ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН
ДАР БОРАИ СУЉУРТАИ МУТАЅОБИЛА
(Ахбори Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, с. 2009, №7-8, мод. 495)
(Ѕонуни ЇТ аз 8.08.2015 № 1224)
Ѕонуни мазкур муносибатіои їамъиятиро вобаста ба анїом додани суљуртаи
мутаѕобила ба танзим дароварда, асосіои іуѕуѕии фаъолияти їамъиятіои
суљуртаи мутаѕобиларо муѕаррар менамояд.
Моддаи 1. Мафіуміои асосњ
Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода бурда мешаванд:
- суљуртаи мутаѕобила - як намуди суљурта, ки дар он іар як иштирокчии ин
суљурта дар як маврид іам суљурташаванда ва іам суљуртакунанда аст;
- їамъияти суљуртаи мутаѕобила (минбаъд - їамъият) - ташкилоти
љайритиїоратии суљурта, ки мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар
асоси узвияти ихтиёрњ, бо назардошти муѕаррароти Ѕонуни мазкур таъсис дода
шудааст;
- маѕоми ваколатдор - маѕоми давлатие, ки танзим ва назорати бозори
суљурта ва ташкилотіои суљуртаро анїом медиіад;
- ба дастоварандаи фоида - шахсе, ки дар шартномаи суљурта зикр гардида,
суљурта ба манфиати ў анїом дода шудааст;
- іаѕѕи (маблаљи) узвият - воситаіои пулњ, ѕољазіои ѕиматнок, дигар молу
мулк ва ё іуѕуѕіои молумулкии арзиши пулидошта, ки аз їониби шахсони воѕењ
ва іуѕуѕњ барои ба їамъият дохил шудан гузаронида мешаванд;
- іаѕѕи (маблаљи) суљурта - воситаіои пулњ, ки аз їониби аъзои їамъият
барои амалњ гардонидани суљуртаи мутаѕобила пардохт карда мешаванд;
- іаѕѕи (маблаљи) иловагњ - воситаіои пулњ, ки аз їониби аъзои їамъият бо
маѕсади їуброни зиёни ба їамъият расонидашуда пардохта мешаванд.
Моддаи 2. Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бораи суљуртаи
мутаѕобила
Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бораи суљуртаи мутаѕобила ба
Конститутсияи (Сарѕонуни) Їуміурии Тоїикистон асос ёфта, аз Кодекси
граждании Їуміурии Тоїикистон, Ѕонуни мазкур, дигар санадіои меъёрии
іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон, инчунин санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки
Їуміурии Тоїикистон оніоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
Моддаи 3. Принсипіои суљуртаи мутаѕобила
Суљуртаи мутаѕобила дар асоси принсипіои зерин амалњ мегардад:
- умумњ будани манфиатіои молумулкии аъзои їамъият;
- баробарии іуѕуѕ ва ўідадориіои аъзои їамъият;

- іимоя ва масъулияти мутаѕобилаи аъзои їамъият.
Моддаи 4. Объектіои суљуртаи мутаѕобила
Объектіои суљуртаи мутаѕобила манфиатіои молумулкии аъзои їамъият
буда, аз їумла алоѕаманданд ба:
- соіибњ, истифода ва ихтиёрдории молу мулк (суљуртаи молу мулк);
- іаёт, саломатњ, ѕобилияти корњ ва таъмини ихтиёрии нафаѕаи аъзои
їамъият (суљуртаи шахсњ) (Ѕонуни ЇТ аз 8.08.2015 № 1224);
- таваккали масъулияти шаірвандњ вобаста ба ўідадорие, ки дар натиїаи
расонидани зарар ба іаёт, саломатњ ё молу мулки ашхоси дигар ба миён омадааст
ва дар іолатіое, ки Ѕонун пешбинњ намудааст, инчунин масъулият тибѕи
шартнома;
- таваккали соіибкорњ - таваккали ба даст наовардани даромади дар назар
дошташуда аз фаъолияти соіибкорњ вобаста ба вайрон кардани ўідадориіои худ
аз їониби контрагентіои соіибкор ё таљйир додани шарти ин фаъолият вобаста
ба іолатіое, ки ба соіибкорњ алоѕаманд намебошанд.
Моддаи 5. Таъсиси їамъият
1. Шумораи аъзои їамъият бояд на кам аз панї шаірванд ё на кам аз се шахси
іуѕуѕњ бошад.
