз 100 то 300 маоши ҳадди ақал), 

миқдори калон (аз 300 то 500 маоши ҳадди ақал) ва махсусан калон (зиёда 

аз 500 маоши ҳадди ақал) пешбинӣ шудааст.  

 
92 Мутобиқи эзоҳи м. 241 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо таҳти миқдори назаррас аз 1000 то 50.000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, миқдори калон аз 

50.000  нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд ва таҳти миқдори махсусан калон бошад аз 100.000 

нишондиҳанда барои ҳисобҳот зиёд фаҳмида мешавад.  
93Уголовный кодекс Республики Узбекистан.22 сентября 1994 г. № 2012–XII [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: https://lex.uz/docs/111457 (санаи муроҷиат: 01.07.2022 с.). 

https://lex.uz/docs/111457
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Дар Кодекси ҷиноятии ин давлат ҷавобгарии ҷиноятӣ вобаста ба 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо ҳам барои шахсони воқеӣ 

ва ҳам барои шахсони ҳуқуқӣ бо переюдиксияи маъмурӣ дар як модда  (м. 

184 КҶ Ӯзбекистон)  муқаррар карда шудааст, яъне пас аз татбиқи ҷазои 

маъмурӣ ҳангоми маротибаи дуюм содир шудан ин кирдор дар давоми 

муҳлати муқараршуда он ҷиноят эътироф мешавад94.  Аз ин бармеояд, ки 

ҳангоми маротибаи дуюм содир кардани кирдори пешбининамудаи м.184 

КҶ Ӯзбекистон дар муҳлати муқараршуда новобаста аз  талофӣ намудани 

зарар ва пардохти пурраи маблағи андоз нисбати шахси содиркунандаи 

кирдори мазкур ҷавобгарии ҷиноятӣ татбиқ мешавад. Вале ҳангоми 

талофии пурраи зарари расонидашуда ҷазо дар намуди ҷазое, ки бо 

маҳдуд кардан аз озодӣ ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд 

намебошад, татбиқ карда мешавад (Эзоҳи м. 184 КҶ Ўзбекистон).  

Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Мардумии Чин (минбаъд КҶ 

Чин) нисбат ба дигар давлатҳо барои ҷиноятҳо дар соҳаи андоз 

муқаррароти шаклан дигар пешбинӣ карда шудааст. Дар КҶ Чин 95 аз соли 

1997 саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз ташкилот дар 

параграфи 6 “Ҷиноятҳо муқобили тартиби ҷамъоварии андозҳо» (м. 201-

212) муқаррар шудааст. Дар он махсусан ҷиноятҳое ҷудо гардидаанд, ки 

бо ҳисобҳои махсус “инвойсҳо» – ҳуҷҷатҳое, ки пардохти андозҳоро 

тасдиқ менамоянд (м.м. 205-210), алоқаманд мебошанд. 

Ба чунин ҷиноятҳо мансуб мебошанд: барасмиятдарории рӯякии 

инвойсҳои96( м. 205 КҶ Чин) махсус аз рӯйи андоз аз арзиши иловашуда ва 

ё инвойсҳо барои бо роҳи фиреб ба даст овардани андози барои содирот 

баргардонидашуда, андозе, ки қарздориро аз рӯйи андоз аз арзиши 

 
94Уголовный кодекс Республики Узбекистан.22 сентября 1994 г. № 2012–XII [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: https://lex.uz/docs/111457 (санаи муроҷиат: 02.07.2022 с.).  
95Уголовный кодекс КНР от 14. 03. 1997 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm (санаи муроҷиат: 09.04.2022 с.). 
96Инвойс дар таҷрибаи соҳибкории байналмиллалӣ ҳуҷҷатест, ки аз ҷониби фурӯшанда ба харидор 

пешниҳод карда шуда, дар он номгӯи маҳсулот ва хизматрасонӣ, миқдор ва арзиши онҳо, ки аз рӯйи он 

ба харидор пешниҳод шудааст, хусусияти аслии маҳсулот (ранг, вазн ва ғ.), шартҳои бурда расонидани 

ва маълумот дар бораи шахси фиристонанда ва қабулкунанда пешбинӣ шудааст.   

https://lex.uz/docs/111457
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
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иловашуда мепушонад; сохтакорӣ ё фурӯши инвойсҳои қалбакӣ (м.м. 206, 

207, 208 КҶ Чин); сохтакорӣ, худсарона тайёр кардан ва ё фурӯхтани 

инвойсҳои қалбакӣ, ки метавонанд барои бо роҳи фиреб ба даст овардани 

андози барои содирот баргардонидашаванда, андозе, ки қарздориро аз 

рӯйи андоз аз арзиши иловашуда мепӯшонад, истифода бурда шаванд 

(м.209 КҶ Чин); дуздии инвойсҳои номбаршуда (м. 210 КҶ Чин)97. 

Моддаи 201 КҶ Чин номгӯи тарзҳои саркашӣ аз супоридани 

андозҳоро фаро мегирад, ки инҳо ба ҳисоб мераванд: сохтакорӣ, 

дигаргункунӣ, пинҳонкунӣ, худсарона нобуд сохтани китоби 

суратҳисобҳо; зиёд нишон додани хароҷотҳо ё пешниҳод накардани 

маълумот оид ба онҳо, кам нишон додани маълумот дар бораи даромадҳо; 

даст кашидан аз эъломиякунонӣ ва ё эъломиякунонии рӯякии пардохти 

андозҳо98. Тибқи м. 201 КҶ Чин шарти ба вуҷуд омадани ҷавобгарии 

ҷиноятӣ – содир гардидани кирдорҳои ишорашуда пас аз гирифтани 

огоҳиномаи мақомоти андоз дар бораи эъломиякунонӣ мебошад, агар 

маблағи андози пардохтнашуда даҳ фоизи андози таҳти пардохт 

қарордошта ва зиёда аз он, вале камтар аз сӣ фоизи он ва даҳ ҳазор юан 

ва зиёда аз он, вале камтар аз сад ҳазор юанро ташкил диҳад ё ин ки 

ҳангоми саркашӣ аз супоридани андоз ва пас аз ҷазои маъмурии такрорӣ, 

ки аз тарафи мақомоти андоз барои саркашӣ аз супоридани андоз татбиқ 

шудааст, ҷой дошта бошад. 

Барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз ташкилот 

дар Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати то ҳафт сол бо таъини ҷарима ба андозаи шашкаратаи маблағи 

саркашӣ аз супоридани андозҳо таъин карда мешавад.(м. 202 КҶ Чин). 

Бояд қайд намуд, ки барои содир намудани ҷинояти пешбининамудаи м. 

 
97 Уголовный кодекс КНР от 14. 03. 1997 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm (санаи муроҷиат: 09.04.2022 с.). 
98 Уголовный кодекс КНР от 14. 03. 1997 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm (санаи муроҷиат: 09.04.2022 с.). 

http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
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206 КҶ Чин ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои махсусан вазнинкунанда 

метавонад  маҳрум сохтан аз озодӣ  татбиқ карда шавад. 

Дар фарқият аз Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Озорбойҷон (минбаъд КҶ Озарбойҷон) ҷавобгарӣ барои 

саркашӣ аз пардохти андозҳо, пардохтҳои суғуртаи бекорӣ, суғуртаи 

ҳатмии тиббӣ ё суғуртаи ҳатмии давлатии иҷтимоӣ муқаррар шудааст99. 

Дар муқоиса бо КҶ ҶТ КҶ Озарбойҷонро бо чунин аломатҳо ишора 

кардан мумкин аст: 

1. Дар м.213 КҶ Озарбойҷон дар баробари маблағи андозҳо боз 

пардохтҳои суғуртаи бекорӣ, суғуртаи ҳатмии тиббӣ ё суғуртаи ҳатмии 

давлатии иҷтимоӣ муқаррар карда шудааст.  

2. Диспозитсияи м.213 КҶ Озарбойҷон андозаи назаррасро дар 

баробари миқдори калон ва махсусан калон муқаррар кардааст, яъне се 

шакли зарар муқаррар карда шудааст: миқдори муайян, миқдори калон 

ва  махсусан калон. Миқдори муайян аз 50 000 то 200 000 маннат100, 

миқдори калон аз 200 000 то 500 000 маннат ва миқдори махсусан калон аз 

500 000 маннат зиёд.  

3. Дар баробари ҷазо дар намуди ҷарима, маҳрум сохтан аз озодӣ ва 

маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян корҳои ислоҳиро барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо муқаррар кардааст.  Ҷаримаро дар шакли 2, 3 ё 4 

каратаи андозаи зарари аз ҷиноят расонидашуда муқаррар кардааст.   

4. Дар КҶ Озарбойҷон ба қатори ҳолатҳои вазнинкунанда – содир 

гардидани ҷиноят аз тарафи гурӯҳи муташаккил дохил карда шудааст. 

5. Ҳолатҳои озод шудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо дарназардошти 

асосҳои қисми умумии КҶ Озарбойҷон муқаррар карда шудааст, ки барои 

 
99 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики 
от 30 декабря 1999 года № 787-IQ)(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.04.2022 г.) 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353 (санаи 

муроҷиат: 12.05.2022 с). 
100 Манат – пули миллии Ҷумҳурии Озорбойҷон (1 маннат ба 6,65 сомонӣ баробар аст). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30573543
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420357
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тамоми ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ як хел татбиқ мешавад 

(м. 73-2.1 КҶ Озарбойҷон). 

6. Дар баробари шахсони воқеи шахсони ҳуқуқӣ низ мутобиқи 

қонунгузории ҷиноятии Озарбойҷон субъекти ҷиноят эътироф мешаванд 

(Боби 15-2 КҶ Озарбойҷон).      

Дар ин қарина ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Гурҷистон (КҶ Гурҷистон) ҷолиби диққат аст, ки ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андоз танҳо дар як модда дида 

мешавад101.(м.218 КҶ Гурҷистон). Дар санксияи моддаи мазкур  ҷарима ё 

маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол ва қисми 2 ба муҳлати 5 сол 

муқаррар шудааст. Ҳолатҳои вазнинкунанда ҳангоми дар шакли такрорӣ 

содир кардани кирдор ва ё ба миқдори махсусан калон ба назар гирифта 

шудааст.  

Қисми умумии КҶ Гурҷистон ба монанди КҶ Озарбойҷон истилоҳи 

шахси ҳуқуқӣ чун субъекти ҷиноятро муқаррар кардааст (Боби 181 КҶ 

Гурҷистон). 

Мувофиқи м. 218 КҶ Гурҷистон ҷавобгарии ҷиноятӣ дар ҳолати 

саркашӣ кардан аз супоридани андоз ба миқдори калон ё махсусан калон 

пешбинӣ карда шудааст. Бояд қайд намуд, ки моддаи мазкур агарчанде 

маҳдуд ва мушаххас бошад ҳам, вале бо дарназардошти қисми умумии КҶ 

Гурҷистон тамоми паҳлуҳои ин ҷиноят танзими худро ёфтаанд. Ғайр аз 

ин, диспозитсияи моддаи 218 КҶ Гӯрҷистон пурра дар шакли бланкетӣ 

қарор дорад, ки барои баҳо додани ин ҷиноят ба қонунгузории андозӣ ва 

муҳосибавӣ назар мекунад. Аз тамоми давлатҳои дар боло зикршуда боз 

як махсусияти дигар дар КҶ Гурҷистон дида мешавад. Яъне, дар қ.3 м.218 

он  «бегона кардани молу мулк ё қисми он бо мақсади саркашӣ аз 

супоридани андоз» муқаррар шудааст. инчунин дар қонунгузории 

 
101 Уголовное Кодекс Грузии с 1999 (Контрольный текстпо состоянию на 30.12.2021N1315) [Захираи 
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=238 (санаи 

муроҷиат: 12.04.2022 с.). 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=238
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ҷиноятии ин давлат барои шахсони ҳуқуқӣ барҳам додани шахси 

ҳуқуқиро чун ҷазои алоҳида пешбинӣ намудааст.   

Мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Булғористон102(минбаъд КҶ 

Булғористон) ҷиноятҳо муқобили низоми андозӣ ба боби ҳафтум 

«Ҷиноятҳо муқобили низоми молиявӣ» шомил мебошанд. Дар ин боби КҶ 

Булғористон чунин кирдорҳо фаро гирифта мешаванд: 

− саркашӣ аз супоридани андозҳо ба миқдори калон бо роҳи 

пешниҳод накардани эъломия оид ба даромад, ки тибқи қонун талаб 

карда мешавад ва ё дидаю дониста ба он дохил намудани маълумоти 

таҳрифшуда (м. 255 КҶ Булғористон); 

−  таҳриф сохтани маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ (м. 256 КҶ 

Булғористон); 

− ташкили шахси ҳуқуқӣ ва ё фонди пулӣ, ки фаъолияти 

эълоннамудаи онро ба таври қалбакӣ (сохтагӣ ё рӯякӣ) бо мақсади 

озодшавӣ аз супоридани андозҳо амалӣ менамояд (259 КҶ Булғористон); 

− аз тарафи коршинос-муҳосиб дидаю дониста имзо кардани 

ҳисоботи нодурусти муҳосибии соҳибкор (қ. 2 м. 260 КҶ Булғористон); 

− ғайриқонунӣ монеъ шудан ба иҷрои вазифаҳои қонунии 

мақомоти андоз (м. 258 КҶ Булғористон)103.  

КҶ Булғористон кӯшиш намудааст, ки тарзҳои бештар паҳншудаи 

саркашӣ аз супоридани андозҳоро ба танзим дарорад. 

Дар қонунгузории ҷиноятии Латвия (минбаъд  КҶ Латвия) ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз дар м.217-219 (м.217 Вайрон кардани тартиботи баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва маълумотҳои оморӣ; м.218 Саркашӣ аз супоридани андоз ва дигар 

 
102Уголовный кодекс Республики Болгария от 15 марта 1968 г.  (по состоянии ат 24.10.2017). [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf 

(санаи муроҷиат: 12.04.2022 с.). 
103 Уголовный кодекс Республики Болгария от 15 марта 1968 г.  (по состоянии ат 24.10.2017). [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf 

(санаи муроҷиат: 12.04.2022 с.). 

https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf
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пардохтҳои бо он баробаркардашуда; м. 219 саркашӣ аз пешниҳоди эъломияи 

андоз) муқаррар шудаанд104. Масалан, дар м.218 ин санад «Саркашӣ аз 

пардохти андозҳо ё пардохтҳои ба онҳо баробаркардашуда ё пинҳон кардан ё 

кам кардани объектҳои андоз аз даромад, андоз аз фоида ё дигар объектҳои 

андозбандишаванда, агар ин ба давлат ё мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ба миқдори калон зарар расонад», муқаррар шудааст.  

Махсусияти қонунгузории ҷиноятии Латвия вобаста ба танзими ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз дар инҳо дида мешавад: 1. Саркашӣ аз пешниҳоди эъломияи 

андозро дар як моддаи алоҳида муқаррар кардааст (м.219 КҶ Латвия); 2. 

Миқдори махсусан калон ё миқдори назаррас дар қонунгузории ҷиноятии ин 

давлат дида намешавад. Танҳо ҳангоми пешниҳод накардани эъломия 

миқдори махсусан калон дида мешавад, ки мақсади андозбандиро ифода 

мекунад; 3. Шахси ҳуқуқиро чун субъекти ҷиноят эътироф карда, нисбаташ 

ҷазоҳоро дар намуди барҳам додан, маҳдуд сохтани ҳуқуқ,  мусодираи молу 

мулк ва руёнидани маблағ(ҷарима) муқаррар кардааст. 

Ин ҷо боз қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Белорусро105 (минбаъд 

КҶ Белорусия) низ мисол овардан аз аҳаммият холӣ нест, ки нисбати 

дигар давлатҳо хусусияти фарқкунандаро доро мебошад. Ҷавобгарӣ 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо, пардохтҳо (м.  243 КҶ Белорусия) 

пешбинӣ шудааст –  «Саркашӣ аз супоридани маблағи андозҳо, пардохтҳо 

бо роҳи пинҳонкунӣ». Он бо мазмуни худ чунин таркибҳои ҷиноятро, ба 

монанди саркашӣ аз пардохти андозҳо, пардохтҳо бо роҳи пинҳон кардан, 

дидаву дониста кам ҳисоб кардани манбаи андоз, саркашӣ аз пешниҳоди 

эъломияи андоз (ҳисоб кардан) ё ворид намудани маълумоти бардурӯғ ба 

он, ки боиси ба миқдори калон зарар расонида шудааст, дар бар 

гирифтааст.  

 
104 Уголовный Закон Латвии Закон, принятый Сеймом 17 июня 1998 года. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/09/ugolovnij-zakon-latvii.pdf/  

(санаи муроҷиат: 28.03.2022 с.). 
105 Уголовный кодекс Республики Беларусь / Вступит, статья А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой. Минск, 
Проблемы укрепления законности и порядка: Наука, практика, тенденции. 2009. – № 2. – С. 223-225 

https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/09/ugolovnij-zakon-latvii.pdf/
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Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Украина106 (минбаъд КҶ Украина) 

бошад, ҷиноятҳои андозӣ дар намуди ҷавобгарӣ барои саркашӣ кардан аз 

супоридани андозҳо, пардохтҳо (пардохтҳои ҳатмӣ) (м. 212) баррасӣ 

карда мешаванд. Моддаҳои мазкур ба сифати субъектон ҳам шахсони 

мансабдори ташкилотҳо ба хайси субъекти махсус ва ҳам шахсони 

воқеиро ҷудо менамоянд. Мутобики КҶ Украина зарар ба андозаи 

назаррас, калон ва махсусан калон тақсим шудааст, ки аз гузаштан аз 

андозаи даромади ҳадди ақали андозбандинашавандаи муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ вобастагӣ дорад.  

Мутобиқи қисми 4 моддаи 212 КҶ Украина шахсе, ки кирдорҳои 

пешбининамудаи қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда ё кирдорҳои 

пешбининамудаи қисми сеюми (агар онҳо боиси дар ҳақиқат  ба буҷет ё 

фондҳои мақсадноки давлатӣ ба маблағи махсусан калон ворид 

нагардида бошанд) ҳамин моддаро содир кардааст, аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ озод карда мешаванд, агар то ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани 

ӯ андозҳо, пардохтҳо (пардохтҳои ҳатмӣ), инчунин зараре, ки дар натиҷаи 

сари вақт напардохтани онҳо (муҷозоти молиявӣ, ҷарима) ба давлат 

расонида шуда бошад, супорида шуда бошад107. 

Таҷрибаи нисбатан ғаниро дар самти таҳияи меъёрҳо оид ба 

ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ қонунгузории Фаронса, Британияи Кабир ва Олмон 

соҳиб мебошад. Қонунгузории ҷиноятии ин давлатҳо ҷавобгарии шахсони 

ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд108. Масалан,  дар қонунгузории Фаронса дар 

нимаи аввали асри XX ҷавобгарии ҷиноятии шахсони ҳуқуқӣ109 пешбинӣ 

 
106Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. В. Я. Тация [и др.]. – 
СПб., 2001. – С. 140. 
107 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III(с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.09.2020 г.). [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142/ (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
108 Тимофеев А.М., Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (по материалам УРФО): дис. … кан. юрид. наук. – Челябинск, 2010. – С. 
57. 
109 Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции: предпосылки 
возникновения и основные черты // Вестник МГУ. - 1998. - Серия Право. – № 3. – С. 72-73.; Крылова 

../AppData/Roaming/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3fdoc_id=30418158
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142/
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142/


69 
 

шуда буд.  Ин падида дар Кодекси ҷиноятии Фаронса с. 1992 (минбаъд КҶ 

Фаронса) мустаҳкам гардида буд, ки мутобиқи он  шахсони ҳуқуқӣ танҳо 

дар баробари шахсони воқеӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, на ин ки ба 

ҷойи онҳо. 

КҶ Фаронса чунин муқарраротро пешбинӣ кардааст: «Шахсони 

ҳуқуқӣ, ба истиснои давлат, барои кирдорҳои ҷиноятие, ки ба манфиати 

онҳо аз тарафи мақомот ва ё намояндагони ин шаҳсони ҳуқуқӣ содир 

шудаанд, таҳти ҷавобгарии ҷиноятӣ қарор мегиранд». Ҳамзамон бо ин, 

ҷавобгарии шахсони ҳуқуқӣ тибқи қонунҳои Фаронса метавонанд: 

иловагӣ (танҳо дар баробари шахсони воқеӣ); шартӣ (кирдори ҷиноятӣ ба 

фоидаи шахси ҳуқуқӣ аз тарафи роҳбарон ва намояндагони он содир 

шудааст); ва махсус (дар ҳолатҳое, ки махсус дар қонун ва ё қарор 

пешбинӣ шудааст) бошад. Шахсони ҳуқуқӣ бо ҷарима ва дигар намудҳои 

санксия ҷазо дода мешуданд: қатъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, манъи 

амалӣ намудани ягон намуди фаъолият, таҳти назорати судӣ қарор додан, 

мусодираи махсус ва ғайра110. 

Шакли асосии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо дар 

б. 1 м. 174.1 Кодекси умумии андози Фаронса пешбинӣ шудааст, ки 

мутобиқи он «Шахсе, ки бо роҳи фиреб мақсади пурра ва ё қисман 

саркашӣ кардан аз супоридани андозҳоро дорад тибқи қонун уҳдадор аст, 

ки онҳоро супорад ва ё он касе, ки нияти саркашӣ аз эъломиякунонии 

андозаи пардохтҳои худро дар муҳлати пешбинишуда дорад ва ё он касе, 

ки нияти пинҳон намудани қисми маблағҳои андозбандишавандаро дорад 

ва ё он касе, ки насупоридани андозро ташкил кардааст ё ин ки ба 

супоридани андозҳо монеъ шудааст, таҳти ҷазо дар намуди ҷарима ба 

андозаи 50 ҳазор евро ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол 

қарор дода мешавад». Дар сурати ретсидиви ҷиноят дар давоми 5 соли 

 
Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. – М., 1996. – С. 51. Уголовный кодекс 
Франции / Отв. ред. Л.В. Головко, Н. Е. Крыловой.  – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 389 с. 
110 Уголовный кодекс Франции от 1992 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ https://yurist-

online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./ (санаи муроҷиат: 13.05.2018 с.). 

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
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муҳлати маҳрумият аз озодӣ то 10 сол зиёд мегардад, ҷарима бошад, то 

140 ҳазор евро меафзояд111. 

Дар Кодекси умумии андози Фаронса ҷавобгарӣ барои дигар тарзҳои 

саркашӣ аз супоридани андозҳо низ пешбинӣ шудааст, аниқтараш: барои 

дидаю дониста ба ҳуҷҷатгузории ҳаррӯза ва дафтари инвентарӣ дохил 

намудани маълумоти бардурӯғ оид ба даромадҳо; барои таҳриккунӣ ба 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё ба таъхир андохтани пардохти 

онҳо112. 

Дар қонунгузории ин давлат инчунин дигар чораҳои пешгирикунию 

таъсиррасонӣ нисбати шахсоне, ки ҷиноятҳои андозӣ содир намудаанд, 

пешбинӣ шудааст.  Маҳдуд сохтани ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва дигар 

ҳуқуқҳои ашхоси гунаҳгор (масалан, ҳуқуқи интихоб шудан ба мақомоти 

намояндагии ҳокимияти давлатӣ), нашри ҳукм дар воситаҳои ахбори 

омма ва овезон намудани он дар лавҳаи махсуси департаменте, ки шахси 

гунаҳгор дар он ҷо истиқомат мекунад113. 

Мутобиқи қонунгузории ҷиноятии  Ҷумҳурии Федеративии Олмон 

(минбаъд КҶ Олмон) бошад, кирдори саркашӣ аз супоридани андозҳо  

ҳамчун қаллобӣ бандубаст карда мешаванд. Ин меъёрҳо ба дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ паҳн мегарданд. Чунончи, дар м.  353 КҶ 

Олмон ҷавобгарии шахси мансабдоре муқаррар шудааст, ки андозаи 

(ҳаҷми) андозҳо, боҷҳо ва дигар пардохтҳоро барои хазинаи ҷамъиятӣ 

баландтар мекунад114. 

 
111 Уголовный кодекс Франции / Отв. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой. — СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2002. – 389 с. 
112 Особенности налогообложения некоммерческих организаций в сфере науки и образования 

во Франции М.В. Казакова, С. Г. Синельников-Мурылев Всероссийская академия внешней торговли 

119285, Москва, улица Пудовкина, 4а [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ 
https://www.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/kazakova-sinel_nalogooblozhenie-nko-france.pdf (санаи 

муроҷиат: 13.05.2019 с.). 
113 Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (по материалам УРФО): дис. … кан. юрид. наук. – Челябинск, 2010. - С. 49. 
114 Кошаева Т. Некоторые вопросы ответственности за налоговые преступления // Законность. - 1999. – 
№ 1. – С. 32. 

https://www.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/kazakova-sinel_nalogooblozhenie-nko-france.pdf
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Таҳти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо тибқи 

қонунгузории ин давлат ба мақомоти андоз пешниҳод кардани маълумоти 

бардурӯғ ва ё нопурра оид ба фактҳое, ки ба андозҳо дахл доранд, иҷро 

накардани уҳдадории хабардор намудани мақомоти андоз дар бораи 

фактҳое, ки барои андозбандӣ аҳаммият доранд; роҳ додан ба истифодаи 

аломатҳои андоз ё тамғаҳои (маркаҳои) андозӣ бо мақсади ба даст 

овардани имтиёзҳои беасоси андозӣ барои худ ё шахси дигар, фаҳмида 

мешавад. Дар КҶ Олмон ҳамчунин барои кӯшишу талоши содир 

намудани чунин кирдорҳо ҷазо пешбинӣ шудааст115. 

Аломатҳои вазнинкунандаи саркашӣ аз супоридани андозҳо инҳо 

мебошанд: паст кардани пардохтҳои андозӣ ё ба даст овардани 

нигоҳдориҳои беасоси андозӣ бо мақсадҳои ғаразнок дар ҳаҷми калон; 

суистифода аз мақом ё ваколатҳои хизматӣ; саркашӣ аз супоридани 

андозҳо бо кумаки шахси мансабдор, ки аз мақом ё ваколатҳои хизматиаш 

суистифода мебарад; истифодаи далелҳои қалбакӣ ё сохта. 

Дар фаркият аз қонунгузории ҷиноятии Олмон дар Британия Кабир 

як катор меъёрҳо оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои кирдорҳои андозӣ дар 

қонунҳои молиявӣ мустаҳкам шудаанд, масалан Қонун дар бораи 

пардохтҳои пулӣ аз соли 1935, Қонун дар бораи тартиби ҷамъоварии 

андозҳо аз соли 1970, Қонун дар бораи андоз аз даромад аз корпоратсияҳо 

ва ғайра. Қонунгузории соҳаи андозбандии Британияи Кабир бо 

ҳаҷмнокӣ (васеӣ) ва мураккабии аз ҳад зиёд фарқ намуда, он дар давоми 

даҳ соли охир ду баробар зиёд шудааст.  

Ҷавобгарии шахсони ҳуқуқӣ дар Қонуни Британияи Кабир «Дар 

бораи ширкатҳо» аз с. 1989 муқаррар шудааст, ки тибқи он, кирдоре, ки 

аз тарафи корпоратсия содиршуда эътироф мешавад, ба низоми молиявии 

давлат таҷовуз менамояд, агар он бевосита ва ё ба воситаи дигар шахсон, 

шахс ё шахсоне содир шуда бошад, ки аз тарафи корпоратсия амалӣ 
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гардидани ҳуқуқҳои онро назорат менамоянд ва баҳри амалишавии ин 

ҳуқуқҳо амал мекунанд116.  

Аз ҳама шаклҳои паҳншудатарини саркашӣ аз супоридани андозҳо – 

ба мақомоти андоз пешниҳод накардани маълумот дар бораи даромадҳо 

ва сари вақт анҷом надодани эъломиякунонӣ ба мақсадҳои андозӣ ба 

ҳисоб меравад117. 

Осипов Ю.Г.  самаранокии фаъолияти мақомоти андози Британияи 

Кабирро дар мубориза бо саркашӣ аз супоридани андозҳо аз ташкилот 

қайд менамояд. Масалан, мубориза бо ширкатҳои фаръии қалбакии 

хориҷӣ, ки махсус барои қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда таъсис ёфтаанд; қатъ кардани суистифода аз имтиёзҳое, ки 

бо андозбандии дукарата алоқаманд мебошад; ҷорӣ намудани 

ҷавобгарии шахсӣ барои ҳуқуқвайронкунии андозӣ аз тарафи 

сармуҳосибони ширкатҳо боиси кам шудани шумораи ҳисоботҳои 

андозии таҳрифшуда гардидааст; чораҳо нисбати суистифодаи дороиҳои 

ғайримодии ширкатҳо эҳтимолияти истифодаи имтиёзҳои дахлдорро, ки 

ба тағйироти сунъии арзиши маҳсулоти бренди ширкат марбут мебошад, 

аз байн бурданд118. 

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо дар 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Испания (минбаъд КҶ Испания) соли 1995 

пешбинӣ шудааст, ки дар он боби 14 бо номи «Ҷиноятҳо муқобили 

хазинаи давлатӣ ва амнияти иҷтимоӣ» амал мекунад119. 

Меъёрҳои асосие, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз пешбинӣ менамоянд, вобаста ба объекти ҷиноят дар се модда 

 
116 Закон Великобритании «О компаниях» от 2006 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ// 

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./ (санаи муроҷиат: 13.05.2018 с.). 
117 Осипов Ю.Г. Закон Великобритании о порядке сбора налога 1970 г. // Налоговая и уголовная 
ответственность за рубежом. – М., 2000. – С. 23. 
118 Осипов Ю.Г. Закон Великобритании о порядке сбора налога 1970 г. // Налоговая и уголовная 
ответственность за рубежом. – М., 2000. – С. 23. 
119 УК Испании от 23.11.1995. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ  

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf/ (санаи муроҷиат: 
13.05.2018 с.).   

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
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ҷойгир карда шудаанд: барои таҷовуз ба низоми андозбандии Испания (м. 

305), насупоридани андозҳо, ки ба буҷети Аврупо ворид мешаванд (м. 306) 

ва саркашӣ аз супоридани пардохтҳои суғуртавии иҷтимоии Испания (м. 

307). Моддаҳои боқимонда меъёрҳоеро фаро мегиранд, ки ҷавобгариро 

барои сохтакории ҳуҷҷатҳо, ки дар асоси онҳо ягон намуди дотатсия 

пешниҳод мегардад ва ё андоз паст карда мешавад, кумаки пулии давлат 

(м. 308) ҷудо мегардад ва барои нодуруст пеш бурдани баҳисобгирии 

муҳосибӣ (м. 310) пешбинӣ менамояд. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир 

намудани ҳамаи кирдорҳо, ба истиснои таркиби ҷиноятҳо, вобаста ба 

низоми андозбандӣ ҳангоми ҷой доштани шакли қасдонаи гуноҳ, ки 

метавонад ҳам дар шакли қасд ва ҳам беэҳтиётӣ ҷой дошта бошад, ба 

вуҷуд меояд120. 

Дар ҷамъбасти таҳлили танзими ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ дар Испания дар 

соҳаи саркашии ғайриқонунӣ аз супоридани андозҳо бояд м. 310 КҶ 

Испанияро қайд намоем, ки тибқи он барои қасдона ворид намудани 

хатоиҳо ва маълумотҳои қалбакӣ  ҳангоми пешбурди дафтарҳои 

муҳосибӣ, феҳристи андозӣ ва дафтари даромаду хароҷот ҷазо муқаррар 

шудааст. Шахсоне, ки дар содир намудани ин кирдорҳо айбдор мешаванд, 

ба ҷазо дар шакли ҳабс ба муҳлати аз 7 то 15 рӯзҳои истироҳатӣ ва ё 

ҷарима дар ҳаҷми аз 3 то 10 маоши моҳона ҷазо дода мешаванд121. 

 Махсусияти тартиби пешбарӣ намудани ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозро дар қонунгузории ИМА дидан мумкин аст. Дар қонунгузории 

ҷиноятии ИМА ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои соҳаи андоз на дар 

Кодекси ҷиноятӣ, балки дар қонунгузории федеративӣ, аниқтараш дар 

Кодекси даромадҳои дохилии давлатӣ (фасли 26 Маҷмуаи қонунҳои 

 
120 УК Испании от 23.11.1995. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf/ (санаи муроҷиат: 
13.05.2018 с.).   

121 УК Испании от 23.11.1995. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf/ (санаи муроҷиат: 
13.05.2018 с.).   

https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf./
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ИМА) пешбинӣ шудааст122. Хусусияти хоси меъёрҳои ҳуқуқҳифзкунандаи 

Кодекси мазкур дар он зоҳир мегардад, ки онҳо тавре ифода ёфтаанд, ки 

ҳатто барои бори аввал содир шудани саркашӣ аз андоз ҷазо татбиқ карда 

шавад.  Саркашӣ аз супоридани андоз дар ҳуқуқи ҷиноятии ИМА – ин 

қасдан, дидаю дониста иҷро накардани уҳдадориҳо вобаста ба қисман ва 

ё пурра насупоридани андози федеролӣ, ки ба андозсупоранда маълум 

мебошад ва бо роҳи фиреб, қаллобӣ ё ин ки таҳрифкорӣ содир карда 

шудааст. Унсури қасд имкон медиҳад, ки саркашии ҷиноятӣ аз 

супоридани андозҳо аз қонунан ва ҷоизан кам кардани андоз ё ин ки аз 

хатоӣ ва саҳлангории қобили қабулу ҷоиз фарқ карда шавад. Дар фасли 

26 Маҷмуаи қонунҳои ИМА ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо муқаррар шудааст. Ба сифати аломати асосии ҷиноятҳои соҳаи 

андоз дар шакли қасдона содир шудани кирдор ба ҳисоб меравад: шахси 

гунаҳгор бояд «қасди бо кирдори худ вайрон кардани қонунро дошта 

бошад». Маҳз ҳамин аломатро қонунгузор ба сифати фарқияти асосӣ 

байни «саркашӣ аз андозҳо» ва «гурехтан аз андозҳо», ки таҳти он 

банақшагирии андоз – камкунии қонунии ставкаҳои андозӣ фаҳмида 

мешавад, интихоб намудааст123.  

Нисбат ба қонунгузории дигар давлатҳои дар боло овардашуда дар 

ИМА бартарият нисбати андозсупорандагон дода шудааст. Бартарият 

танҳо дар он аст, ки тамоми имтиёзҳои андозро барои андозсупорандагон 

раво донистааст.  

Тарзҳои содиршавии ҷиноятҳои андозӣ бошад дар қонунгузории ин 

давлат бо роҳи қаллобӣ ё фиреб пешбинӣ шудааст124. 

Ба андешаи як қатор олимон, ки инкишофи қонунгузории кишварҳои 

хориҷиро дар соҳаи ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

 
122 Свод законов США // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. - М., 
1993. - С. 26. 
123 Царев А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Царев. — М.: 
Манускрипт, 1993. - С. 93. 
124 Батайкин П.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная 
ответственность и предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 2008. – С. 43. 
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(ё) пардохтҳо аз ташкилот таҳқиқ менамоянд, бахусус дар он масъала, ки 

дар як қатор кишварҳо тарзҳои мухталифи саркашӣ аз супоридани 

андозҳо истифода мегардад, аз ҷумла вайрон кардани тартиби 

баҳисобгирии андозсупорандагон, пешбурди ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, 

эъломиякунонӣ, ҳисоб ва пардохти андозҳо, истифодаи имтиёзҳои андозӣ 

ва ғайра, метавон розӣ шуд125. Хусусияти барои тамоми тарзҳои саркашӣ 

аз супоридани андозҳо умумӣ содир намудани он бо роҳи фиреб ва ё дар 

ғафлат (ноогоҳӣ) гузоштани мақомоти андоз, яъне пешниҳод кардани 

маълумоти бардурӯғ оид ба объекти андозбандӣ ба онҳо ва ё пешниҳод 

накардани маълумоти зарурӣ дар хусуси чунин объекҳо, ба ҳисоб 

меравад. Дар робита ба ин, дар қонунгузории баъзе давлатҳо, ба монанди 

Британияи Кабир, Олмон, Чин, ИМА, Фаронса ва дигар кишварҳо, 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ҳамчун «иҷро накардани уҳдадории 

бовиҷдонона», фиреб ё қаллобии андозӣ муайян карда мешавад126. 

Бо вуҷуди тамоми гуногунрангии хусусиятҳои хоси миллӣ, хусусияти 

умумӣ, ки барои тамоми кишварҳо хос мебошад, дар он зоҳир мегардад, 

ки пардохтҳои андозӣ барои ҳама ҳатмӣ мебошанд ва бо чораҳои 

маҷбуркунии давлатӣ таъмин карда мешаванд. 

