
RОНУНИ
XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН

ДАР БОРАИ ХУСУСИГАРДОНИИ МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТB
(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон, с. 1997, №10, мод. 160;
с. 2002, №4, r. 1, мод. 167; с. 2003, №12, мод. 699; с. 2009, №3, мод. 90; с. 2016, №7, мод. 630;

Ќонуни ЉТ аз 24.02.2017 с., №1402; аз 28.01.2020 с., №1686)

Моддаи 1. Муrаррароти умумb
Rонуни мазкур муносибат[ои байни давлатро дар шахси маrомоти ваколатдори он ва шахсони [уrуrию

воrеb дар рафти хусусигардонии моликияти давлатb танзим менамояд. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 2. Хусусигардонии моликияти давлатӣ	
																					(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
Хусусигардонии моликияти давлатӣ – фаъолияти аз тарафи давлат  мувофиқи  тартиби

муќаррарнамудаи  ќонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон амалишаванда оид ба додани молу мулки таҳти
моликияти давлатӣ ќарордошта ба моликияти хусусии шахсони воќеї ва њуќуќї. (ЌЉТ аз 24.02.17  с.,
№1402)

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ	
																						(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ ба

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъё-рииҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф
намудааст, иборат мебошад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Хусусигардонии моликияти давлатӣ, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, бо
Қонуни мазкур танзим мегардад, агар дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз тарафи Тоҷикистон
эътирофшуда тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 4. Принсип[ои асосии гузаронидани хусусигардонb
Принсип[ои асосии гузаронидани хусусигардонb аз ин[о иборатанд:
rонунb будан;
ошкор будан;
баробарии [уrуrи ша[рвандон барои гирифтани [иссаи амволе, ки бояд хусусb гардонида шавад;
раrобат;
ворисияти [уrуrb ва масъулияти байни[амдигарии тараф[о.

Моддаи 5. Маrомоте, ки аз тарафи давлат дар со[аи хусусигардонb ваколатдор шудаанд
Маrомоти ваколатдори давлатb дар со[аи хусусигардонb ин[о мебошанд:
дар мавриди моликияти xум[уриявb  - {укумати Xум[урии Тоxикистон;
дар мавриди моликияти Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, шањри Душанбе, ша[р[о,

но[ия[о – Маxлис[ои дахлдори вакилони халr ва дар [удуди сало[ияти худ, - Раисони Вилояти Мухтори
Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[р[о ва но[ия[о. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 6. Ваколат[ои {укумати Xум[урии Тоxикистон дар со[аи хусусигардонb
{укумати Xум[урии Тоxикистон дар [удуди сало[ияти худ:
татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи хусусигардонии моликияти давлатӣ таъмин менамояд;

(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
идоракунии раванди хусусигардонии моликияти давлатиро тибќи ќонунгузории Xум[урии Тоxикистон

таъмин менамояд; (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
барномаи хусусигардонии моликияти давлатиро тасдиr мекунад;
тартиб ва усул[ои муайян намудани арзиши объект[ои хусусигардонидашавандаро тасдиќ менамояд; (ЌЉТ

аз 24.02.17 с., №1402)
оид ба масъала[ои хусусигардонb rарор[ои дахлдор  rабул мекунад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
{укумати Xум[урии Тоxикистон метавонад ба тартиби муrарраркардаи rонун як rисми ваколат[ои худро

дар со[аи хусусигардонb ба маrомоти ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Xум[урии Тоxикистон
вогузор намояд.

Моддаи 7. Ваколатҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи хусусигардонӣ	
																						(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
Ваколатҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дар соҳаи хусусигардонӣ,  ки аз моддаи 5 Қонуни мазкур



бармеоянд, бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 8. Объект[ои хусусигардонb
Объект[ои хусусигардонb ин[о мебошанд:
а) тамоми намуд[ои амволи корхона[ои давлатb, ки барои фаъолияти он[о таъмин шудаанд, инчунин

[уrуrи заминистифодабарb дар rитъа[ои замине, ки он[о дар он xо воrеанд, [уrуrи талабкунb, rарз[о, [уrуr[ои
истисноb, ки ба корхона [амчун ба шахси [уrуrb тааллуr доранд;

б) бахш[о ва во[ид[ои сохтории исте[солb ва uайриисте[солии корхонаи давлатb [амчун маxмeи амволе, ки
хусусигардонии он[о силсилаи ягонаи технологиро вайрон намекунад;

в) амволи ало[идаи (xудо кардашуда, ки махсус барои хусусигардонb пешбинb шудаанд) корхонаи давлатb;
г) са[мия[ои ташкилоту корхона[ои марбути давлат.
Амволи давлатb аз ла[заи rабул шудани rарор аз тарафи маrоми давлатии дар моддаи 5 Rонуни мазкур