2. Номи їамъият бояд ибораи "їамъияти суљуртаи мутаѕобила" - ро дар бар
гирад ва шакли љайритиїоратњ буданашро нишон диіад.
3.Їамъият аз лаізаи баѕайдгирии давлатњ тибѕи ѕонунгузории Їуміурии
Тоїикистон таъсисгардида іисобида мешавад.
Моддаи 6. Іуїїатіои таъсисии їамъият
1. Іуїїатіои таъсисии їамъият шартномаи таъсисњ ва оинномаи їамъият
мебошанд.
2. Шартномаи таъсисии їамъият, љайр аз муѕаррароте, ки ѕонунгузории
Їуміурии Тоїикистон муайян намудааст, бояд маълумоти зеринро дар бар
гирад:
- ўідадории муассисон оид ба имзои шартномаи суљурта ва пардохтани
маблаљи суљурта (іаѕѕи суљурта);
- андозаи іаѕѕи пулии муассисон барои хароїоти маъмурњ вобаста ба созмон
додан ва ташкили фаъолияти їамъият.
3. Оинномаи їамъият бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:
- номи пурра ва мухтасари чамъият бо забони давлатњ;
- маіалли їойгиршавии їамъият;
- предмет ва маѕсади фаъолияти їамъият;
- шакліои суљуртае, ки їамъият амалњ менамояд;

- тартиби идоракунии їамъият, іайат ва салоіияти маѕомоти идоракунњ ва
назоратии їамъият, тартиби таъсис ва аз їониби оніо ѕабул намудани ѕарор;
- шарт ва тартиби ѕабул ва ѕатъи узвият дар їамъият;
- тартиби интихоби намояндагони ваколатдори аъзои їамъият барои
иштирок дар маїлиси умумии аъзои їамъият;
- іуѕуѕ ва ўідадориіои їамъият дар назди аъзои їамъият;
- іуѕуѕ ва ўідадориіои аъзои їамъият;
- намуд, шарт ва тартиби пардохти аъзоіаѕѕиіои муѕарраршуда ва
масъулият барои вайрон кардани ўідадорњ оид ба пардохти оніо;
- шарт ва тартиби ба зимма гирифтани масъулияти иловагњ аз їониби аъзои
їамъият вобаста ба ўідадориіои суљуртавии їамъият дар доираи ѕисми
пардохтнашудаи іаѕѕи иловагии іар як узви їамъият;
-ѕоидаіои аз їониби їамъият анїом додани суљуртаи мутаѕобила дар асоси
узвият;
- манбаъіои ташаккули молу мулки їамъият;
- тартиби ихтиёрдории молу мулки їамъият;
- тартиби ворид намудани таљйирот ба оинномаи їамъият;
- тартиби доир намудани маїлиси умумии аъзои їамъият ва тартиби огоісозњ
оид ба гузаронидани маїлис;
- тартиби азнавташкилдиіњ ва баріамдиіии їамъият;
- дигар муѕаррароте, ки хилофи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон
намебошанд.
4. Талаботи іуїїатіои таъсисњ барои иїро аз їониби їамъият ва аъзои он
іатмњ мебошанд.
5. Іуїїатіои таъсисии їамъият бояд барои шиносоњ ба номзадіо ба узвияти
їамъият пешниіод карда шуда, ба іама аъзои їамъият супурда шаванд.
6. Оинномаи їамъиятро маїлиси умумии аъзои їамъият тасдиѕ менамояд.
Моддаи 7. Аъзои їамъият
1. Шахсони воѕеии ба синни 18 расида ва (ё) шахсони іуѕуѕњ аъзои їамъият
шуда метавонанд. Узвият дар їамъият метавонад таніо бо талаби ягона барои
іар як узви он ѕайду шарт карда шавад.
2. Узвият дар їамъият баъди аз їониби їамъият ѕабул кардани ѕарор дар
хусуси пазируфтан ба узвияти їамъият ва аз їониби аризадиіанда пардохт
намудани іаѕѕи узвияти муѕаррарнамудаи їамъият ба миён меояд.
3. Аъзои їамъият таніо баъди пардохти іаѕѕи суљурта дар маїлиси умумњ
іуѕуѕи овозро пайдо мекунанд.
4. Їамъият пешбурд ва нигаідошти рўйхати аъзои їамъиятро таъмин
менамояд.