Дар асоси таҳлили қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ ва 

адабиётҳои илмӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 

– дар як гурӯҳи давлатҳо (Британияи Кабир, ИМА ва ғ.) ҷавобагарии 

ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо на танҳо 

дар Кодекси ҷиноятӣ, балки дар дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ низ дида 

мешавад.  Ин санадҳо вобаста ба оқибати ҳуқуқиашон ба меъёрҳои 

ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ баробар дониста мешаванд. Вобаста ба ин хусусият 

 
125 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Трапезников В.А., Гончаров М.В. Актуальные вопросы 
налогового права // Налоги и финансовое право. - 2008. – C. 58. 
126 Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (по материалам УРФО): дис. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2010. – С. 
57. 
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тамоми давлатҳоеро, ки дар кори мазкур таҳлил гардидаанд, ба ду гурӯҳ 

ҷудо кардан мумкин аст. 

1. Давлатҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо сирф дар Кодекси ҷиноятӣ оварда шудаанд 

(Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Украина ва ғ.) 

2. Давлатҳое, ки дар баробари Кодекси ҷиноятӣ боз дар дигар 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо пешбинӣ шудааст (Британияи Кабир, 

ИМА ва ғ.); 

– хусусияти дигари қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ 

вобаста ба муқаррар кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо дар он аст, ки дар онҳо переюдиксияи 

маъмурӣ нисбати саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо пешбинӣ 

шудааст (Ҷумҳурии Ўзбекистон ва ғ.); 

– дар қонунгузории як қатор давлатҳо барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо ба ҳайси субъекти ҷиноят на танҳо шахсони воқеӣ, 

балки шахси ҳуқуқӣ низ баромад мекунад (дар мисоли Фаронса, 

Британияи Кабир ва Олмон ва ғ.) Хусусияти ҷавобгарии ҷиноятии 

шахсони ҳуқуқӣ дар ин давлатҳо дар он аст, ки нисбати онҳо  ҷазо дар 

намуди ҷарима ва ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти 

муайян, мусодираи амвол, барҳам додан, манъ намудан барои минбаъд ба 

чунин фаъолият машғул шудан татбиқ карда мешаванд; 

– қонунгузории баъзе давлатҳои хориҷӣ мафҳумҳои «саркашӣ аз 

супоридани андоз» ва «гурехтан аз андоз»-ро ҷудо мекунад. Таҳти 

саркашӣ аз супоридани андозҳо кирдори хусусияти ҷиноятӣ ва таҳдиди 

татбиқи ҷазо дошта – қасдан, дидаю дониста иҷро накардани уҳдадориҳо 

оид ба пардохти андозҳо, пурра ё қисман бо роҳи фиреб, қаллобӣ ё 

таҳрифи маълумот фаҳмида мешавад. Суиқасд аз нияти бошуурона ва 

ихтиёрии саркашӣ кардан аз пардохти андоз бо роҳи вайрон кардани 
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қонун иборат аст. Ин ба мо имконият медиҳад, ки мафҳуми “саркашӣ» аз 

“гурехтан» фарқ карда шавад. Гурехтан ин ҳамчун банақшагирии андоз 

фаҳмида мешавад, ки ба аз байн бурдани пардохтҳои андозҳо  дар доираи 

қонун равона шудааст. Ба ин гурӯҳи давлатҳо Фаронса ё Олмонро мисол 

овардан мумкин аст.  

– дар аксари давлатҳо дар баробари саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ва ё пардохтҳо, ҳамчунин барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ нисбати муҳосиб моддаи алоҳида ҷавобгарии 

ҷиноятиро пешбинӣ намудааст. (Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳуриҳои 

Булғория, Латвия, Олмон ва ғ.) 

– дар аксари кишварҳои ғарбӣ таркиби ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳо 

дар соҳаи андоз моддӣ мебошад. Гузашта аз ин, дар баъзе давлатҳо ба 

монанди Фаронса ва  Швейтсария, ҳадди ақали зарари ба давлат 

расонидашуда муқаррар карда нашудааст.  

– ба сифати асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо дар қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ 

миқдори андози насупоридашуда ба миқдори калон ё махсусан калон, дар 

баъзе давлатҳои дигар дар баробари миқдори калон ва махсусан калон 

андозаи назаррас низ муайян карда мешавад (Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, 

Озарбойҷон, Арманистон ва ғ.). 

Дар маҷмуъ, таҳлили ҳама ҳолатҳои дар боло овардашуда ба мо 

имконият медиҳад, то ба хулосае оем, ки муносибатҳо оид ба муқаррар 

намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

(ё) пардохтҳо ва аз рӯйи таркиби ҳуқуқӣ муқаррар шудани онҳо дар 

давлатҳои ҷаҳон якхела набуда, фарқияти калон дорад.  
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БОБИ  2.  ТАВСИФИ ҲУҚУҚӢ-ҶИНОЯТИИ САРКАШӢ АЗ 

СУПОРИДАНИ АНДОЗҲО ВА (Ё) ПАРДОХТҲО АЗ ШАХСОНИ 

ҲУҚУҚӢ. 

2.1. Объект ва предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

Аз нуқтаи назари илми ҳуқуқи ҷиноятӣ «дуруст муайян намудани 

объекти ҷиноят имкон медиҳад, ки табиати ҳуқуқии кирдор ошкор шуда, 

мазмун ва шакли он муайян ва доираи субъектон муқаррар гардад, 

инчунин ин кирдорҳо аз дигар ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ 

фарқ карда шаванд»127.  

М.Д. Шаргородский қайд менамояд, ки «Проблемаи объекти ҷиноят 

нисбат ба проблемаи гуноҳ ва расонидани зарар камаҳаммият набуда, 

балки аз лиҳози фалсафӣ проблемаи амиқтар мебошад, вале он дар 

адабиёти ҳуқуқӣ  кам таҳқиқу коркард гардидааст»128. 

Ба андешаи Б.С. Никифоров129 «Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ аз проблемаи 

объекти умумии ҷиноят дида ягон проблемаи мубрамтар ва муаммоталаб 

ёфтан мушкил аст.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ маҷмуи объектҳои ҷиноятии 

ҳифзшавандаро аз рӯйи таснифоти амудӣ ба чор гурӯҳ тасниф мекунад (Аз 

мазмуни меъёрҳои Кодекси ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ ин ҳолат бармеояд):  

– объектҳои умумӣ (тамоми объектҳои аз ҷониби қонунгузории 

ҷиноятии ҶТ ҳифзшаванда); 

– объекти хелӣ (бо номи фаслҳои КҶ мувофиқ меояд); 

– объекти намудӣ (бо номи боби КҶ мувофиқ меояд);  

– объекти бевосита (бо номгӯи моддаҳои КҶ мувофиқ меояд). 

 
127 Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. – 
М., 1993. – С. 105-106. 
128 Шаргородский М.Д., Алексеев Н.С. Актуальные вопросы советского уголовного права. Учёные 
записки Ленинградского университета. - М., 1954. Вып. 5. - С. 189. 
129 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М., 1960. – С. 6. 
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Объекти умумии ҷиноят (минбаъд объекти ҷиноят) – ин маҷмуи 

муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки аз ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ 

мавриди ҳифз қарор гирифтааст. Чун қоида ба ҳайси объекти ҷиноят 

гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятии дар қ. 1 м.  2 КҶ ҶТ пешбинигардида 

эътироф карда мешаванд.  

А.И. Чучаев қайд мекунад, ки зери мафҳуми объекти ҷиноят маҷмуи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки зери ҳимояи қонуни ҷиноятӣ қарор 

гирифтаанд, фаҳмида мешавад. Ин муносибатҳо хусусияти 

дохилидавлатӣ ва байнидавлатӣ доранд. Объекти умумӣ барои ҳамаи 

ҷиноятҳо як аст, чунки ҳама гуна кирдори барои ҷамъият хавфнок аз 

маҷмуи нишондодашуда бармеояд, ба ин васила расонидани зарар ва  

низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки предмети ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятиро 

ташкил медиҳад130,  ба он дохил мешавад. 

Ба андешаи А.В. Наумов назарияи муносибатҳои ҷамъиятӣ чун 

объекти ҷиноят дар ин замон ҷавобгӯи талабот нест. Аз ин лиҳоз, бояд дар 

баробари муносибатҳои ҷамъиятӣ ашёро низ чун объектҳои мустақил 

эътироф намуд131.   

Сафарзода А.И. объекти ҷиноятро ба сифати объекти асосӣ 

номгузорӣ кардааст, ки ба сифати он муносибатҳои ҷамъиятие баромад 

мекунанд, ки моҳияти ҷинояти мушаххасро ифода намуда, барои ҳифзи он 

дар қисми махсуси КҶ моддаи муайян муқаррар карда шудааст132. 

Умуман, объекти умумии ҷиноят ин маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

инсонҳо, манфиатҳои давлат, ҷамъият ва шахс ва инчунин дигар 

арзишҳои ҳуқуқие мебошанд, ки дар қисми махсуси КҶ ҶТ мавриди ҳифз 

қарор гирифтааст. 

 
130 Чучаев А.И. Объект преступления // Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. – 
М., 2007. – С. 85. 
131 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: В 3 т. Т. 1. Общая часть. – М., 2008. – С. 303–
304; 
132 Сафаров А.И., Саидов Ш.Н. Муқаррароти умумӣ дар бораи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ. Паёми Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. – 2015. – №1(1) – С. 114-
123.  
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Олимони тоҷик Т.Ш. Шарипов, З.А. Камолов, Ш.Л. Халиқзода ва 

дигарон ба он ақидаанд, ки объекти ҷиноят аҳаммияти сегонаро соҳиб 

аст: 

1) объекти ҷиноят асоси созмон додани қисми махсуси КҶ ва ба 

фаслҳо, бобҳо ҷудо кардани он мебошад; 

2) ҳангоми бандубасти ҷиноят ба инобат гирифта мешавад; 

3) таъминкунандаи ҷудо кардани як ҷиноят аз ҷинояти дигар 

мебошад133. 

Ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

аз шахсони ҳуқуқӣ низ дорои объекти худ мебошад.  

Насупоридани андоз боиси ба низоми буҷетӣ ворид нагардидани 

маблағҳои пулӣ мегардад, вале бо вуҷуди ин, набояд миёни саркашӣ аз 

супоридани андоз ва пардохтҳо ва ворид нагардидани маблағ ба низоми 

буҷетӣ алоқамандии бевосита мансуб дониста шавад. Дар ин ҳолат 

алоқамандиро метавон тавре тавзеҳ намуд, ки агар андоз ба низоми 

буҷетӣ ворид нагардад, пас эҳтимол ҳолати «қасдан иҷро накардани 

вазифаи конститутсионии супоридани андози муқаррарнамудаи қонун» 

ҷой дорад, ки оқибат ба объекти ҳифзшавандаи қонунгузории ҷиноятӣ 

зарар расонида мешавад.    

Маҷмуи объектҳои ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳоро аз рӯйи иерархияи онҳо ба се гурӯҳ ҷудо кардан 

мумкин аст: 

Объекти хелӣ; 

Объекти намудӣ; 

Объекти бевосита; 

Агар объекти умумии ҷиноятро дар м.292 КҶ ҶТ баҳо диҳем, фақат 

сухан оид ба он масъалае пайдо мешавад, ки муқаррароти умумии 

қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба дигар моддаҳои КҶ ҶТ пешбинӣ 

 
133 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Ҳ., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). – Душанбе, 2020. – С. 57-58. 
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кардааст, ки дар боло ин масъаларо мо баррасӣ намудем.    

Объекти хелии ҷиноят аз муносибатҳои ҷамъиятии якхела иборат 

буда, он дар номи фасли Қисми махсуси КҶ вобаста аз арзиши объект 

нишон дода шудааст134.   

Бинобар сабаби он ки объекти хелии ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз маҷмуи муносибатҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ иборат аст, моро зарур аст, ки объекти  ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодиро мавриди таҳлил қарор диҳем.  

Фаъолияти иқтисодӣ муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар асоси 

принсипҳои амалигардонии фаъолияти иқтисодӣ (принсипи озодии 

фаъолияти иқтисодӣ, принсипи амалигардонии фаъолияти иқтисодӣ дар 

асоси қонун, принсипи рақобати бовиҷдонона, принсипи росткории 

субъектони фаъолияти иқтисодӣ, принсипи манъи содир кардани 

кирдорҳои ҷиноӣ дар фаъолияти иқтисодӣ) ба вуҷуд меоянд135.   

Худи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ – ин маҷмуи 

ҷиноятҳои дар боби 27 КҶ пешбинигардида мебошанд, ки манфиатҳои 

давлат, ҷомеа ва шахсони алоҳидаро ҳангоми ба амал баровардани 

фаъолияти иқтисодӣ халалдор месозанд. Ба таври дигар гӯем, объекти 

ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ – гурӯҳи муносибатҳои якхелае 

мебошанд, ки дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд. 

Вобаста ба объекти ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, ки 

объекти хелии саркашӣ аз супоридани андозҳо мебошанд, дар адабиёти 

илмӣ-ҳуқуқӣ ақидаҳои гуногун ҷой доранд, ки онҳоро пешниҳод карда 

мавриди таҳлили илмӣ қарор медиҳем. 

Ф.А. Каримов пешниҳод менамояд, ки объекти ҷиноятҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ бояд муносибатҳои ҷамъиятие ҳисобида шаванд, ки 

 
134 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Ҳ., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). – Душанбе, 2020. – С. 62. 
135Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 
квалификации и наказания. - Саратов, 1997. – С. 18.; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в 
сфере экономической деятельности. – М.: Юристъ, 1998. – С. 17. 
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дар рафти амалисозии ҳуқуқи конститутсионии ҳар кас ба озодона 

истифода бурдани қобилият ва молу мулки худ барои фаъолияти 

соҳибкорӣ ва ё дигар фаъолияти иқтисодии бо қонун манънашуда ба 

вуҷуд меоянд136. Ақидаи муаллиф  як тарафи масъаларо, яъне ҳуқуқ ва  

уҳдадориҳои шаҳрвандонро вобаста ба амалигардонии фаъолияти 

иқтисодӣ дар бар мегирад. Тарафи дигар, ин фаъолияти давлатро вобаста 

ба танзими муносибатҳои иқтисодӣ ва манфиати молиявии давлат ташкил 

медиҳад, яъне давлат ҳамчун субъекти муносибатҳои иқтисодӣ (ба 

монанди монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (м.258); бастани 

аҳди ғайриқонунӣ бо замин (м.261); кирдори инҳисорӣ (монополистӣ) ва 

маҳдуд кардани рақобат (м.273 КҶ ҶТ) ва ғ.)-ро дар бар намегирад. 

Бинобар ин, фикри Ф.А. Каримовро мо дастгирӣ карда наметавонем.  

Дар баробари ақидаи Ф.А. Каримов гурӯҳи дигари олимон вобаста 

ба ин масъала андешаронӣ кардаанд, ки дар умум онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо 

кардан мумкин аст:  

Гурӯҳи аввали олимон (ба монанди Б.В. Волженкин Д.Ю. Кашубин  

ва ғ.)  пешниҳод мекунад, ки «объекти ҷиноятҳое, ки таркибҳои онҳо дар 

ин фасли КҶ пешбинӣ шудаанд ва фаъолияти муътадили иқтисодиётро 

таъмин менамоянд»137. Дар пешниҳоди олимон масъалаи Фасли Қисми 

махсуси Кодекси ҷиноятӣ дида мешавад. Масалан, дар мисоли Фасли 11 

КҶ ҶТ «Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт» ном гирифтааст, ки аз ду боб 

Боби 26 «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» ва Боби 27 «Ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодӣ» иборат мебошад. Сухан дар бораи он 

меравад, ки оё ҷиноятҳо ба муқобили моликият ба ҷиноятҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ дохил мешаванд ё на? Агар дохил шаванд, пас чаро 

қонунгузории ҷиноятӣ онро дар боби алоҳида ҷудо кардааст?   Ба фикри 

 
136Каримов Ф.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с налоговыми 
преступлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2002. – С. 11. 
137 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб.: Юридический центр 
Пресс. 2002. - С. 485.; Кашубин Д.Ю. Налоговые преступления в уголовном праве России: автореферат 
дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 17. 
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мо, фаъолияти иқтисодӣ  ин ҷараёни тағйирёбии иқтисодиёт ба манфиати 

одамон ва ҷамъият мебошад. Ин ҷараён дар худ маҷмуи амалҳои шахсони 

алоҳида ва ташкилотҳоро мемонад, ки онҳоро ба ин фаъолият 

манфиатҳои шахсии худпарастонаашон ҳаракат дода, он ба афзун 

намудани бойгарӣ равона гардидааст. Бо назардошти он ки фасли XI КҶ 

ҶТ дар худ ҳамчунин боби 26 «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият»-ро фаро 

мегирад, пас хулоса баровардан мумкин аст, ки муносибатҳо оид ба 

моликият беҳаракатии (статикаи) муносибатҳои иқтисодиро инъикос 

менамоянд, муносибатҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ бошанд, 

динамикаи (инкишофи) онҳоро. Ба фикри мо, агар ақидаи олимон 

объекти ҷиноятҳо дар соҳаи амалигардонии фаъолияти иқтисодӣ ё 

объекти ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт номгузорӣ мешуд, хубтар ва 

пурратар мебуд. Бинобар ин, фасли КҶ чиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт 

(хусусан фасли 11 КҶ ҶТ) ба сифати объекти хелии ҷиноятҳои соҳаи андоз 

баромад карда наметавонад.   

Гурӯҳи дуюми олимон (ба монанди В.Н. Петрашева, Н.Г. Иванов, 

Д.А. Глебов, А.И. Ролик, А.С. Грибков ва дигарон) объекти ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодиро чун муносибатҳо вобаста ба истеҳсолот, 

муқарраркунӣ, мубодила ва истифодаи неъматҳои моддӣ ва хизматрасони 

ё оид ба фаъолияти қонунии иқтисодӣ пешниҳод менамоянд138.  

Н.А. Лопашенко низ ақидаи ин олимонро пурра сохта, дар баробари 

муносибатҳои ҷамъиятӣ доир ба истеҳсол ва ташкили маҳсулоти 

ҷамъиятӣ дар тамоми шаклҳои моликият, боз амалишавии онҳоро дар 

асоси принсипҳои баамалбарории фаъолияти иқтисодӣ, аниқтараш 

принсипҳои озодии фаъолияти иқтисодӣ, қонуният, рақобати 

бовиҷдонона, интизоми неки субъектони он ва манъи рафторҳои 

 
138 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. – М., 1999. – С. 218; Иванов 
Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учеб. пособие. – М., 2000. – 
С. 376; Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. – СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2005. – С. 30; Грибков А.С. К вопросу о понятии и групповом объекте 
налоговых преступлений (ст.198-199.2 УК РФ) // Юридическая наука. - 2014. – №1 – С. 70. 
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хусусияти ҳуқуқвайронкунидоштаро низ илова мекунад»139. Ба ақидаи ӯ 

объекти ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ «муносибатҳои 

иқтисодие мебошанд, ки дар асоси принсипҳои амалисозии фаъолияти 

иқтисодӣ ташаккул ёфтаанд ва таҳти онҳо асосҳои ибтидоӣ, ғояҳо ва 

муқаррароти заминавӣ фаҳмида мешавад, ки дар амалияи ҳаёти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ коркард шуда, асоси ҳама гуна фаъолияти иқтисодиро ташкил 

медиҳанд». 

Гурӯҳи сеюми олимон (ба монанди А.И. Сафарзода, Ш.Н Саидов, 

И.И. Кучеров, В.Е. Мелникова  ва дигарон) бошанд, объекти ҷиноятҳо 

дар соҳаи фаъолияти иқтисодиро муносибатҳое медонанд, ки дар ҷараёни 

баамалбарории манфиатҳои иқтисодӣ аз тарафи субъектони фаъолияти 

иқтисодӣ (одамон, ташкилотҳо, давлат) ба вуҷуд меоянд140. Ақидаи ин 

олимон пурра ва мушаххас мебошад.  

Дар асоси таҳлили ҳамаҷониба мо пешниҳоди гурӯҳи сеюми олимон 

(А.И. Сафарзода, Ш.Н Саидов, И.И. Кучеров, В.Е. Мельникова  ва 

дигарон)-ро вобаста ба объекти ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ 

(объекти хелии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо) 

тарафдорӣ мекунем. Зеро дар он ду истилоҳ “ба амал баровардани 

манфиатҳои иқтисодӣ» ва “аз тарафи субъектони фаъолияти иқтисодӣ» 

дида мешавад, ки дар умум тамоми муносибатҳоро дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ ифода мекунад, яъне мафҳуми манфиатҳои иқтисодӣ тамоми 

объектҳои соҳаи иқтисодиро дар назар доранд. Субъектони 

муносибатҳои иқтисодӣ бошанд (шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлат) дар 

умум ҳамаро дар назар доранд. Бинобар ин, ин ақидаро мо дастгирӣ 

мекунем.  

 
139 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. – 
М.: Волтерс-Клувер, 2007. – С. 93. 
140 Сафаров А.И., Саидов Ш.Н. Муқаррароти умумӣ дар бораи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ. Паёми Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. – 2015. – №1(1) – С. 114-
123. 



85 
 

Масъалаи дигаре, ки дар параграфи мазкур бояд мавриди таҳлил 

қарор гирад, ин объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё 

пардохтҳо мебошад.  

Объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз қисми таркибии объекти 

хелӣ буда, гурӯҳи нисбатан маҳдуди муносибатҳоро, ки ҳамон як 

манфиати ин муносибатҳоро инъикос менамоянд, муттаҳид месозад. 

Ҷиноятҳои соҳаи андоз дар боби 27 КҶ ҶТ «Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ» мустаҳкам шудаанд. Лекин ин маънои онро надорад, ки боби 

27 КҶ ҶТ (ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ) объекти намудии 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз мебошад.  

Оид ба ин масъала моро зарур аст, ки ақидаҳои олимонро дар ин самт 

баррасӣ намоем.  

Чунин ба назар мерасад, ки ҳангоми муайян кардани объекти 

намудии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо зарур аст, ки 

сохтори таркибии онро дар низоми меъёрҳои ҳуқуқии қонунгузории 

ҷиноятӣ, ки таъминкунандаи хифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба 

пардохти андоз мебошад, баррасӣ намоем.   

Ба андешаи Ф.А. Каримов объекти намудии ҷиноятҳои соҳаи андоз, 

тартиби бо қонун муқарраршудаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 

андозбандӣ ва супоридани андозҳо аз тарафи андозсупорандагон 

мебошад141. Нуқтаи назари олим қобили қабул аст, вале он пурра 

намебошад.  Зеро, ин ҷо кирдори кормандони мақомоти ваколатдор 

вобаста ба андозбандӣ ва ситонидани андозҳо ва (ё) пардохтҳо ва кирдори 

супорандагони андозҳо ва ё пардохтҳо ҳангоми саркашӣ объектҳои 

намудӣ баҳогузорӣ карда шудааст. Аммо қисми таркибии объекти 

намудии ин ҷиноятҳоро он ҷиноятҳое ташкил медиҳанд, ки ҳангоми содир 

шудани он зарари молиявӣ ба буҷети давлат расонида мешавад, ки олим 

 
141 Каримов Ф.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с налоговыми 
преступлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2002. – С. 12. 
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онро сарфи назар кардааст.  

Ақидаи ба ин монанро А.Д. Караханов пешниҳод кардааст. Ӯ чунин 

мешуморад, ки объекти намудии ҷиноятҳои соҳаи андоз маҷмуи 

муносибатҳои бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшаванда доир ба ситонидани 

андозҳо ва пардохтҳо, инчунин муносибатҳое, ки дар ҷараёни 

баамалбарории назорати андоз ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани шахсони 

гунаҳгор ба вуҷуд меоянд, баромад менамоянд. Дар ин ҷо олим ба 

танзими қонунии муносибатҳои андозӣ такя кардааст142. Мафҳуми 

объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи андоз, ба андешаи мо, мазмуни 

онҳоро дурусттар инъикос менамояд, чунки қонунгузор ба Кодекси 

ҷиноятӣ таркибҳои дахлдори ҷиноятро ворид сохта, муносибатҳои 

ҷамъиятиро дар соҳаи андозбандӣ ба таври қонунӣ ҳимоя менамояд. 

Кушодани мазмуни ин муносибатҳо танҳо бо истифодаи меъёрҳои 

Кодекси андоз имконпазир аст. Инчунин, тамоми ин муносибатҳое, ки аз 

ҷониби олим пешниҳод шудаанд ва объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз эътироф шудаанд, танҳо муносибатҳоро вобаста ба андоз ташкил 

мекунад. Бинобар ин, ақидаи олим пурра асоснок намебошад.  

Б.В. Волженкин бошад, пешниҳод мекунад, ки объекти намудии 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин тартиби муқарраркардаи пардохти андоз ва 

дигар пардохтҳои суғуртавӣ ба фондҳои давлатии ғайрибуҷетӣ 

мебошад143. Бо чунин асосҳо, ба фикри мо, ин ақидаро рад кардан мумкин 

аст. Аввало, муносибатҳо бо пардохти андоз тамоми муносибатҳои 

объекти ҷиноятҳо дар соҳаи андозро фаро гирифта наметавонад, чунки он 

ҷо ситонидани андоз, ҳисоби андоз, супоридани андоз,  назорати андоз ва 

ғ. дар умум ҷиноятҳо дар соҳаи андозро ташкил мекунанд. Дуюм, 

қонунгузории дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет номгӯи зиёди дигар 

пардохтҳоро муқаррар кардааст, ки яке аз онҳо ин пардохтҳои суғуртавӣ 

 
142 Караханов А.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды с организации: дисс. канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 77. 
143 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). - 
СПб.: Издательский дом «Питер», 2002. – С. 69. 
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мебошад. Аммо олим танҳо дигар пардохтҳои суғуртавиро номбар 

кардааст.  

А.М. Чернеев чунин мешуморад, ки объекти намудии ҷиноятҳои 

соҳаи андоз муносибатҳои ҷамъиятие ҳисобида мешаванд, ки бо 

баамалбарории фаъолияти молиявии давлат алоқаманд мебошанд.144.  

В.Д. Ларичев ба он ақида аст, ки объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз ин муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дар соҳаи фаъолияти 

молиявии давлат вобаста ба ташаккули буҷет инкишоф меёбанд145. 

П.А. Батайкин ба сифати объекти намудии ҷиноятҳо вобаста ба 

саркашӣ аз супоридани андоз маҷмуи муносибатҳо вобаста ба фаъолияти 

молиявии давлатӣ ва ё батартибдарории дар буҷети он бавуҷудояндаро 

мешуморанд146.  

Ақидаҳои олимони дар боло овардашуда (А.М. Чернеев, В.Д. 

Ларичев ва П.А. Батайкин) пурра ва мушаххас буда, қобили дастгирӣ 

мебошад. Зеро ки ҳангоми содир шудани ҷиноятҳо дар соҳаи андоз пурра 

ба давлат зарари молиявӣ мерасад, яъне он муносибатҳои ҷамъиятиеро 

ташкил медиҳанд, ки ба фаъолияти молиявии давлатӣ ва ё 

батартибдарории буҷети давлатӣ зарар мерасонанд.  

Бинобар ин, объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи андозро на маҷмуи 

муносибатҳое, ки боби 27 (ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ) 

пешбинӣ кардааст, балки он муносибатҳои ҷамъиятие, ки бо мақсади 

ҳифзи фаъолияти молиявии давлат КҶ ҶТ мавриди ҳифз қарор додааст, 

ташкил медиҳад. (м.259; 261; 281; 284-285; 287; 289-294).   

Вобаста ба объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз бошад, дар 

адабиёти илмӣ-ҳуқуқӣ ақидаҳои гуногун ҷой дорад.   

 
144 Чернеева A.M. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений 
(по материалам Республики Татарстан): дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2007. –  С. 48. 
145 Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает / Под ред. В.Д. 
Ларичева. – М: ЮрИнфоР, 1998. – С. 37. 
146 Батайкин П.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная 
ответственность и предупреждение. – Казань, 2008. – C. 79. 
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Ф.А. Каримов чунин мешуморад, ки объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар  

соҳаи андоз «тартиби дар қонунгузорӣ муқарраршудаи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ дар соҳаи андозбандии шахсони андозсупоранда, ки ба 

фаъолияти соҳибкорӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ машғул мебошанд, дигар 

шахсони воқеӣ, ки хоҷагии шахсӣ пеш мебаранд, инчунин ташкилотҳо 

доир ба масъалаҳои ҳисоб ва супоридани андозҳо дар муҳлатҳои 

муқарраршуда ба ҳисоб мераванд»147. Ақидаи олим хоси объекти 

ҳуқуқвайронкунии андоз дар умум мебошад (яъне объекти 

ҳуқуқвайронкунии андоз, ҷиноятӣ, молиявӣ ва маъмуриро дар умум дар 

бар мегирад).  Дар пешниҳоди олим “андозбандии шахсони 

андозсупоранда» дида мешавад, ки ин бевосита ба муносибатҳои 

танзимӣ-ҳуқуқии андоз дар ҳуқуқвайронкунии андозӣ мебошад. Баъдан, 

мафҳуми “ҳоҷагии шахсӣ» хоси ҷиноятҳо дар соҳаи андоз намебошад, 

зеро барои эътирофи муносибатҳои андозӣ чун объекти ҳифзшавандаи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, хавфнокии он барои ҷамъият бояд ба миқдори калон ё 

махсусан калон ифода гардад. 

Хоҷагии шахсӣ бинобар андозро ба миқдори зиёд насупоридан дар 

ягон ҳолат ба ин мисол шуда наметавонад.  Сеюм, масъалаҳои ҳисоб ва 

супоридани андозҳо дар муҳлатҳои муқарраршуда пурра объекти 

омӯзиши муносибатҳои андозӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, ақидаи Ф.А. 

Каримовро пурра дастгирӣ кардан ғайриимкон аст. 

К.Х. Солиев бошад,  объекти бевоситаи ҷиноятҳои дар соҳаи андозҳо 

ва ё пардохтҳоро муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи батанзимдарории 

давлатии андозбандӣ ва бунёди  қисми даромади буҷети давлатӣ 

медонад148. Албатта, принсипҳои ташкил ва фаъолияти системаи андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби муқаррар намудан, тағйир додан, бекор 

кардан ва ҷамъ овардани андозҳоро Кодекси андози ҶТ муайян мекунад. 

 
147 Каримов Ф.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с налоговыми 
преступлениями: автореферат дисс... канд. юрид. наук. – Самара, 2002. –  С. 11. 
148 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006 – С. 649. 
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Лекин ин ҷо қисми таркибии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки объекти 

ҷиноятҳо дар соҳаи андозро ташкил мекунад, ин саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо мебошанд, ки аз ҷониби андозсупорандагон 

(шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) вайрон карда мешаванд. Танзими давлатии 

андозбандӣ ва бунёди қисми даромади буҷети давлатӣ объекти омӯзиши 

ҳуқуқи ҷиноятӣ набуда, он хоси ҳуқуқи андоз мебошад. Ин ақидаро мо 

дастгирӣ карда наметавонем.   

Ба андешаи як гурӯҳи олимон объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз – манфиатҳои молиявии давлат, муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 

ташаккули буҷет ва хазинаҳои давлатии ғайрибуҷетӣ аз ҳисоби андозҳо 

ва ё пардохтҳо, ки аз тарафи андозсупорандагон пардохт мегарданд, ба 

ҳисоб мераванд149.  

Ба ақидаи гурӯҳи дигари олимон (С.В. Козлов, А.И. Сотова ва Е.Б. 

Кургузкина)  объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андозро 

муносибатҳои ҷамъиятие, ки фаъолияти ҳокимияти давлатиро таъмин 

мекунанд (яъне объекти умумии ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи 

идоракунӣ), ташкил медиҳад. Онҳо ақидаи худро бо он асоснок мекунанд, 

ки аломатҳои асосии фарқкунандаи муносибатҳо дар соҳаи андоз доир ба 

амалигардонии ҳокимияти давлатӣ ба миён меоянд ва  яке аз 

иштирокчиёни онҳо мақомоти давлатӣ мебошад. Маҷбуран гирифтани як 

қисми моликияти шаҳрвандон ба фоидаи давлат яке аз соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ мебошад, ки маҳз дар он ҳокимияти оммавӣ ба амал бароварда 

мешавад ва ба сифати мақомоти давлатӣ бошад, дастгоҳи нозироти 

давлатии андозӣ баромад мекунад»150.  

Ба фикри мо, ақидаи овардашудаи олимон объекти умумии ҷиноятҳо 

дар соҳаи тартиботи идоракунӣ мебошад, яъне он хоси ҷиноятҳо дар 

 
149 Томин В.Т. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. 
Сверчкова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – C. 297. 
150 Сотов А.И. Уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства // Ваш налоговый 
адвокат. Советы юристов: Сб. статей. Вып. 1. – М., 1997. – С. 270.; Козлов С.В. Уголовно-правовая 
охрана налоговой системы Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 
2000. – С. 13. 



90 
 

соҳаи андоз ва ё пардохтҳо шуда наметавонад. Зеро ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз на танҳо ба ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи идоракунӣ, балки ба 

гурӯҳи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ низ шомил мебошад. 

Чунки аз як тараф, давлат дар симои мақомоти ваколатдор иштирок 

мекунад, аз тарафи дигар бошад, субъекти муносибатҳои иқтисодӣ (яъне 

ташкилотҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорони инфиродӣ) иштирок мекунанд. 

Хусусан дар м. 292 КҶ ҶТ шахсони иштирокчии муносибатҳо вобаста ба 

саркашӣ аз супоридани андозҳо аксаран муассисон ва намояндаҳои 

ваколатдори шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ мебошанд. Бинобар ин, ақидаи 

ин олимон, ба фикри мо, нопурра мебошад.      

Дар баробари ин олимон (С.В. Козлов, А.И. Сотова ва Е.Б. 

Кургузкина) ақидаи ба ин қисман монандро Н.Н.Полянский пешниҳод 

мекунад, ки тибқи он вайрон гардидани фаъолияти мақомоти идоракунии 

соҳаи молиявиро объекти ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дониста, чунин қайд 

мекунад, ки деликтҳои андозӣ (шахсони масъули мақомоти андоз, ки бо 

мақсади ғарази шахсӣ қонуншиканӣ мекунанд) ба фаъолияти мақомоти 

гуногуни идоракунӣ дар соҳаи андозситонӣ халалҳо ворид карда, ба 

соҳаҳои гуногуни фаъолияти онҳо мушкилиҳои зиёдро ба миён меоранд, 

яъне деликтҳои андоз кормандони соҳаи молия мебошанд ва ҳангоми 

иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба андозсупорандагон ва мақомотҳои дахлдор 

вобаста ба андозситонӣ мушкилиҳоро ба миён меоранд151. Ақидаи 

олимони зикргардидаро ба пуррагӣ инкор кардан ғайриимкон аст, аммо 

ба андешаи мо, онҳо то андозае масъалаи баррасишавандаро маҳдудтар 

арзёбӣ кардаанд, зеро объекти ҷиноятҳо дар соҳаи андоз на танҳо 

фаъолияти ғайриқонунии кормандони мақомоти дахлдори давлатӣ дар 

соҳаи ҷамъоварӣ ва ситонидани андоз, балки муносибатҳои ҷамъиятӣ 

вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо мебошанд.    

 
151 Полянский Н.Н. Фальшивая водка // Уголовное право. - 1998. – № 1. – С. 157. 
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Ин ҷо метавонем ақидаи дигарро оид ба ин масъала  қайд кунем, ки 

мутобиқи он объекти ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ҳусусияти иқтисодӣ 

надорад, зеро дар ин ҳолат давлат маблағҳои молиявии ба он 

тааллуқдоштаро намегирад. «Муносибатхои иқтисодӣ аслан бо истеҳсоли 

мол (кор, хизмат), инчунин бо мубодилаи онҳо алоқаманд мебошанд. 

Иштироккунандагони муносибатҳои иқтисодӣ баробарҳуқуқанд. 

Пардохти андоз хусусияти мусодира дорад. Давлат як қисми молу мулки 

андозсупорандагонро гирифта, ба ивази он чизе пешниҳод намекунад. 

Давлат дар ин муносибатҳо  назар ба андозсупорандагон ваколатҳои 

муайяни ҳукмфармоӣ дорад. Бинобар ин, объекти ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз бештар яке аз соҳаҳои идоракунии давлатӣ мебошад»152. Ақидаи 

пешниҳодшуда ба фикри мо нопурра мебошад. Аввало, андозсупоранда 

дар ҳолате андозро месупорад, ки вай дорандаи мол, иҷрокунандаи кор ё 

хизматрасоне мебошад. Бе ягон асос давлат аз шаҳрванд андоз талаб 

намекунад. Дувум, ҳангоми супоридани андоз давлат иҷрои кор ё 

фаъолиятро ба шаҳрванд пешниҳод мекунад, яъне иҷозат медиҳад. Ин 

амали давлат нисбат ба шаҳрвандони андозсупоранда як шакли 

хизматрасонӣ мебошад. Сеюм, дар ҳама ҳолат дар муносибатҳои 

иқтисодӣ баробарҳуқуқӣ ҷой надорад. Ҳолатҳое зиёданд (ба монанди 

танзими давлати нарх ва нархгузорӣ дар бозори мол, назорати давлатӣ 

оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ғайраҳо), ки нобаробарӣ 

дар муносибатҳои иқтисодӣ ба миён меоянд. Чорум, дар хусуси он ки 

объекти ҷиноятҳои андоз бештар яке аз соҳаҳои идоракунии давлатӣ 

мебошад, инро гуфтан зарур аст, ки ин як қисми функсияи иқтисодии 

давлат мебошад.    