зикршуда оид ба хусусигардонии он ба объекти хусусигардонb табдил меёбад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 9. Объектхое, ки хусусb гардонида намешаванд
Объект[ое, ки мутобиrи моддаи 13 Конститутсияи Xум[урии Тоxикистон моликияти истисноии  давлатb

мебошанд, [амчунин объект[ои мероси таърихb ва сарвати миллb, бино[о ва иншооти маrомоти давлатb,
система[ои оби нeшокb, корхона[ои мудофиа корхонањо оид ба нигоњдошти партовњои радиоактивї, инчунин
амволи нерўгоњи барќи обии «Норак»  хусусb гардонида намешаванд. (ЌЉТ аз 26.03.09с №497; (ЌЉТ аз 24.02.17
с., №1402; аз 28.02.20 с., №1686)

Хусусигардонии объект[ое, ки фаоълияти иrтисодиёти ша[р[о ва но[ия[оро таъмин мекунанд: иншооти
комплекси сeзишворию энергетикb; иншооти хоxагии об (ба истиснои система[ои обрасонии оби нeшокb), ро[[ои
о[ан ва ро[[ои автомобилгард, шабака[ои алоrа; объект[ои нига[дории тандурустb ва маориф бо rарори
{укумати Xум[урии Тоxикистон сурат мегирад.

Номгeи объект[оеро, ки мутобиrи Rонуни мазкур хусусb гардонида намешаванд, {укумати Xум[урии
Тоxикистон тасдиr мекунад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Объектҳои пешбининамудаи моддаи 8 ва қисми дуюми моддаи мазкур, ки тибқи Қонуни
Ҷумҳурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» ба шарикии давлат ва бахши
хусусӣ дода шудаанд, дар давраи амали созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ, хусусӣ гардонида
намешаванд (ЌЉТ аз 23.07.16 с., №1352).

Моддаи 10. Субъект[ои хусусигардонb
Ашхоси воrеb ва [уrуrb субъект[ои хусусигардонb мебошанд.
Ашхоси [уrуrие, ки дар сармояи оинномавии он[о [иссаи давлат аз 25% зиёд аст, субъектхои

хусусигардонb буда наметавонанд. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)
Тартиби ширкати ашхоси воrеb ва [уrуrии хориxиро дар хусусигардонии моликияти давлатb, rонунгузории

Xум[урии Тоxикистон муайян мекунад.

Моддаи 11. Шакл[о ва шарт[ои хусусигардонb
Хусусигардонb ба шакл[ои зерин сурат мегирад:
а) ба савдо гузошта фурeхтан;
б) аз рeи лои[аи инфиродии хусусигардонb дар асоси озмун.
Муайян намудани шакл[о ва шарт[ои хусусигардонb, тартиби гузаронидани савдо, [амчунин тасдиrи

лои[а[ои инфиродии хусусигардониро {укумати Xум[урии Тоxикистон амалї менамояд. (ЌЉТ аз 24.02.17 с.,
№1402)

Моддаи 12. Ба савдо гузошта фурeхтани объект[ои хусусигардонb
Савдо ба намуди музояда ё тендер гузаронида мешавад.
То гузаронидани савдо фурeшанда вазифадор аст бо талаби харидор ба e оиди объекте, ки хусусb гардонида

мешавад, маълумоти пурра ди[ад.

Моддаи 13. Лои[аи инфиродии хусусигардонb
Объект[ои махсусан му[им ва му[им, ки номгeи он[оро {укумати Xум[урии Тоxикистон тасдиr мекунад,

мувофиrи лои[а[ои инфидорb хусусb гардонида мешаванд.
Лои[аи инфиродии хусусигардонb аз ин[о иборат аст:
1) та[лили [амаxонибаи фаъолият ва rобилияти раrобати объект;
2) муайян намудани арзиши маxмeи амволии он;
3) муайян намудани андозаи маxмeи давлатии са[мия[ои фурeхташаванда;
4) низоми дигаргуни[ои пешни[одшавандаи ташкилию сохторb, технологb ва таuйироти дигари объект;
5) интихоби намуди хусусигардонb.
Иxрои табиrи лои[аи инфиродии хусусигардониро баъди тасдиrи он Комиссияи xум[уриявии

хусусигардонии объект[ои моликияти давлатb аз рeи лои[а[ои инфиродb амалb мегардонад. Рафти иxрои
талаботи шартномаи хариду фурeши объект[ои моликияти давлатиро мутобиrи лои[а[ои инфиродb маrомоти
ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Xум[урии Тоxикистон назорат мекунад.