Моддаи 8. Іуѕуѕ ва ўідадориіои аъзои їамъият
1. Аъзои їамъият іуѕуѕ доранд:
- дар идоракунии їамъият иштирок намоянд ва ба маѕомоти он интихоб
гарданд;
- мутобиѕи ѕоидаіо ё шартномаи суљурта манфиатіои молумулкии худро
суљуртаи мутаѕобила намоянд;
- аз маѕомоти идоракунандаи їамъият оид ба фаъолияти їамъият, аз їумла
оид ба натиїаіои санїиши фаъолияти молиявии он іама гуна иттилоотро талаб
намоянд ва гиранд;
- тибѕи шарт ва тартиби пешбининамудаи оинномаи їамъият аз їамъият
бароянд;
- аз дигар іуѕуѕіои пешбининамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон
истифода баранд;
- іангоми баріамдиіии їамъият як ѕисми молу мулкеро, ки баъди іисобњ бо
кредиторон боѕњ мондааст, ба даст оранд, агар дар ѕонунгузории Їуміурии
Тоїикистон ё оинномаи їамъият тартиби дигар пешбинњ нашуда бошад.
2. Аъзои їамъият ўідадоранд:
- оинномаи їамъиятро риоя кунанд;
- ѕарори маїлиси умумии аъзои їамъият, дигар маѕомоти їамъиятро, ки дар
доираи салоіияташон ѕабул намудаанд, иїро кунанд;
- сари ваѕт іаѕѕи узвият, іаѕѕи иловагњ ва дигар пардохтіои
пешбининамудаи оинномаи їамъиятро пардохт намоянд;
- сари ваѕт іаѕѕи суљуртаро пардохт намоянд;
- дигар ўідадориіои пешбининамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон,
оинномаи їамъият ё дигар іуїїатіои танзимкунандаи фаъолияти їамъиятро
иїро намоянд.
3. Шахси ба узвияти їамъият ѕабулгардида баробари дигар аъзои їамъият
масъулиятро оиди иїрои іамаи ўідадориіои суљуртавии їамъият, ки то узвияти
ў дар їамъият ба миён омадааст ва бо оніо шинос будани худро ба таври хаттњ
тасдиѕ намудааст, ба зимма мегирад.
4. Аъзои їамъият ба таври муштарак оид ба ўідадории суљуртавии їамъият
дар доираи ѕисми пардохтнашудаи іаѕѕи иловагии іар як узви їамъият
масъулияти иловагњ доранд.
Моддаи 9. Ѕатъи узвият дар їамъият
1. Узвият дар їамъият дар іолатіои зерин ѕатъ мегардад:
1) ба таври ихтиёрњ аз їамъият баромадани узви їамъият;
2) аз аъзогии їамъият хориї намудани узви їамъият тибѕи асосіои зайл:
- аз їониби узви їамъият иїро накардани ўідадорњ оид ба пардохти іаѕѕи
суљурта ё іаѕѕи иловагњ;

- ѕатъи шартномаи суљурта бо ташаббуси узви їамъият, инчунин набастани
шартномаи суљурта дар мўілати муѕаррарнамудаи оинномаи їамъият;
3) фавти шахси воѕењ - узви їамъият ё мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии
Тоїикистон фавтида эълон намудани ў, инчунин баріамдиіии шахси іуѕуѕњ узви їамъият;
4) баріам додани їамъият.
2. Іангоми ихтиёрњ баромадан аз їамъият узви їамъият бояд дар мўілати на
камтар аз 30 рўзи баромади воѕењ аз їамъият дар бораи даст кашидан аз узвият
аризаи хаттњ пешниіод намояд.
3. Іангоми хориї намудан аз їамъият узви їамъият бояд дар хусуси хориї
намудани ў дар мўілати на камтар аз 30 рўзи то баррасии масъалаи хориї
намудан аз узвият дар шакли хаттњ огоі карда шавад.
4. Дар сурати фавти узви їамъият ё фавтида эълон шудани ў мутобиѕи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон, ворисони ў іуѕуѕ доранд бо ѕарори
раёсати їамъият ба їамъият дохил шаванд.
5. Шахси іуѕуѕие, ки вориси ѕонунии шахси іуѕуѕии азнавташкилшудаи дар
їамъият иштирокдошта мебошад, іуѕуѕ дорад бо ѕарори раёсати їамъият ба
їамъият дохил шавад, агар дар оинномаи їамъият тартиби дигаре пешбинњ
нашуда бошад.