 В.А. Ковалев қайд менамояд, ки мафҳуми объекти ҷиноятҳои соҳаи 

андоз, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ дода мешавад, бештар мазмуни ҳуқуқии 

 
152 Бесплатная электронная библиотека. 12.2.1. Объект налоговых преступлений. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: ttps://jurisprudence. club/ (дата обращения: 26.11.2021 г.). 



92 
 

онро инъикос менамояд153. Мазмуни ҳуқуқии он бошад, бо назардошти 

аҳаммияти воқеии андоз барои давлат ва ҷамъият дар маҷмуъ муайян 

карда мешавад, ки дар функсияҳои он ифода меёбад. Аввало, мафҳуми 

овардашудаи олим хусусияти иҷтимоӣ ва фалсафӣ дорад, на маънои 

ҳуқуқӣ. Дуюм, андоз ба давлат ва ҷамъият аҳаммияти воқеӣ дорад, вале 

ин маънои объекти онро ташкил намедиҳад. Зеро ки объекти ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз ва ё пардохтҳоро танҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба 

супоридани андоз, ҷамъоварӣ ва ситонидани он ташкил медиҳад, ки аз 

ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ мавриди ҳифз қарор мегирад.    

Я.И. Акимова мафҳуми объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи андозро 

аз истилоҳоти куҳна истифода мебарад. Ба ақидаи ӯ объекти бевоситаи 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба низоми 

андозбандӣ, фондҳои давлатии ғайрибуҷетӣ, низоми суғуртавӣ ва дигар 

пардохтҳои ҳатмӣ, ки ба буҷет ворид мегарданд, ба ҳисоб меравад154.  

Аммо ин мафҳумро дар замони ҳозира истифода бурдан ғайриимкон аст, 

зеро низоми андозбандӣ, фондҳои давлатии ғайрибуҷетӣ, низоми 

суғуртавӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки ба буҷет дохил мешуданд ва дар 

замони муосир ба таври пурра  тағйир ёфтаанд, бинобар ин, он бояд ба 

мафҳуми нави объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи андоз дохил карда 

нашавад.  

Б.М. Леонтев ба он нуқтаи назар аст, ки объекти бевоситаи 

ҷиноятҳои соҳаи андоз «манфиатҳои молиявии давлат» мебошад155. Ба 

андешаи мо, мафҳуми пешниҳодшудаи муаллиф доир ба объекти 

бевоситаи саркашии шахсони ҳуқуқӣ аз супоридани андоз бениҳоят 

абстрактӣ мебошад. Воқеан, дар натиҷаи ворид нашудани андозҳо ба 

хазинаи давлатӣ манфиатҳои молиявии давлат таҳти таъсири манфӣ 

 
153 Ковалев В.А. Налоговые преступления: взаимосвязь норм налогового и уголовного права: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 11-12. 
154 Акимов Я.И. Цели и функции норм о налоговых преступлениях. Налоговые и иные экономические 
преступления. Сборник научных статей. Вып. 1. – Ярославль. 2000. – С. 88. 
155 Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть: Учебник. Т. 1 / Под ред.: Кузнецов 
Н.Ф., Тяжкова И.М. - М.: Зерцало, 1999. – С. 59. 
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қарор гирифта, зиён мебинанд. Лекин ин маънои онро надорад, ки тамоми 

маблағҳои буҷети давлат аз ҳисоби андозҳо ва ё дигар пардохтҳои ҳатмӣ 

мебошад. Агар ақидаи олимро объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз 

ном барем, пурра қобили қабул аст. 

Дигар олимон (В.А. Егоров ва А.М. Чернеева) пешниҳод менамоянд, 

ки объекти бевоситаи ҷинояти баррасишаванда тартиби бо қонун 

муқарраршудаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи андозбандии 

андозсупорандагон ҳисобида шавад156. Дар ақидаи олимон низ масъалаи 

насупоридани андозҳо аз ҷониби андозсупорандагон дида намешавад. 

Фақат хусусияти танзимӣ-ҳуқуқии андоз, яъне фаъолияти давлат ва 

мақомоти ваколатдори давлатӣ вобаста ба андозбандӣ ҷой дорад. Инро 

низ пурра гуфтан номумкин аст, зеро он муносибатҳои 

андозсупорандагонро дар бар намегирад.     

Н.В. Герасименко пешниҳод менамояд, ки ба сифати объекти 

бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз, ки барои онҳо қонунгузорӣ 

ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст, бояд манфиатҳои молиявии давлат 

мутаносибан бо тартиби супоридани андозҳо ва пардохтҳо аз ҷониби 

андозсупорандагон ҳисобида шавад157.  Дар ақидаи олим масъалаҳои 

танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба андозбандию андозситонӣ, 

ки аз ҷониби кормандони мақомоти ваколатдор дар ин самт вайрон карда 

мешаванд, дида намешавад. Бинобар ин, ақидаи пешниҳодшуда пурра 

намебошад. 

Ф.А. Мирзоахмедов пешниҳод менамояд, ки объекти ин ҷиноят ва 

дигар ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиётро муносибатҳои ҷамъиятие, ки 

ҳангоми истеҳсол, ҷобаҷокунӣ, иваз ва истифода намудани неъматҳо ва 

хизматҳои моддӣ пайдо мешаванд, ташкил медиҳанд158. Нуқтаи назари 

 
156 Егоров В.А. Налоговые преступления и их предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. – Йошкар-Ола, 
1999. – С. 118.; Чернеева A.M. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых 
преступлений (по материалам Республики Татарстан): дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 48. 
157 Герасименко Н.В. Обратная связь // Законодательство и экономика. – 2007. – № 2. – С. 52. 
158 Мирзоахмедов Ф.А. Ҷиноятҳо ба муқобили андозсупорӣ // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-назариявии ҳайъати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои “700-солагии Мир Саид 
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Ф.А. Мирзоахмедов ба таври пуррагӣ ба ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ пешниҳод шуда, оид ба объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи 

андоз мушаххасан равона нашудааст ва объекти хелии ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозро дар бар мегирад. 

Нуқтаи назари ба ин монандро Н.А. Лопашенко ҷонибдорӣ 

менамояд, ки ба андешаи ӯ, объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи андоз 

муносибатҳои ҷамъиятии иқтисодие мебошанд, ки ба принсипи росткорӣ 

(боинсофӣ)-и субъектони фаъолияти иқтисодӣ ва вазифаи 

конститутсионии ҳар кас оид ба супоридани андоз ва пардохтҳои 

муқаррарнамудаи қонун асос меёбанд159. 

Ш.М. Исмоилов ба сифати объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи 

андоз муносибатҳо вобаста ба ҳисоб ва пардохти андоз, инчунин вобаста 

ба иҷроиши назорат оид ба сари вақт ва пурра супоридани онҳоро 

медонад160. Нуқтаи назари олим бештар ба обекти ҳуқуқвайронкунии 

андозӣ ва маъмурӣ дар соҳаи андоз рост меояд, на ба ҳуқуқи ҷиноятӣ.  

А.П. Кузнетсов қайд менамояд, ки хавфи баланди иҷтимоии 

ҷинояткории андозӣ дар зиёдшавии шумораи ҷиноятҳои соҳаи андоз ва 

баланд гардидани андозаи зарари онҳо ба манфиатҳои молиявии давлат 

ифода меёбад161. Аз ақидаи олим бармеояд, ки ӯ объекти бевоситаи 

ҷиноятҳои соҳаи андозро танҳо муносибатҳо вобаста ба фаъолияти 

молиявии давлат медонад. Муаллиф  дуруст қайд кардааст, вале 

манфиатҳои молиявии давлат метавонад, инчунин дар натиҷаи содир 

шудани ҳама гуна ҷиноят, бо назардошти ба истилоҳ арзиши ҷинояткорӣ, 

дучори зиён гарданд.  

 
Алии Ҳамадонӣ”, “Соли оила” ва Даҳсолагии байналмиллалии амалиёти “Об барои ҳаёт” солҳои 2005-
2015  — Душанбе, 2015. – С. 562-563. 
159 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. — 
М.: Волтерс-Клувер, 2007. – С. 93. 
160 Налоговое право: учебник. -2-еизд., перераб / Отв. ред  Ш.М. Исмаилов. – Душанбе, ЭР-граф, 2018. 
– С. 360. 
161 Кузнецов А.П. Социальные причины и криминологическая характеристика налоговых 
преступлений. Налоговые и иные экономические преступления. Сборник научных статей. – Ярославль, 
2002. – С. 135. 
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Бинобар ҳолатҳои дар боло овардашуда ақидаҳои олимонро ба се 

гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст:  

Як гурӯҳи олимон (Н.В. Герасименко, А.А Чекалин, В.Т. Томин, В.В. 

Сверков, Б.М. Леонтев, А.П. Кузнетсов ва ғ.) объекти бевоситаи ҷиноятҳо 

дар соҳаи андозро танҳо манфиатҳои молиявии давлат, муносибатҳои 

ҷамъиятӣ дар соҳаи ташаккули буҷет ва хазинаҳои давлатии ғайрибуҷетӣ 

аз ҳисоби андозҳо ва ё пардохтҳо медонанд.  

Гурӯҳи дигари олимон (С.В. Козлов, А.И. Сотова, Е.Б. Кургузкина,  

Н.Н. Полянский ва ғ.) объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва 

ё пардохтҳоро маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба тартиботи 

идоракунӣ медонанд.  

Гурӯҳи сеюми олимон (Ш.М. Исмоилов, К.Ҳ. Солиев, Я.И. Акимов, 

В.А.      Егоров, А.М. Чернеев ва ғ.) бошанд, объекти бевоситаи ҷиноятҳо 

дар соҳаи андоз ва пардохтҳоро танзими давлатии андозбандӣ ва танзими 

ситонидани     

пардохтҳо, инчунин қисми бунёди буҷет аз ҳисоби андозҳо ва ё пардохтҳо 

медонанд.  

Дар таҷрибаи судҳо бошад, масъалаи истифода ва таҳлили  объекти 

бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ба таври гуногун ба назар мерасад.  

Масалан, шаҳрванд «Т», директори ҶДММ, бинобар саркашӣ аз 

супоридани андоз ба миқдори калон бо қисми 1 м. 292 КҶ ҶТ гунаҳгор 

дониста шуда, дар асоси ҳукми суди н. Синои ш. Душанбе ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ ҷалб шудааст. Дар ҳукми судӣ чунин ҳолат дарҷ ёфтааст: 

«Вобаста ба хусусият ва дараҷаи барои ҷамъият хавфнокии ҷинояти 

содиршуда суд чунин қайд менамояд, ки он ба муқобили муносибатҳои 

моликият таҷовуз карда, ба вазъи иқтисодии давлат зарари калон 

расонида, манфиатҳои қонунии ҳифзшавандаи давлатро поймол 

кардааст»162. Аз ин бармеояд, ки объекти ҷинояти м.292 КҶ ҶТ-ро суд 

 
162 Бойгонии суди н. Синои ш. Душанбе, парвандаи ҷиноятии 2-183/3 
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«кирдорҳои ба муносибатҳои молумулкии давлат таҷовузкунанда, ки  ба 

вазъи иқтисодии давлат зарар расонида, манфиатҳои қонунии 

ҳифзшавандаи давлатро поймол мекунад», баҳо додааст.  Баҳои додаи 

суд, агарчанде дуруст аст, вале мушаххас намебошад, зеро ки зарари ба 

моликияти давлат расонидашуда васеъ аст ва қисми таркибии онро 

зарари молиявии давлат, ки дар натиҷаи насупоридани андоз ба миён 

меояд, ташкил медиҳад. Дар хусуси он ки ба вазъи иқтисодии давлат зарар 

расонида, манфиатҳои қонунии ҳифзшавандаи давлатро поймол мекунад, 

ҷойи баҳс нест163.   

Ба таҷрибаи судии суди н. И.Сомонии ш. Душанбе назар мекунем.  

Шаҳрванд «Н», директори ҶДММ, бинобар сабаби саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ба миқдори калон бо қисми 1 м. 292 КҶ ҶТ гунаҳгор 

дониста шуда, дар асоси ҳукми суди н. И.Сомонии ш. Душанбе ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. Дар ҳукми судӣ чунин ҳолат дарҷ 

шудааст: «Вобаста ба хусусият ва дараҷаи барои ҷамъият хавфнокии 

ҷинояти содиршуда суд муайян кардааст, ки ҷинояти мазкур ба муқобили 

фаъолияти иқтисодӣ равона гардида, сабаби содир гардидани ин аз 

ҷониби судшаванда «Н» ба даст овардани фоидаи ройгон мебошад»164. 

Ин ҷо суд объекти ҷинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба 

муқобили фаъолияти иқтисодӣ таҷовуз мекунанд, баҳо додааст. Ба фикри 

мо, баҳои додаи суд нопурра ва норавшан аст. Зеро аввало муносибатҳои 

ҷамъиятии ба фаъолияти иқтисодӣ таҷовузкунанда ба объекти хелии 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дохил мешаванд. Ин ҷо суд танҳо парвандаро 

бо қ. 1 м. 292 КҶ ҶТ баҳо додааст. Дуюм, содир шудани ҷинояти саркашӣ 

аз супоридани андозҳо танҳо ба манфиати молиявии давлат зарар 

мерасонанд, на ба дигар субъектони муносибатҳои фаъолияти иқтисодӣ. 

Ин ҷо як тараф агар андозсупоранда бошад, тарафи дигар давлат дар 

 
163 Парвандаи ҷиноятии № 1–385/20 // Бойгонии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
164 Парвандаи ҷиноятии № 1–19/21 // Бойгонии суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе 
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симои мақомот мебошад. Муносибатҳо вобаста ба ҳисоб ва ҷамъоварии 

андоз ин муносибатҳои соҳаи фаъолияти иқтисодӣ мебошад.      

Аз ҷониби суди н. Фирдавсии ш. Душанбе шакли дигари муайян 

кардани объекти бевоситаи ҷиноятҳои соҳаи андоз ҷой дорад. Масалан, 

шаҳрванд «Ҷ», муассиси ҶДММ, бо қ. 1 м. 292 КҶ ҶТ бинобар қасдан 

насупоридани маблағи андоз ба миқдори калон (2.052.710 сомонӣ) ва ба 

даст овардани фоидаи муфт дар асоси ҳукми суди н. Фирдавсии ш. 

Душанбе ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. Суд дар ҳукми худ дарҷ 

кардааст, ки судшаванда «Ҷ», муассиси ҶДММ, дар давраи солҳои 2017-

2018 бинобар қасдан насупоридани маблағи андоз ва ба даст овардани 

фоидаи муфт ба давлат зарари моддӣ ба миқдори калон (2.052.710 сомонӣ) 

расонидааст165. 

Аз ҳукми суди н. Фирдавсии ш. Душанбе нисбати шаҳрванд «Ҷ» 

муассиси ҶДММ бармеояд, ки объекти бевоситаи ҷинояти мазкур «ба 

давлат зарари моддӣ ба миқдори калон расонидашуда» муайян карда 

шудааст. 

Аз мисолҳои амалии дар боло овардашуда маълум мешавад, ки  

ҳарчанд таҷрибаи судӣ ибораҳои гуногунро овардааст, вале ҳамаи он як 

маъно – зарари молиявии ба буҷети давлат расонидашударо дар назар 

дорад.    

Ба ақидаи мо, объекти ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо ин 

маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи танзими давлатии андозҳо ва ё 

пардохтҳо ва манфиати молиявии давлатӣ ва ташаккули буҷети давлатӣ 

аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳо мебошад.     

Ин  муносибатҳоро дар умум ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:  

1. Маҷмуи муносибаҳои ҷамъиятии аз ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда вобаста ба ҳисоб кардан, ситонидан ва ё ҷамъоварии андоз, 

 
165 Парвандаи ҷиноятии № 1–435/19 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 
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ки аз ҷониби кормандони мақомоти ваколатдор дар ин самт содир 

мешаванд. 

2. Маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо, 

ки аз ҷониби супорандагони андозҳо ва ё дигар пардохтҳо амалӣ карда 

мешаванд. 

Аломати факултативии объекти ҷиноят, хусусан объекти саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ предмети он 

мебошад, ки дар меъёрҳои қисми махсуси КҶ ҶТ кам ба назар мерасад. 

Предмети ҷиноят – ин неъматҳои моддӣ мебошанд, ки дар натиҷаи 

содиршавии ҷиноят ба онҳо зарар мерасанд ё онро тағйир медиҳанд. 

Аҳаммияти ҳуқуқӯ-ҷиноятии  предмети ҷиноят аз омилҳои зерин иборат 

аст: 

 1) дараҷаи барои ҷамъият хавфнокии ҷиноятро баланд ё паст 

мекунад; 

 2) ба бандубасти ҷиноят таъсир мерасонанд; 

 3) меъёри ҷудо кардани як ҷиноят аз дигар ҷиноят мебошад166. 

Дар доираи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ба предмети ҷиноят нақши 

халкунанда дода шудааст, ки тибқи он предмети кирдорҳои ҷиноятӣ 

ашёҳои олами моддӣ мебошанд ё ба таври дигар «ин унсури 

таҷассумпазири олами моддӣ, ки таҳти таъсири он шахси гунаҳгор 

нисбати объекти ҷиноят таҷовуз анҷом медиҳад»167.  

Профессор Т.Ш Шарипов ба он ақида аст, ки предмети ҷиноят, дар 

як ҳолат, ба бандубасти ҷиноят таъсир мекунад, дар дигар ҳолат, дар 

таъин намудани ҷазо ба эътибор гирифта мешавад168. Ақидаи олим 

гарчанде мафҳуми предмети ҷиноятро мушаххасан муайян намекунад, 

 
166 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Ҳ., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). – Душанбе, 2020. – С. 63. 
167 Курс уголовного права. В 5-и томах. Т. 1. Общая часть. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 
- М.: Зерцало. – М, 2002. – С. 216. 
168 Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири дотсент  Н.А. Ғаффорова ва дотсент Ҳ.С. 
Салимов – Душанбе: Зинат, 2011 – С. 100. 
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вале аҳаммияти предмети ҷиноятро дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ муайян 

кардааст. 

Хулоса, предмети ҷиноят ин як маҳаки ёридиҳанда барои ошкор ва 

тафтиши ҷиноят, муайянкардани бандубасти ҷиноят ва ҳатто таъини ҷазо  

нисбати ҷинояти содиршуда мебошад.  

Масъалаи асосӣ ин ҷо предмети саркашӣ аз супоридани андоз 

мебошад. Оид ба масъалаи предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо дар 

байни олимон ақидаи мухталиф ва монанд зиёд ҷой дорад, ки ин 

ҳолатҳоро мо пурра баррасӣ менамоем. 

К.Х. Солиев предмети ҷиноятҳои соҳаи андозро ҳама намуди андозҳо 

ва пардохтҳо меҳисобад169. Мафҳуми андозҳо170 ва пардохтҳои ҳатмӣ171 

дар қонунгузории соҳавӣ оварда шудааст. Муаллиф мафҳуми истилоҳи 

андозҳо ва ё пардохтҳоро ба таври умумӣ, яъне ҳама намудҳои андозҳо ва 

ё пардохтҳои бо қонун муқарраршударо дар назар дорад, ки ба м. 292 КҶ 

ҶТ мутобиқ мебошад. Ин нуқтаи назарро Ф.А Мирзоахмедов низ 

дастгирӣ намудааст172. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозҳо ба андозҳои умумидавлатӣ ва  

маҳаллӣ муқаррар карда мешаванд173. 

Пардохтҳои ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ низ ба намудҳои мустақил 

тақсим карда мешаванд174. 

 
169 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006 – С. 648 
170 Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021 №1844 м.23. [Захираи электронӣ]. 

Манбаи дастрасӣ:  www.mmk.tj (санаи муроҷиат: 23.02.2022 с.). 
171 Қонуни ҶТ “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет” 28 июли соли 2006, № 197 моддаи 2. 

[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj (санаи муроҷиат: 16.04.2022 с.). 
172 Мирзоахмедов Ф.А. Ҷиноятҳо ба муқобили андозсупорӣ // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-назариявии ҳайъати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои “700-солагии Мир Саид 

Алии Ҳамадонӣ”, “Соли оила” ва Даҳсолагии байналмиллалии амалиёти “Об барои ҳаёт” солҳои 2005-
2015  — Душанбе, 2015. – С. 562-563. 
173 Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо дохил мешаванд:1) андоз аз даромад; 2) андоз аз арзиши иловашуда; 

3) андози аксиз; 4) андозҳо барои захираҳои табиӣ; 5) андози иҷтимоӣ; 6) андоз аз фурӯш (алюминийи 

аввалия). Ба андозҳои маҳаллӣ бошад андоз аз молу мулк дохил мешавад.  
174 Ба пардохтҳои умумидавлатӣ инҳо дохил карда мешаванд: хироҷ барои бақайдгирии давлатии 

воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад; хироҷ барои бақайдгирии давлатии 

киштиҳои ҳавоии гражданӣ; хироҷ барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурудгоҳҳои ҳавоӣ; 

хироҷ барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ; хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти 

автомобилии хориҷӣ дар  ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон; хироҷ барои додани иҷозати истифодаи 

спектри радиобасомад; хироҷи консулӣ; хироҷ барои гузоштани апостил;  хироҷ барои додани 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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Албатта асосҳои танзимӣ-ҳуқуқии муқаррар кардан ва ҷамъоварии 

андозҳо ва  пардохтҳо бо қонунгузории алоҳида танзим шудаанд, вале 

вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ кардани онҳо бошад, 

қонунгузории ҷиноятии ҶТ ба як вазъ қарор дода, танзим намудааст.   

 Дар баробари ин, доир ба предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз якчанд 

нуқтаи назари мутақобилро қайд намудан мумкин аст, ки дар хусуси 

ифодаҳои нодурусти қонунгузории ҷиноятӣ шаҳодат медиҳанд.  

Нуқтаи назари якум дар он ифода меёбад, ки предмети ҷиноятҳо дар 

соҳаи андоз – андозҳо мебошанд. Зимнан истилоҳи қонунгузории 

«андозҳо» дар шакли ҷамъ истифода шуда, шояд ба андешаи олим 

саркашӣ аз супоридани як андоз дар алоҳидагӣ ҷавобгарии ҷиноятиро ба 

вуҷуд намеорад. Вале бояд онро ба назар гирифт, ки барои ташкил додани 

таркиби ҷинояти м.292 КҶ ҶТ муҳим миқдори калон аст, на номгӯи 

андозҳо. Албатта ҳар як ташкилоти тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ аз лаҳзаи 

ба фаъолият оғоз кардан аллакай андозсупорандаи чанд намуди андозҳо 

мебошад. (ба монанди андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда, 

андоз аз фоида ва дигар намуди андозҳо).  

Мисол, шаҳрванд «С», директори ҶДММ, бинобар саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ба миқдори калон бо ҳукми суди н. И.Сомонии ш. 

 
шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон; хироҷи иҷозатномадиҳӣ; хироҷи сайёҳӣ; хироҷ барои 

сафари ҳаҷ ва умра; пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад; пардохт барои амалҳои марбут 

ба ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ; пардохтҳо барои додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ (агар 

нигоҳдории мақомоти иҷозатдиҳанда аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ амалӣ карда шавад); пардохт барои 

ифлос кардани муҳити табиии зист ва дигар намудҳои таъсири зарарнок ба он; пардохт барои 

истифодаи объектҳои олами ҳайвонот; пардохт барои истифодаи ҷангал; пардохт барои истифодаи 

объектҳои олами наботот; пардохт барои додани иҷозати истифодаи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои 

сиёҳу хира; пардохт аз фоидаи соф;  пардохт барои суғуртаи ҳатмӣ; пардохт барои маркаҳои 

аксизӣ; пардохт барои додани сертификатҳо аз ҷониби мақомоти стандартизатсия, метрология, 

сертификатсия ва нозироти савдо; пардохт барои иҷрои корҳо оид ба додани шаҳодатнома барои 

воридоти гази моеи карбогидридӣ; пардохт аз ҳисоби ҷаримаҳои судӣ ва дигар ҷаримаву муҷозоте, ки 

мақомоти давлатии дигар татбиқ менамоянд; пардохт аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилоту 

муассисаҳои буҷетӣ. Ба дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ инҳо дохил мешаванд: хироҷ барои амалҳои 

бозрасии давлатии автомобилӣ; хироҷ барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи 

кишоварзӣ; хироҷ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул ва аҳдҳо бо он; хироҷ 

барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳаҷм; пардохт барои додани ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ (агар нигоҳдории мақомоти иҷозатдиҳанда аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ амалӣ карда шавад); 

пардохт барои ҷойгир намудани рекламаи берунӣ; пардохт барои додани иҷозати сохтмони бино ва 

иншоот дар пойтахти Ҷумхурии Тоҷикистон – шаҳри Душанбе.  
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Душанбе бо қисми 1 м. 292 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. 

Судшаванда дар давраи фаъолияташ (солҳои 2011-2015) аз супоридани 

андозҳо (андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида, андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз даромад) 

саркашӣ кардааст. Суд бо дарназардошти насупоридани маблағи 

андозҳои номбаршуда (андоз аз арзиши иловашуда – 244252.44 сомонӣ, 

андоз аз фоида – 184290.1 сомонӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард – 1441.33 сомонӣ ва андоз аз даромад – 1958.87 сомонӣ дар 

умум – 431942,74 сомонӣ) «С», директори ҶДММ-ро ба ҷавобгарӣ ҷалб 

намудааст.  Дар натиҷаи тафтиш ва муҳокимаи судӣ маълум шуд, ки 

судшаванда якчанд намуди андозро насупоридааст175.   

Лопашенко Н.А низоми андозбандиро (тибқи қонунгузории андози 

ФР) таҳлил карда, чунин меҳисобад, ки ба сифати предмети ҷиноятҳои 

соҳаи андоз ҳамаи андозҳо, баромад менамоянд176. Мавқеи худро 

муҳаққиқ бо он асоснок менамояд, ки андозҳои давлатӣ ва маҳаллӣ то 

андозае хусусияти умумидавлатӣ доранд, чунки онҳо дар қонунгузорӣ 

пешбинӣ шудаанд. Аммо, дар қонунгузории андоз пешбинӣ шудан 

маънои онро надорад, ки тамоми андозҳо худ аз худ ба андозҳои 

умумидавлатӣ табдил меёбанд. Аввало тақсим намудани андозҳо ба 

андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ тамоман ягон маъно намедошт, онҳо 

дар шакли андозҳои умумидавлатӣ боқӣ мемонданд. Дувум, чи андози 

умумидавлатӣ ва чи андози маҳаллӣ пурра ба буҷети давлат ворид 

мешавад. Сеюм, дар ақидаи олим дигар пардохтҳои ҳатмӣ тамоман дида 

намешавад. Дар қонунгузории ҷиноятии чи Тоҷикистон ва чи 

Федератсияи Россия андозҳо ва пардохтҳо дар як вазъ баҳо дода шудаанд.  

Дар ин масъала, Б.В. Волженкин нуқтаи назари дигар пешнињод 

мекунад. Ӯ чунин мешуморад, ки предмети саркашӣ аз супоридани 

 
175 Парвандаи ҷиноятии № 1–40/116 // Бойгонии суди ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе 
176 Лопашенко Н.А. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Налоговые и иные 
экономические преступления. Сборник научных статей. Вып. 2. – Ярославль. 2000. – С. 36-37. 
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андозҳо аз ташкилотҳо танҳо андозҳои умумидавлатӣ мебошад, на ин ки 

андозҳои маҳаллӣ. Муаллиф мавқеи худро бо он асоснок мекунад, ки 

меъёрҳои бланкетӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ифода ёфтаанд 

ва наметавонанд дар маҳалҳои мухталиф мазмуни гуногун дошта бошанд. 

Дар акси ҳол, доираи ҷинояткорӣ вобаста ба маҳал якхела намешавад ва 

ҷиноят будани кирдор на танҳо бо Кодекси ҷиноятӣ ва қонунгузорӣ, 

балки ба таври минтақавӣ муайян карда мешавад, ки хилофи меъёрҳои 

конститутсионии давлатҳои федеративӣ мебошад, зеро тибқи он 

қонунгузории ҷиноятӣ (дар фарқият аз маъмурӣ) таҳти пешбурди 

истисноии Федератсияи Россия қарор дорад»177. Ин ақидаро Егоров В.А. 

низ дастгирӣ мекунад. Ӯ қайд менамояд, ки дар акси ҳол дар қисмати 

асосҳо ва ҳудуди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо принсипи баробарӣ вайрон мегардад178. Ӯ ҳамчунин ба тафовути 

қонунгузории федеративӣ ва қонунгузории давлатҳои аъзои федератсия 

дар қисмати муқаррар кардани андозҳо, инчунин ҳолатҳои муқаррар 

кардани андозҳои маҳаллӣ, ки ба қонунгузории Федератсияи Россия 

мухолифат мекунанд ва ба вайроншавии принсипи баробарии андозбандӣ 

ва фарқият дар асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда мерасонанд, таваҷҷуҳ 

зоҳир менамояд. 

Як қатор муаллифон ба монанди В.А. Егоров, Б.В. Здравомислов, 

Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, Л. Шерстнева ва ғ. пешниҳод менамоянд, 

ки предмети ҷинояти андозӣ эъломияҳои андоз ва асноди муҳосибӣ, ки 

маълумотро дар бораи даромаду хароҷот инъикос менамоянд, ҳисобида 

шаванд179. Нуқтаи назари олимонро дастгирӣ карда наметавонем, чунки 

Эъломияи андоз дар худ маълумотномаи хаттии андозсупорандаро 

мемонад, ки иттилоотро дар хусуси даромаду хароҷот, манбаҳои даромад, 

 
177 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб., – М.,  2002. – С. 484. 
178 Егоров В.А. Налоговые преступления и их предупреждение: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Самара, 1999. – С. 7.  
179 Здравомыслов Б.В. Уголовное право РФ. – М., 1996. – С. 229-230.; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. 
Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998. – С. 38.; Шерстнева Л. Налоговые 
преступления и ответственность за их совершение в новом УК РФ // Следователь. - 1997. – № 5. – С. 34. 
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имтиёзҳои андозӣ, ҳисоби маблағи андозҳо ва дигар маълумоти заруриро 

доир ба ҳисоб ва супоридани андозҳо фаро мегирад180. Яъне он ҳуҷҷате 

мебошад, ки нишондиҳандаҳои молиявии фаъолияти хоҷагии 

ташкилотро дар бар мегирад ва тавассути пешниҳоди он ба мақомоти 

андоз шахси ҳуқуқӣ онҳоро дар хусуси натиҷаҳои кори худ ва андозҳои 

ҳисобшуда, ки бояд ба буҷети дахлдор пардохт гарданд, хабар медиҳад. 

Ғайр аз он, м. 292 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятиро на барои пешниҳод 

накардани эъломияи андоз ва ё ба он ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда, балки барои он ки дар натиҷаи ин кирдорҳо ташкилот аз 

супоридани андозҳо саркашӣ кардааст, муқаррар кардааст.  Аз тарафи 

дигар, агар мо эъломияи андозро воситаҳои содири ҷиноят, яъне аломати 

иловагии тарафи объективии таркиби ҷиноят ҳисобем, аз рӯйи мантиқ 

мебошад. Таҳти воситаҳои содири ҷиноят ашёҳои олами моддӣ ва ё 

ҷараёнҳои физикиро мефаҳманд, ки шахс барои таъсиррасонӣ ба предмет 

ва объекти ҷиноят, пурра ва ё қисман иҷро намудани тарафи объективии 

таркиби ҷиноят истифода мебарад. Тавре мо мебинем, эъломияи андоз 

таҳти ин мафҳум комилан мувофиқ меоянд. 

Дар робита ба ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ бошад, пас онҳо низ воситаи 

содири кирдор мебошанд ва аслан предмети ҷиноят буда наметавонанд. 

Дар м. 292 КҶ ба ин ҳолат таваҷҷуҳи бевосита зоҳир гардидааст: « ...бо 

роҳи дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ)…». Ғайр аз он, 

В.Е. Мелников тамоми ҳуҷҷатҳои муҳосибиро беасос ба соҳаи амали 

муносибатҳои андозӣ мансуб медонад. Воситаи содири ҷиноятҳои соҳаи 

андоз на ҳамаи ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, балки танҳо онҳое, ки ба феҳристи 

ҳисоботи муҳосибӣ мансуб мебошанд, ба ҳисоб мераванд. Илова бар ин, 

дар саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

(мутобиқ ба м. 292 КҶ ҶТ) ҷавобгарӣ на барои ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда дар эъломия ва ё ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, балки барои саркашӣ 

 
180 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В.Здравомыслова. – М., 1999. – С. 332-334. 
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аз супоридани андоз пешбинӣ шудааст, ки тавассути дохил намудани 

маълумоти бардурӯғ дар ҳуҷҷатҳои дахлдор содир карда мешавад.  

Пас, предмети саркашии ҷиноятӣ аз супоридани андозҳоро чӣ 

ташкил мекунад? Оё ба чунин сифат худи андоз ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ 

баромад намекунад? Ба андешаи мо, не. Андоз уҳдадорӣ оид ба 

супоридани маблағи муайяни пулӣ ба буҷет мебошад. Предмети ҷиноят 

бошад, унсури объекти таҷовузи ҷиноятӣ мебошад, ки ба таври объективӣ 

дар олами беруна мавҷуд аст ва субъекти ҷиноят ба он таъсир расонида, 

муносибатҳои ҷамъиятиро вайрон менамояд. Бинобар ин, мантиқист, ки 

таҳти предмети ҷинояти андозӣ воситаҳои пулие181 фаҳмида шавад, ки ба 

буҷети давлатӣ ворид мегарданд. 

Чунин нуқтаи назарро олимони зиёд, бахусус А.М. Вандишев, П.С. 

Ефимичев, И.И. Кучеров ва олимони дигар низ ҷонибдорӣ менамоянд. 

Онҳо мавқеи худро бо он асоснок менамоянд, ки андозҳо хусусияти 

моддиро надоранд ва дар худ механизми муайяни ҳуқуқии бегона кардани 

моликияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ташкил медиҳанд182. 

Нуқтаи назари дигар дар он ифода меёбад, ки предмети ҷиноятҳои 

соҳаи андоз «маҳсулоти аз тарафи андозсупоранда истеҳсолшуда»183 

мебошад. Вале маҳсулот ба доираи муносибатҳо доир ба саркашӣ аз андоз 

дохил намешавад. Маҳсулоти истеҳсолшуда асос барои ҳисоб кардани 

андозҳо мебошад, ки дар шакли пулӣ пардохт карда мешаванд. 

Муносибатҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ дар ҷиноятҳои соҳаи андоз на вобаста ба 

маҳсулоти истеҳсолшуда, балки дар робита ба воситаҳои пулие ба вуҷуд 

 
181 Воситаҳои пулӣ – ин асъоре, ки дар шакли билетҳои бонкии (пули коғазии) Бонки миллии 

Тоxикистон ва тангаҳо дар муомилот қарор дорад. 
182 Вандышева А.М. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды с организаций и проблемы его квалификации: дис. канд. юрид. 
наук. – М., 2002. – С. 74-75.; Ефимичев П.С. Основания и процессуальное оформление привлечения лица 
в качестве обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях // Уголовное право. - 2000. - № 
4. - С. 48.; Кучеров И.И. Налоги и криминал. – М., 2000. – С. 185. 
183 Кучеров И.И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения. Уголовное 
право. 1999. – № 2. – С. 48. Научно-практический постатейный комментарий к части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации. – М. «Городец». 2000. – С.87.; Кучеров И.И. Уголовная ответственность 
за уклонение от уплаты налогов // Налоговый вестник. – 2006. – № 2. - С. 28. 
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меоянд, ки бояд дар намуди андозҳо ба буҷети сатҳи дахлдор ворид 

гарданд. Маҳсулоти истеҳсолшуда танҳо унсури зарурӣ ва ё асос барои 

ҳисоб кардани пардохтҳои фискалӣ мебошад, вале ба ҳеҷ ваҷҳ предмети 

ҷиноятҳои соҳаи андоз шуда наметавонад, ба истиснои ҳолатҳои дуздӣ 

(м.244 КҶ ҶТ). Ба ҷиноятҳои соҳаи андоз маҳсулоти истеҳсолшуда танҳо 

ба сифати манбаи андозбандӣ баромад мекунад. 

