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ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

ДАР БОРАИ АВФИ ШАҲРВАНДОН ВА ШАХСОНИ ҲУҚУҚИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БИНОБАР ҚОНУНИГАРДОНИИ 

БАЪЗЕ МАБЛАҒҲОИ ОНҲО 

 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии аз ҷониби давлат анҷом дода шудани амали истисноии  

якдафъаина оид ба авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар 

қонунигардонии маблағҳояшон,  ки барои харидории саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи 

барқи обии Роғун" истифода шудаанд ё аз бонкҳои давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқол 

дода шудаанд ва озод  намудани онҳоро аз ҷавобгарии алоҳидаи пешбининамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: 

- қонунигардонии маблағ  -  раванди  сармоягузории  маблағ  ба иқтисодиёти Тоҷикистон 

тавассути харидории саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи обии Роғун" ва аз бонкҳои 

давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқол додани маблағе, ки қаблан аз гардиши қонун дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда,  дар эъломия расман нишон дода нашудаанд; 

- авфи шаҳрвандон  ва  шахсони ҳуқуқӣ  - аз ҷавобгарии алоҳидаи пешбининамудаи қонунгузорӣ 

озод намудани шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки маблағи худро  тибқи  Қонуни 

мазкур қонунӣ гардонидаанд; 

- давраи  қонунигардонӣ  -  даврае,  ки  тибқи  талаботи моддаи 3 Қонуни мазкур барои  

қонунигардонии  маблағи  шаҳрвандон  ва  шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

шудааст. 

 

Моддаи 2. Амали Қонуни мазкур 

1. Амали  Қонуни  мазкур  нисбат ба шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн 

мегардад,  ки маблағи худро  мутобиқи  Қонуни мазкур ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои харидории саҳмияҳои  Ҷамъияти  саҳомии  кушодаи  "Нерӯгоҳи  барқи  обии   Роғун" 

истифода  кардаанд ё аз бонкҳои давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқол додаанд. 

2. Шахсони   ҳуқуқие,   ки  сармояи  оинномавиашон  ба  моликияти муштараки шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷӣ  асос ёфтааст,  ҳуқуқ  доранд дар доираи саҳми шаҳрвандон ва 

шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи обии  

Роғун"-ро харидорӣ намоянд ва амали Қонуни мазкур нисбат ба онҳо низ паҳн мегардад. 

3. Муқаррароти  Қонуни  мазкур  нисбат  ба маблағи дигар шахсон ё маблағи ҳамчун қарз (кредит) 

гирифташуда ё ӯҳдадориҳое,  ки аз  аҳдҳои гражданӣ  бармеоянд,  инчунин  нисбат  ба маблағе,  ки барои 

харидории саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи  барқи  обии  Роғун"  дар бозори   

дуюмдараӣаи   қоғазҳои   қиматнок  истифода  мешавад,  татбиқ намегардад. 

 

Моддаи 3. Тартиб ва шартҳои қонунигардонии маблағ 

1. Маблағи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои харидории  

саҳмияҳои  Ҷамъияти  саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи обии Роғун" истифода шудаанд  ё  то  ба  анҷом  

расидани  сохтмони  ин нерӯгоҳ истифода  мешаванд, новобаста аз миқдори ин маблағ қонунигардонида 

ҳисобида мешавад. 

2. Маблағи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  ки аз бонкҳои давлатҳои 

хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон то 31  декабри  соли 2011  интиқол дода шудаанд,  қонунигардонида ҳисоб 

меёбад ва ин маблағ аз ҳама гуна андозу пардохтҳои  вобаста  ба  интиқоли  он  озод  карда мешавад. 

3. Маблағи шахсони ҳуқуқии ба моликияти муштараки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва хориҷӣ асосёфта танҳо дар доираи саҳми шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  мумкин  аст барои  харидории саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи 

обии Роғун" истифода  шавад  ва  ин  маблағ  қонунигардонида  ҳисобида мешавад. 

 

Моддаи 4. Кушодани ҳисобҳо барои маблағи воридшаванда 



1. Кушодан ва пешбурди ҳисобҳои бонкӣ барои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон,  ки маблағи худро  аз  бонкҳои  давлатҳои хориҷӣ   ба   бонкҳои   Тоҷиикистон   интиқол   

медиҳанд,  бо  тартиби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.  