Моддаи 14. Коuаз[ои rиматноки хусусигардонb
Бо маrсади таъмини адолати иxтимоb ва шароити ибтидоии баробар барои ширкат дар хусусигардонb ба

ша[рвандон xуброн намудани са[ми он[о дар таъсиси амволи давлатb аз коuаз[ои rиматноки хусусигардонb
истифода бурда мешавад, ки он[о барои со[ибонашон ба [иссаи муайяни моликияти давлатb [уrуr меди[анд.

Шароити барориш тартиби муомилот ва истифодаи rоuаз[ои ќиматноки хусусигардонb аз тарафи {укумати
Xум[урии Тоxикистон муrаррар карда мешавад. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Моддаи 141. Фурўши бастаи сањмияњои ба давлат тааллуќдошта дар сармояи оинномавї
Фурўши бастаи сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъиятњои сањомии зерин дар асоси озмун

мутобиќи  лоињаи инфиродии хусусигардонї анљом дода мешавад:
- љамъиятњои сањомие, ки хусусигардонии онњо бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї карда

мешавад;
- љамъиятњои сањомие, ки дар бозори дохилии Љумњурии Тољикистон мавќеи афзалиятнок ё инњисориро

(монополиро) ишѓол мекунанд;
- љамъиятњои сањомие, ки ба вазъи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон таъсири љиддї

мерасонанд.
Хусусигардонии љамъиятњои сањомие, ки ба вазъи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон таъсири

љиддї мерасонанд, бо шарту ўњдадорињои муайяни сармоягузорї ва ё иљтимоие, ки бояд аз љониби харидор
иљро карда шаванд, амалї карда мешавад.

Фурўши сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъиятњои сањомии кушода дар њолате амалї карда
мешавад, ки њаљми  сањмияњои харидашаванда ба харидор имконияти идораи самараноки љамъияти сањомиро
таъмин намояд, ки барои иљрои ўњдадорињои тибќи шартњои озмун ќабулкарда зарур аст. (ЌЉТ аз 26.03.09с
№497).

Моддаи 142. Њуќуќи махсус («сањмияи тиллої»)
Бо маќсади њифзи манфиатњои муњими стратегии давлат Њукумати Љумњурии Тољикистон њангоми

табдил додани корхонањои давлатї ба љамъиятњои сањомї  ва ё ќабули  ќарор оид ба фурўши сањмияњои ба
давлат тааллуќдоштаи љамъиятњои  сањомї метавонад дар њолатњои истисної нисбати онњо оид ба истифодаи
њуќуќњои махсус љињати иштироки Љумњурии Тољикистон дар идоракунии љамъиятњои сањомии кушодаи
зикргардида ќарор ќабул намояд  (њуќуќњои махсус – «сањмияи тиллої»).

Номгўи љамъиятњои сањомии кушодае, ки дар онњо њуќуќњои махсус («сањмияи тилої») татбиќ
мегарданд, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон баъди ќабули ќарор оид ба истифодаи њуќуќњои махсус («сањмияи
тиллої») намояндаи  худро дар Шўрои директорони (Шўрои нозирони) љамъияти сањомии кушода таъин
менамояд ва ин њуќуќ бояд дар Оинномаи љамъияти сањомии дахлдор пешбинї карда шавад.  (ЌЉТ аз 24.02.17
с., №1402)

Љамъияти  сањомие, ки нисбати он ќарор дар бораи њуќуќњои махсус («сањмияи тиллої») ќабул
гардидааст, ўњдадор аст, ки дар бораи мўњлати баргузории маљлиси умумии сањмиядорон ва рўзномаи он бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон намояндаи давлатро хабардор намояд.

Њуќуќњои  махсус («сањмияи тиллої») ба дорандаи худ – Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ваќти
ќабули ќарори маљлиси умумии сањмиядорон  њуќуќи манъкуниро нисбат ба њалли чунин масъалањо медињад:

- оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Оинномаи љамъияти сањомї ва ё тасдиќи Оинномаи
љамъияти сањомї дар тањрири нав;

- оид ба азнавташкилдињии љамъияти сањомї;
- оид ба барњамдињии љамъияти сањомї;
- оид ба бастани ањдњои калон ва ањдњое, ки нисбати онњо манфиатдорї дар анљоми ањд вуљуд дорад  ва

тибќи Оиннома розигии маљлиси умумии сањмиядоронро талаб менамоянд;
- дар њолати ќабули ќарорњое, ки барои иќтисодиёти љумњурї  ањамияти калон доранд.
Маќоми ваколатдор, ки давлатро муаррифї менамояд, њуќуќ дорад аз нигоњдорандаи фењристи

коѓазњои ќиматноки љамъияти сањомї, ки  дар он давлат њуќуќњои махсус («сањмияи тиллої») дорад, дар
бораи номгўи соњибмулкони коѓазњои ќиматноки љамъияти сањомии дар фењристи мазкур баќайдгирифташуда
оид ба миќдор, намуд ва арзиши номиналии коѓазњои ќиматнок маълумот гирад.