Нуқтаи назари дигар оид ба предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз онро 

ҳамчун объекти андозбандӣ пешбинӣ менамояд. Аммо, объекти 

андозбандӣ, тавре ба мо аллакай маълум аст, фактҳои ҳуқуқӣ (амал, 

ҳодиса, шароит) мебошанд, ки танҳо уҳдадории субъектро оид ба 

супоридани андозҳо ба вуҷуд меоранд. Масалан, ба онҳо анҷом додани 

амалиёт вобаста ба фурӯши молҳо, соҳиб шудан ба молу мулк, гирифтани 

даромад ва монанди инҳо мансуб мебошад.  

Факти ҳуқуқӣ албатта наметавонад предмети ҷиноят бошад, барои 

он ки ҳодиса умуман ягон вақт ба сифати предмет баррасӣ нашудааст. 

Ҷудо намудани мавқеи дигар низ вобаста ба мафҳуми предмети 

ҷинояти андозӣ мумкин аст. Ба чунин сифат андеша дар хусуси предмети 

ҷиноятҳои соҳаи андоз ҳамчун вазифаи конститутсионӣ доир ба 

супоридани андозҳо ба ҳисоб меравад184. Чунин ба назар мерасад, ки 

намунаи пешниҳодшавандаи мафҳуми предмети ҷинояти андозӣ тамоман 

ба таҳлил ниёз надорад, чунки вазифа (уҳдадорӣ) дар худ зарурати ахлоқӣ 

ва ё иҷтимоиро мемонад ва дар чунин сифат ба ҳеҷ ваҷҳ предмет буда 

наметавонад. Вазифадорӣ метавонад объекти таҷовузи зиддиҳуқуқӣ 

бошад. Билохира, вазифа (уҳдадорӣ) ғайримоддӣ аст, предмети ҷиноят 

бошад, тавре мо муайян намудем, ҳама вақт моддӣ мешавад. 

Чӣ тавре қайд намуда будем, хатари ҷиноятҳои соҳаи андоз ва 

умуман ҷинояти пешбининамудаи м. 292 КҶ, бахусус дар ворид нашудани 

 
184 Кашубин Д.Ю. Налоговые преступления в уголовном праве России: автореферат дисс... канд. юрид. 
наук. – М., 2002. - С. 19. 
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пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет дар натиҷаи саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ифода меёбад. Натиҷаи насупоридани андозҳо оқибатҳои гуногуни 

иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. 

Вале андоз танҳо уҳдадорие мебошад, ки дар шакли пулӣ ифода 

ёфтааст (м.23 КА ҶТ). Равшантар гӯем, ба «анбори давлат» на андозҳо, 

балки пулҳое ворид мегарданд, ки ба сифати таъмини уҳдадории ба 

зиммаи ташкилотҳо гузоштаи давлат дар намуди андоз баромад 

менамоянд. Маҳз аз ҳисоби ҳамин маблағҳо қисми асосии даромади 

буҷети давлатӣ ташаккул меёбад. 

Моддаи 292 КҶ ҶТ ҷавобгариро барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо муқаррар карда, табиист, ки воридшавии маблағҳои пулиро ба 

буҷети давлатӣ дар назар доштааст. Дар қонун, ба туфайли воситаи 

фикитсионалӣ (тахайюлӣ) муқарраршавии меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

андоз бо воситаҳои пулӣ алоқаманд карда шудааст ва ҳангоми тасвири 

предмети ҷинояти дахлдор маҳз онҳо дар назар дошта мешаванд. Эҳтимол 

қонунгузор ба сифати предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо худи 

андозро пешбарӣ намоянд. 

Умуман, муносибатҳо дар соҳаи андоз асосан вобаста ба воридшавии 

маблағҳои пулӣ ба буҷети сатҳи дахлдор ба вуҷуд меоянд. Ин натиҷаи 

асосӣ ва ҷавҳари муносибатҳои андозӣ мебошад. Маблағҳо, ҳамчун 

воситаҳои давлатии таъмини барномаҳои иҷтимоӣ ва дигар чорабиниҳо, 

ба сифати маҳаки асосии муносибатҳои андозӣ баромад менамоянд. 

Хуллас, маҳз маблағҳои пулӣ предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз мебошанд. 

Дар ин маврид, мафҳуми предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз, ки аз тарафи 

Д.Ю.Кашубин пешниҳод гардидааст, комилан мувофиқ мебошад: 

«Ҳамчун предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз маблағҳои пулие баромад карда 

метавонанд, ки таҳти ҳисобу супоридани андоз дар ҳаҷми на зиёда аз 



107 
 

мизон (ставка)-и андоз ва ё супоридани суғуртавӣ қарор доранд»185. Аммо, 

мафҳуми пешниҳодгардидаи предмети ҷиноятҳои соҳаи андоз дар 

қисмати пардохтҳои суғуртавӣ то андозае куҳна шудааст ва ғайр аз он, 

моҳияти ҷинояти баррасишавандаро пурра намекушояд. 

Предмети ҷиноятҳои андозиро муайян намуда, бояд тамоми унсурҳои 

таркибии он инъикос карда шавад, то ин ки мафҳум мукаммал ва 

пурмазмун бошад. Андоз – ин пеш аз ҳама уҳдадорӣ мебошад ва 

уҳдадории андозӣ дар шакли пулӣ иҷро карда мешавад (м.23 КА ҶТ). Он 

бо роҳи супоридани маблағҳои пулии нақдӣ ва ғайринақдӣ иҷро 

мегардад. Маблағҳои пулии пардохтшаванда бо пули миллӣ пардохт 

мегарданд.  

Тамоми унсурҳои номбаршудаи андозро ба инобат гирифта, таҳти 

предмети ҷиноятҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

бояд воситаҳои пулии нақдӣ ва ғайринақдие фаҳмида шавад, ки бо пули 

миллӣ пешниҳод гардида, дар асосҳои қонунӣ ва андозаҳои бо қонун 

муқарраршуда, бо мақсади таъмини иҷрои уҳдадориҳои фискалии ба 

зиммаи андозсупоранда гузоштаи давлат пардохт карда мешаванд. 

Предмети ҷиноят дар соҳаи андоз на худи андоз, балки маблағҳои пулии 

онро таъминкунанда мебошанд. Дар робита ба ин, тағйир додани тасвияи 

м.292 КҶ ҶТ ва мутаносибан диспозитсияи он мувофиқи мақсад мебошад.  

Дар натиҷаи таҳлили зербоби мазкур ба чунин хулоса метавон омад: 

Объекти хелии саркашӣ аз супоридани андозҳо бояд маҷмуи 

муносибатҳои ҷамъиятие ҳисобида шаванд, ки дар ҷараёни ташкил ва 

истифодаи неъматҳои иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд.  

Объекти намудӣ маҷмуи муносибатҳои аз тарафи қонуни ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда доир ба ҷамъоварии андозҳо ва пардохтҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин муносибатҳое, ки дар ҷараёни баамалбарории 

 
185 Кашубин Д.Ю. Налоговые преступления в уголовном праве России: автореферат дисс... канд. юрид. 
наук. – М., 2002. – С. 19. 
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назорати андозӣ ва ҷалби ашхоси гунаҳгор ба ҷавобгарӣ ба миён меоянд, 

ба ҳисоб мераванд.  

Ба сифати объекти бевосита муносибатҳои ҷамъиятие баромад 

мекунанд, ки вобаста ба ҳисоб ва супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

ба вуҷуд меоянд. 

Предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо воситаҳои пулие 

мебошанд, ки ба ҳисоби андозии буҷети давлатӣ ворид карда шаванд. 

Зеро ки андоз ин як маҳаки ҳуқуқӣ аст, аммо он танҳо дар шакли пулӣ 

рӯёнида мешавад. Дигар ин ки андозаи андозро ҳам воситаҳои пулӣ 

муайян мекунад. Ҳатто таркиби м. 292 КҶ ҶТ ҳангоме ба вуҷуд меояд, ки 

миқдори калон ва махсусан калони насупоридани андозҳоро ташкил 

диҳад. Миқдори калон ва махсусан калонро низ воситаи пулӣ муайян 

мекунад, на намуд ва шакли андозҳо.  

Амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда низ ба сифати предмети ҷиноятҳои 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро аз шахсони ҳуқуқӣ бо 

миқдори маблағҳои пулӣ муайян мекунад, ки он бояд ба фоидаи давлат 

ситонида шавад186.   

 

2.2. Тарафи объктивии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ 

Асоси ҷавобгарии ҷиноятиро танҳо кирдоре ташкил медиҳад, ки дар 

он тамоми аломатҳои таркиби ҷиноят дида шаванд. Ин муқаррарот 

бевосита аз м.  11 КҶ ҶТ сарчашма мегирад187. Яке аз аломатҳои асосии 

таркиби ҷиноят тарафи объективии он мебошад.  

Тарафи объективии ҷиноят – муносибати зоҳирии шахс (кирдори 

барои ҷамъият хавфнок) мебошад, ки ба объекти бо қонуни ҷиноятӣ 

 
186 Парвандаи ҷиноятии № 1–19/21 // Бойгонии суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе; Парвандаи 

ҷиноятии № 1–435/17 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе; Парвандаи ҷиноятии № 1–

385/17 // Бойгонии суди ноҳияи Рӯдакии ҶТ; Парвандаи ҷиноятии № К2–64/15 // Бойгонии суди шаҳри 

Душанбе Парвандаи ҷиноятии № 1–437/19 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 
187 Кодекси ҷиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. 

(санаи муроҷиат: 26.03.2019 с.). 

http://www.mmk.tj/
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ҳифзшаванда таҷовуз карда, дар натиҷа ба он зарар мерасонад188. Ба 

таври дигар, тарафи объективии ҷиноят – маҷмуи аломатҳои муҳим, кофӣ 

ва зарурие мебошад, ки муносибатҳои зоҳирии таҷовузкоронаи барои 

ҷамъият хавфнокро, ки ба объектҳои бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшаванда 

зарар  мерасонад, тавсиф менамояд189. Тарафи объективии ҷиноят дорои 

аломатҳои мушаххасе мебошанд, ки онҳоро ба ду гуруҳ ҷудо мекунанд: 

аввалан, аломатҳои ҳатмӣ-(кирдори барои ҷамъият хавфнок (ҳаракат ё 

беҳаракатӣ), оқибати кирдор ва робитаи сабабӣ), дуюм, аломатҳои 

иловагӣ (тарз, ҷой, вақт, шароит, восита ва олоти содиршавии ҷиноят). 

Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

низ дорои тарафи объективӣ мебошад, ки ҳам аломатҳои ҳатмӣ ва ҳам 

аломатҳои иловагиро фаро мегирад.  

Муқаррар намудани аломатҳои тарафи объективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ  барои 

бандубасти кирдори мазкур ва минбаъд ба ҷавобгарӣ кашидани шахси 

онро содиркарда аҳаммияти муҳим дорад. 

Тарафи объективии ҷинояти таҳқиқшаванда дар бо роҳи дидаю 

дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз дохил 

намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот ё бо роҳи 

дигар пинҳон доштани объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори 

калон содир шудааст, тавсиф меёбад. 

Мутобиқи муқаррароти м. 292 КҶ ҶТ тарафи объективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро аз шахсони ҳуқуқӣ ин бо роҳи ба 

асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷотҳо, инчунин бо роҳҳои дигар 

пинҳон намудани объектҳои андозбандишаванда ба миқдори калон ё 

махсусан калон мебошад. 

 
188Ҳалимов С.Ҳ. Ҳуқуқи ҷиноятӣ қисми умумӣ. Китоби дарсӣ зери таҳрири Н.А. Ғаффорова ва Ҳалимов 

С.Ҳ. – Душанбе, 2011. – С. 102. 
189 Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Новый Юрист, 
КноРус, 1997. – С. 194. 
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Н.В. Данилов190 ба он ақидае мебошад, ки тарафи объективии 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ин 

пешниҳод накардани эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳоест, ки пешниҳоди 

онҳо тибқи қонун ҳатмист ва ё ворид намудани маълумоти таҳрифшуда 

ба эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳо мебошад. Ақидаи олим ба 

муқаррароти м. 292 КҶ ҶТ монанд аст. Вале дар нуқтаи назари 

овардашудаи муаллиф ибораи  «дигар ҳуҷҷатҳо» истифода шудааст, ки 

зери он «асноди муҳосибавӣ» фаҳмида мешавад. Дигар ин ки м. 292 КҶ ҶТ  

«бо роҳҳои дигар пинҳон намудани объектҳои андозбандишаванда»-ро 

пешбинӣ кардааст ва муаллиф бошад «пешниҳод накардани эъломияи 

андоз ё дигар ҳуҷҷатҳое, ки пешниҳоди онҳо тибқи қонун ҳатмист» қайд 

намудааст, ки ҳар ду як маъноро ифода менамояд. Дар умум пешниҳоди 

олим дар асоси муқаррароти қонунгузории ҷиноятии ФР мебошад, 

бинобар ин онро асоснок шуморидан мумкин аст.   

В.С. Чемиринский тарафи объективии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳоро бо роҳҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи ба асноди муҳосибавӣ ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷотҳо бо роҳҳои дигар 

инчунин саркашӣ аз супоридани пардохтҳои суғуртавӣ ба фондҳои 

давлатии ғайрибуҷетӣ медонад191.  

Ақидаи муаллиф ба таври равшану возеҳ пешниҳод нашудааст. Асоси 

ташкил додани тарафи объективии кирдорро танҳо бо роҳи ба асноди 

муҳосибавӣ ворид намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва 

хароҷотҳо медонад. Вале бо тарзҳои дигар содир шудани кирдорро 

муаллиф  ба таври мушаххас пешниҳод накардааст. Бо замми ин,  саркашӣ 

аз супоридани пардохтҳои суғуртавӣ ба фондҳои давлатии ғайрибуҷетӣ 

ин тарафи объективии саркашӣ аз супоридани андозҳо намебошад, зеро 

 
190 Данилов Н.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации: дис. … 
канд. юрид. наук. – Коломна, 2008. – С. 73. 
191 Собрание законодательства РФ. № 25, 17.06.96, – С. 29-54. 
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ки суғурта ва андоз аз якдигар пурра фарқ мекунад.  Аз ин рӯ, ақидаи олим 

баҳсталаб ба назар мерасад.   

Ќ.Њ. Солиев тарафи объективии ҷинояти мазкурро дар саркашӣ 

намудан аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо маънидод кардааст. 

Ақидаи олим бисёр маҳдуд ва мушаххас аст, вале қобили дастгирӣ 

мебошад192.  

Дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда бошад, тарзҳои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо дуруст муайян карда намешаванд. Аз омӯзиш ва 

таҳлиле, ки мо гузаронидем, бармеояд, ки роҳҳои содир шудани саркашӣ 

аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо танҳо бо роҳи пинҳон кардани 

манбаи андозбандишаванда193, дар эъломияи андоз кам нишон додани 

даромад194, бо роҳи тарҳи хароҷот, ки дар он ҳуҷҷати тасдиқкунанда ҷой 

надорад ва ба эъломияи андоз ворид намудани маълумоти таҳрифшуда195, 

пешниҳод накардани эъломияи андоз ба мақомоти андоз196 даромад ва ба 

асноди муҳосибавӣ ва ё эъломияи андоз ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда, ки м.292 КҶ ҶТ муқаррар кардааст, баҳо дода мешавад.  

Масалан, шаҳрванд «А»,  роҳбари ҶДММ, дар асоси ҳукми суди н. Рӯдакӣ 

мутобиқи қ. 2 м. 292 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. Дар 

ҳукми суди н.Рӯдакӣ дарҷ гардидааст, ки «Судшаванда «А» дар солҳои 

фаъолияташ (2016-2017) дар эъломияи андоз манбаи 

андозбандишавандаро (3.266.044сомонӣ) кам нишон дода, маблағи 

624.433сомонӣ андоз аз фоидаро пинҳон кардааст. Инчунин, дар ҳамин 

давра ӯ муомилоти андозбандишавандаи андоз аз арзиши иловашуда ва 

манбаи хариди андозбандишавандаро  кам нишон дода, аз ин ҳисоб 

309.103 сомонӣ андоз аз арзиши иловашударо рӯйпӯш намудааст197».    

 
192 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006.  – С. 648 
193 Парвандаи ҷиноятии № 1–385/20 // Бойгонии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
194 Парвандаи ҷиноятии № 1–435/17 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе; Парвандаи 

ҷиноятии № 1–385/17 // Бойгонии суди ноҳияи Рӯдакии ҶТ 
195 Парвандаи ҷиноятии № К2–64/15 // Бойгонии суди шаҳри Душанбе  
196 Парвандаи ҷиноятии № 1–437/19 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 
197 Парвандаи ҷиноятии № 1–385/17 // Бойгонии суди ноҳияи Рӯдакии ҶТ 
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Дар натиҷаи таҳлили ақидаи олимон ва нуқтаи назари КҶ ҶТ ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки тарафи объективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро аз шахсони ҳуқуқӣ дар шакли 

саркаши аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дар 

чунин ҳаракатҳо дида мешавад: 

–  Ҳангоми ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷотҳо, 

–  Ҳангоми бо роҳҳои дигар пинҳон намудани объектҳои 

андозбандишаванда (пешниҳод накардани дигар ҳуҷҷатҳое, ки 

пешниҳоди онҳо тибқи қонун ҳатмист ва ё ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда ба ин ҳуҷҷатҳо). 

Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки ҳолатҳои дар боло овардашуда ба 

шарте ҷавобгарии ҷиноятиро ба вуҷуд меорад, ки агар зарари 

расонидашуда миқдори калон ё “махсусан калон»-ро ташкил диҳад. 

Масъалаи ҳисоб ва эътирофи миқдори калон ё махсусан калон дар 

саҳифаҳои минбаъда мавриди таҳлил қарор хоҳад гирифт. 

Барои муайян кардани тарафи объективии саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ бояд унсурҳои таркибии 

диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ, яъне аломатҳои асосии онро мавриди таҳлил 

қарор дод. Ба монанди: 1. Саркашӣ аз  супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳо; 2. Дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё 

деклоратсияи андоз дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба 

даромад ва хароҷот; 3. Бо роҳи дигар пинҳон доштани дигари объектҳои 

андозбандишаванда; 4.Содир шудани чунин кирдорҳо ба миқдори калон 

ё махсусан калон. 

Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ вобаста ба мафҳуми саркашӣ ақидаҳои 

гуногуни зиёд ҷой доранд, ки онҳо мавриди таҳлил қарор дода мешаванд.  
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 «Саркашӣ» ин аломати асосии конструктивии тарафи объективӣ дар 

ҷинояти баррасишаванда мебошад. Вале дар қонунгузорӣ, таҷрибаи судӣ 

ва адабиётҳои илмӣ аломати «саркашӣ» тафсири аниқу мушаххаси худро 

наёфтааст.  

Р.Г. Дубовиский дар тадқиқоти илмии худ овардааст, ки таърифи 

тарафи объективии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз – мафҳуми саркашӣ аз 

супоридани андозҳоро ба вуҷуд меорад198.  

И.В. Александрова199 пешниҳод менамояд, ки моҳияти саркашӣ ин аз 

тасарруф ба вуҷуд меояд. Муаллиф чунин мешуморад, ки хусусияти 

саркашӣ ҳангоми «аз ҷониби андозсупоранда насупоридани молу мулки 

худ, ки пурра дар ихтиёр дошт» ифода меёбад. Дар ин ҷо муқаррар 

нагардидааст, ки андоз дар шакли воситаи пулӣ пардохт кардан асос 

меёбад ва ё  дар шакли ҳама гуна молу мулк, дуюм ин, ки дар ҳақиқат 

андозсупоранда дар ҳолатҳои форсмажорӣ ё зарурати ниҳоӣ наметавонад 

маблағи андоз ҳисобидашударо супорад ва ин ҷо асоси бавуҷудоии 

аломатҳои таркиби ҷиноят набуда, баръакс муносибатҳои ҳуқуқии 

ҷиноятӣ вуҷуд надорад. 

И.И. Кучеров бо таҳлили дуруст аломатҳои «саркашӣ»-ро то андозае 

муфасалтар ҳангоми содиршавии ҷинояти мазкур муайян мекунад. Ба ақидаи 

муҳаққиқ, «зери мафҳуми саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо бояд 

амали ғайриқонуние фаҳмида шавад, ки ба суиқасд ба уҳдадориҳои 

андозсупории ташкилот ё ба воситаи пешниҳоди маълумоти бардурӯғ ба 

мақомоти андоз оид ба объектҳои андозбандишаванда пурра озод шудан аз 

андозҳо ва аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ҳисоб ва пардохти андоз, ки 

дорои маълумоти бардурӯғ  мебошанд, равона шудааст». Ба ақидаи ӯ 

“саркашӣ» аслан аз сохтакории ҳуҷҷатҳо иборат аст ва танҳо бо ин маҳдуд 

мешавад. Дар ин ҳолат, албатта, хусусияти қасдан содир кардани кирдорро дар 

 
198 Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций: дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 100. 
199 Александров И.В. Основы налоговых расследований. – СПб.: Юридический центр Пресс. 2003. – С. 
35. 



114 
 

назар доштааст, зеро хатоӣ дар ҳисобҳо ҷиноятҳои соҳаи андозро ташкил 

намедиҳад. Маълум аст, ки на ҳама гуна сохтакорӣ саркаширо дар бар 

мегирад. Аммо дар ин ҳолат саволе ба миён меояд, ки ба кирдорҳое, ки воқеан 

заминаи андозбандишавандаро кам мекунанд, аммо ин рафторро ҳамчун 

сохтакорӣ эътироф кардан душвор аст, бояд чӣ гуна муносибат кард? Масалан, 

амалияи кам кардани пардохтҳои андоз, ки натиҷаи сиёсати муайяни андозро 

ташкил медиҳад. Дар ин ҷо низ, гарчанде ки дар асл чунин таҷриба қобили 

қабул ва қонунӣ мебошад, сохтакорӣ дида мешавад. Гузашта аз ин, набояд 

фаромӯш кард, ки андоз (масалан, андоз аз фоида аз фоидаи умумӣ ҳисоб карда 

мешавад) дар навбати худ дар асоси фоидаи тавозун ҳисоб карда мешавад. 

Даромади тавозун натиҷаҳои тахминиро дар бар мегирад. 

Н.А. Лопашенко бошад чунин пешниҳод дорад, ки мафҳуми саркашӣ 

яъне  «шахс хоҳони пардохти ҳатмиро ба буҷет надорад» мебошад. Ба 

фикри мо ба сифати униварсалӣ (умумӣ) қабул намудани ақидаи муаллиф 

каме нодуруст аст, чунки надоштани хоҳиши пардохти андоз ин одати 

якумраи шахс буда, чунин муносибат ба сиёсати давлатро дар 

қонунгузории ҷиноятӣ дарҷ кардан ғайриимкон аст.  

Дар ин маврид И. Пастухов ва П. Яни чунин мешуморанд, ки 

мафҳуми «саркашӣ» на танҳо худи амал (беамал), балки натиҷаи онро низ 

дар назар дорад. Барои ҳамин бояд  лаҳзаи ба охир расидани ҷиноятро 

аввал муайян кард200. (Таркиби моддӣ ва ё расмӣ доштани ҷиноятҳои 

мазкур дар саҳифаҳои минбаъда муайян карда шудааст).  

Бо дарназардошти ҳолатҳои овардашуда  ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки «саркашӣ дар ҳама ҳолат бояд ҳамчун омодагӣ ба пардохт  

накардани андоз» фаҳмида шавад. Гузашта аз ин, қайд кардан бамаврид 

аст, ки на танҳо саркашӣ аз эҳтимолияти шадид, балки шакли қасдан 

содир кардани кирдор, яъне «муқобилият ба хоҳиши пардохти андоз»-ро 

низ дар бар мегирад. Дақиқан ҷиноят будани кирдор аслан аз «субъект 

 
200 Пастухов И., Яни П. Ответственность за налоговые преступления // Российская юстиция. - 1999. – № 
4. – С. 23. 
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хоҳони насупоридани андоз мебошад», вобаста нест. Шояд ӯ омода аст, 

ки  ба давлат маблағи андозро бидиҳад, агар ин ба мақсад мувофиқ, 

одилона ва аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок бошад. Аз ин бармеояд, ки хоҳиши 

насупоридани андоз бояд дар ҳолате таҳти татбиқи ҷазо дониста шавад, 

«ки дар он субъект на танҳо аз супоридани андоз саркашӣ мекунад, балки 

дар асл намехоҳад ба талаботҳои қонунгузории андоз итоат кунад».  

Қайд кардан зарур аст, ки  саркашӣ ин ҷараён аст, на ин ки оқибат, 

бинобар ин, мантиқӣ мебошад, ки лаҳзаи хотимаёбии содири ҷиноят 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ҳангоми истифодаи истилоҳи 

мазкур, лаҳзаи содиршавии ҳаракати саркашӣ аз супоридани андозҳо бе 

фаро расидани муҳлати пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо муайян карда 

нашавад.  

Агар истилоҳи «саркашӣ»-ро ба истилоҳи «насупоридан» иваз 

намоем, пас ин масъала ҳалли худро меёбад, чунки насупоридани андоз 

(пардохт) на танҳо ҷараён, балки оқибатро низ дар назар дорад, бинобар 

ин, ҳангоми истифодаи истилоҳи «насупоридан», бо диспозитсияи м. 292 

КҶ ҶТ чунин аломати тарафи объективӣ, ба монанди оқибати ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ пешбинӣ карда мешавад. Далели охирин ҳамчунин имкон 

медиҳад, ки масъалаи таркиби моддӣ ё расмӣ доштани таркиби ҷинояти 

тавсифшаванда, яъне саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо ҳал 

карда шавад. 

Бинобар ин, таҳрири дар боло пешниҳодшудаи м. 292 КҶ ҶТ 

имконият медиҳад, ки масъалаҳои дар моддаи мазкур мавҷудбуда ҳалли 

худро ёбад, бо роҳи ифода намудани танҳо тарзи содиршавии ҷиноят, 

мустаҳкам кардани лаҳзаи хотимаёбии ҷиноят, дараҷаи танзими 

ҷавобгарии ҷиноятӣ дар ин бахш беҳтар карда шавад. 

К.Х. Солиев дар вобастагӣ ба таркиби м. 292 КЉ ЉТ ду роҳи саркашӣ 

аз супоридани андозҳоро пешниҳод менамояд: 
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а) бо роҳи ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз 

дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хараҷот; 

б) бо роҳи дигар пинҳон кардани дигар объектҳои 

андозбандишаванда201. 

Ақидаи муаллиф қобили дастгирӣ мебошад ва бояд инро дар назар 

гирифт, ки дар м. 292 КҶ ҶТ ду тарзи саркашӣ аз супоридани андозҳо аз 

шахси ҳуқуқиро ҷудо намудан мумкин аст: якумин ба кирдорҳое хос аст, 

ки дар шакли ҳаракат содир мешаванд, дуюмин бошад – дар шакли 

беҳаракатӣ. Тарзи якум ҳамчун «дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ 

(бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз дохил намудани маълумоти 

таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот» ва тарзи дуюм ҳамчун «бо роҳи 

пинҳон кардани дигар объектҳои андозбандишаванда, яъне пешниҳод 

накардани эъломия ва (ё) дигар ҳисоботи андоз дар ҳолате, ки пешниҳоди 

чунин эъломия ва (ё) дигар ҳисоботи андоз ҳатмӣ мебошад», ифода 

ёфтаанд. Ин ҷо зарур аст, ки ҳар яки ин роҳҳои содиршавии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳоро дар алоҳидагӣ таҳлил намоем.  

Аз пешниҳоди олимон бармеояд, ки тамоми тарзҳои содир шудани 

ҷиноятҳои андозӣ дар умум бо роҳҳои ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи 

андоз ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ё бо роҳҳои дигар пинҳон 

намудани дигар объектҳои андозбандишавандаро ташкил медиҳанд.  

И.И. Кучеров ҳафт тарзи саркаширо пешниҳод менамояд:  

1) ошкоро рад кардани уҳдадориҳои андозӣ (пешниҳод накардани 

эъломияи андоз ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки пешниҳоди онҳо ҳатмӣ мебошад);  

2) ҷудо намудани объекти андозбандӣ аз назорати андозӣ (ба қайди 

андоз нагирифтан);  

3) инъикос накардани натиҷаҳои фаъолияти молиявию хоҷагӣ дар 

ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии муҳосибӣ;  

 
201 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006 – С. 649 
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4) рӯйпушкунии объекти андозбандӣ (содироти бардурӯғ, 

шартномаҳои қалбакӣ);  

5) таҳрифсозии объекти андозбандӣ (кам нишон додани миқдор ва 

андоза);  

6) таҳриф сохтани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, ки имкон медиҳад 

андозаи манбаи андозбандиро кам кард (зиёд нишон додани арзиши ашёи 

хом);  

7) истифодаи истисноҳо ва тахфифҳои беасос (ба хароҷоти истеҳсолӣ 

мансуб донистани хароҷотҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ накардааст, 

беасос истифода бурдан аз имтиёзҳои андозӣ)202. 

Ба андешаи Н.В. Данилов бошад, таснифоти умумии тарзҳои 

саркашӣ онҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо аз номбар кардани 

намудҳои мушаххаси саркашӣ худдорӣ карда мешавад, чунки шумораи 

онҳо метавонад бениҳоят зиёд бошад203. Ба сифати чунин таснифоти 

умумӣ (универсалӣ) ӯ таснифоти Н.Р.Тупанческиро мисол меорад, ки 

тамоми тарзҳои саркашӣ аз супоридани андозҳоро ба саркашии яктарафа 

ва дутарафа тақсим намуда буд204. Агар саркашӣ аз супоридани андозро 

худи андозсупоранда содир намояд, пас сухан дар хусуси саркашии 

яктарафа меравад, вале агар ин ҳолат ҳангоми саҳлангорӣ ё бо кумаки 

хизматчиёни мақомоти андоз ба амал омада бошад, пас ин саркашии 

дутарафа мебошад. 

Аммо таснифоти мазкур аҳаммияти амалӣ надорад, чунки худ аз худ 

ба гурӯҳи якум ё дуюм мансуб донистани ин ва ё он тарзи саркашӣ, ба 

ҳуқуқтатбиқкунанда имкон намедиҳад, ки моҳияти тарзро беҳтар дарк 

намояд ва аломатҳои фарқкунандаи онро дуруст ҷудо созад. Барои 

ҳуқуқтатбиқкунанда аҳаммияти калонро на чандон тарзҳои таснифот 

 
202 Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. – М., 1999. – С. 76-78. 
203 Данилов Н.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации: 
автореферат дисс. … юрид. наук. – М., 2008. – С. 65. 
204 Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов: компаративный анализ: дисс. д-ра.  юрид. наук. – М., 
2002. – С. 109-110. 
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соҳиб аст, зеро ки тасвири онҳо бо ҷудо кардани аломатҳои фарқкунанда 

мансуб мебошад.  

Ба андешаи Н.Р. Тупанчески наздики 500 тарзи саркашӣ аз 

супоридани андозҳо  мавҷуд мебошад, ки дар доираи ин кори илмӣ 

пешбинӣ намудани ҳамаи онҳо ғайриимкон мебошад205. Аммо бештари 

тарзҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо ё пардохтҳо ба 

ҳуқуқтатбиқкунанда хуб маълум мебошанд ва муқаррар кардани онҳо дар 

ҳаракатҳои субъекти ҷиноят ҳеҷ мушкилӣ ба вуҷуд намеорад ё ин ки 

татбиқи онҳо баъди тағйирот дар қонунгузорӣ ғайриимкон гардидааст. 

Ба акидаи муаллиф розӣ шуда наметавонем, чунки муаллиф вобаста ба 

кирдорҳои мушаххаси ҷинояткороне, ки дар амалияи тафтишӣ муайян 

карда шудаанд, таснифоти худро овардааст.  

Мутаассифона, ба коркарди чораҳои қонунгузорӣ доир ба роҳ 

надодан ба саркашӣ аз супоридани андозҳо нигоҳ накарда, тарзҳои нави 

пардохт накардани андозҳо ба вуҷуд меоянд, ки ба тарзҳои дар қонун 

пешбинишуда мансуб донистани онҳо мушкил мебошад, зеро ин ҷо сухан 

дар хусуси аҳдҳои «рӯякӣ» ва «қалбакӣ» меравад. Масъалаи он ки манбаи 

асосии онҳо аҳди «рӯякӣ» ва ё «қалбакӣ» мебошанд, то андозае дуруст аст. 

Лекин ин маънои онро надорад, ки роҳҳои саркашӣ аз супоридани андоз 

бо бастани аҳдҳои «рӯякӣ» ва ё «қалбакӣ» маҳдуд мешаванд. Дар 

баробари ин намуди аҳдҳо боз аз будаш зиёд нишон додани хароҷот боиси 

истифодаи нодурусти иқтибос аз китоби хариду фурӯш, нишон додани 

зарарҳои беасоси шахси ҳуқуқӣ ва ғайраҳо шуда метавонад.     

 Ба ақидаи мо, саркашӣ ин як шакли ҳаракати қасдонае мебошад, ки 

он аз ҷониби андозсупоранда бо роҳҳои гуногун бо мақсади 

насупоридани андозҳо ва ба даст овардани фоидаи муфт равона мешавад.  

Дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё деклоратсияи 

андоз дохил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот.  

 
205 Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов: компаративный анализ: дисс. д-ра.  юрид. наук. – М., 
2002. – С. 109-110. 
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Барои таҳлили ин масъала, пеш аз ҳама бояд  мафҳуми даромад, 

хароҷот, асноди муҳосибавӣ, эъломияи андоз ва маълумоти таҳрифшуда 

нишон дода шавад, зеро ки диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ дар шакли 

бланкетӣ сохта шудааст. Бе муайян кардани маънои ин истилоҳҳо мо 

ҷиноят будани кирдорро муайян карда наметавонем.  

Мафҳуми даромадҳо ва хароҷотҳоро дар иртибот ба саркашӣ аз 

супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи қоидаи бандубасти ҳуқуқӣ-

ҷиноятӣ бояд аз қонунгузории соҳаи андоз ҷустуҷӯ карда шавад. Чунончи, 

дар м. 184 КА ҶТ гуфта мешавад, «даромад ин ҳама намуди даромад ва 

подошпулиҳо дар шакли пулӣ, моддӣ ва ғайримоддии ба манфиати 

андозсупоранда пардохтшаванда, инчунин, манфиатҳои дигари гирифтаи 

андозсупоранда, ба истиснои даромадҳое, ки аз андоз аз даромад озод карда 

шудаанд, даромади умумии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дониста мешаванд 

(даромадҳо аз фаъолияти соҳибкорӣ, даромадҳо дар шакли музди меҳнат, 

ҳама гуна даромадҳои дигар аз фаъолияте, ки кори кироя ё фаъолияти 

соҳибкорӣ намебошад ва ғ.)». Ба ибораи дигар, категорияи даромад 

тавассути мафҳуми «фоида» муайян карда мешавад». Аммо, ин мафҳум 

бинобар сабаби номуайян будани калимаи калидии «фоида» бениҳоят 

норавшан мебошад. Мафҳуми «хароҷот» бошад, мушаххас дар КА ҶТ дода 

намешавад. Лекин бояд инро ба назар гирифт, ки ҳангоми тартибдиҳии 

таркиби ҷинояти баррасишаванда қонунгузор таҳти «даромадҳо ва 

хароҷотҳо» маҳз фоидаро дар назар дорад. Аз ин ҷо, ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки бо роҳи дохил кардани маълумоти таҳрифшуда оид ба 

даромадҳо ва хароҷотҳо саркашӣ аз супоридани андоз аз фоида содир 

мегардад. Санадҳои меъёрии танзимкунандаи муносибатҳо оид ба 

ҷамъоварии андозҳои дар боло зикршударо таҳлил намуда, ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки дар баъзе ҳолатҳо истилоҳи «даромадҳо» ба маънои пули 

савдои молҳо, корҳо, хизматрасониҳо истифода мешавад ва дар баъзе 

ҳолатҳои дигар – ба маънои фоида. 
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Аммо ба назар менамояд, ки мафҳуми «даромадҳо» ва «хароҷотҳо», 

ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва ҳисоботи молиявӣ»206 25 марти соли 2011 №702  пешбинӣ шудааст, 

нисбатан мушаххастар мебошад. Тибқи ин м. 2 Қонуни мазкур, даромад – 

афзоиши манфиати иқтисодии давраи ҳисоботӣ дар шакли воридшавӣ ё 

зиёдшавии дороиҳо ё худ камшавии уҳдадориҳо мебошад, ки сармояи 

саҳомии бо ҳиссагузориҳои соҳибмулкон вобастаро афзун мегардонад. 