6. Ѕатъи узвият пеш аз мўілати шартномаи суљурта мутобиѕи меъёріои
ѕонунгузории граждании Їуміурии Тоїикистон танзим мегардад.
7. Узви їамъият іуѕуѕ дорад іангоми хориї шудан аз їамъият іаѕѕи
пардохтаашро бо тартиб ва мўілати пешбининамудаи оинномаи їамъият бозпас
гирад.
8. Узви їамъият іуѕуѕ дорад іангоми хориї шудан аз їамъият ѕисми молу
мулки он ё арзиши іамин молу мулкро дар доираи арзиши молу мулке, ки узви
їамъият ба сифати іаѕѕи узвият ворид намудааст, ба даст орад, агар дар
оинномаи їамъият тартиби дигар пешбинњ нашуда бошад.
Моддаи 10. Тартиби анїом додани суљуртаи мутаѕобила
1. Баъди аз їониби узви їамъият пардохтани іаѕѕи суљурта їамъият ўідадор
мешавад, ки іангоми фарорасии іолати муайян (іодисаи суљурта) ба узви
їамъият ё бадастоварандаи фоида бо тартиб ва мўілатіои муѕаррарнамудаи
ѕоидаіои суљурта ё шартномаи суљурта пардохти суљуртавиро анїом диіад.
2. Дар іолате, ки агар мутобиѕи їамъбасти соли іисоботњ натиїаіои
молиявии суљуртаи мутаѕобила мусбњ бошанд, маїлиси умумии аъзои їамъият
метавонад дар хусуси кам кардани андозаи іаѕѕи суљуртаи навбатњ ё боздоштани
пардохти он дар мўілати муайян ѕарор ѕабул кунад.
3. Дар іолате, ки агар мутобиѕи їамъбасти соли іисоботњ натиїаіои
молиявии анїом додани суљуртаи мутаѕобила манфњ бошанд, маїлиси умумии
аъзои їамъият метавонад дар бораи манбаъіои пўшонидани зиёни

расонидашуда, аз їумла дар хусуси аз їониби аъзои їамъият ворид намудани
іаѕѕи иловагњ ѕарор ѕабул кунад.
4. Їамъият суљуртаи мутаѕобилаи аъзои худро дар асоси узвият мустаѕиман
анїом медиіад дар іолате, ки агар мутобиѕи оинномаи їамъият бастани
шартномаи суљурта пешбинњ нашуда бошад.
5. Суљуртаи мутаѕобила дар асоси узвият таніо іангоми аз їониби їамъият
анїом додани як шакли суљурта мутобиѕи ѕоидаіои суљурта, ки шартіои ягонаи
суљуртаро пешбинњ менамояд, имконпазир мебошад. Дар ин іолат ѕоидаіои
суљурта ѕисми їудонопазирии оинномаи їамъият ба іисоб мераванд.
6. Шакліои суљуртае, ки їамъият анїом медиіад, бо назардошти эітиёїоти
аъзои їамъият ва талаботи Ѕонуни мазкур муайян карда мешаванд.
Моддаи 11. Маѕомоти їамъият
1. Маѕомоти їамъият иніоянд:
- маѕоми олњ - маїлиси умумии аъзои їамъият;
- маѕоми иїроия - маѕоми дастаїамъњ (раёсат) ё шахси анїомдиіандаи
вазифаіои маѕоми инфиродии иїроия (директор);
- маѕоми назоратњ - комиссияи тафтишотњ.
2. Оинномаи їамъият метавонад таъсиси дигар маѕомоти їамъиятро низ
пешбинњ намояд.
Моддаи 12. Комиссияи тафтишотии їамъият
1. Комиссияи тафтишотии їамъият ба маїлиси умумии аъзои їамъият
іисоботдиіанда мебошад. Комиссияи тафтишотии їамъият ба таври истисно аз
аъзои їамъият интихоб гардида, назорати риояи оинномаи їамъият, фаъолияти
маѕомоти идоракунии їамъиятро анїом медиіад, инчунин муроїиати аъзои
чамъиятро баррасњ менамояд, агар онро раёсати їамъият муіокима накарда
бошад.
2. Комиссияи тафтишотии їамъият фаъолияти молиявию хоїагии їамъиятро
санїида, ба маїлиси умумии аъзои їамъият оид ба натиїаіои санїиши іисоботи
солона ва іисоботи солонаи муіосибавии їамъият хулоса пешниіод менамояд.