Ќарор оид ба ќатъи њуќуќњои махсус («сањмияи  тиллої») аз тарафи Њукумати Љумњурии  Тољикистон
ќабул карда мешавад.

Њуќуќњои махсус («сањмияи тиллої») то ќабули ќарор оид ба ќатъи он амал менамоянд.
Дар як ваќт вобаста  намудани сањмияњои љамъияти сањомї ба моликияти давлатї ва нисбати њамин

љамъияти сањомї истифода бурдани њуќуќњои махсус («сањмияи тиллої») манъ аст. Њуќуќњои махсус
(«сањмияи тиллої») ба сањмияњои љамъиятњои сањомие, ки нисбати онњо ќарор оид ба истифодаи њуќуќи
мазкур ќабул гардидааст, иваз карда намешаванд.  (ЌЉТ аз 26.03.09с №497).

Моддаи 15. Пайдоиши [уrуrи моликият ба объекти хусусигардонидашуда
{уrуrи моликият ба объекти хусусигардонидашуда аз ла[заи ба тартиби муrаррарнамудаи rонун ба rайди

давлатb гирифта шудани [уrуrи моликият эътибор пайдо мекунад.
{уxxати тасдиrкунандаи [уrуrи моликият ба маxмeи амвол Ша[одатнома дар бораи баrайдгирии [уrуrи

моликият, ки онро идораи нотариати давлатии ма[али xойгиршавии объекти фурeхташуда меди[ад, ба [исоб



меравад.
{уxxати тасдиrкукнандаи [уrуrи моликият ба са[мия[ои фурeхташуда Ша[одатнома дар бораи со[ибии

са[мия[ои xамъият[ои са[[омb ба [исоб меравад, ки онро маrомоти аз тарафи {укумати Xум[урии Тоxикистон
ваколатдор шуда оид ба пешбурд ва ниго[дошти фе[расти дорандагони коuаз[ои rиматнок меди[ад.

Моддаи 16. Маблаu[ои аз хусусигардонb воридшаванда
Маблаu[ои аз хусусигардонb ба дастомада бо тартиби муrаррарнамудаи rонунгузорb ба буxети давлатии

Xум[урии Тоxикистон ворид мегарданд.
Rисме аз маблаu[ои аз [исоби иxрои амволи давлатb ва дивидент[ои пакети давлатии са[мия[ои

xамъият[ои са[[омb ба даст омада бо маrсади баланд бардоштани имконият[ои функсионалb ва бе[тар намудани
таъминоти моддию техникb метавонанд ба ихтиёри маrомоти ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии
Xум[урии Тоxикистон монда шаванд. {аxм ва тартиби истифодаи ин маблаu[оро {укумати Xум[урии Тоxикистон
муайян менамояд.

Моддаи 161. Иттилоот дар хусуси xараёни хусусигардонb
Маrомоти ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Xум[урии Тоxикистон бояд дар хусуси xараёни

хусусигардонии моликияти давлатb дар восита[ои ахбори омма иттилоот па[н намояд.

Моддаи 17. Xавобгарb барои вайрон кардани Rонуни мазкур
(ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

Барои вайрон кардани Rонуни мазкур  мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон xавобгарb пешбинb
шудааст. (ЌЉТ аз 24.02.17 с., №1402)

      Президенти
Xум[урии Тоxикистон                                                              Э. РА{МОНОВ

ш. Душанбе, 16 май соли 1997
№464

RАРОРИ МАXЛИСИ ОЛИИ
XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН

Оиди тартиби мавриди амал rарор додани Rонуни Xум[урии Тоxикистон
«Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатb»

(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон  соли  1997, №10, мод. 161)

Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон rарор мекунад:
1. RОНУНИ Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатb» аз ла[заи нашри

расмиаш мавриди амал rарор дода шавад.
2. {укумати Xум[урии Тоxикистон:
дар хусуси ба Rонуни мазкур мутобиr гардонидани rонун[ои xорb ба Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон

таклиф[о пешни[од намояд;
rарор[ои {укумати Xум[урии Тоxикистонро ба Rонуни мазкур мутобиr гардонад.

Раиси Маxлиси Олии
Xум[урии Тоxикистон                                 С. РАXАБОВ

ш. Душанбе, 16 май соли 1997
№465