Тавре мебинем, ин мафҳум ба мафҳуми дар Кодекси андоз додашуда 

монанд мебошад. Зимнан қисми асосии даромадҳо «даромадҳо аз 

намудҳои фаъолияти муқаррарӣ» ба ҳисоб меравад, ки дар худ даромадро 

аз фурӯши молу маҳсулот ва воридоте, ки бо иҷрои корҳо ва расонидани 

хизматҳо алоқаманд мебошад, ташкил медиҳанд. Азбаски маълумот оид 

ба даромади фурӯш дар баробари андоз аз фоида, инчунин объекти 

андозҳои дигарро (аз ҷумла андоз аз арзиши иловашуда) низ ташкил 

медиҳад, пас хулоса баровардан мумкин аст, ки бо роҳи дохил кардани 

маълумоти таҳрифшуда оид ба даромадҳо ё хароҷотҳо метавонад на 

танҳо саркашӣ аз супоридани андоз аз фоида, балки дигар андозҳо низ 

содир карда шавад. Тибқи Қонуни мазкур, таҳти хароҷот – камшавии 

манфиати иқтисодӣ дар давраи ҳисоботӣ дар шакли хориҷшавӣ ё 

камшавии дороиҳо ё худ зиёдшавии уҳдадориҳо фаҳмида мешавад, ки ба 

камшавии сармояи саҳомии бо ҳиссагузориҳои соҳибмулкон новобаста 

оварда мерасонад. Дар ин ҳол, дар муқоиса бо даромадҳои ташкилот, 

қисми асосии хароҷотҳоро хароҷотҳое ташкил медиҳанд, ки бо тайёркунӣ 

ва фурӯши маҳсулотҳо, иҷрои корҳо ва расонидани хизматҳо алоқаманд 

мебошанд. Аз мафҳуми мазкур дида мешавад, ки хароҷотҳо – ин на танҳо 

хароҷоте мебошанд, ки ба арзиши аслии маҳсулотҳо дохиланд. 

 
206 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011, № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
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Ин ҷо бояд диққати махсус ба таҳлили “номгӯи асоноди муҳосибӣ, 

маълумоти таҳрифшуда ва тартиби ворид намудани он ба асноди 

муҳосибавӣ» дода шавад.  

Вазъи ҳуқуқии «асноди муҳосибӣ» бошад, дар Қонуни ҶТ “Дар бораи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011 

таҳти №702» ба таври мушаххас муайян шудааст207.  

Дар м. 292 КҶ  ҶТ мавҷуд набудани номгӯи ҳуҷҷатҳо, ки бояд ба 

мақомоти андоз пешниҳод карда шаванд ва тавсифи муфассали 

маълумоти таҳрифшуда, наметавонад ҳамчун шаҳодати мамнуияти 

номуайянии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ баҳо дода шавад. Баҳодиҳии дараҷаи 

муайянии мафҳумҳои дар қонун пешбинишуда бояд бо назардошти на 

танҳо матни худи қонун, ифодаҳои дар он истифодашуда, балки мавқеи 

онҳо дар низоми муқаррароти меъёрӣ (таҷриба) амалӣ карда шавад. Дар 

ин ҳол, бояд на танҳо меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ, балки 

қонунгузории андоз ва қонунгузории баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ, ки м. 292 КҶ ҶТ бевосита ба он ҳавола менамояд, ба 

инобат гирифта шаванд. 

Таҳти мафҳуми «асноди муҳосибавӣ» бояд ҳама гуна ҳуҷҷатҳои бо 

қонунгузории соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ва 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда пешбинигардида фаҳмида 

шавад, ки барои ҳисоб ва пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо ҳамчун асос 

хизмат менамоянд. Ба чунин ҳуҷҷатҳо, алалхусус инҳо бояд мансуб 

дониста шаванд: иқтибос аз китоби фурӯш, аз китоби қайди даромаду 

хароҷоти амалиёти хоҷагӣ, нусхаи дафтари ҳисобнома-фактураҳои 

гирифташуда ва додашуда, ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯйи пардохтҳои 

авансӣ ва варақаҳои (ведомостҳои) ҳисоббаробаркунӣ, маълумотномаҳо 

 
207 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011 – № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
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оид ба маблағҳои андози пардохтгардида, ҳисоботҳои солона, ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи ҳуқуқ ба имтиёзҳои андозӣ ва ғайраҳо. 

Лекин ногуфта намонад, ки номгуи ҳуҷҷатҳои овардашуда нопурра 

мебошанд, яъне дигар ҳуҷҷатҳо низ ба асноди муҳосибӣ дохил мешаванд, 

ки манбаи ҳисобу пардохти андозҳо ва ё пардохтҳо шуда метавонанд.  

Баъзе муаллифон номгӯи дигар ҳуҷҷатҳои зикршударо нопурра 

меҳисобанд ва ба он дигар ҳуҷҷатҳоро илова менамоянд. Чунончи, ба 

андешаи А.Н. Караханов ба ин номгӯй бояд ҳуҷҷатҳои зерин илова карда 

шавад: иқтибосҳо аз тавозуни муҳосибӣ, ҳисоббаробаркунии пардохтҳои 

мунтазам, тавозуни муҳосибӣ, ҳисобот оид ба даромад ва зиён208. 

Ба андешаи Н.В. Данилов бошад, ба ҳуҷҷатҳое, ки дар боло номбар 

шудаанд, бояд танҳо ҳисоботи муҳосибӣ илова карда шавад, дар ин ҳол, ӯ 

мавқеи олимон ва ҳуқуқшиносонро, ки тибқи он, ба «дигар ҳуҷҷатҳо» 

набояд санадҳои қабулу супурди иҷрои корҳо, ҳисоботҳо ва бевосита 

шартномаҳо мансуб дониста шаванд, ҷонибдорӣ менамояд209. 

Ба андешаи мо, хулосаҳои муҳақиқон дигар ҳуҷҷатҳоро, ки қонун 

муқаррар накардааст, пурра инъикос намекунанд, чунки шартномаҳои 

ҳуқуқӣ-гражданӣ ва санади қабулу супурди иҷрои корҳо ва ҳисоботҳоро 

беасос истисно менамоянд. Ин санадҳои номбаршударо бояд ба зумраи 

дигар ҳуҷҷатҳо ворид намуд, зеро ки он манбаи асосии муқаррар кардани 

даромад ва ё хароҷот шуда метавонанд. Тавре ки мо дар боло қайд 

кардем, андозҳо ва ё пардохтҳо аз даромадҳо бо дарназардошти 

хароҷотҳо муайян гардида, пардохт мегарданд.  

Дар баробари дигар ҳуҷҷатҳо, ки ҳуҷҷатҳои аввалия ва ҳуҷҷатҳои 

баҳисобгирии андоз мутобиқи м. 78 Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон намебошанд, метавон шартномаҳои ҳуқуқӣ-гражданӣ мансуб 

дониста шаванд. Дар баъзе ҳолатҳо шартнома ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, 

 
208 Караханов АН. Изменения в законе о налоговых преступлениях: вопросы практики 
правоприменения // Уголовное право. – 2005. – N1. – С. 28-30. 
209 Данилов Н.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации: 
автореферат дисс. канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 19. 
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ки тартиби андозбандиро муайян менамояд ва бинобар ин, истисно 

намудани он аз рӯйхати ҳуҷҷатҳое, ки бо ёрии онҳо ҷинояти мазкур содир 

шуда метавонад, нодуруст мебошад.  

Мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011 № 702 тамоми ҳуҷҷатҳои 

муҳосибӣ ба қисмҳои зерин ҷудо шудаанд: 1) ҳуҷҷатҳои аввалияи 

баҳисобгирӣ: тамоми амалиёти хоҷагидорӣ, ки ташкилот онро анҷом 

медиҳад, бояд бо ҳуҷҷатҳои дахлдор ба расмият дароварда шаванд. Ин 

ҳуҷҷатҳо ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирӣ буда, дар асоси онҳо 

баҳисобгирии муҳосибӣ сурат мегирад (ҳуҷҷатҳои хазинавӣ ва бонкӣ, 

фармоишҳои пардохтӣ, ордерҳои даромаду хароҷоти хазинавӣ, расидҳои 

онҳо, ҳисобнома-фактураҳо ва ғ.); 2) феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ: 

феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ бо мақсади сари вақт танзим намудан 

ва андӯхтани иттилооти дар ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирӣ қабулгашта 

барои инъикос кардан дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ пешбинӣ шудааст. Феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ дар шакли 

китоби махсус дар варақаҳои алоҳида ва дигар ҳомилҳои электронӣ сабт 

мешавад; 3) ҳисоботи молиявӣ: ҳисоботи молиявӣ маълумотро дар бораи 

ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолият ва тағйироти вазъи молиявии 

ташкилотҳо, ки мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ва ё миллӣ тайёр 

карда шудаанд, дар бар мегирад (тавозуни муҳосибӣ, ҳисобот оид ба 

фоидаву зиён, хулосаи аудитории ба он замима гардида). Ташкилотҳо 

уҳдадоранд, ки барои ҳар як давраи ҳисоботӣ ҳисоботи солонаи молиявӣ 

ва фосилавиро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ё миллӣ тартиб 

диҳанд. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми дидаю дониста таҳриф сохтан ва ё пинҳон 

намудани ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирӣ ва феҳристи баҳисобгирии 

муҳосибӣ, ташаккули ҳисоботи молиявӣ нодуруст ба амал меояд, ба он 
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маълумоти бардурӯғ дохил карда мешавад, ки ба пардохт нагардидани 

андозҳо (пардохтҳо) оварда мерасонад. 

Ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар боло ишорашударо ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ном 

бурда метавонем, аммо онҳо шартномаи ҳуқуқӣ-гражданиро фаро 

намегиранд, ки таҳриф сохтани мазмуни он ба саркашӣ аз супоридани 

андозҳо оварда мерасонад. Ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии аввалияро, ки дар 

асоси он тартиб дода шудаанд, на ҳама вақт бардурӯғ номидан мумкин 

аст, чунки ҳангоми бастани шартномаи сохта онҳо пурра он тағйироти 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳоро, ки мутобиқи шакли шартнома ба амал омадааст, 

инъикос менамоянд. Ба ибораи дигар, ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирӣ 

ҳама вақт дар муносибат ба шартномаи ҳуқуқӣ-гражданӣ 

дуюминдараҷаанд. 

Тамоми амалиётҳои хоҷагидорие, ки аз тарафи ташкилот гузаронида 

мешаванд, бояд бо ҳуҷҷатҳои асосноккунанда (сафедкунанда), ки дар 

асоси онҳо баҳисобгирии муҳосибӣ пеш бурда мешавад, ба расмият 

дароварда шаванд. Тавре мушоҳида мешавад, амалиёти хоҷагидорӣ ҳама 

вақт дар муносибат ба ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, ки онро ба расмият 

медароранд, аввалиндараҷа мебошад. Маълум аст, ки шакли ҳуқуқии 

амалиёти хоҷагидорӣ – шартномаи ҳуқуқӣ-гражданӣ мебошад. Ба асноди 

муҳосибӣ, ки ҳуҷҷатҳои аввалия ва ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии андоз 

мебошанд, шартномаҳои ҳуқуқӣ-гражданӣ мансуб дониста мешаванд. 

Ҳамин тариқ, дар баъзе ҳолатҳо шартнома ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, 

ки тартиби андозбандиро муайян менамояд ва бинобар ин, истисно 

намудани он аз рӯйхати ҳуҷҷатҳое, ки бо ёрии онҳо ҷинояти мазкур содир 

шуда метавонад, нодуруст мебошад. Бинобар гуфтаҳои боло ва бо 

дарназардошти таснифоти ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии дар Қонуни 

баҳисобгирии муҳосибӣ додашуда мо чунин мешуморем, ки таҳти  

«асноди муҳосибӣ» ҳама ҳуҷҷатҳои барои ҳисоб кардан, нигоҳ доштан ва 

супоридани андозҳо ва пардохтҳо заруриро, ки Кодекси андози ҶТ ва 
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дигар қонунҳо пешбинӣ намудаанд, фаҳмида шавад. Ба инҳо дохил 

мешавад: 

– ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирии муҳосибӣ вобаста ба амалиётҳои 

хоҷагие, ки шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳад ва асоси пеш бурдани амалиёти 

баҳисобгирӣ мебошанд (ҳуҷҷатҳои кассавӣ ва бонкӣ, супоришномаҳои 

пардохтӣ, ордерҳои даромаду хароҷотҳои кассавӣ, расиди онҳо, ҳисоб-

фактура); 

– феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ, ки барои ба як низом даровардан 

ва ҷамъ кардани иттилооте, ки дар ҳуҷҷатҳои ибтидоии барои 

баҳисобгирӣ қабулшуда мавҷуданд ва дар суратҳисобҳои баҳисобгирӣ ва 

дар ҳисоботи баҳисобгирӣ инъикос ёфтаанд: китобҳо, маҷаллаҳо, 

варақаҳо, варақаҳои ҷамъбастӣ, ведемостҳо ва ғ.  

– ҳисоботи муҳосибӣ – низоми ягонаи маълумот дар бораи молу мулк 

ва вазъи молиявии корхона ва натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии он, ки дар 

асоси баҳисобгирӣ тартиб дода шудааст: тавозун, ҳисобҳо дар бораи 

фоида ва зарар, замимаҳои он, хулосаи аудитор, рӯйхати фаҳмондадиҳӣ, 

ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи қонунгузории андоз барои гирифтани 

имтиёзҳои андоз (иқтибос аз тавозун, иқтибос аз дафтари фурӯш, иқтибос 

аз дафтари даромад ва хароҷот ва амалиёти хоҷагӣ, нусхаи маҷаллаи 

ҳисоб-фактураи қабулшуда ва додашуда – аз ҷониби андозсупорандагон 

барои озод кардан аз андоз аз арзиши иловашуда пешбинӣ шудааст); 

– шартномаҳои ҳуқуқӣ-гражданӣ, санадҳои корҳои иҷрошуда ва 

ҳисоботҳо, ки дар асоси онҳо ҳуҷҷатҳои ибтидоии баҳисобгирӣ тартиб 

дода мешаванд.   

Масъалаи маълумоти таҳрифшуда диққати олимонро ба худ ҷалб 

намудааст. К.В. Чемиринский чунин қайд мекунад, ки таҳти маълумоти 

таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот бояд маълумоте фаҳмида шавад, 

ки дар асноди муҳосибавӣ ё декларатсияи андоз ба воқеият 

мувофиқатнакунанда ё нопурра (ё дохил накардани маълумоти воқеӣ) 
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фаҳмида шавад, ки ҳангоми ташаккули манбаи андозбандишаванда 

аҳаммият доранд210. Дар ин ҳол, шахси дохилкунандаи таҳрифот бояд 

хусусияти зиддиҳуқуқии ҳаракатҳои худро дарк намояд. Ақидаи 

муаллиф  аҳаммияти муҳим дорад, чунки дар таҷриба ҳолатҳое вохӯрда 

мешаванд, вақте ки андозсупорандагон мазмуни ягон меъёри андозро 

нодуруст мефаҳманд ва аз ин лиҳоз, манбаи андозбандишавандаро кам 

нишон медиҳанд. Гузашта аз ин, саркашӣ аз супоридани андозҳо ҳамеша 

дар шакли қасд, яъне дидаю дониста ҷой дорад. Дар робита ба чунин 

ҳолатҳо бояд қайд кард, ки «маълумоти дар натиҷаи тавзеҳоти баҳсноки 

табиати ҳуқуқии фактҳои алоҳида, ки ба ҳисоб кардани андозҳо таъсир 

мерасонанд, инчунин дар натиҷаи тафсири санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

амалкунанда, пешниҳодшуда, бахусус, дар ҳолате ки баҳси ниҳоӣ аз 

тарафи суд ҳал мегардад, таҳрифшуда ҳисобида намешавад». 

Ба андешаи А.М. Тимофеев бошад, таҳти маълумоти таҳрифшуда аз 

будаш кам  нишон додани андозаи стандартӣ, иҷтимоӣ, молумулкӣ, 

маблағҳои нигоҳдошташуда, ки аз даромади андозбандишаванда ба 

вуҷуд меоянд, фаҳмида мешавад211. Ақидаи олим каме маҳдуд мебошад, 

зеро ки дар  маълумоти таҳрифшуда дар баробари кам нишон додани 

даромад боз зиёд нишод додани хароҷот ва ё мақсади асосии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо бояд дида шавад. Баъдан, дар пешниҳоди олим 

маблағҳои нигоҳдошташуда оварда шудааст.  Ҳама гуна маблағҳо ё молу 

мулки дар муомилот қарордошта манбаи андозбандишаванда эътироф 

мешаванд.  Аз ин лиҳоз, ба фикри мо, ақидаи мазкурро 

умумиэътирофшуда шуморидан баҳсталаб мебошад.  

К.Х. Солиев қайд мекунад, ки маълумот он гоҳ таҳрифшуда 

эътироф карда мешавад, ки агар онҳо ба ҳақиқати ҳол мувофиқ 

набошанд, яъне онҳо тағйир дода шудаанд ва нисбат ба ҳаҷми даромад, 

 
210 Чемиринский К.В. Ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций (уголовно-
правовые и криминологические проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. – Кисловодск, 2000. - С. 58.  
211 Тимофеев М.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук – Челябинск, 2010. - С. 80. 
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хараҷот ва имтиёзҳое, ки дар вақти ҳисоб кардани андоз ба назар 

гирифта мешаванд, мувофиқат намекунанд212. Ақидаи олим ба таври 

умумӣ пешниҳодшуда мебошад, яъне тамоми тағйиротҳо ба эъломияи 

андоз ё асноди муҳосибавӣ дар вақти андозситонӣ ба назар гирифта 

мешаванд. Дигар ин ки олим маълумотҳоеро, ки аз истифодаи 

ғайриқонунии имтиёзҳои андозсупорӣ ба вуҷуд меоянд ва ба асноди 

муҳосибӣ ё эъломияи андоз ворид мешаванд, ба маълумоти таҳрифшуда 

дохил намудааст. Ин пешниҳод нисбати ақидаи Тимофеев А.М. 

пурратар ва қобили қабул мебошад.  

Ба ақидаи мо, маълумоти таҳрифшуда ҳамчун маълумоте бояд фаҳмида 

шавад, ки андозсупоранда барқасдона ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи 

андоз бо мақсади кам нишон додани даромад ё зиёд нишон додани хароҷот 

ворид менамояд. Ҳама гуна маълумоте, ки дар натиҷаи таҳлили нодурусти 

меъёрҳои қонунгузорӣ ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид 

мешаванд, ё шахс қасдан барои ҳимояи манфиати қонунии худ ин 

маълумотҳоро ворид менамояд, инчунин қасди содир кардани саркашӣ дар 

он дида намешавад, ба ягон ваҷҳ бояд маълумоти таҳрифшуда эътироф 

намешаванд, чунки андозсупоранда маълумоти таҳрифшударо фақат бо 

мақсади саркашӣ аз супоридани андоз ворид кардааст. Гузашта аз ин, 

меъёрҳои Кодекси ҷиноятӣ  бояд  дақиқан мутобиқи матни он фаҳмида 

шавад. Дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда маълумоти таҳрифшуда танҳо бо 

роҳи ба асноди муҳосибавӣ ё декларатсияи андоз ворид намудани 

маълумоти бардурӯғ, нодуруст ва ё дидаю дониста сохтакорикардашуда ё бо 

роҳи дигар пинҳон намудани дигар объекти андозбандишаванда баҳо дода 

мешавад, аммо тамоман таҳлил намешавад. Ин ҳолатро судҳо бо 

муқаррарроти диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ баҳо медиҳанд213.    

 
212 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006 – С. 649 
213 Парвандаи ҷиноятии № 1–19/21 // Бойгонии суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе; Парвандаи 

ҷиноятии № 1–40/116 // Бойгонии суди ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе 
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Роҳҳои ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ба асноди 

муҳосибавӣ ё эъломияи андоз бояд дуруст таҳлил карда шавад, зеро ки 

ҳангоми дидаю дониста таҳриф ворид намудан ба ин ҳуҷҷатҳо пардохт 

накардани андоз ба вуҷуд меояд.  Дидаю дониста дохил намудани 

маълумоти таҳрифшуда дар се марҳилаи мухталифи ташаккули ҳисоботи 

молиявӣ ба амал омада метавонад:  

1) дар марҳилаи тартибдиҳии ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии аввалия;  

2) дар марҳилаи ташаккули феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ;  

3) дар марҳилаи тартибдиҳии ҳисоботи молиявӣ,  

Лекин ҳаминро бояд қайд кард, ки дар кадом марҳила дохил 

гардидани маълумоти бардурӯғ (таҳрифшуда) барои бандубасти 

кирдори таҳқиқшаванда аҳаммият надорад. 

1) Дар марҳилаи тартибдиҳии ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии аввалия. 

Тибқи м. 91 КА ҶТ214, андозсупорандагон уҳдадоранд баҳисобгирии 

даромаду хароҷоти худро дар асоси маълумоти бо ҳуҷҷатҳо тасдиқшуда 

барои давраҳои ҳисоботии дахлдор бо истифода аз усули баҳисобгирии 

муқаррарнамудаи Кодекси андоз ба роҳ монанд. Баҳисобгирии муҳосибӣ – 

низоми ягонаи ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ, ҷамъбасти иттилоот дар бораи молу 

мулк, дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармояи ташкилот, ки аз рӯйи шаклҳои 

муқарраршуда тартиб дода шудаанд215. Дар қисми зиёди парвандаҳои 

ҷиноятии аз тарафи мо омӯхташуда, ки тибқи м. 292 КҶ ҶТ оғоз шудаанд, 

саркашӣ аз супоридани андозҳо аз дохил намудани маълумоти таҳрифшуда 

ба ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирии муҳосибӣ оғоз гардидааст. Зимнан дар 

аксари мавридҳо ҳуҷҷатҳои аввалия ё тамоман тартиб дода нашудаанд, ё ин 

ки ҳуҷҷатҳои қалбакӣ тартиб дода шудаанд, ки пас аз хотимаёбии амалиёти 

хоҷагидорӣ дарҳол нобуд гардидаанд. 

2) Дар марҳилаи тартиб додани феҳристи баҳисобгирии муҳосибӣ. 

 
214 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021, № 1844  [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 23.02.2022 с.). 
215 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011 – № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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Сатҳи дигари (дуюми) ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ феҳристҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ мебошанд. Ҳамчун қоида, таҳрифсозии маълумот дар феҳристҳои 

баҳисобгирӣ пас аз таҳрифсозии иттилоот дар ҳуҷҷатҳои аввалия мегузарад. 

Аммо ҷиноят инчунин аз дохил кардани маълумоти таҳрифшуда бевосита ба 

феҳристҳои баҳисобгирӣ оғоз гардида метавонад. 

3) Дар марҳилаи тартибдиҳии ҳисоботи молиявӣ. Ҳисоботи молиявӣ 

сатҳи сеюми ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ мебошад, ки маҷмуи маълумотро оид ба 

ҳолат ва натиҷаи фаъолияти молиявии ташкилотҳо дар асоси нишондодҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ ё миллӣ дар бар 

мегирад. Маълумоти таҳрифшуда ба ҳисоботи муҳосибӣ аз феҳристҳои 

баҳисобгирӣ мегузарад. Умуман, таҳрифот метавонад аз дохил гардидани 

маълумоти бардурӯғ ба ҳисоботи муҳосибӣ оғоз шавад, аммо, бинобар 

сабаби ҳангоми аз тарафи мақомоти андоз гузаронидани санҷиши камералӣ 

осон будани ошкоркунии ин омилҳо, чунин ҳолатҳо кам вохӯрда мешаванд. 

 Дар охир ба хулосањои зерин омадан мумкин аст: 

1. Асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) гуфта ҳуҷҷатҳои аввалияи 

баҳисобгирии муҳосибӣ, сиёсати баҳисобгирӣ, нақшаи ҳисобҳо, ҳисоботи 

молиявӣ, шартномаҳо ва ҳуҷҷатҳои дигари марбути баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва тартиб додани ҳисоботи молиявии ташкилотҳо фаҳмида мешавад. 

Эъломияи андоз бошад, дар худ аризаи хаттии андозсупорандаро оид ба 

объектҳои андозбандӣ, даромадҳои бадастоварда ва хароҷотҳои анҷомдода, 

оид ба сарчашмаҳои даромад,  манбаи андоз, имтиёзҳои андозӣ, оид ба 

маблағи андози ҳисобшуда ва (ё) дигар маълумоте, ки барои ҳисоб намудан 

ва пардохт кардани андоз асос мебошанд, ташкил дода, аз рӯйи шакле, ки 

мақоми ваколатдори давлатӣ муайян менамояд, аз ҷониби андозсупоранда ба 

мақомоти андози маҳалли баҳисобгирии он дар муҳлати барои пардохти 

андоз муқарраршуда пешниҳод карда мешавад. 

2. Роҳҳои ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ин ба кадом тарзе 

набошад, ба асноди муҳосибавӣ ё декларатсияи андоз тағйирот даровардан, 

инчунин бо роҳҳои дигар пинҳон кардани дигар объектҳои 
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андозбандишаванда мебошад, ки боиси камомади маблағи пардохти андоз 

мегардад. Ин роҳҳо метавонанд бо якчанд ҳаракатҳои бо ҳам монанд, ки 

метавонанд оқибати як кирдор (яъне саркашӣ)-ро ба бор оварда, миқдори 

калон ё махсусан калонро ташкил медиҳад. Ба таври дигар, роҳҳои ворид 

намудани маълумотҳои таҳрифшуда аслан бо тарзҳои содиршавии 

ҷиноятҳои андозӣ муайян карда мешаванд, ки ин масъаларо дар саҳифаҳои 

минбаъда мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод.    

3.  Маълумоти таҳрифшуда гуфта ҳама гуна маълумоте фаҳмида 

мешавад, ки андозсупоранда барқасдона ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи 

андоз бо мақсади кам нишон додани даромад ё зиёд нишон додани хароҷот 

ворид менамояд. Ҳама гуна маълумоте, ки дар натиҷаи таҳлили нодурусти 

меъёрҳои қонунгузорӣ ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид 

мешаванд, ё шахс қасдан барои ҳимояи манфиати қонунии худ ин 

маълумотҳоро ворид менамояд, инчунин қасди содир кардани саркашӣ дар 

он дида намешавад, ба ягон ваҷҳ бояд маълумоти таҳрифшуда эътироф 

нашавад, чунки андозсупоранда маълумоти таҳрифшударо фақат бо мақсади 

саркашӣ аз супоридани андоз ворид кардааст. Гузашта аз ин, меъёрҳои 

Кодекси ҷиноятӣ  бояд  дақиқан мутобиқи матни он фаҳмида шавад.  

4. Даромад дар қонунгузории ҶТ ба монанди КА ҶТ216, Қонуни 

баҳисобгирии муҳосибавӣ ва ҳисоботи молиявӣ217 ва КГ ҶТ218 даромадро ба 

тарзҳои гуногун муайян кардаанд. Аммо, ба ақидаи мо, КА ҶТ мушаххас ва 

муфассал мебошад, яъне даромад ин ҳама намуди даромад ва подошпулиҳо 

дар шакли пулӣ, моддӣ ва ғайримоддии ба манфиати андозсупоранда 

пардохтшаванда, инчунин, манфиатҳои дигари гирифтаи андозсупоранда, ба 

истиснои даромадҳое, ки аз андоз аз даромад озод карда шудаанд, даромади 

умумии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дониста мешаванд (даромадҳо аз 

 
216 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021, № 1844  [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 23.02.2022 с.). 
217 ҚҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011 № 702 [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
218 Кодекси граждании ҶТ аз 30 июни соли 1999, № 803. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 27.02.2022 с.). 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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фаъолияти соҳибкорӣ, даромадҳо дар шакли музди меҳнат, ҳама гуна 

даромадҳои дигар аз фаъолияте, ки кори кироя ё фаъолияти соҳибкорӣ 

намебошад ва ғ.). Мушаххаснокии онро чунин меҳисобем, ки КА ҶТ ибораи 

“Ҳама намуди даромад ва подошпулиҳо дар шакли пулӣ, моддӣ ва 

ғайримоддӯ»-ро пешбинӣ кардааст. Яъне дар умум ҳама шакли даромадро 

дар назар дорад, ки аз он андоз ситонида мешавад. Ва бо муқаррароти м.292 

КҶ ҶТ рост меояд. Дигар ин ки КА ҶТ ду истилоҳро ба як маъно, яъне 

мафҳуми фоида тавассути даромад ва даромад бошад, тавассути фоида, 

тавсиф менамояд. Моддаи 397 КА ҶТ муқаррар карааст, ки истилоҳи «андоз 

аз фоида», ки қаблан дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба андоз истифода 

шудааст, минбаъд ҳамчун «андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ» дониста 

мешавад.  Хароҷот бошад ин камшавии манфиати иқтисодӣ дар давраи 

ҳисоботӣ дар шакли хориҷшавӣ ё камшавии дороиҳо ё худ зиёдшавии 

уҳдадориҳо мебошад, ки ба камшавии сармояи саҳомии бо ҳиссагузориҳои 

соҳибмулкон новобаста оварда мерасонад, мебошад, яъне тамоми масрафоте, 

ки аз ҳисоби ташкилот хориҷ мешавад, бояд фаҳмида шавад. Зеро он ҳангоми 

андозбандӣ пурра ба назар гирифта мешаванд. 

Эъломияи андоз бошад, ин ҳуҷҷати расмиест, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби андозсупоранда ба 

мақомоти андози маҳалли баҳисобгирии он на дертар аз санаи 15-уми моҳи 

баъд аз давраи андоз пешниҳод карда мешавад (м. 320 КА ҶТ).  

 Саркашӣ аз супоридани андозҳо ин бо роҳи дигар пинҳон доштани 

объектҳои андозбандишаванда мебошад. 

 Ба объектҳои андозбандишаванда минтақаи замин, муомилот бо 

қоғазҳои қиматнок, фоидаи соф, даромад аз фаъолияти биржавӣ ва ғайра 

дохил мешаванд. Пинҳон кардани ин объектҳо дар он ифода мегардад, ки дар 

ҳуҷҷатҳои дахлдор онҳо қайд карда намешаванд ё ин ки дар ҳуҷҷатҳо 

нисбати онҳо маълумоти бардурӯғ нишон дода мешавад. Ин ҳолатҳо бо 

чунин роҳҳо содир карда мешаванд: 

− ба ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ дохил кардани маълумоти баръало 
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таҳрифшуда оид ба дигар нишондиҳандаҳо, ки ба даромадҳо ва хароҷотҳо 

мансуб нестанд. (тавре дар таҳрири амалкунандаи м. 292 КҶ ҶТ зикр 

мегардид – «дигар объектҳои андозбандишаванда»), ки ба ҳисоб кардани 

манбаи андозбандишаванда таъсир мерасонад. Ба инҳо метавонад маълумот 

дар бораи арзиши баъзе молҳо, корҳо, ҳизматрасониҳо, дигар объектҳо 

(масалан, ҳангоми ҳисоб кардани аксизҳо, андоз аз молу мулки корхона ва 

ғ.), тавсифи ҷисмии баъзе объектҳо (масалан, андозаи қитъаи замин ҳангоми 

ҳисоби андози замин ва ғ.), тавсифи шуморавии баъзе объектҳо (масалан, 

шумораҳои мизҳо ва автоматҳои бозикунӣ ҳангоми ҳисоби андоз аз тиҷорати 

бозӣ ва ғ.) мансуб дониста шаванд.; 

− дидаю дониста дохил намудани маълумоти таҳрифшуда ба ҳисобҳои 

(эъломияҳои) андоз вобаста ба меъёри андозҳо, имтиёзҳо ва ғайра; 

− тамоман пешниҳод накардани ҳисоботи муҳосибӣ ё андозӣ бо 

мақсади саркашӣ аз супоридани андозҳо.;  

− ба ҳисоботи муҳосибӣ ва андоз дохил кардани маълумоти саҳеҳ, вале 

амалан насупоридани маблағҳои ҳисобшудаи андозҳо ҳангоми мавҷуд 

будани қасди саркашӣ аз супоридани андозҳо. Ин намуди саркашӣ аз ҳама 

душворошкоршаванда ва душворисботшаванда мебошад. Сухан дар хусуси 

ҳолатҳои қасдан камкунии бақияи маблағҳои пулӣ дар ҳисоби 

андозсупоранда меравад (тавассути интиқоли маблағҳои пулӣ ба ҳисоби 

пардохти қарордодҳои қалбакӣ бо шартҳои пешпардохт; расонидани кумаки 

беподош ба дигар корхонаҳо; гузоштани маблағҳои пулӣ ба дороиҳои суст 

фурӯхташаванда ва ғ.).  

Дар сурати нокифоя будани маблағ дар ҳисоби андозсупоранда, 

супоришномаи пешниҳодкардаи ӯ оид ба пардохти андоз аз тарафи бонк танҳо 

ҳангоми ба ҳисоби ӯ ворид гардидани маблағҳои пулӣ иҷро карда мешавад. 

Барои сари вақт аз тарафи андозсупоранда иҷро накардани уҳдадориҳо 

оид ба супоридани андозҳо бояд пеня219 ҳисоб карда шавад. Дар ҳолати 

 
219 Пеня маблағе мебошад, ки ҳангоми ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳо дар шакли фоиз 
ситонида мешавад.  
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нокифоя будани маблағҳои пулӣ дар ҳисоби ташкилоти қарздор 

мавҷудбуда, мақомоти андоз метавонад ситонишро аз ҳисоби молу мулки 

ӯ анҷом диҳанд. Ҳангоми нокифоя будани молу мулк барои иҷрои 

уҳдадориҳо аз рӯйи андозҳо, маблағи бақия қарзи беэътимод эътироф 

гардида, тибқи тартиби муқаррарнамудаи м.187 Кодекси андоз аз ҳисоб 

бароварда мешавад. Ин падидаи паҳншуда мебошад, аксарияти ба ном 

«ширкатҳои якрӯза»220 ба ҳамин тарз амал мекунанд. Қонунгузории андоз 

барои чунин ҳаракатҳо ягон чораи ҷавобгарӣ пешбинӣ наменамояд. 

Аммо дар сурати муқаррар гардидани қасди саркашӣ аз супоридани 

андозҳо чунин ҳаракатҳо тибқи м. 292 КҶ ҶТ бандубаст шуда метавонанд.  

Хулоса, дигар объектҳое, ки аз онҳо бояд андоз ситонида шаванд, он 

объектҳое дар назар дошта мешаванд, ки воситаи асосии пешбарандаи 

фаъолияти ташкилот мебошанд ва онҳо барои ба даст овардани даромад 

ва хароҷот ёрирасон мебошанд.  

Бо роҳи дигар пинҳон кардани объектҳое, ки аз онҳо андоз ситонида 

мешаванд, ба ақидаи мо, ин дар рӯйхат ворид накардан, кам нишон 

додани андоза ва ё шумораи объектҳое, ки аз онҳо бояд андоз ситонида  

шавад, дар номи дигар субъектон гузаронидан ва нигоҳ доштани онҳо ва 

инчунин содир кардани дигар кирдорҳо нисбати онҳо, ки боиси саркашӣ 

аз супоридани андозҳо мегардад, мебошад. 

 Дигар унсури таркибии диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ ин миқдори 

саркашӣ аз супоридани андозҳо мебошад, ки бояд миқдори «калон» ва 

«махсусан калон»-ро  ташкил диҳад.  

Барои ба вуҷуд омадани ҷавобгарии ҷиноятӣ на танҳо дидаю дониста 

саркашӣ кардан аз супоридани андозҳо (пардохтҳо), балки саркашӣ ба 

миқдори калон ва ё махсусан калон зарур аст. 

 
220 Ширкатҳои якрӯза - ташкилотҳое, ки танҳо бо мақсади саркашӣ аз пардохти андоз ва (ё) пардохтҳо, 

инчунин дигар амалиёти қаллобӣ таъсис дода мешаванд. Ин ширкатҳо пудратчиёне мебошанд, ки 

фаъолияти худро танҳо «дар рӯи қоғаз» мегузаронанд. Чун қоида, ягона натиҷаи кори онҳо кам кардани 

андоз барои шарикони қонунии худ ё аз худ кардани маблағҳои давлатӣ мебошад. 
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Чунончи, дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ чунин ҳисобида мешавад, ки 

қонунгузор истилоҳи «миқдор»-ро истифода бурда, зиёни бевоситаи 

иқтисодиро ифода менамояд, ки бисёртар аз рӯйи арзиши пулии 

предметҳои ҷиноят баҳо дода мешавад. Зиёни бевоситаи иқтисодӣ барои 

дақиқияти бандубаст, яъне андозагирии мушаххаси арзиши предметҳои 

ҷиноят, мувофиқи мақсад мебошад, ки маҳз дар шакли миқдор ифода 

карда шавад221. Ҳамин тавр, миқдори саркашӣ аз супоридани андозҳо, аз 

як тараф, предмети ҷиноят – андози насупоридашударо тавсиф менамояд, 

аз тарафи дигар, он зиёни моддиеро нишон медиҳад, ки ба давлат 

(ҷамъият) дар намуди ғайриқонунӣ нигоҳ доштани андозҳо аз ҷониби 

андозсупорандагон расонида мешавад.  