2. Ба  шахсоне,  ки  маблағи  худро  қонунӣ мегардонанд,  бонкҳои ҷумҳурӣ,  ки ба ҳисобҳои  онҳо  

маблағи  қонунигардонидашаванда  ворид мешавад, ҳуҷҷати расмие медиҳанд, ки миқдор ва таърихи 

ворид шудани ин маблағро нишон медиҳад. Шакли ин ҳуҷҷати расмӣ аз ҷониби Бонки миллии 

Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 

 

Моддаи 5. Авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо тартиби   

                    муқаррарнамудаи  Қонуни  мазкур  маблағи  худро  қонунӣ гардонидаанд 

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур маблағи 

худро қонунӣ гардонидаанд, авф карда шуда, аз ҷавобгарии, ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои пешбининамудаи 

моддаҳои 259, 259(1),  260,  263,  264,  269,  286,  289 қисми 1,  291-293 ва 340(1) Кодекси  ҷиноятии  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон,  ки  то  мавриди  амал  қарор гирифтани Қонуни мазкур содир кардаанд, озод карда 

мешаванд. 

2. Шаҳрвандон  ва  шахсони  ҳуқуқии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  ки бо тартиби   муқаррарнамудаи   

Қонуни мазкур маблағи худро қонун гардонидаанд, авф карда  шуда,  аз  ҷавобгарии  маъмурии 

ҳуқуқвайронкуниҳои пешбининамудаи моддаҳои 538, 541, 572 қисми 2, 599, 607, 617 ва 618 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки то мавриди амал қарор гирифтани Қонуни 

мазкур содир кардаанд,  озод карда мешаванд. 

 

Моддаи 6. Кафолати  ҳуқуқу  манфиатҳои  шаҳрвандон  ва  шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии 

                     Тоҷикистон,  ки маблағи худро мутобиқи Қонуни  мазкур қонунӣ гардонидаанд 

1. Давлат  ҳифзи  ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро,  ё 

ки маблағи худро тибқи Қонуни мазкур  қонунӣ мегардонанд, кафолат медиҳад. 

2. Мақомоти  дахлдори  давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон махфияти маълумотро  оид  ба маблағи 

саҳмияҳои харидашуда, шахсияти харидорони саҳмияҳо ва гирифтани суди (дивиденти) саҳмияҳо, 

инчунин маблағе, ки аз бонкҳои давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқол шудаанд, таъмин 

намуда, ин маълумотро ошкор наменамоянд. 

3. Санҷиши  фаъолияти  шаҳрвандон  ва  шахсони  ҳуқуқии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки саҳмияҳои 

Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи обии Роғун"-ро  харидорӣ  намудаанд,  маблағи  худро  аз  

бонкҳои давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқол додаанд, инчунин фаъолияти бонкҳо оид ба 

фурӯши саҳмияҳо, бақайдгирӣ ва номнависии сертификати саҳмияҳо, ҷамъоварии маблағи фурӯши 

саҳмияҳо ва сертификати саҳияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи барқи обии Роғун",  

сарчашмаи маблағе, ки барои харидории саҳмияҳо истифода  шудааст  ва  маблағи  аз  бонкҳои давлатҳои 

хориҷӣ ба бонкҳои Тоҷикистон интиқолдодашуда манъ аст. 

4. Дар сурати аз ҷониби шаҳрвандон ва  шахсони  ҳуқуқии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  кормандони  

бонкҳо  содир  намудани  ҷиноят  ва  дигар ҳуқуқвайронкуниҳо маблағи саҳмияҳои харидашуда ва 

маблағи  аз  бонкҳои давлатҳои  хориҷӣ  ба  бонкҳои  Тоҷикистон интиқолдодашуда  танҳо  бо иҷозати 

Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида мешавад. 

 

Моддаи 7. Масунияти андоз 

Маблағҳои мутобиқи Қонуни мазкур аз ҷониби шаҳрвандон ва  шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қонунигардонида ба даромади андозбандишаванда дохил карда намешаванд  ва  дар давраи  

то  амалҳ гардидани қонунигардонӣ ва дар соли тақвимии амалӣ гардидани қонунигардонӣ аз андоз ва 

дигар пардохтҳо вобаста  ба  ҳамин  маблаҷҳо озод карда мешаванд. 

 

Моддаи 8. Мӯҳлати даъво 

Мӯҳлати даъво  доир  ба  масъалаҳои  қонунигардонии  маблағ тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

Қонуни мазкур як сол буда, пас аз гузаштани ин мӯҳлат чунин масъалаҳо аз ҷониби суд аз нав баррасӣ 

карда намешаванд. 

 

Моддаи 9. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур 

Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки талаботи Қонуни  мазкурро риоя   

намекунанд,   тибқи   қонунгузории  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

 

Моддаи 10. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 



Қонуни мазкур  пас  аз  интишори  расмӣ  мавриди  амал қарор дода шавад. 
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