Дар эзоҳи м. 292 КҶ ҶТ зикр шудааст, ки саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ҳангоме ба миқдори калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар 

маблағи андозҳо супориданашуда аз бист ҳазор нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо бештар бошад. Дар таҷриба ҳолатҳои ҳисобкунии андозҳои 

насупоридашуда боиси мушкилиҳои зиёд мегардад, чунки баъзан миқдори 

маблағи насупоридашуда аз рӯйи ягон намуди андоз, ки ба маблағи умумӣ 

дохил мешавад, аз бист ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд намебошад 

ва бинобар ин, он ҷиноят эътироф шуда наметавонад. 

Мувофиқи мақсад аст, ки дар баробари муқаррар кардани миқдори 

калон ё махсусан калон  ҳиссаи андозҳо ва пардохтҳои насупоридашуда 

бояд дар доираи маблағи он андозҳо ва пардохтҳое муайян карда шавад, 

ки андозсупоранда уҳдадор буд барои давраи баррасишавандаи андоз 

супорад. Мавқеи муаллифон, ки тибқи он ҳиссаи андозҳо ва пардохтҳои 

насупоридашуда бояд танҳо ба маблағи он андозҳо ва пардохтҳое муайян 

карда шавад, ки аз рӯйи онҳо ҳолати насупоридан ошкор шудааст, ба ягон 

меъёри ҳуқуқ асос намеёбад, балки ба он ҳолат такя мекунад, ки давраҳои 

 
221 Курс уголовного права в 5 томах. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении / Под ред. Г.Н. 
Борзенкова и В.С. Комиссарова. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. - С. 118. 
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андозӣ ва муҳлатҳои пардохт аз рӯйи ҳар як намуди андоз гуногун 

мебошад.   

Мо бо пешниҳоди Р.В. Дубровский дар робита ба он ки ҳангоми 

муайян намудани миқдори саркашӣ аз супоридани андозҳо бояд аз 

баҳисобгирии ҳиссаи андозҳо ва давраи ниҳоӣ, ки дар доираи он андозҳои 

насупоридашуда ба инобат гирифта мешаванд, даст кашид222, розӣ 

ҳастем, чунки қоидаи мазкур ба ягон меъёри ҳуқуқ асос намеёбад ва ба 

принсипҳои криминализатсияи чунин кирдор алоқаманд намебошад. 

Ҷонибдорони муқаррароти амалкунандаи миқдори саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ба сифати далели асоснокунии мавҷудияти давраи 

ниҳоӣ, ки дар давоми он ҳисоби миқдори (андозаи) саркашӣ аз 

супоридани андозҳо имконпазир мебошад – мавҷудияти маҳдудиятро дар 

КА ҶТ вобаста ба амиқии санҷишҳои андоз, ки аз тарафи мақомоти 

назораткунанда амалӣ карда мешавад, номбар мекунанд ва дар натиҷа, 

чунин хулосабарорӣ менамояд, ки барои муҳлати зиёдтар санҷидани 

фаъолияти андозсупоранда ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намудани 

шахси гунаҳгор мантиқӣ ва мувофиқи мақсад намебошад223. 

Илова бар ин,  мавқеи Р.В. Дубовитский 224 оид ба  дар шакли маоши 

ҳадди аққал ифода намудани бақияпулӣ ҷонибдорӣ намекунем, чунки 

ҷавобгарии ҷиноятӣ набояд аз маоши ҳадди аққали ҳар сол тағйирёбанда 

вобаста бошад, он бояд новобаста аз тағйиротҳои ба дигар соҳаҳои ҳуқуқ 

воридшаванда бетағйир боқӣ монад – ин барои қонунгузории ҷиноятӣ 

бисёр муҳим мебошад. 

Дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ чунин ҳисобида мешавад, ки қонунгузор 

истилоҳи «миқдор»-ро истифода бурда, зиёни бевоситаи иқтисодиро 

ифода менамояд, ки бисёртар аз рӯйи арзиши пулии предметҳои ҷиноят 

 
222 Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций. – М., 
2004. – С. 119. 
223 Данилов Н.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации: 
автореферат. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 20-21. 
224 Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций. – М., 
2004. – С. 119. 
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баҳо дода мешавад. Зиёни бевоситаи иқтисодӣ барои дақиқияти 

бандубаст, яъне андозагирии мушаххаси арзиши предметҳои ҷиноят, 

мувофиқи мақсад мебошад, ки маҳз дар шакли миқдор ифода карда 

шавад225. Ҳамин тавр, миқдори саркашӣ аз супоридани андозҳо, аз як 

тараф, предмети ҷиноят – андози насупоридашударо тавсиф менамояд, аз 

тарафи дигар, он зиёни моддиеро нишон медиҳад, ки ба давлат (ҷамъият) 

дар намуди ғайриқонунӣ нигоҳ доштани андозҳо аз ҷониби 

андозсупорандагон расонида мешавад. Мо гуфта наметавонем, ки ба 

давлат зиён расонида намешавад, чунки якум, вазъи ҳуқуқии молу мулке, 

ки таҳти пардохт ба сифати андоз (маблағҳои пулӣ бо сомонӣ) қарор 

дорад, ба мо имкон медиҳад иброз намоем, ки андозсупоранда онҳоро 

ихтиёрдорӣ карда наметавонад, ӯ бояд танҳо як ҳаракатро анҷом диҳад – 

онро ба пардохти андоз равона созад, аз тарафи дигар, давлат ба ин молу 

мулк ҳуқуқ пайдо мекунад, вале он бинобар ҳаракатҳои қасдонаи шахс 

амалӣ нагардидааст. 

Муайян кардани лаҳзаи содир шудани ҷиноят, ки дар аломатҳои 

иловагии тарафи объективии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дар саҳифаҳои минбаъда мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст, мушкилӣ ба миён меорад.  

Яке аз аломатҳои иловагии тарафи объективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ин вақти саркашӣ аз супоридани андоз мебошад. 

Вақти содир шудани ҷинояти мазкур аз давраи андозситонӣ ва муҳлати 

пардохти андоз вобастагӣ дорад. Барои ҳамин аввал бояд давраи андоз ва 

муҳлати супоридани андоз баррасӣ карда шавад.    

Давраи андоз – унсури муҳимми механизми ҳисоби андоз мебошад, 

чунки танҳо пас аз хотимаёбии он расмиёти муайян кардан ва ҳисоб 

намудани манбаи андоз аз рӯйи андоз ва худи андоз ба охир мерасад. Агар 

 
225 Курс уголовного права в 5 томах. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении / Под ред. Г.Н. 
Борзенкова и В.С. Комиссарова. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 118. 
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ба асосҳои мантиқӣ пайравӣ кунем, пас баъди хотимаёбии он муҳлати 

супоридани андоз ба миён меояд.  

Мафҳуми давраи андоз дар м. 30 КА ҶТ пешбинӣ шудааст. Давраи 

андоз соли тақвимӣ ё дигар давраи вақт дониста мешавад, ки бо анҷом 

ёфтани он манбаи андоз муайян ва маблағи андоз, ки бояд пардохт карда 

шавад, ҳисоб карда мешавад. Давраи андоз метавонад ба якчанд давраҳои 

ҳисоботӣ тақсим карда шавад, ки аз рӯйи натиҷаи онҳо уҳдадории 

пешниҳод намудани ҳисобҳо ва пардохти маблағи зарурии андоз ба вуҷуд 

меояд.Чунончи, мутобиқи қисми давраи андоз аз даромади шахси ҳуқуқӣ 

соли тақвимӣ мебошад. Ҳамзамон, пешниҳоди ҳисобҳои пардохтҳои 

ҷории андоз аз даромад ва пардохти онҳо дар муҳлатҳои 

муқаррарнамудаи моддаҳои 242-243 Кодекси мазкур амалӣ карда 

мешавад. 

Категорияи «давраи андоз» бо принсипи яккаратагии андозбандӣ 

алоқамандии зич дорад. Барои ҳамон як давраи андоз ду маротиба 

андозбандӣ намудани андозсупоранда номумкин аст.  

Бояд давраи андоз аз давраи ҳисоботӣ фарқ карда шавад. Давраи 

ҳисоботӣ – муҳлати ҷамъбасти натиҷаҳо (фосилавӣ), тартибдиҳии 

ҳисобот ва пешниҳоди он ба мақомоти андоз мебошад. Дар як қатор 

ҳолатҳо давраи андоз ва давраи ҳисоботӣ ба ҳам мувофиқ меоянд. 

Масалан, ҳангоми супоридани андоз аз арзиши иловашуда давраи андоз 

моҳи тақвимӣ ва барои шахсони хориҷие, ки ба шахсони воқеӣ 

хизматрасонии фосилавиро анҷом медиҳанд, давраи андоз семоҳаи 

тақвимӣ мебошад (м. 273 КА ҶТ). Ҳангоми ба охир расидани давраи 

ҳисоботӣ уҳдадорӣ оид ба супоридани пешпардохти андоз ба вуҷуд меояд, 

ки андоз эътироф шуда наметавонад, чунки охирин танҳо баъди 

хотимаёбии давраи андоз ҳисоб карда мешавад, бинобар ин, ҷавобгарии 

ҷиноятӣ доир ба иҷро накардани уҳдадории супоридани пешпардохти 
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андоз ба миён намеояд, аммо шахсро ба ҷавобгарии маъмурӣ метавон 

кашид. 

Бо мафҳуми давраи андоз унсури дигари андозбандӣ – тартиб ва 

муҳлати супоридани андоз алоқамандии зич дорад. Супоридани андоз бо 

роҳи пардохти якдафъаинаи тамоми маблағи андоз ё ин ки аз рӯйи қисмҳо 

(пешпардохтҳо дар давоми давраи андоз) сурат мегирад. Маблағи андози 

таҳти пардохт қарордошта дар шакли маблағи ғайринақдӣ ва ё нақдӣ 

супорида мешавад. Шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ андозҳо, 

фоизҳо ва ҷаримаҳои ҳисобшударо ба таври ғайринақдӣ пардохт 

менамоянд (м.31 КА ҶТ). Агар андозсупоранда пардохтро бо пули нақд 

анҷом диҳад, лаҳзаи хароҷот лаҳзаи воқеии пардохти маблағи пули нақд 

ва ҳангоми пардохти ғайринақдӣ лаҳзаи аз тарафи ташкилоти қарзии 

молиявӣ қабул гардидани супоришномаи андозсупоранда дар бораи 

анҷоми амалиёт оид ба гузаронидани маблағи пулӣ дониста мешавад 

(м.92 КА ҶТ). Шахсони воқеӣ андозҳоро, ҳамчун қоида, бо роҳи ворид 

намудани маблағҳои пулии нақд ба буҷети давлат пардохт менамоянд. 

(м.5 КА ҶТ). 

Андоз бояд аз ҳисоби воситаҳои андозсупоранда пардохт гардад, 

яъне пардохти андозӣ хусусияти шахсӣ дорад. То ба қувваи қонунӣ 

даромадани КА ҶТ ин талабот хусусияти қатъӣ надошт. Айни замон 

имконияти аз тарафи як шахс ба ҷойи шахси дигар пардохт намудани 

андоз бо ҳолатҳое, ки бевосита дар КА ҶТ пешбинӣ шудаанд (агентҳои 

андоз, ворисони андозсупоранда, ворисони ҳуқуқии ташкилоти 

азнавташкилшуда) маҳдуд мегардад ва танҳо аз ҳисоби молу мулки худи 

андозсупоранда амалӣ карда мешавад. Ҳама гуна созишнома дар хусуси 

гузашткунӣ ё таҳвили уҳдадориҳои андозӣ байни андозсупоранда ва 

шахсони сеюм беэътибор дониста шуда, оқибатҳои ҳуқуқиро ба вуҷуд 

намеоранд. 
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Муҳлатҳо дар ҳуқуқи андоз дар нисбати ҳар як андоз муқаррар карда 

мешаванд ва бо санаи тақвимӣ, ишора ба ҳодисае, ки бояд ҳатман ба амал 

ояд ё ба амале, ки бояд содир карда шавад ё ин ки давраи вақте, ки бо 

солҳо, нимсола, семоҳаҳо, моҳҳо ё рӯзҳо ҳисоб карда мешавад, муайян 

мегарданд. Ҷараёни муҳлате, ки бо солҳо, моҳҳо, ҳафтаҳо ё рӯзҳо ҳисоб 

карда мешавад, аз рӯзи дигари пас аз санаи тақвимӣ ё бавуҷудоии ҳодисае, 

ки бо он ибтидои чунин муҳлат муайян гардидааст, оғоз меёбад.  

Андоз бояд то соати бисту чори рӯзи охирини муҳлате, ки барои 

супоридани он муқаррар шудааст, пардохт карда шавад. 

Ҳамин тавр, метавон чунин муқаррар кард, ки аз лаҳзаи ба охир 

расидани давраи андоз уҳдадории андозсупоранда доир ба ҳисоб намудан 

ва супоридани андоз (пардохт) ба вуҷуд меояд, ки онро андозсупоранда 

бояд то хотимаёбии муҳлати пардохти андоз иҷро намояд. Дар лаҳзаи 

хотимаёбии муҳлати пардохти андоз маҳдудсозии ҳуқуқи андозсупоранда 

дар қисми молумулки ба ӯ мансуббуда, ки таҳти руёниш ба буҷет қарор 

доранд, ба амал меояд, аниқтараш дар истифодабарӣ ва ихтиёрдории ин 

қисмати молу мулк мамнуият гузошта мешавад. Амалан дар 

андозсупоранда танҳо як ҳуқуқ боқӣ мемонад, яъне ҳуқуқи соҳибӣ, ки 

имкони таснифи гузаштани муҳлати супоридани андоз (пардохт)-ро 

ҳамчун асоси гузариши ҳуқуқи моликият намедиҳад. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, лаҳзаи хотимаёбии ҷинояти 

пешбининамудаи м. 292 КҶ ҶТ бояд воқеан пардохт накардани андозҳо 

(пардохтҳо) дар муҳлати бо қонунгузории андозӣ ва қонунгузории 

ҷиноятӣ муқарраршуда ҳисобида шавад. 

Дар интиҳои зерфасли мазкур чунин хулосабарорӣ карда мешавад. 

1. Тарафи объективии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дар саркашии қасдона бо роҳи дидаю 

дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз дохил 

намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот ё бо роҳи 
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дигар пинҳон доштани объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори 

калон содир шудааст ифода меёбад.   

2. Тарафи объективии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро аз шахсони ҳуқуқӣ дар шакли саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ дар чунин ҳаракатҳо дида 

мешавад: 

- Ҳангоми ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷотҳо  

- Ҳангоми бо роҳҳои дигар пинҳон намудани объектҳои 

андозбандишаванда (пешниҳод накардани дигар ҳуҷҷатҳое, ки 

пешниҳоди онҳо тибқи қонун ҳатмист ва ё ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда ба ин ҳуҷҷатҳо). 

3. Асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) гуфта ҳуҷҷатҳои аввалияи 

баҳисобгирии муҳосибӣ, сиёсати баҳисобгирӣ, нақшаи ҳисобҳо, ҳисоботи 

молиявӣ, шартномаҳо ва ҳуҷҷатҳои дигари марбути баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисоботи молиявии ташкилотҳо фаҳмида 

мешавад. Эъломияи андоз бошад, дар худ аризаи хаттии 

андозсупорандаро оид ба объектҳои андозбандӣ, даромадҳои 

бадастоварда ва хароҷотҳои анҷомдода, оид ба сарчашмаҳои даромад,  

манбаи андоз, имтиёзҳои андозӣ, оид ба маблағи андози ҳисобшуда ва (ё) 

дигар маълумоте, ки барои ҳисоб намудан ва пардохт кардани андоз асос 

мебошанд, ташкил дода, аз рӯйи шакле, ки мақоми ваколатдори давлатӣ 

муайян менамояд, аз ҷониби андозсупоранда ба мақомоти андози 

маҳалли баҳисобгирии он дар муҳлати барои пардохти андоз 

муқарраршуда пешниҳод карда мешавад 

4. Роҳҳои ворид намудани маълумоти таҳрифшуда ин ба тарзҳои 

гуногун, ба асноди муҳосибавӣ ё декларатсияи андоз тағйирот 

даровардан, инчунин бо роҳҳои дигар пинҳон кардани дигар объектҳои 

андозбандишаванда мебошад, ки боиси камомади маблағи пардохти 
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андоз мегардад. Ин роҳҳо метавонанд бо якчанд ҳаракатҳои бо ҳам 

монанд оқибати як кирдор (яъне саркашӣ)-ро ба бор оранд, ки он 

миқдори калон ё махсусан калонро ташкил диҳад. Ба таври дигар, роҳҳои 

ворид намудани маълумотҳои таҳрифшуда аслан бо тарзҳои содиршавии 

ҷиноятҳои андозӣ муайян карда мешаванд.    

5. Маълумоти таҳрифшуда гуфта ҳама гуна маълумоте фаҳмида 

мешавад, ки андозсупоранда барқасдона ба асноди муҳосибавӣ ё 

эъломияи андоз бо мақсади кам нишон додани даромад ё зиёд нишон 

додани хароҷот ворид менамояд. Ҳама гуна маълумоте, ки дар натиҷаи 

таҳлили нодурусти меъёрҳои қонунгузорӣ ба асноди муҳосибавӣ ё 

эъломияи андоз ворид мешаванд, ё шахс қасдан барои ҳимояи манфиати 

қонунии худ ин маълумотҳоро ворид менамояд, инчунин қасди содир 

кардани саркашӣ дар он дида намешавад, ба ягон ваҷҳ маълумоти 

таҳрифшуда эътироф намешаванд, чунки андозсупоранда маълумоти 

таҳрифшударо фақат бо мақсади саркашӣ аз супоридани андоз ворид 

кардааст. Гузашта аз ин, меъёрҳои Кодекси ҷиноятӣ  бояд  дақиқан 

мутобиқи матни он фаҳмида шавад.     

6. Бастани аҳдҳои рӯякӣ ва қалбакӣ тарзҳои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо (пардохтҳо) мебошанд. Фарқияти асосии муносибсозии андозӣ аз 

саркашӣ аз супоридани андозҳо, ки бо истифодаи аҳдҳои «рӯякӣ» ва 

«қалбакӣ» содир шудааст, дар он ифода меёбад, ки ҳангоми муносибсозии 

андозӣ андозсупоранда аз тарзҳои дар қонунгузорӣ иҷозатдодашуда ва ё 

манънашудаи кам кардани пардохтҳои андозӣ истифода мебарад, яъне 

қонунгузориро вайрон намекунад. Ин дар навбати худ маънои онро 

дорад, ки ҳангоми ҳисоб ва пардохти андозҳо дар ҳуҷҷатҳое, ки 

пешниҳоди онҳо мутобиқи қонунгузории ҶТ оид ба андозҳо ва пардохтҳо 

ҳатмӣ мебошад, маълумоти таҳрифшуда дохил карда нашудааст, 

амалиёти хоҷагидории аз тарафи андозсупоранда анҷомшуда бошад, на 
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ба мақсади кам кардани уҳдадориҳои андозӣ, балки барои расидан ба 

мақсадҳои хоҷагидорӣ равона гардидаанд. 

7. Дар асоси таҳлили илмии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз пешниҳод 

карда мешавад, ки м. 292 КҶ ҶТ дар таҳрири зайл пешниҳод карда шавад:  

Моддаи 292. Насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ  

1) Қасдан насупориддани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ бо роҳи пешниҳод накардани эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳо, ки 

пешниҳоди онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳатмӣ мебошанд, ё бо роҳҳои дигар 

ворид намудани маълумоти таҳрифшуда, ки бо расонидани зарари калон 

содир шуда бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад. 

2) Ҳамин кирдор, агар: 

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; 

б) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад.  

Эзоҳ: 1) Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои насупоридани маблағи пардохтҳои 

гумрукӣ, супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки дар моддаҳои 291-293 

Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, танҳо дар ҳолате ба миён меояд, ки 

агар шахс бори аввал ин кирдорҳоро содир намуда, дар давоми чилу ҳашт 

рӯзи бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва 

(ё) дигар мақомоти дахлдор, маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра насупорад, инчунин 

кирдорҳои мазкурро такроран содир намуда, дар давоми бисту чор рӯзи 

бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва (ё) 

дигар мақомоти дахлдор маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра насупорида бошад. 

2) «Субъекти ҷинояти пешбининамудаи м. 292 ҳамин Кодекс роҳбар, 

сармуҳосиб (дар сурати мавҷуд набудани штати сармуҳосиб – муҳосиб)-и 
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ташкилот, филиал ва ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои 

онҳоро иҷро менамоянд, дигар шахсоне, ки аз рӯйи ваколати махсуси 

мақомоти идоракунии ташкилот амал мекунанд, муассис (иштирокчӣ), 

соҳибмулки молу мулки ташкилот мебошанд, агар ба доираи уҳдадории 

шахсони номбурда имзо намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ки ба мақомоти 

андоз пешниҳод мешаванд ва таъмини пардохти пурра ва саривақтии 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо дохил гардад».  

3) Агар нисбати шахс бо моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҳангоми тафтиши пешакӣ ва ё баррасии судии 

парвандаи ҷиноятӣ шахс маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, дар асоси м.  72 

ҳамин Кодекс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. 

4) Дар мавриди пас аз баровардани ҳукми суд мақкумшуда маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш 

пурра супорад, бо қарори суде, ки ҳукм баровардааст, ё суди маҳаллӣ 

иҷрои ҷазо ва ё суди болоӣ, аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда мешавад. 

5) Насупоридани пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки 

дар моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, ҳангоме бо 

расонидани зарари калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳои супориданашуда аз бист 

ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва бо расонидани зарари махсусан 

калон содир шуда, аз сию ҳафт ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо бештар бошад. 

Барои такмил додан ва мустаҳкам гардонидани танзими ҷиноятҳо 

дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо дар қонунгузории ҷиноятӣ бояд дар КҶ 

ҶТ моддаи нав – моддаи 2921 дар шакли зайл оварда шавад:  

 

Моддаи 2921. Иҷро накардани уҳдадориҳо вобаста ба 

барасмиятдарории асноди муҳосибӣ 
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1) Аз ҷониби сармуҳосиб, муҳосиб ё дигар шахсони онро ивазкунанда 

иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани  уҳдадориҳо вобаста ба 

баҳисобгирии муҳосибавӣ, ки бо расонидани зарари калон содир шуда 

бошад, 

     бо ... ҷазо дода мешавад. 

3) Ҳамин кирдор, агар: 

      а) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад; 

      б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда 

бошад,  

      бо ... ҷазо дода мешавад.  

 

2.3. Субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси 

ҳуқуқӣ 

Яке аз унсурҳои таркиби ҷиноят дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ субъекти 

ҷиноят эътироф мешавад. Зери мафҳуми субъекти ҷиноят шахси воқеии 

мукаллафи ба синну соли муқаррарнамудаи қонунгузории ҷиноятӣ 

расидае, ки ҷиноят содир кардааст, фаҳмида мешавад (м.22 КҶ ҶТ). Дар 

баъзе ҳолатҳо бошад, субъекти ҷиноят дорои аломатҳои иловагӣ 

мебошад, ки барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан заруранд226.   

Оид ба масъалаи субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо дар илми 

ҳуқуқи ҷиноятӣ фикру ақидаҳо зиёд буда, мавқеи ягонаву мушаххас ҷой 

надорад, ки ин ҳолатҳоро мо пурра мавриди баррасӣ қарор медиҳем.   

И.И. Кучеров қайд менамояд, дар қонунгузории ҷиноятӣ субъектони 

ҷиноятҳо дар соҳаи андоз махсус қайд нашудааст. Ин ба он оварда мерасонад, 

ки дар тамоми давраи мавҷудияти моддаи  қонун, ки ҷавобгариро барои 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз ташкилотҳо муқаррар 

менамояд, мафҳумҳои гуногуни субъекти ин ҷиноят пешниҳод карда мешавад. 

Муаллиф ба он ақида аст, ки ба чунин сифат шаҳрвандони уҳдадории 

 
226 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Ҳ., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). – Душанбе, 2020. – С. 65. 
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андозидошта (муассис ва роҳбарони ташкилот), инчунин роҳбарон ва 

кормандони бахшҳое, ки масъуляти ташкил ва пешбурди баҳисобгирии 

муҳосибӣ, пешниҳоди ҳисобот ва пардохти андозҳо мебошанд, баромад 

мекунанд»227. 

Дар ин радиф К.Х. Солиев зикр мекунад, ки субъекти саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқи махсус буда, ба ҳайси 

онҳо супорандагони андоз аз корхонаҳои резидентӣ ва корхонаҳои хориҷӣ, 

яъне роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, бухгалтерони калон (бухгалтерон) 

мебошанд228.  

Ақидаҳои овардашуда (ақидаи олимон Кучеров И.И. ва К.Х. Солиев) то 

андозае дуруст аст, вале ба фикри мо, пурра ва мушаххас нестанд. Зеро ин ҷо 

баъзе субъектони дигар ба монанди машваратчиёни ҳуқуқӣ, ки оид ба саркашӣ 

аз супоридани андозҳо бо роҳи рӯйпуш кардани онҳо маслиҳат медиҳанд, 

мудирони бахши хоҷагидорӣ, ки молу мулки корхона таҳти нигоҳдорӣ ва 

идоракунии онҳо қарор дошта, аз онҳо бояд андоз ситонида шаванд, 

экспертон, ки барои баҳо додани арзиши мол хулосаи бардурӯғ медиҳанд ва 

ғ., то андозае дар содир кардани ин ин ҷиноят саҳм доранд. Аз ин лиҳоз, ақидаи 

И.И. Кучеров ва К.Х. Солиевро мо дастгирӣ карда наметавонем.    

Ф.А. Мирзоахмедов бошад, чунин мешуморад, ки субъекти ҷиноятҳои 

мазкур дар баробари мукаллафӣ ва ба синну соли муқаррарнамудаи қонун 

расидан (16 сола), инчунин дорои аломатҳои хос мебошад, ки аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо саркашӣ намудааст. Ба сифати субъекти ин ҷиноят 

роҳбари шахси ҳуқуқӣ, сармуҳосибон ва шахсони масъул, ки ба зиммаи онҳо 

супоридани андоз ва пардохт вогузошта шудааст, баромад карда метавонанд. 

Муаллиф мафҳуми умумии субъекти ҷиноятҳои андозро, (яъне ҳам барои м. 

292 ва ҳам барои м.  293 КҶ ҶТ) пешниҳод намудааст229. Аз таҳлили мафҳуми 

 
227 Кучеров И.И. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов // Налоговый вестник. – 
2006. – № 2. - С. 28. 
228Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006. – С. 650 
229 Мирзоахмедов Ф.А. Ҷиноятҳо ба муқобили андозсупорӣ // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-назариявии ҳайъати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои “700-солагии Мир Саид 

Алии Ҳамадонӣ”, “Соли оила” ва Даҳсолагии байналмиллалии амалиёти “Об барои ҳаёт” солҳои 2005-
2015  — Душанбе, 2015. – С. 562-563. 
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пешниҳоднамудаи ӯ хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки ӯ ба сифати субъекти 

м. 292 КҶ ҶТ  роҳбари шахси ҳуқуқӣ, сармуҳосибон ва шахсони масъул, ки ба 

зиммаи онҳо супоридани андоз ва пардохт вогузошта шудааст, дар назар 

дорад.  

И.Н. Соловев ба сифати субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтҳо аз ташкилотҳо шахсони зеринро пешниҳод намудааст: 

− шахсони мансабдори ташкилотҳо; 

− роҳбарон ва сармуҳосибони ташкилотҳо, ки мутобиқи шартнома ва ё 

бо назардошти дигар ҳолатҳо уҳдадоранд андозҳои дахлдорро ба буҷет ҳисоб 

намоянд; 

− роҳбарон, сармуҳосибон, дигар ташкилотҳои муҳосибӣ, ки 

уҳдадоранд андоз супоранд ва дар хусуси даромадҳо ва хароҷотҳо ба 

мақомоти андоз маълумот пешниҳод кунанд; 

− роҳбарон ва ё шахсони иҷрокунандаи вазифаи онҳо; 

− сармуҳосибон ё муҳосибони ташкилотҳои андозсупоранда ва 

роҳбарони онҳо230. 

 Муаллиф ба ҳайси субъект шахсонеро эътироф кардааст, ки вазифаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ё роҳбари ташкилотро ба уҳда доранд. Ин ҳолат ҳам 

мисли ақидаҳои И.И.Кучеров ва А.К.Солиев нуқтаи назари маҳдуд мебошад.   

П.С. Яни ва Э.С. Мурадов проблемаи субъекти саркашӣ намудан аз 

супоридани андозҳо ва ё дигар пардохтҳоро дар асарҳои худ қайд 

кардаанд,  ки агар «роҳбари амалӣ (воқеӣ, аслӣ) ҳангоми иҷрои 

вазифаҳои роҳбари ҳуқуқӣ, бинобар сабаби надоштани омодагии кофии 

ҳуқуқӣ ва ё бо дигар сабабҳо дарк накунад, ки дар саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо иштирок дорад ва ӯ қасди содир кардани 

ҷинояти андозиро надошта бошад, пас ӯ на ҳамчун ёрдамчӣ, балки ҳамчун 

иҷрокунанда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад: ба касе шарикӣ ҷой надорад, 

 
230 Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов // 
Главбух. 1999. – № 20. – С. 63. 
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чунки роҳбари ҳуқуқӣ бинобар сабаби ҷой надоштани гуноҳ ҷавобгарӣ ба 

зимма надорад»231. 

Дар он ҳолатҳое, ки шахс роҳбарии ҳуқуқӣ ва ё амалӣ (воқеӣ, аслӣ)-и 

якчанд ташкилотро анҷом медиҳад ва дар ин ҳол, дар ҳар кадоми ин 

ташкилотҳо аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо саркашӣ менамояд, 

пас ҳаракатҳои ӯ бояд аз рӯйи маҷмуи  ҷиноятҳо ва мутобики қисмҳои 

дахлдори м. 292 КҶ ҶТ бояд бандубаст карда шавад. 

Гурӯҳи дигари муаллифон чунин мешуморанд, ки иҷрокунандагони 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо танҳо роҳбарони 

ташкилотҳоро ҳисобидан мумкин аст, муҳосиб бошад, ҳангоми мавҷуд будани 

қасд дар содири ҷиноят – ба сифати шарики ҷиноят баромад мекунад232. Ин ҷо 

танҳо муаллиф вобаста ба омилҳои тарафи субъективии ҷиноят субъекти 

ҷиноятҳои мазкурро баҳо додааст, ки дуруст мебошад. Зеро ки ҷиноятҳои 

соҳаи андоз ҳамеша дар шакли қасд содир мешаванд.  

Дар ин радиф як гурӯҳ олимони дигар чунин мешуморанд, ки барои 

хатоии муҳосибот бояд на роҳбар, балки иҷрокунанда ҷавобгар бошад. Вале 

ин ҷо муҳосибро на ба ҷавобгарии ҷиноятӣ, балки ба ҷавобгарии маъмурӣ 

кашидан мумкин аст233 (мутобиқ ба м.674 КҲМ ҶТ). Ин ақидаро агар баҳо 

диҳем, пас дар чунин ҳолатҳо ҷиноят ҷой дошта наметавонад. Зеро дар 

кирдори муҳосиб ва роҳбари ташкилот тарафи субъективӣ ҷой надорад.  

Баъзе муҳаққиқон тазаккур медиҳанд, ки барои чунин кирдорҳо ягон 

намуди ҷавобгарии дигар ба ғайр аз маъмурӣ ба миён намеояд234. Дар ин 

мафҳуми овардашуда фикри худро бо он асоснок мекунанд, ки муҳосибон 

метавонанд аз рӯйи бадбинӣ, ҳиссиёти ғаразнок ва ё дигар ҳиссиёт 

ҳисоботи муҳосибиро бидуни розигӣ ва ё мувофиқа бо роҳбари ташкилот 

 
231 Яни П.С., Мурадов Э.С. асари зикршуда. – С.73. 
232 Уголовное право. Часть Общая и Особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, 
С.В. Максимова. – М., 1999. – С. 441. 
233 Уголовное право. Часть Общая и Особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, 
С.В. Максимова. – М., 1999. – С. 441. 
234 Соловьев, И. Н. Об ответственности за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды // Налоговый вестник. – 2000. – № 5. – С. 27-32. 
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бо мақсади барканор кардани ӯ таҳриф созанд. Албатта роҳбари 

ташкилот агар аз амали ғайриқонунии муҳосибот огоҳ набошад, пас инҷо 

қасди роҳбари шахси ҳуқуқӣ дида намешавад. Лекин дар баробари ин, 

роҳбари ташкилот уҳдадор аст назорати пайвастаро аз болои кормандони 

ташкилот хусусан муҳосибот бевосита амалӣ кунад ва баҳисобгирии 

муҳосибиро ҳангоми зарурат шахсан ба зимма гиранд 235.  

Дар баробари ақидаҳои дар боло овардашуда ва бо дарназардошти 

таҳлили адабиётҳои илмии ҳуқуқи ҷиноятӣ ақидаҳои зиёди олимон ҷой 

доранд, ки онҳоро вобаста ба шабоҳат ва ё монанд буданашон ба чанд 

гурӯҳ таснифбандӣ кардан мумкин аст: 

Гуруҳи аввал, аз он ҷумла В.М Лебедев236., В.К Дуюпов237., В.И 

Радченко., А.С. Михлин., Б.В. Волженкин238 қайд менамоянд, ки дар 

баробари субъектони саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз 

шахси ҳуқуқӣ (роҳбарони ташкилотҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо, 

ки дар содир намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо 

аз шахси ҳуқуқӣ гунаҳгор мебошанд), ҳамчунин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

инҳо кашида шуда метавонанд: сармуҳосиб, шахсоне, ки вазифаҳои 

роҳбар ва сармуҳосибро амалан иҷро мекунанд. Тавре В.М. Лебедов 

илова менамояд, ҳамчунин хизматчиёни ташкилоти андозсупоранда, ки 

дар ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ оид ба даромаду хароҷот маълумоти таҳрифшуда 

дохил кардаанд ё ин ки дигар объектҳои андозбандиро пинҳон намудаанд, 

ҳамзамон шахсоне, ки дар пардохт накардани пардохтҳои суғуртавӣ 

гунаҳгор мебошанд. Дигар шахсон, аз ҷумла онҳое, ки маълумотҳоро дар 

 
235 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011 – № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
236 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Норма, 
2007. – С.  304.  
237 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / В.К. Дуюнов и др. – М., 
2005. – С. 47. 
238 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб.: Закон, 2002. – 641 с.; 
Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.; 
Волженкин Б.В. О дифференциации ответственности за коррупционные правонарушения (из опыта 
разработки проекта Закона о борьбе с коррупцией) / Б. В. Волженкин // Дифференциация 
ответственности в уголовном праве и процессе: сборник научных трудов / Отв ред. Л.Л. Кругликов. – 
Ярославль : Изд-во Яросл. гос. ун-та, 1994. – С. 160-168. 

http://www.mmk.tj/
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ҳуҷҷатҳои аввалияи муҳосибӣ бо мақсади саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ва (ё) пардохтҳо таҳриф сохтаанд, танҳо ҳамчун шарикони ҷинояти 

мазкур ҷавобгариро ба зимма дошта метавонанд239.   

Гурӯҳи дуюми олимон (Д.А. Логунов240, И.Э. Звечаровский241 ва диг.) 

Қарори №8 Пленуми Суди Олии  Федератсияи Россияро ба инобат 

гирифта, субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз 

шахси ҳуқуқиро ба «маънои васеъ» муайян мекунанд. Дар б. 10 Қарори 

№8 тавзеҳ дода мешуд, ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё дигар пардохтҳо роҳбари ташкилоти 

андозсупоранда ва сармуҳосиб, шахсоне, ки вазифаҳои роҳбар ва 

сармуҳосибро амалан иҷро менамоянд, инчунин дигар хизматчиёни 

ташкилоти андозсупоранда, ки дар ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ оид ба даромаду 

хароҷот маълумоти таҳрифшуда дохил кардаанд ё ин ки дигар объектҳои 

андозбандиро пинҳон намудаанд, кашида шуда метавонанд. Дар ин 

маврид, «дигар хизматчиён» (мудири бахшҳои дахлдор, хазиначиён, 

молшиносон, муҳосибони қаторӣ ва диг.) аз тарафи муаллифони дар боло 

ишорашуда на ҳамчун шарикон, балки ҳамчун иҷрокунандагони ҷиноят 

баррасӣ карда мешаванд.  

Гурӯҳи сеюми олимон (Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов ва ғ.) бошанд, 

дар ин хусус қайд мекунанд, ки субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ва (ё) пардохтҳо аз ташкилот танҳо роҳбарони ташкилотҳо ё ин ки 

шахсоне, ки вазифаҳои онҳоро иҷро менамоянд, буда метавонанд, чунки 

маҳз ин шахсон аз рӯйи қонун ва ё ҳуҷҷатҳои таъсисии шахси ҳуқуқӣ, аз 

номи он баромад мекунанд ва намояндагони масъули ташкилот оид ба 

таъмини пардохти андозҳо, ба ҳисоб мераванд242. Мутобиқи ҳуқуқи 

 
239 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Норма, 
2007. – С. 304. 
240 Логунов Д.А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов // Бухгалтерский учёт. - 
2002. -№ 23. – С. 46-51. 
241 Звечаровский И.Э. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты 
обязательных платежей // Российская юстиция. – 1999. – № 9. – С. 41-42. 
242 Гаухман Л.Д. О преступлениях в сфере экономической деятельности. – М.: Центр Юринфор, 1998. – 
С. 42-43. 
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гражданӣ муҳосиб намояндаи қонунии ташкилот намебошад (м.207 КГ 

ҶТ). Гуфта метавонем, ки дар бештари ҳолатҳо муҳосибон дар хусуси 

фаъолияти зиддиҳуқуқии роҳбарони худ намедонанд, ё ин ки маълумоти 

умумӣ доранд. Таҳриф сохтани объектҳои андозбандӣ, кам нишон додани 

манбаи андозбандӣ бештар аз тарафи иҷрокунандагони бевосита дар 

ҳуҷҷатҳои аввалия, шартномаҳои хоҷагидорӣ ва ғ. анҷом дода мешавад, 

ки ба муҳосиб дар намуди «шусташуда» мерасанд. Вазифаи муҳосиб 

пешбурди баҳисобгирӣ дар асоси ин ҳуҷҷатҳои «шусташуда» мебошад, 

ҳамчун қоида, хусусият ва ҳаҷми амалиётҳои ғайриқонунӣ (соядор) ба ӯ 

маълум нестанд ё ин ки ба ӯ маълумоти каму интихобӣ ва танҳо аз рӯйи 

салоҳдиди роҳбар маълум аст. Дар натиҷа онҳо ба хулоса меоянд, ки дар 

аксари мавридҳо сармуҳосиб танҳо корманди кироя мебошад, фармоиши 

аз андозбандӣ пинҳон сохтани воситаҳо ва ихтиёрдории онҳо бошад, 

комилан ба салоҳияти роҳбари ташкилот дохил мешавад. 

Ба андешаи мо, чунин хулосабарорӣ ҳолати воқеии ҳуқуқии 

сармуҳосиби ташкилотро инъикос намекунад, чунки он бе дарназадошти 

меъёрҳои қонунгузории андоз ва молия, ки вазифаҳои ӯро танзим 

менамоянд, ифода ёфтааст. Илова бар ин, дар адабиёти ҳуқуқӣ вазъияте 

қайд карда мешавад, ки муҳосиб мустақилона тарафи объективии 

ҷиноятро иҷро намуда, ба сифати субъекти ягонаи саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо баромад менамояд243. Масалан, дар ҳолати 

амалисозии қасди ҷиноятии худ тавассути ба гумроҳӣ бурдани роҳбар ё 

ин ки бо истифода аз бесалоҳиятӣ ё бесаводии охирин дар масъалаҳои 

молиявӣ. Мутобиқи қ. 2 м. 9 Қонуни ҶТ аз 25 марти соли 2011, №702 «Дар 

бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ»244 роҳбарони 

ташкилотҳо вобаста ба ҳаҷми кори баҳисобгирӣ вазифадоранд: 

 
243 Кучеров И.И. Уклонение, сокрытие, неуплата // Ваше право.  – 1995. – №22. – С. 16. 
244 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011 – № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
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хизматрасонии муҳосибиро ҳамчун сохтори таркибӣ, ки ба он сармуҳосиб 

(муҳосиб) роҳбарӣ мекунад, таъсис диҳанд; дар басти вазифаҳо вазифаи 

муҳосибро ҷорӣ намоянд; дар асоси шартнома баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

тартиб додани ҳисоботи молиявиро ба муҳосиботи марказӣ, ташкилоти 

муҳосибӣ ё ба муҳосиби касбӣ супоранд; баҳисобгирии муҳосибиро 

ҳангоми зарурат шахсан ба зимма гиранд. Мутобиқи қ. 1 м. 11 Қонуни 

мазкур роҳбари хизматрасонии муҳосибӣ (минбаъд–cармуҳосиб) 

cармуҳосиби ташкилот ва ё дигар шахси мансабдоре мебошад, ки ӯ 

бевосита ба роҳбари ташкилот итоат намуда, барои ташкили 

баҳисобгирии  муҳосибӣ, сари вақт ва пурра пешниҳод кардани ҳисоботи 

молиявӣ масъул мебошад. Вобаста ба ин масъала И.И. Кучеров зикр 

мекунад, ки вазъи ҳуқуқии сармуҳосибро баҳо дода, бояд қайд кайд кард, 

ки талаботи он вобаста ба барасмиятдарории ҳуҷҷатии амалиётҳои 

хоҷагӣ (иқтисодӣ) ва ба идораи ҳисобдорӣ пешниҳод намудани 

маълумоти зарурӣ барои тамоми кормандони ташкилот ҳатмӣ мебошад. 

Бе имзои ӯ, яъне муҳосиб ҳуҷҷатҳои пулӣ ва ҳисоббаробаркунӣ, 

уҳдадориҳои молиявӣ ва кредитӣ беэътибор ҳисобида шуда, барои иҷро 

қабул карда намешаванд. Ҳамин тариқ, сармуҳосиб барои мустақилона 

анҷом додани қасди ҷиноятӣ салоҳияти кофӣ дорад ва бинобар ин, 

субъекти ягонаи ҷиноят буда метавонад245. Лекин ин маънои онро 

надорад, ки роҳбар ҷавобгар нест, яъне ин ҷо ҷавобгарӣ дар шакли 

шарикӣ ба вуҷуд меояд. Зеро ки бидуни асосҳои дар боло овардашуда, 

Роҳбари корхона бояд ҳаматарафа ва пурра назоратро ҷиддӣ барад246.  

Аммо вақте ки роҳбар тамоман ин масъала хабар надорад, пас нисбати 

сармуҳосиб ҷавобгарӣ ба миён омада метавонад.  

 
245 Кучеров И.И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: дис. ... 
д-ра. юрид. наук. – М., 1999. – С. 65-66. 
246 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 25 марти соли 2011 – № 702 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.mmk.tj. (санаи муроҷиат: 13.04.2022 с.). 
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Масалан, шаҳрванд А., муҳосиби ҶДММ, ҳангоми иҷрои вазифаи 

хизматиаш ба роҳбари ташкилот – В ба хатоӣ роҳ дода ё бо мақсади 

ғарази шахсӣ ё суистифода аз бесаводии роҳбари ташкилот В (надоштани 

саводи муҳосибӣ) барқасдона ба асноди муҳосибӣ ё эъломияи андоз 

маълумотҳои таҳрифшуда ворид мекунад. Аммо роҳбари ташкилот В ба 

ӯ бовар дошт. Гузашта аз ин, тибқи қонунгузории баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва асноди муҳосибавӣ муҳосиб ё роҳбари бахши муҳосибот ҳангоми 

фаъолияти худ уҳдадориҳои зиёдро вобаста ба тарзи дуруст ба амал 

баровардани фаъолияти муҳосибӣ доро мебошад.  Ҳангоми гузаронидани 

санҷиш аз ҷониби мақомоти андоз муайян карда шуд, ки директори 

ҶДММ – «В» дар давраи ду соли фаъолияташ ба миқдори 2.000.000 

сомонӣ (ба миқдори калон) маблағи андозро насупоридааст. Дар ин ҷо мо 

тамоман роҳбари ташкилотро гунаҳгор карда наметавонем. Аз шиносоӣ 

бо амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда ба мо маълум гардид, ки мутаассифона 

тамоман ҳамин ҳолатҳо дида намешавад ва нисбати муҳосибон тамоман 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой надорад. Ҳоло он ки вай дар як навбат шарики 

ҷиноят мебошад. 

Е.В. Румянсева пешниҳод менамояд, ки ба ҳайъати субъектони 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ 

соҳибмулкони ташкилотҳо дохил карда шаванд247. Низоми андозӣ на 

танҳо аз ҳаракатҳои ба ҷамъият хавфноки андозсупорандагон, балки 

инчунин дигар субъектони муносибатҳои андозӣ низ, ки супоридани 

андоз (пардохт)-ро таъмин мекунанд, ҳимоя шудааст. Зимнан набояд 

фаромӯш кард, ки соҳибмулкони молу мулки ташкилотҳои тиҷоратӣ (ба 

истиснои корхонаҳои давлатӣ) ва ғайритиҷоратӣ (ба истиснои 

муассисаҳои аз ҷониби соҳибмулк маблағгузоришаванда) на муассисони 

ин ташкилотҳо, балки худи ташкилотҳо мебошанд (м. 232 КГ ҶТ). 

 
247 Румянцева Е.В. Техника конструирования и применения диспозиций статей о налоговых 
преступлениях (ст.198 — 1992 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук. – Ярославль, 2007. – С. 97. 



153 
 

Инчунин, қайд менамоем, ки дар хусуси муассис, соҳибмулки молу мулки 

ташкилот ҳарф зада, набояд он ҳолат фаромӯш гардад, ки ба чунин сифат 

шахсони ҳуқуқӣ низ баромад мекунанд ва бинобар ин, ҷавобгарии 

ҷиноятӣ дар ин сурат бояд танҳо нисбати шахси воқеии гунаҳгори 

муассис, соҳибмулки молу мулки ташкилот татбиқ карда шавад. 

Дар идомаи баррасии ин масъала, бояд ба он таваҷҷуҳ зоҳир намуд, 

ки на ҳама аз субъектони номбаршуда дорои уҳдадории пардохти андозҳо 

(пардохтҳо) мебошанд. Дар робита ба ин, И.И. Кучеров қайд менамояд, 

ки вазифаи муайян кардани субъекти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

(ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ба қадри кофӣ мушкил ба назар мерасад, 

чунки тавре маълум аст, на ҳама кормандон ба иҷрои уҳдадориҳои 

андозии ташкилот дахл (муносибат) доранд, субъектон бояд субъектони 

муносибатҳои андозӣ бошанд, яъне аломатҳои субъекти ҳуқуқии 

андозиро дошта бошанд248. 

Мо чунин мешуморем, ки ҳангоми бандубасти ҳаракатҳои шахсоне, 

ки дар саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз ташкилотҳо 

манфиатдоранд, бояд мақоми ҳуқуқии онҳо ба роҳбарӣ гирифта шавад, 

алалхусус, мавҷудияти салоҳият доир ба идоракунӣ ва ваколатҳои муайян 

дар муносибат ба ташкилот ба роҳбарӣ гирифта шавад. Зеро ки танзими 

ҳуқуқии фаъолияти онҳо бо қонунҳои алоҳида ба роҳ монда мешаванд. 

Масалан, ҳуқуқу уҳдадориҳои муҳосибро ҳангоми амалӣ кардани 

фаъолияти муҳосибӣ Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти 2011 сол № 702 танзим менамояд. Барои 

гуноҳи ўро дар ҷиноятҳо дар соҳаи андоз муайян кардан сараввал бояд ба 

қонуни мазкур назар кард ва ё роҳбари ташкилотро чун андозсупоранда 

пурра КА ҶТ муайян мекунад.    

Субъектони ҷинояти баррасишавандаро бояд бо дарназардошти 

қонунгузории андоз муайян кард, зеро маҳз қонунгузории андоз бевосита 

 
248 Кучеров И.И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: дис. ... 
д-ра. юрид. наук. – М., 1999. – С. 65. 
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муносибатҳои андозӣ ва тартиби пешниҳоди ҳисоботи дахлдорро танзим 

менамояд. Дар бештари ҳолатҳо, вақте сухан дар хусуси пешниҳоди 

ҳисобот (ҳам ҷамъбастӣ ва ҳам даврӣ), эъломия ва дигар ҳуҷҷатҳо 

меравад, дар моддаҳои КА ҶТ роҳбари ташкилот ёдовар мешавад. Аммо, 

таҳлили мазмунии ҳуҷҷатҳои ба мақомоти андоз пешниҳодшаванда барои 

чунин хулосабарорӣ кардан имкон медиҳад, ки мазмуни чунин ҳуҷҷатҳо 

бояд аз тарафи сармуҳосиб тасдиқ карда шавад. Худи ҳисоботҳо низ 

бидуни ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ тасаввурнашавандаанд.  

Мутобиқи б. 1 м. 14 КА ҶТ субъектҳои муносибатҳои андозӣ шахсоне 

ба ҳисоб мераванд, ки ба таври мустақим ва ё ғайримустақим дар 

муносибатҳои андозӣ иштирок менамоянд, дорои ҳуқуқу уҳдадориҳо 

мебошанд ва ё бо амал ё беамалии худ уҳдадориҳои андозиро ба вуҷуд 

меоваранд. Бандҳои 9 ва 10 моддаи мазкур бошад, мафҳуми филиал ва 

намояндагии шахси ҳуқуқӣ249 ва мафҳуми андозсупорандаро250 кушода 

медиҳад. Аз ин мафҳумҳо бармеояд, ки филиал ва намояндагӣ низ 

субъектони муносибатҳои андозӣ мебошад.   Мутобиқи КГ ҶТ бошад, 

филиал ва намояндагиҳо шахси ҳуқуқӣ намебошанд (қ.3 м. 56 КГ ҶТ,). Аз 

ин лиҳоз, бо дарназардошти таҳрири амалкунандаи м. 292 КҶ ҶТ, дар 

сурати саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо, роҳбарон, 

сармуҳосибон (муҳосибон)-и воҳидҳои сохтории зикршуда таҳти 

ҷавобгарии ҷиноятӣ қарор мегиранд. 

Дар ҳар сурат, ба масъалаи мазкур бояд равшанӣ андохта шавад, то 

ин ки дар адолатнокӣ ва эътимоднокии қонун, воқеъбинӣ (объективият) 

ва пешгӯишавандагии адолати судӣ боварӣ зиёд ҳосил гардад. Мутобиқи 

 
249 Филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқӣ – воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ, ки, новобаста ба дарҷ 

намудани он дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ё дигар ҳуҷҷатҳои шахси ҳуқуқӣ, дар маҷмуъ, ба шартҳои зерин 

ҷавобгӯ мебошад: 1) фаъолияти соҳибкорӣ ё ғайрисоҳибкориро амалӣ менамояд; 2) дорои ҳудуд ва (ё) 

молу мулки алоҳида аз шахси ҳуқуқӣ мебошад; 3) дорои воҳидҳои кории ба муҳлати зиёда аз як моҳи 

тақвимӣ ташкилшуда ва (ё) ҳайати кормандоне мебошад, ки бо ташкилот ё ҳамин воҳид бо 

муносибатҳои бо Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон танзимшаванда алоқаманданд. 
250 Андозсупоранда – шахси воқеӣ, соҳибкори инфиродӣ, шахси ҳуқуқӣ, филиал ва намояндагиҳои онҳо, 

ки фаъолияти иқтисодиро новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқӣ, намуди фаъолият, тобеият ва шакли 

моликият ва ё объекти андозбандӣ амалӣ менамоянд ва ба зиммааш тибқи қонунгузории андоз 

уҳдадории пардохти андозҳо, боҷи давлатӣ ва пардохтҳо вогузор шудааст. 
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б. 4 м. 37 КҶ ҶТ шахсе, ки субъекти ҷинояти дар моддаи  Қисми махсуси 

ҳамин Кодекс махсус зикргардида набуда, дар содир намудани ҷинояти 

пешбининамудаи ҳамин модда иштирок кардааст, барои ин ҷиноят 

метавонад танҳо ба сифати ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчӣ ба 

ҷавобгарӣ кашида шавад.  

Бешубҳа, гунаҳкории роҳбарони ташкилотҳо, яъне онҳое, ки дар 

зинаҳои баланди иҷтимоӣ қарор доранд, барои олимон ва кормандони 

амалӣ таваҷуҳи зиёд доранд. Барои ин сабабҳои махсус мавҷуд аст, зеро 

аз ҳама ҷиноятҳои зиёд аз тарафи ҳамин шахсон содир мегарданд, чунки 

онҳо барои намудҳои мухталифи фиребгарию найрангбозӣ бо маблағҳои 

пулӣ ва дигар воситаҳо имкониятҳои бештар доранд. Дар ин ҳол, онҳо аз 

лиҳози психологӣ ба чунин тарзи ҳаёт одат мекунанд ва кирдори 

ҷиноятиро дигар ҷиноят ҳам намеҳисобанд.  

Бинобар ин сабабҳо, ҳодисаҳои ҷиноятҳои баррасишаванда аз 

тарафи сармуҳосибон зиёд содир мегардад. Вале дар амалия ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб кардани сармуҳосибон ё муҳосибон 

мутаассифона ба назар намерасанд.  

Масалан,шаҳрванд «С», муассис – роҳбари ҶДММ, бо ҳукми суди н. 

Фирдавсии ш. Душанбе бо қ. 2 м. 292 КҶ ҶТ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст.   Ӯ дар 

давраи фаъолияти кориаш (солҳои 2013-2016) чандин маротиба ба асноди 

муҳосибавӣ ва эъломияи андоз маълумоти таҳрифшуда ворид намудааст. 

Дар  маҷмуъ аз ҳисоби маблағҳои андозии насупоридааш ба буҷети 

давлат зарар ба миқдори махсусан калон (3.065.319 сомонӣ) 

расонидааст251. Аз ҳолати овардашуда маълум аст, ки роҳбар – муассиси 

ҶДММ шахсан ин кирдорро худаш накардааст. Яъне бо маслиҳати 

пешакӣ бо муҳосиби корхона ин кирдорро содир кардааст, зеро ки 

муҳосиб дар як вақт машваратчии иқтисодии корхона мебошад, яъне ӯ 

 
251 Парвандаи ҷиноятии № 1–435/17 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 
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роҳҳои ғайриқонунии барасмиятдарории  асноди муҳосибиро ба роҳбар 

нишон додааст. Дар як вақт дар баробари роҳбари корхона муҳосиб низ 

шарики ҷиноят эътироф мешавад.  Аммо ӯ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб 

нашудааст.  

Комилан воқеист, ки саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо 

аз ташкилотҳо аз тарафи роҳбарони филиалҳо ва намояндагиҳо содир 

шуда метавонад. Аз сабаби он ки филиалҳо ва намояндагиҳо метавонад 

зиёд бошад ва онҳо дар бештари мавридҳо аз ташкилоти асосӣ дар 

масофаи дур қарор доранд, назорат аз болои фаъолияти хоҷагии онҳо суст 

мегардад. 

Содир гардидани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз 

ташкилотҳо аз тарафи муассисон (иштирокчиён), соҳибмулкони молу 

мулки ташкилотҳоро чунин асоснок кардан мумкин аст, ки салоҳияти 

функсионалии ин шахсон дар ташкилотҳо бениҳоят васеъ мебошад ва бо 

ҳуҷҷатҳои таъсисии онҳо танзим карда мешавад. Ҳамчун қоида, онҳо 

новобаста аз сохтор ва дигар хусусиятҳо, дорои ҳуқуқи ихтиёрдорӣ 

намудани молу мулки он дар доираи ҳудуде мебошанд, ки ҳангоми 

таъсиси ташкилот муқаррар шудааст. 

Ҳамин тариқ, ба субъектони ҷинояти пешбининамудаи м. 292 КҶ ҶТ 

бояд роҳбар, сармуҳосиб (дар сурати мавҷуд набудани штати сармуҳосиб 

– муҳосиб)-и ташкилот, филиал ва ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан 

вазифаҳои онҳоро иҷро менамоянд, дигар шахсоне, ки аз рӯйи ваколати 

махсуси мақомоти идоракунии ташкилот амал мекунанд, муассис 

(иштирокчӣ), соҳибмулки молу мулки ташкилот мансуб дониста шаванд, 

агар ба доираи уҳдадории шахсони номбурда имзо намудани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ, ки ба мақомоти андоз пешниҳод мешавад ва таъмини пардохти 

пурра ва саривақтии андозҳо ва (ё) пардохтҳо, дохил гардад. Аз ин лиҳоз, 

пешниҳод менамоем, ба эзоҳи моддаи 292 КҶ ҶТ  муқаррароти зерин 

илова карда шавад: 
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«Субъекти ҷинояти пешбининамудаи моддаи мазкур  роҳбар, 

сармуҳосиб (дар сурати мавҷуд набудани штати сармуҳосиб – муҳосиб)-и 

ташкилот, филиал ва ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои 

онҳоро иҷро менамоянд,  дигар шахсоне, ки аз рӯйи ваколати махсуси 

мақомоти идоракунии ташкилот амал мекунанд, муассис (иштирокчӣ), 

соҳибмулки молу мулки ташкилот мебошанд, агар ба доираи уҳдадории 

шахсони номбурда имзо намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ки ба мақомоти 

андоз пешниҳод мешаванд ва таъмини пардохти пурра ва саривақтии 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо дохил гардад».  

Тибқи қоидаи умумӣ, субъектони ҷинояти пешбининамудаи м. 292 

КҶ ҶТ махсус мебошанд, чунки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намудани он 

танҳо дар сурати саркашӣ аз супоридани андоз (пардохт) имконпазир 

мебошад.  Зимнан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мутобиқи м. 293 КҶ ҶТ танҳо 

шахси воқеӣ ҷалб шуда метавонад, ки таҳти ин мафҳум, аз ҷумла 

соҳибкори инфиродӣ фаҳмида мешавад. 

Қонунгузории ҷиноятӣ субъекти моддаи мазкурро махсус эътироф 

мекунад, яъне, супорандагони андоз аз корхонаҳои резидентӣ ва 

корхонаҳои хориҷӣ – роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, бухгалтерони 

калон (бухгалтерон) эътироф намудааст. Кодекси ҷиноятии амалкунандаи 

ҶТ мафҳуми субъекти махсусро пешбинӣ накардааст. Аз ин лиҳоз, 

аломатҳое, ки онро тавсиф менамоянд, ҳамчун қоида, дар диспозитсияҳои 

меъёрҳои конунгузории ҷиноятӣ, Қисми махсуси он зикр карда мешаванд. 

Аммо, агар муқаррароти диспозитсияи моддаҳо чунин аломатҳоро 

пешбинӣ накунад, пас онҳоро тавассути намудҳои гуногуни тафсир 

муайян менамоянд. 
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2.4 Тарафи субъективии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

Тарафи субъективии ҷиноят ин маҷмуи аломатҳои дохила (руҳӣ) 

мебошад, ки тарафи таҷовузи ҷинояткоронро тавсиф медиҳанд. Ба сифати 

чунин аломатҳо; гуноҳ, ангеза ва мақсад баромад мекунанд252. 

Гуноҳ ин муносибати руҳии шахс нисбати кирдори барои ҷамъият 

хавфнок содиркардааш ва оқибатҳои он мебошад, ки дар шакли қасд ё 

беэҳтиётӣ ифода шудааст253.   

Ангеза ва мақсад бошад, аломатҳои факултативӣ (иловагӣ)-и тарафи 

субъективии баромад намуда, дар баъзе ҳолатҳо ба сифати аломатҳои 

ҳатмӣ тавсиф дода мешавадд.  

Гуноҳ дар ҳуқуқвайронкунии соҳаи  андоз асосан аз муносибати 

субъект ба факти аз ҷониби ӯ вайрон гардидани меъёри қонунгузории 

андоз, яъне аз дарки зиддиҳуқуқӣ будани кирдорҳои худ вобастагӣ дорад. 

Ҷинояти андозӣ бевосита аз ҳуқуқвайронкунии андозӣ маншаъ гирифта, 

моҳиятан давоми он мебошад ва бинобар ин, бояд аввал дар вайронкунии 

қонунгузорӣ оид ба андозҳо ва пардохтҳо мавҷудияти гуноҳ муқаррар 

карда шавад. 

Муқаррар кардани гуноҳ дар содиршавии ҷинояти андозӣ боз ба 

масъалаи дарки худи ҳолати вайронкунии қонунгузорӣ оид ба андозҳо ва 

пардохтҳоро ба миён меорад, чунки аз ин дарк намудани хавфнокии 

ҷамъиятии кирдори содиршаванда вобастагӣ дорад. 

Ҳангоми тафтиши ҷиноятҳо дар соҳаи андоз муқаррар намудани 

муносибати руҳии шахс нисбати кирдори содирнамудааш ва оқибати он 

нақши муҳим дорад.  

Тарафи субъективии саркашӣ аз супоридани андозҳо дар тафтиши 

пешакӣ ва баррасии судӣ манбаи асосии исботро ташкил карда, баҳси 

 
252 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Ҳ., Зиёбоева М.Н. 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). – Душанбе, 2020. – С. 80. 
253 Лунев B.B. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000.  – С. 12. 
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байни айбдоркунандаи давлатӣ (прокурор) ва тарафи ҳимояро ба миён 

меорад. Тарафи субъективии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар амалияи 

тафтишӣ ва судӣ мушкилиҳои зиёдро ба миён меоранд254.  

Ба ақидаи як гурӯҳи олимон тарафи субъективии саркашӣ аз 

супоридани андозҳоро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Ҷинояти 

қасдан содиршуда кирдоре эътироф мешавад, ки бо қасди бевосита ё 

бавосита содир шудааст (м.27 КҶ ҶТ). 

Нуқтаи назари овардашударо мо низ дастгирӣ мекунем. Зеро ки 

мақсади ягонаи андозсупоранда ин бегона накардани фоидаи 

бадастомада мебошад. То ба ҳол вобаста ба ҳолати аз беэҳтиётӣ содир 

шудани ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар таҳқиқоти олимон аксаран 

мушоҳида намешавад255.  

А.Г. Кот пешниҳод менамояд, ки дар қонуни ҷиноятӣ байни 

ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои қасдона дар соҳаи андоз ва кирдорҳои ба 

онҳо монанди аз беэҳтиётӣ содиршуда фарқият гузошта шавад. Дар ин 

ҳол, ӯ таҷрибаи танзими қонунгузории ҷиноятҳои соҳаи андоз дар чунин 

кишварҳо, ба монанди Фаронса ва Полшаро ба асос гирифта буд256.  

Дар робита ба ин чанд нуқтаро қайд намудан зарур аст. Қонунгузор 

дар иртибот ба ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ бо «беэҳтиётӣ» 

«боэҳтиёт» муносибат менамояд: дар боби 27 КҶ ҶТ ягон таркиби ҷинояте 

нест, ки дар он бевосита ба шакли беэҳтиётонаи гуноҳ ишора шуда бошад. 

Шояд, дар ояндаи наздик таҷриба ва шароити воқеии криминогенӣ ба ин 

ҳолат тасҳеҳот ворид кунад. Айни ҳол, бояд эътироф намуд, ки тарафи 

субъективии ҷиноятҳои андозӣ танҳо ба сифати қасди бевосита эътироф 

карда мешавад. 

 
254 Лунев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000. – С. 9. 
255 Зятвицкий А.А. Проблемы налоговой политики и уголовная ответственность по новому уголовному 
законодательству России // Северо-Кавказский юридический вестник. – 1997. – №2. – С. 102-103; Яни 
П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. Законодательство и экономика. – 1993. – №11-
12. – С. 44. 
256 Кот А.Г. Криминологическая характеристика налоговых преступлений. – М., 2000. – С. 62. 



160 
 

Дар ин робита, вақте ки сухан дар бораи қасдан содир шудани 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

меравад, қасди бавоситаро аз қасди бевосита ҷудо кардан мушкил аст.   

Як гурӯҳи олимон дар шакли қасди бавосита содир шудани саркашӣ 

аз супоридани андозҳоро пешниҳод мекунанд. Онҳо ба он ақидаанд, ки 

пинҳон кардани дигар объектҳои андозбандишаванда бо роҳи ворид 

намудани маълумоти таҳрифшуда ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи 

андоз бо қасди бевосита ва пешниҳод накардани маълумотҳо ва ё 

ҳуҷҷатҳо ба мақомоти андоз бо қасди бавосита содир мешаванд257.  

Ба андешаи олимони дигар ҷиноятҳо дар соҳаи андоз танҳо дар 

шақли қасди бевосита содир мешаванд258. Масалан, И.И. Кучеров вобаста 

ба шакли қасди бавосита содир шудани ҷиноятҳои саркашӣ аз супоридани 

андозҳоро баҳсталаб медонад. Ӯ чунин мешуморад, ки вақте ки шахс 

барқасдона аз супоридани андоз саркашӣ мекунад, барои ин дар амалия 

нахоста ва дидаву дониста роҳ додани он кам ба назар мерасад259.  

Ба андешаи ӯ муқаррароти қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба 

саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ бевосита амали 

ғайриқонунии субъектро ҳангоми пешниҳоди асноди муҳосибавӣ ва ё 

эъломияи андоз ба мақомоти андоз нишон додааст. Ворид намудани 

маълумоти таҳрифшударо, ки дар адабиётҳои илмӣ бо қасди бавосита 

содир шуданашро истисно мекунанд, шаҳодат аз он медиҳад, ки ин кирдор 

бо қасди бевосита содир мешавад260.   

Дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда низ мушоҳида мешавад, ки 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ бо 

қасди бевосита содир мешавад. Масалан, шаҳрванд «С», директори 

 
257 Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с гганизаций: дисс. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 133. 
258 Соловьев И.Н. Отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов - основание освобождения от 
уголовной ответственности // Налоговый вестник. - 2001. - №2. - С. 151.; Никофоров А.В. Уголовная 
ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: дис. ... канд. юрид. наук. 
– М., – 2010. – С. 130-131. 
259 Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. – М, 1999. – С. 57. 
260 Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. – М, 1999. – С. 57. 
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ҶДММ, бинобар саркашӣ аз супоридани андозҳо ба миқдори калон (ба 

маблағи 431942,74 сомонӣ) дар асоси ҳукми суди н. И.Сомонии ш. 

Душанбе бо қисми 1 м. 292 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ ҷалб шудааст. Аз ҳолати 

овардашуда маълум шуд, ки судшаванда ба ҷамъият хавфнок будани 

кирдори худро дарк кардааст, яъне медонист, ки пардохти маблағи андоз 

уҳдадории конститутсионии он мебошад. Ӯ дидаю дониста  ин маблағро 

насупоридааст ва хоҳони иҷро накардани уҳдадориҳои худ мебошад261. 

П.С. Яни тазаккур медиҳад, ки агар шахс ба ҳуҷҷатҳо маълумоти 

таҳрифшуда ворид карда, вале ҳанӯз дақиқ намедонад, ки ба кадом 

миқдор ва маҳз кадом андозҳо (пардохтҳо)-ро насупоридааст, қасди ӯ 

мушаххаснашуда арзёбӣ гардида, бояд ҳамчун қасди бевосита баҳо дода 

шавад262. 

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки дар айни замон зарурати ҷорӣ кардани 

ҷавобгарии ҷиноятӣ на танҳо барои саркашӣ аз супоридани андозҳо бо 

қасди бевосита, балки бо қасди бавосита содиршуда ба миён омадааст, ки 

ин барои ворид намудани тағйирот ба муқаррароти м. 292 КҶ ҶТ замина 

шуда метавонад.  

И.Н. Соловев бошад, чунин қайд мекунад, ки саркашӣ аз супоридани 

андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҳамеша бо қасди бевосита содир мешавад. 

Нуқтаи назари худро муаллиф бо он асоснок мекунад, ки аксари 

соҳибкорон масъалаи супоридан ё насупоридани андозро дар гузоштани 

воситаҳои пулӣ дар тиҷорат ё қабули қарор оид ба ин ё он лоиҳа-нақша 

худашон ҳал мекунанд263.  

Ин гуфтаи олимро низ мо ҷонибдорӣ карда, ҳаминро кайд мекунем, 

ки тамоми соҳибкорон роҳҳои зиёди саркашӣ аз супоридани андозро бо 

қасди бевосита, яъне дидаю дониста, ки оқибати ҷавобгарии ҷиноятиро 

 
261 Парвандаи ҷиноятии № 1–40/16 // Бойгонии суди ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе 
262 Яни П.С. Субъективные признаки налоговых преступлений: позиция Пленума Верховного Суда РФ 
/ П.С. Яни, Э.С. Мурадов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 3. – С.16. 
263 Соловьев И.Н. Отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов - основание освобождения от 
уголовной ответственности // Налоговый вестник. – 2001. – №2. – С. 151. 
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ба миён меорад, содир мекунанд, яъне роҳҳои барномавикунонии андоз, 

гурехтан аз андоз, истифодаи ғайриқонунии имтиёзҳои андозӣ, 

банақшагирии андоз ва дигар ҳолатҳоро истифода мебаранд.  Ин аз он 

гувоҳӣ медиҳад, ки ягона сарчашмае, ки соҳибкор роҳи халосӣ аз онро 

меҷӯяд, ин супоридани андоз мебошад. Зеро аз ҳама пардотҳои ҳатмиии 

вазнине, ки соҳибкор ба буҷети давлат месупорад ва маблағи зиёдро аз 

даст медиҳад, ин маблағи андоз мебошад. Аз таҷриба мушоҳида мешавад, 

ки андозсупорандагон маблағи гарони андозиро ба буҷети давлат ворид 

намекунанд, ки он оқибати таркиби ҷинояти м.292 КҶ ҶТ-ро ба бор 

меорад.   

Масалан, шаҳрванд – «Ш» бо ҳукми суди н. Фирдавсии ш. Душанбе 

бо қисми 2 м. 292 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. ӯ дар 

давраи фаъолияташ (солҳои 2014-2015) бо роҳҳои ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда ба асноди муҳосибӣ ва эъломияи андоз аз 

супоридани андозҳо ба миқдори махсусан калон (ба маблағи 2.028.246 

сомонӣ) қасдан саркашӣ кардааст264. Дар ҳукми судӣ ҳолатҳои пардохт 

нашудани дигар пардохтҳои ҳатмӣ дида намешавад. Ҳоло он ки 

муқаррароти м.292 КҶ ҶТ ба дигар пардохтҳои ҳатмӣ низ равона шудааст. 

Бо замми ин, маблағи пардохтнашудаи андоз хело гарон мебошад ва 

судшаванда – «Ш» бо роҳҳои гуногун ва пинҳонӣ аз супоридани андоз 

саркашӣ кардааст.    

Барои баррасии саркашӣ аз супоридани андозҳо бо қасди бевосита 

аломатҳои зеҳнӣ ва иродавӣ ҷой доранд, ки таҳлили онҳо коро моро осон 

мегардонад ва содиршавии ин ҷиноятҳоро бо қасди бевосита муайян 

мекунад.   

Лаҳзаи зеҳнӣ дар кирдори шахс ҳангоми саркашӣ аз супоридани 

андозҳо дар расонидани зарар бо объектҳои бо қонуни ҷиноятӣ  

ҳифзшаванда ифода меёбад, ки оқибат кирдори барои ҷамъият хавфнок, 

 
264 Парвандаи ҷиноятии № 1–227/17 // Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 
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яъне ворид нагардидани маблағ ба миқдори калон ё махсусан калон ба 

буҷети давлат ба вуҷуд меояд, яъне шахс пурра кирдори барои ҷамъият 

хавфноки худро дарк мекунад ва хоҳони фаро расидани оқибати лаҳзаи 

иродавии он аст. 

Мо ба андешаи Б.В. Волженкин мувофиқем, ки тибқи он шахсе, ки ин 

ва ё он андоз (пардохт)-и аз шахси ҳуқуқӣ ситонидашавандаро 

намесупорад, ба ҷамъият хавфнокии кирдори худро танҳо дар он ҳолат 

дарк менамояд, ки дар хусуси мавҷудияти уҳдадории супоридани андоз 

(пардохт) хабар дорад ва мутаносибан дарк мекунад, ки уҳдадории ба 

зиммаи ӯ гузоштаи қонунро вайрон мекунад.   

Қасди бевосита дар ҷиноятҳо дар соҳаи андоз танҳо дар сурате ҷой 

дошта метавонад, ки пурра ҳамаи лаҳзаҳои марбут ба фарорасии 

оқибатҳои кирдорро дар бар гирад, зеро он аломати ҳатмии таркиби 

ҷиноят мебошанд. 

Аз таҳлили ин унсурҳои гуноҳ бармеояд, ки ҳангоми саркашӣ аз 

супоридани андозҳо шахс на танҳо муқаррароти м. 292 КҶ ҶТ, балки 

қонунгузории андозро низ вайрон мекунад.  

А.В. Никофоров пешниҳод менамояд, ки бо қасди бевосита содир 

шудани ин кирдор меъёри «дарки кирдори зиддиҳуқуқӣ, ки қонунгузории 

ҷинояти онро манъ кардааст» зиёдатӣ буда ба принсипи «надонистани 

қонун ҷавобгариро истисно мекунад», зид мебошад265.  

Ақидаи олим дуруст бошад ҳам, вале қобили қабул намебошад. Зеро 

ки ин ба принсипҳои инсондӯстӣ, адолат, ногузирии ҷазо ва гунаҳгорӣ, ва 

ғайраҳо зид мебошад. Дарки ҳаракатҳои худ аз ҷониби шахс дар бораи 

вайрон кардани қонунҳои андоз як нуқтаи муҳим аст, зеро ҳангоми 

набудани он мо дар бораи мавҷуд будани лаҳзаи зеҳнии қасд  сухан гуфта 

наметавонем, ҳоло он ки вай лаҳзаи аломати асосии таркиби ҷиноят 

 
265 Никофоров А.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 133. 



164 
 

мебошад. Ҳатто дар сурати дуруст ва пурра муайян накардани он дар 

ошкор ва тафтиши ҷиноят мушкилиҳои зиёд ба миён меояд. 

 Принсипи дар боло зикршуда – «надонистани қонун ҷавобгариро 

истисно намекунад» дар аксари ҷиноятҳо, хусусан ҷиноятҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ муносибати боэҳтиётиро ба миён оварда, метавонад.   

  Чунин ба назар мерасад, ки дар чунин ҳолатҳо «надонистани қонуни 

ҷиноятӣ (яъне надонистани он, ки саркашӣ аз пардохти андоз боиси 

ҷавобгарии ҷиноятӣ мешавад) шахсро аз ҷавобгарӣ озод намесозад». Дар 

чунин ҳолатҳо надонистани қонуни андоз, ки КҶ ҶТ ҳамеша бо он ҳавола 

мекунад, мураккаб аст, зеро он далелҳое, ки дар натиҷаи саркашӣ аз 

супоридани андоз дар шакли қасд ба миён меоянд, аз ҷониби 

қонунгузории андоз муайян карда мешаванд. Г.А. Есаков низ дар ин асно 

қайд мекунад, ки хатоӣ дар ҳуқуқвайронкунии иқтисодӣ ҳуқуқӣ 

мебошанд, на воқеӣ266. Барои ҷамъият хавфнокии ин кирдорҳо танҳо 

ҳангоми иҷро накардани муқаррароти пешбининамудаи қонун ё  вайрон 

кардани ҳолатҳое, ки қонунгузории андоз манъ кардааст,  вуҷуд дошта 

метавонад. Аз ин рӯ, худи далели иҷро накардани уҳдадорӣ ба мазмуни 

тарафи объективии ҷиноят (кирдор) дохил карда мешавад, вале дарк 

кардани он шарти ҳатмии дарк кардани кирдори барои ҷамъият хавфнок 

мебошад.  

Ин ҷо метавон қоидаҳои умумиеро пешниҳод кард, ки тибқи он дар 

ҷиноятҳои соҳаи андоз ҳангоми ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ хатоӣ ба 

бандубаст таъсир намерасонад. Дар ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи  андоз 

хатоӣ ин факти воқеӣ буда,  бояд чун аломати ёридиҳанда ба назар 

гирифта шавад. (хатоии аз гуноҳ дар шакли қасд  ҷудокардашуда 

истисноӣ мебошад). 

 
266 Сходным образом этот вопрос решается и некоторыми зарубежными правоведами (см., напр.: Есаков 
Г.А. Mens геа в уголовном праве Соединенных Штатов Америки: дис. ... канд. юрид. наук. – М., – 2002. 
– С. 92-93). 
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Бояд бо ақидаи И.И. Кучеров розӣ шуд, ки қайд мекунад: “ҳангоми 

тафтиши ҷиноятҳо дар соҳаи андоз, исбот кардани тарафи субъективӣ 

барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ мушкилиҳои зиёдро ба миён 

меорад.  Дар раванди тафтиши ин ҷиноят бояд исбот карда шавад, ки шахс 

талаботи қонунгузории андоз ва қоидаҳои баҳисобгирии муҳосибиро 

медонист, вале дидаву дониста ин талаботҳоро вайрон карда, қасдан 

маълумоти таҳрифшударо ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз ворид 

кардааст. Дар ин ҷо хатоии арифметикӣ ё таҳлили нодурусти меъёрҳои 

қонунгузорӣ дида намешавад. Суд ҳам бояд дар ин ҳолат дониши ҳуқуқии 

онҳоро дар самти қонунгузории андоз ва  таҷрибаи баҳисобгирии 

муҳосибии муҳосибро пурра муайян карда, баъдан баҳо диҳад, ки ин ҷо 

иштибоҳ аст ё гуноҳ дар шакли қасд»267.  

Аломати дуюми қасди бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андоз ин лаҳзаи 

иродавӣ мебошад, ки шахс хоҳони содир кардани маҷмуи кирдорҳоест, ки 

ба пардохт накардани маблағҳои андозӣ бо ин ё он роҳ  равона шудаанд.  

Лаҳзаи иродавӣ умуман дар ҷиноятҳое ҷой дошта метавонад, ки таркиби 

онҳо расмӣ мебошад. Яъне дар худ майли шахс вобаста ба содир кардани 

кирдори барои ҷамъият хавфнокро пешниҳод мекунад.  

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ якчанд хусусиятҳое мавҷуданд, ки шуури 

шахс ва иродаи ӯро тавсиф намуда, ки одатан онҳоро лаҳзаи зеҳнӣ ва иродавӣ 

меноманд268. 

 Таносуби гуногуни лаҳзаи зеҳнӣ ва лаҳзаи иродавии ҳолати равонии 

шахс имкон медиҳад, ки шаклҳои гуногуни гуноҳ ва намудҳои онҳо сохта 

шавад. 

Вобаста ба ин масъала Б.С. Никофоров қайд мекунад, ки  “Агар шахс 

кирдори муайянро содир кунад, ки онро пурра дарк мекунад, пас вай хоҳони 

 
267 Кучеров И.И. Налоги и криминал. – М., 2000. – С. 153. 
268 Никофоров А.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., – 2010. – С. 128. 
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содир кардани онро доро мебошад269”. 

Аммо, ба фикри мо, ин нуқтаи назар нодуруст аст. Фарқи байни қасди 

бевоситаи аз қасди бавосита дар асоси аломати иродавӣ муайян карда 

мешавад, зеро субъект бо қасди бевосита хоҳони фаро расидани оқибат 

мебошад ва бо қасди бавосита бошад, фаро расидани оқибатро нахоста, 

вале метавонад дидаву дониста ба ин оқибатҳо роҳ дода бошад, ё ба онҳо 

беэътиноёна муносибат карда бошад.  

 Дар таркиби саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо оқибати 

кирдор дар расонидани зарари моддӣ ба давлат дар шакли насупоридани 

андозҳо ба буҷет ифода меёбад. Аммо ин маҳз ҳамон чизест, ки 

андозсупоранда бо саркашӣ аз супоридани андоз ба он қасд дорад. 

Андозсупоранда дар назди худ якчанд роҳҳои алтернативии беҳтар 

намудани вазъи молиявии корхонаи худро ба монанди баланд 

бардоштани самаранокии истеҳсолот, пурзӯр намудани фаъолияти 

соҳибкорӣ ва ғайра доранд.  

Олимони дигар ба монанди Н.И. Ветров ва Ю.И. Ляпунов қайд 

мекунанд, ки унсурҳои зеҳнӣ ва иродавӣ бо ҳам алоқаманданд ва онҳоро 

ба ҳамдигар муқобил гузоштан мумкин нест270. Ҳангоми дарки кирдори 

барои ҷамъият хавфнок ҳамчун элементи қасд қонунгузор субъектеро дар 

назар дорад, ки он ба манфиатҳои бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда 

таҷовуз мекунад. Дар саркашӣ аз супоридани андоз низ андозсупоранда 

ба буҷети давлат зарари молиявӣ мерасонад ё хоҳони расонидани зарар 

мебошад. Албатта набудани дарки барои ҷамъият хавфнокии кирдор аз 

набудани қасд шаҳодат медиҳад. Андозсупоранда надонад, ки ин 

кирдораш ба давлат зарари калони молиявиро ба миён меорад, пас дар 

кирдори ӯ ҷиноят дида намешавад. Ин ҳолатро низ саркашӣ гуфтан 

номумкин аст.   

 
269 Никифоров Б.С. Субъективная сторона в «формальных» преступлениях // Советское государство и 
право. – 1971. – №3. - С. 115-120.  
270 Уголовное право: учебник для юридических вузов. 2-е изд., испр. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. 
Ляпунова. – М., 2001. – С. 107-108. 
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Лаҳзаи иродавӣ мисли лаҳзаи зеҳнӣ дар ҷинояти м.292 КҶ ҶТ 

пешбинӣ нашудааст. Вале онҳоро  аз мафҳуми қасди бевосита (қисми 2 м.  

28 КҶ ҶТ) муайян кардан мумкин аст.  

Дар умум лаҳзаи иродавӣ дар кирдори андозсупоранда дар пинҳон 

кардани объектҳои андозбандишаванда ё дидаю дониста ворид намудани 

маълумоти таҳрифшуда ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз мебошад, 

яъне ӯ оқибати содир шудани ҷиноятро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро 

расидани он мебошад.  

Паҳлуи дигари масъалаи баррасишаванда ин ангеза ва мақсади 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ 

мебошад.   

Ангеза ва мақсад пеш аз ҳама, яке аз муҳимтарин мафҳумҳои 

психологиест, ки бо ёрии он табиати ботинии кирдори инсон ва моҳияти 

он кушода мешавад. Он ҳамчун ҷузъи муҳимтарини сохтори психологии 

ҳар як фаъолияти инсон, монанди қувваи ҳаракатдиҳандаи он амал карда, 

сабаби дохилии рафтори нодурусти шахси мушаххасро муайян мекунад. 

Ангезаи асосии саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ дар аксари мавридҳо хусусияти худхоҳона дорад: 

манфиати шахсӣ, нахостани пардохти андоз, хоҳиши ҷуброни хароҷот, 

пурзӯр кардани  иқтидори истеҳсолӣ ва ғайра. Чунон ки А.И. Клепиский, 

қайд мекунад, бо мақсади ғаразнок содир кардани кирдор дар ҷиноятҳо 

дар соҳаи андоз ва андозбандӣ ҳукмфармо мебошад271.  

Гарчанде ки ангеза ва мақсади саркашӣ аз супоридани андозҳо 

аломати  ҳатмии таркиби ҷиноят нестанд, онҳо метавонанд то андозае ба 

таъини ҷазо таъсир расонанд. Ба андешаи мо, судҳо бояд пеш аз таъини 

ҷазо нисбати директор ё сармуҳосиби ташкилот ҳангоми содир кардани 

ҷиноят бо м. 292 КҶ ҶТ ангезаи асосии онҳоро ба роҳбарӣ гиранд. 

Мақсади содир кардани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз ҷониби 

 
271 Клепицкий А.И. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // 
Закон. – 2007. – № 7. – С. 66. 
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директор агар бо мақсади баромадан аз муфлисшавӣ ё пардохти музди 

кормандон бошад, вазнинии ҷазо бояд камтар бошад ва агар бо мақсади 

беҳтар гардонидани вазъи молиявии корхона, ё ба манфиати соҳибони 

ташкилот амал мекард, ҷазо бояд сахттар таъин карда шавад.  

Диспозитсияи м. 292 КҶ ҶТ мақсад ва ангезаи саркашӣ аз супоридани 

андозро аз шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун аломатҳои ҳатмии таркиби ҷинояти 

мазкур нишон надодааст. Дар ин ҷо зарурати баррасии он ки шахс то 

кадом андоза қонунгузории андозро медонист ё муҳосиб то кадом дараҷа 

таҷрибаи ғанӣ дошт, ки аз онҳо иштибоҳ ё қасд пайдо мешавад, пеш 

меояд.  

 Мақсади ин ҷиноят «саркашӣ аз уҳдадориҳо, нигоҳ доштани 

маблағҳои ба буҷет пардохтнашуда дар амволи шахсӣ ё моликияти 

шахсони ҳуқуқӣ, инчунин интиқол додани ин маблағҳо ба моликияти 

шахсони дигар» мебошад. Аммо мо бо мавқеи ӯ розӣ нестем, ки мақсад 

аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷинояти таҳқиқшаванда мебошад. 

Ангезаи саркашӣ аз супоридани андоз аз шахсони ҳуқуқӣ дар аксари 

вақт хусусияти бойшавии беасосро доро мебошад. Ҳангоми таҳлили 150 

парвандаи ҷиноятии таҳлилшуда дар ҳеҷ кадоме аз онҳо, ки бо ҳукми 

айбдор анҷом ёфтаанд, ягон ангезаи дигар муайян карда нашудааст. Баъзе 

олимон омили содир кардани саркашӣ аз супоридани андозро ин хоҳиши 

соҳибкорон ба беҳтар кардани вазъи молиявии корхона, пардохти музди 

меҳнат ба кормандон, пардохти кредиторон қайд мекунанд272.  

Амалияи ҳуқуқтатбиқкунанда дар бисёр ҳолатҳо тамоман ба ангеза 

ва мақсади саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ аҳаммият намедиҳад. Танҳо як ҳолатро “бо мақсади ба даст 

овардани фоидаи муфт” дар ҳукмҳои судӣ дарҷ мекунанд. Ҳоло он ки судя 

бояд ҳаматарафа пурра ва объективона ҳолати корро санҷад.  Масалан, 

 
272 Кучеров И.И. Налоги и криминал. – М., 2000. – С. 244; Караханов А.Н. Уголовная ответственность 
за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 
организаций. дисс. ... канд. рид. наук. – М., 2001. – С. 114. 
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«Ш», муассиси ҶДММ,  дар асоси ҳукми суди ш.Душанбе бо қисми 1 м. 

292 КҶ ҶТ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо ба 

ҷавобгарӣ ҷалб карда шудааст. Ӯ супорандаи андоз аз даромад, андози 

иҷтимоӣ, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард буд, ки дар умум ба миқдори калон (2873765 

сомонӣ) аз супоридани андоз саркашӣ кардааст. Дар ҳукм омадааст, ки 

судшаванда  «бо мақсади ба даст овардани даромади муфт дидаю дониста 

манбаи андозбандишавандаро пинҳон намудааст273». Ин ҷо суд тамоман 

як мафҳуми умумӣ (бо мақсади ба даст овардани даромади муфт)-ро 

истифода карда, ангеза ва мақсади содир кардани ҷиноятро муайян 

кардааст. Дар умум ҳолати овардаи суд дуруст аст, вале мақсади 

муайянкардаи суд мушаххас нест. Ҳоло он ки бо дарназардошти мақсад ва 

ангеза суд ҷазоро таъин мекунад.  Дар асоси м.9 ва м.60 КҶ ҶТ суд асосҳои 

умумии таъини ҷазоро ба назар гирифта, ба судшаванда бояд ҷазои 

сазоворро таъин кунад.     

Дар охир ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст: 

1. Саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҳамеша дар 

шакли қасди бевосита содир мешавад. Бинобар ин шахс дарк мекунад, ки 

ба асноди муҳосибавӣ ё эъломияи андоз дидаю дониста маълумоти 

бардурӯғро оид ба даромад ва хароҷот ворид карда истодааст, объектҳои 

дигари андозбандишавандаро пинҳон кардааст, ки  чунин ҳаракатҳо бо 

мақсади саркашӣ аз андоз ва (ё) пардохтҳо ба миқдори калон анҷом дода 

мешавад. Яке аз шартҳои асосии ин ҷиноят ба миқдори калон ё махсусан 

калон напардохтани андоз мебошад.   

2. Тадқиқоти амалӣ ва назарияи  илми хуқуқи ҷиноятӣ нишон дод, ки 

мақсади асосии саркашӣ аз супоридани андозҳо аввалан ин бо ғарази 

шахсӣ, яъне беҳтар гардонидани вазъи молиявии корхона, дуюм ҷуброни 

хароҷоти марбут ба истеҳсоли корхона, сеюмдараҷа пардохт кардани 

 
273 Парвандаи ҷиноятии № 1–388/21 // Бойгонии суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
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маоши кормандон ва маблағҳои қарзӣ мебошанд.  

3. Мақсад ва ангезаи саркашӣ аз андоз ба бандубасти ҷиноят таъсир 

намерасонад, аммо онҳоро суд ҳангоми таъин кардани ҷазо ба назар 

гирифта метавонад.  
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ХУЛОСА 

Хулосаи тадқиқоти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ тибқи 

қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки хусусияти назариявӣ 

доранд.  

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ чунин хулосбарорї метавон 

кард:  

1. Зери мафҳуми ҷиноятҳо дар соҳаи андоз кирдорҳои барои ҷамъият 

хавфнок, гунаҳгорона ва зиддиҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки аз тарафи 

андозсупорандагон ва шахсони мансабдори ваколатдор бо мақсади 

ғарази шахсӣ дар ин самт содир мешавад ва дар натиҷа зарари молиявӣ 

ба буҷети давлат ба миқдори калон ва дар баъзан мавридҳо ба 

андозсупорандагон расонида мешавад.  

2. Аз натиҷаи таҳлили илмии тадқиқоти диссертатсионӣ ба хулосае 

омадан зарур аст, ки ҷиноятҳо дар соҳаи андоз бояд бо номи «Ҷиноятҳои 

бо соҳаи андоз ва сиёсати андоз алоқаманд» ном бурда шаванд.  

«Ҷиноятҳои бо соҳаи андоз ва сиёсати андоз алоқаманд» ба  ду гурӯҳ 

таксим мешаванд: гурӯҳи аввал ҷиноятҳои ба соҳаи андоз алоқаманд – 

саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ, фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ, 

бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин, соҳибкории ғайриқонунӣ ва 

ғайраҳо фаҳмида мешавад.  

Гурӯҳи дуюм ҷиноятҳои бо сиёсати андоз алоқаманд – тамоми 

кирдорҳои ҷиноятие фаҳмида мешавад, ки аз ҷониби кормандони 

мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сиёсати андоз бо мақсади 

ғарази шахсӣ содир мекунанд, ки дар натиҷа ба андозсупорандагон ва ё 

давлат зарари молиявӣ мерасад: монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ, бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин ва инчунин дигар 

ҷиноятҳои соҳаи андоз алоқаманд, ки аз ҷониби шахсони ваколатдори 
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давлатӣ дар самти андозбандию андозситонӣ бо мақсади ғарази шахсӣ 

содир мешаванд.   

3. Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо барои ҷамъият 

хавфнокии зиёд дорад, ки содиршавии он ба касиф шудани буҷаи давлат, 

рақобат намудани соҳибкорони андозсупоранда бо соҳибкороне, ки аз 

супоридани андозҳо саркашӣ мекунанд, яъне дар бозори ғайри озоди 

иқтисодӣ сурат гирифтани рақобат, пайдо шудани зуҳуроти номатлуб дар 

ҷамъият, паст шудани фарҳанги андозсупории аҳли ҷомеа, зиёд шудани 

содиршавии ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ,  ҷиноятҳои 

коррупсионӣ ва дигар ҷиноятҳо оварда мерасонад. Асоси барои ҷамъият 

хавфнокии ин ҷиноятҳоро зарари молиявӣ ба буҷет ташкил медиҳад. 

Зиддиҳуқуқӣ будани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

барои ҷамъият хавфнокии онро ба қадри кофӣ дар худ инъикос менамояд. 

Баҳо додани барои ҷамъият хавфнокии саркашӣ аз супоридани андозҳо 

ва ё пардохтҳо аз тарафи қонунгузории ҷиноятӣ барои эътироф кардани 

он ҳамчун ҷиноят асоси кофӣ шуда метавонад.[3-М] 

4. Дар натиҷаи тадқиқоти адабиётҳои илмӣ ва амалии 

ҳуқуқтатбиқкунанда ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозҳо ва ё пардохтҳоро, мумкин аст ба се намуди ҷиноятҳои мушаххас 

тақсим кард: 

• Ҷиноятҳо вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо 

(моддаҳои 292-293 КҶ ҶТ), ки объекти бевоситаи онҳоро андозҳо ва ё 

пардохтҳо ташкил медиҳанд;  

• Ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд, яъне ҳангоми содир шудани онҳо 

дар баробари вайрон гардидани меъёррҳои қонунгузории ҷиноятӣ 

қонунгузории соҳаи андоз ва ё пардохтҳо  низ вайрон мегардад.  

• Ҷиноятҳои ба сиёсати андоз алоқаманд, ки ин ҷо вобаста муқаррар 

кардани маблағи андоз, пеш бурдан ва ҷамъоварии андозҳо ва дигар 

пардохтҳо, ба амал баровардани назорати андоз, шикоят аз болои 
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санадҳои мақомоти андоз ва аз болои амал (беамалӣ)-и шахсони 

мансабдори онҳо, монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (м.258 

КҶ ҶТ), ки аз ҷониби шахсони мансабдор содир мешавад ва дар натиҷа 

қонунгузории андоз вайрон мегардад, инчунин дигар ҷиноятҳои ба андоз 

алоқаманд, ки бо истифода аз мақоми мансабии кормандони мақомоти 

ваколатдор оид ба ҷамъоварии андоз ва андозбандӣ, инчунин бо 

маслиҳати пешакӣ бо кормандони мақомоти андоз содир мешаванд.  

5. Аз таҳлили қонунгузории давалатҳои хориҷӣ ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки ҷинояти саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ, сохтори таркибӣ ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо дар 

низоми қонунгузории ҷиноятӣ ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар 

шаклҳои гуногун дида мешавад: 

–  Дар баъзе давлатҳо (Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Украина ва ғ.) ҷавобагарии ҷиноятӣ 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо танҳо дар Кодекси 

ҷиноятӣ дида мешавад, дар баъзе давлатҳои дигар бошад (Британияи 

Кабир, ИМА ва ғ.)  дар баробари Кодекси ҷиноятӣ дар дигар қонунҳо низ 

ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз супоридани андозҳо  ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст. 

–  Дар диспозитсияи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон  

вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо  ва ё пардохтҳо преюдитсияи 

маъмуриро пешбинӣ мекунад; 

–  Масъалаи эътирофи шахси ҳуқуқӣ чун субъекти ҷиноят, ки нисбати 

шахсони ҳуқуқӣ ҷазоҳо дар намуди ҷарима ва ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

машғул шудан ба фаъолияти муайян, мусодираи амвол, барҳам додан, 

манъ будан оид ба минбаъд ба чунин фаъолият машғул шудан татбиқ 

карда шудааст, дар қонунгузории ҷиноятии баъзе давлатҳо (Ҷумҳуриҳои  

Фаронса, Британияи Кабир ва Олмон ва ғ.) дида мешавад; 
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–  Масъалаи танзими ҳуқуқии ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар низоми 

қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷа якхела намебошад. Яъне  баъзе 

давлатҳо (Ҷумҳуриҳои Украина, Белорусия, Ӯзбекистон, Қазоқистон) 

танҳо дар як ё ду модда ва баъзе давлатҳо (Ҷумҳурии мардумии Чин, 

Булғория ва ғ.) дар як боби алоҳида онро пешбинӣ кардаанд;  

–  Мавқеи  ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар низоми Қисми махсуси 

қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ ба таври гуногун дида 

мешавад: дар давлати Литва ва Грузия ҷиноятҳо дар соҳаи андоз дар боби 

ҷиноятҳо ба муқобили молияи давлатӣ, дар Ӯзбекистон, Қазоқистон, 

Озорбойҷон ва ғ. дар доираи ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, 

дар Ҷумҳуриҳои Украина,  Эстония ва ғ. дар доираи ҷиноятҳо дар соҳаи 

хоҷагӣ, дар Дания, Норвегия, Швейтсария, Аргентина дар доираи 

ҷиноятҳо ба муқобили моликият, дар Испания, Сан-Марино, Полша, 

Ҷумҳурии Корея, Аргентина ба гурӯҳи ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи 

ҷамъиятӣ ва идоракунии давлатӣ ва дар Олмон, Дания, Норвегия, Туркия, 

Фаронса дар низоми ҷиноятҳои мансабӣ ҷойгир  шудаанд; [2-М] [4-М] 

–  Гурӯҳи давлатҳое, низ мушоҳида мешаванд, ки дар қонунгузории 

ҷиноятиашон нисбати муҳосибон хамчун субъекти ҷинояти мазкур махсус 

модда пешбинӣ шудаанд (Ҷумҳуриҳои Булғория, Ҷумҳурии Мардумии 

Чин, Полша, Олмон ва ғ.);  

–  Ба сифати асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз супоридани 

андозҳо ва ё пардохтҳо дар қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷӣ 

миқдори андози насупоридашуда ба миқдори калон ё махсусан калон, дар 

баъзе давлатҳои дигар андозаи назаррас муайян карда мешавад 

(Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Арманистон, ва ғ.). 

6. Объекти ҷиноят ҳамеша барои ҷиноят аҳаммияти хосса дорад, ки 

ин ҷиноятро аз дигар ҷиноятҳо фарқ мегузорад. Низоми муносибатҳои 

ҷамъиятие, ки  объектҳои ҷиноятҳо дар соҳаи андозро ташкил медиҳанд,  

ба се гурӯҳ ҷудо карда мешавад:  
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• Объекти хелии ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо, ки 

объекти ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодиро ташкил мекунад ва он 

муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дар ҷараёни баамалбарории 

манфиатҳои иқтисодӣ аз тарафи субъектони фаъолияти иқтисодӣ 

(одамон, ташкилотҳо, давлат) ба вуҷуд меоянд.  

• Объекти намудии ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳоро он 

муносибатҳои ҷамъиятие, ки бо мақсади ҳифзи фаъолияти молиявии 

давлат КҶ ҶТ мавриди ҳифз қарор додааст, ташкил медиҳанд.  

• Объекти бевоситаи ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё пардохтҳо ин 

маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи танзими давлатии андозҳо ва ё 

пардохтҳо ва манфиати молиявии давлатӣ ва ташаккули буҷети давлатӣ 

аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳо мебошад. [8-М]  

Маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие, ки объекти ҷиноятҳо дар соҳаи 

андозро ташкил медиҳанд, дар умум ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:  

–  Маҷмуи муносибаҳои ҷамъиятии аз ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда вобаста ба ҳисоб кардан, ситонидан ва ё ҷамъоварии андоз, 

ки аз ҷониби кормандони мақомоти ваколатдор дар ин самт содир 

мешаванд; 

–  Маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ 

ҳифзшаванда вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо, 

ки аз ҷониби супорандагони андозҳо ва ё дигар пардохтҳо амалӣ карда 

мешаванд. 

7. Предмети саркашӣ аз супоридани андозҳо дараҷаи барои ҷамъият 

хавфнокии ҷиноятро баланд ё паст мекунад, ба бандубасти ҷиноят таъсир 

мерасонанд ва меъёри ҷудо кардани як ҷиноят аз дигар ҷиноят мебошад. 

Бинобар ин предмети саркашӣ аз супоридани андозҳоро воситаҳои пулие 

ташкил медиҳанд, ки ба ҳисоби андозии буҷети давлатӣ бояд ворид карда 

шаванд. [5-М] 
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8. Тарзҳои содир шудани саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё 

пардохтҳо хело зиёд ва гуногунанд, ки онҳоро шартан ба се гурӯҳи асосӣ 

ҷудо намудан мумкин аст: 

–  Бо роҳи ба асноди муҳосибӣ ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда; 

–  Бо роҳи ба эъломияи андоз ворид намудани маълумоти 

таҳрифшуда; 

–  Бо роҳҳои дигар пинҳон кардани объектҳои андозбандишаванда.  

 Зери мафхуми маълумоти таҳрифшуда бояд ҳама гуна маълумоте 

фаҳмида шавад, ки андозсупоранда барқасдона ба асноди муҳосибавӣ ё 

эъломияи андоз бо мақсади кам нишон додани даромад ё зиёд нишон додани 

хароҷот ворид менамояд.  

9. Дар натиҷаи таҳқиқоти илмии гузаронидашуда ва таҳлили 

маводхои амалияи судӣ-тафтишӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки ба 

сифати субъекти ҷинояти м.292 КҶ ҶТ роҳбар, сармуҳосиб (муҳосиб дар 

сурати набудани вазифаи сармуҳосиб)-и ташкилот, филиал ё намояндагии 

он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои онҳоро иҷро мекунанд,  дигар шахсоне, 

ки вобаста ба амалигардонии ин ё он функсияи ташкилот ваколатдоранд, 

муассиси ташкилот, соҳиби молу мулки шахси ҳуқуқӣ ва дигар шахсон, ки 

амал мекунанд, агар вазифаҳои ин шахсон имзои ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, ки 

ба мақомоти андоз пешниҳод карда мешаванд ва пардохти пурра ва 

саривақтии андозҳо ва (ё) пардохтҳоро таъмин мекунанд, баромад 

мекунанд.  

10. Дар содир шудани ҷиноятҳои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва 

ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҳамеша гуноҳ дар шакли қасд дар намуди  

қасди бевосита ҷой дорад. Шахс дарк мекунад, ки ӯ эъломияи андоз ё 

дигар ҳуҷҷатҳоеро пешниҳод накардааст, ки пешниҳоди онҳо ҳатмӣ аст ё 

ба эъломияи андоз дидаю дониста маълумоти бардурӯғ дохил мекунад, ки  

чунин ҳуҷҷатҳо бо мақсади саркашӣ аз андоз ва (ё) пардохтҳо аз ташкилот 
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ба миқдори калон ва мехоҳанд ин ҳаракат (беҳаракатии) анҷом диҳанд. 

Яке аз шартҳои асосии ҷиноят эътироф намудани чунин кирдорҳо ба 

миқдори калон напардохтани андоз ба ҳисоб меравад. Саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо ҷинояти давомдор мебошад. Ин ҳолат 

ҳам гувоҳ аз содир шудани ин кирдор дар шакли қасд мебошад.  Дар 

ҳолате ки дар кирдори шахс аломатҳои тарафи объективии таркиби 

ҷинояти м. 292 КҶ ҶТ мавҷуд бошад, вале тарафи субъективӣ дар шакли 

беэҳтиётӣ содир шуда бошад, пас таркиби ҷинояти мазкур ҷой надорад.   

11. Мақсади асосии саркашӣ аз супоридани андозҳо аввалан ин бо 

ғараз, яъне беҳтар гардонидани вазъи молиявии корхона, дуюм ҷуброни 

хароҷоти марбут ба истеҳсоли корхона, сеюминдараҷа пардохт кардани 

маоши кормандон ва маблағҳои қарзӣ мебошанд. Мақсад ва ангезаи 

саркашӣ аз андоз ба бандубасти ҷиноят таъсир нарасонад ҳам, аммо 

онҳоро суд ҳангоми таъин кардани ҷазо бояд ба назар гирифта, ҷазоро 

таъин кунад. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

Бо дарназардошти таҳлили илмӣ ва амалии ҷавобгарии ҷиноятӣ 

барои саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ  

ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешниҳодҳоро зарур 

мешуморем: 

1. Бо мақсади мустаҳкам ва дурусттар шудани низом ва сохтори КҶ 

ҶТ Боби 27 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ҷиноятҳо дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодӣ) ба ду боби алоҳида ҷудо карда шавад: 

Боби 27. Ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ (моддаҳои 258-2601; 

262-280; 282-283; 286; 288; 294-297 КҶ ҶТ); 

Боби 271. Ҷиноятҳо дар соҳаи молияи давлатӣ (моддаҳои 261; 281; 284-

285; 287; 289-293 КҶ ҶТ). (Яъне ҷиноятҳое, ки объекти бевоситаи онҳо 

зарари молиявӣ ба давлат мебошад).  

 2.  Бо дарназардошти тамоми ҳолатҳои овардашуда таҳрири м. 292 

КҶ ҶТ-ро дар шакли нав ва бо чунин тартиб пешниҳод менамоем:  

Моддаи 292. Насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз 

шахсони ҳуқуқӣ  

1) Қасдан насупоридани маблағи андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони 

ҳуқуқӣ бо роҳи пешниҳод накардани эъломияи андоз ё дигар ҳуҷҷатҳо, ки 

пешниҳоди онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳатмӣ мебошанд, ё бо роҳҳои дигар 

ворид намудани маълумоти таҳрифшуда, ки бо расонидани зарари калон 

содир шуда бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад. 

2) Ҳамин кирдор, агар: 

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; 

б) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад,  

бо ... ҷазо дода мешавад.  

Эзоҳ:  
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1) Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои насупоридани маблағи пардохтҳои 

гумрукӣ, супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки дар моддаҳои 291-293 

Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, танҳо дар ҳолате ба миён меояд, ки 

агар шахс бори аввал ин кирдорҳоро содир намуда, дар давоми чилу ҳашт 

рӯзи бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва 

(ё) дигар мақомоти дахлдор, маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра насупорад, инчунин 

кирдорҳои мазкурро такроран содир намуда, дар давоми бисту чор рӯзи 

бонкӣ аз рӯзи қабули қарори дахлдори мақомоти гумрук, андоз ва (ё) 

дигар мақомоти дахлдор маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра насупорида бошад. 

2) Субъекти ҷинояти пешбининамудаи м. 292 ҳамин Кодекс роҳбар, 

сармуҳосиб (дар сурати мавҷуд набудани штати сармуҳосиб – муҳосиб)-и 

ташкилот, филиал ва ё намояндагии он, шахсоне, ки амалан вазифаҳои 

онҳоро иҷро менамоянд, дигар шахсоне, ки аз рӯйи ваколати махсуси 

мақомоти идоракунии ташкилот амал мекунанд, муассис (иштирокчӣ), 

соҳибмулки молу мулки ташкилот мебошанд, агар ба доираи уҳдадории 

шахсони номбурда имзо намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ки ба мақомоти 

андоз пешниҳод мешаванд ва таъмини пардохти пурра ва саривақтии 

андозҳо ва (ё) пардохтҳо дохил гардад.  

3) Агар нисбати шахс бо моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҳангоми тафтиши пешакӣ ва ё баррасии судии 

парвандаи ҷиноятӣ шахс маблағи пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) 

пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш пурра супорад, дар асоси м.  72 

ҳамин Кодекс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. 

4) Дар мавриди пас аз баровардани ҳукми суд мақкумшуда маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳоро бо ҷарима ва фоизҳояш 

пурра супорад, бо қарори суде, ки ҳукм баровардааст, ё суди маҳаллӣ 

иҷрои ҷазо ва ё суди болоӣ, аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда мешавад. 
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5) Насупоридани пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳо, ки 

дар моддаҳои 291-293 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, ҳангоме бо 

расонидани зарари калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар маблағи 

пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо ва (ё) пардохтҳои супориданашуда аз бист 

ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва бо расонидани зарари махсусан 

калон содир шуда, аз сию ҳафт ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо бештар бошад. 

 3. Барои такмил додани танзими ҷиноятҳо дар соҳаи андозҳо ва ё 

пардохтҳо дар қонунгузории ҷиноятӣ бояд дар КҶ ҶТ моддаи нав дар 

шакли зерин пешниҳод карда мешавад: 

Моддаи 2921. Иҷро накардани уҳдадориҳо вобаста ба 

барасмиятдарории асноди муҳосибӣ 

1) Аз ҷониби сармуҳосиб, муҳосиб ё дигар шахсони онро ивазкунанда 

иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани  уҳдадориҳо вобаста ба 

баҳисобгирии муҳосибавӣ, ки бо расонидани зарари калон содир шуда 

бошад, 

бо ... ҷазо дода мешавад. 

4) Ҳамин кирдор, агар: 

а) бо расонидани зарари махсусан калон содир шуда бошад; 

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад,   

        бо ... ҷазо дода мешавад.  
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РӮЙХАТИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО) 

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ: 

а) санадњои меъёрии њуќуќии дохилидавлатї (миллї) 

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо 

тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи 

соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с. 

2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021. –  

№1844 // Махзани  мутамаркази  иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www. adlia. tj 

(санаи муроҷиат: 23.02.2022 с.). 

3. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999. – 

№ 803 // Махзани  мутамаркази  иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www. adlia. tj 

(санаи муроҷиат: 27.02.2022 с.). 

4. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 21 майи соли 1998. – 

№ 575 // Махзани  мутамаркази  иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www. adlia. tj 

(санаи муроҷиат: 19.03.2022 с.). 

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011. – № 702 // Махзани  

мутамаркази  иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www. adlia. tj (санаи муроҷиат: 

13.04.2022 с.). 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи дигар пардохтҳои 

ҳатмӣ ба буҷет» 28 июли соли 2006. – № 197 // Махзани  мутамаркази  

иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www. adlia. tj (санаи муроҷиат: 16.04.2022 

с.). 
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7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 

20 марти 2008.  –  №374 // Махзани  мутамаркази  иттилоотӣ-ҳуқуқии  ҶТ  
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www. adlia. tj (санаи муроҷиат: 18.03.2022 с.). 

 

б) санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва ќонунгузории 

давлатњои алоњида 

8. Модельный Уголовный кодекс государств-участников СНГ от 17 
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