Маїлиси умумии аъзои їамъият іуѕуѕ надорад іисоботи солона ва іисоботи
солонаи муіосибавии їамъиятро іангоми мавїуд набудани хулосаи комиссияи
тафтишотии їамъият тасдиѕ намояд.
3. Хулосаи комиссияи тафтишотии їамъият бояд дар бар гирад:
- маълумот дар бораи тасдиѕи саіеіии далеліое, ки дар іисоботи солона ва
іисоботи солонаи муіосибавии їамъият мавїуданд;
- иттилоот дар бораи далели вайрон кардани муѕаррароти оинномаи їамъият
аз їониби маѕомоти идоракунии їамъият, агар чунин вайронкунњ їой дошта
бошад;
- иттилоот дар бораи далели вайрон кардани тартиби пешбурди
баіисобгирии муіосибавњ ва пешниіоди іисоботдиіии муіосибавњ, ки

ѕонунгузории Їуміурии Точикистон муѕаррар намудааст, инчунин пешниіодот
оид ба рафъи чунин вайронкуниіо, агар оніо їой дошта бошанд.
4. Аъзои комиссияи тафтишотии їамъият, аз їумла раиси комиссияи
тафтишотиро маїлиси умумии аъзои їамъият ба мўілати муѕаррарнамудаи
оинномаи їамъият интихоб менамояд. Комиссияи тафтишотии їамъият іуѕуѕ
надорад ваколати худро ба зиммаи дигар шахсон гузорад. Бо ѕарори маїлиси
умумии аъзои їамъият ваколати іама гуна узви комиссияи тафтишотии їамъият
метавонад пеш аз мўілат ѕатъ карда шавад. Узви комиссияи тафтишотии
їамъият метавонад ба раёсати їамъият интихоб карда шавад ё дар мўілати на
барваѕттар аз ду соли баъди ѕатъи ваколат ба вазифаи директори їамъият таъин
карда шавад.
5. Манъи иштироки аъзои комиссияи тафтишотии їамъият дар маїлиси
раёсати їамъият иїозат дода намешавад.
6. Комиссияи тафтишотии їамъият маїлиси умумии аъзои їамъиятро дар
іолатіое даъват менамояд, ки агар фаъолияти раёсати їамъият ноил шудан ба
маѕсад ва иїрои вазифаи їамъиятро таъмин карда натавонад ё агар раёсати
їамъият талаботи аз се як іиссаи шумораи умумии аъзои їамъиятро оид ба
даъвати маїлиси умумии аъзои їамъият иїро накунад.
7. Тартиби кори комиссияи тафтишотии їамъият мутобиѕи оиннома ё дигар
іуїїатіои їамъият муайян карда мешавад.
Моддаи 13. Манбаъіои ташаккули молу мулки їамъият
1. Їамъият метавонад таіти моликият бино, иморат, иншоот, таїіизот,
воситаіои пулњ бо асъори миллњ ва хориїњ, ѕољазіои ѕиматнок ва дигар молу
мулк дошта бошад.
2. Молу мулки їамъият метавонад таніо тибѕи іолат ва тартиби
пешбининамудаи іамин Ѕонун, дигар ѕонуніо ва оинномаи їамъият бегона
карда шавад.
3. Їамият оид ба ўідадориіои худ бо іамаи молу мулки ба он тааллуѕдошта
їавобгар мебошад.
4. Манбаъіои ташаккули молу мулки їамъият иборатанд аз:
- іаѕѕи узвият;
- іаѕѕи суљурта;
- іаѕѕи иловагњ;
- даромаде, ки аз сармоягузорњ ва їойгиронии воситаіои муваѕѕатан озоди
захираіои суљурта ва дигар воситаіо ба даст омадаанд;
- дигар манбаъіое, ки ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон манъ накардааст.
Моддаи 14. Іаѕѕи узвият
1. Іаѕѕи узвият аз їониби шахсони іуѕуѕњ ва воѕењ барои пўшонидани
хароїоти вобаста ба фаъолияти оинномавии їамъият пардохта мешавад.

Іаѕѕи узвият метавонад пул ё дигар молу мулки дорои арзиши пулњ бошад
(ба истиснои іуѕуѕи молумулкњ). Іаѕѕи узвият набояд бо иїрои ягон ўідадорњ
алоѕаманд бошад.
2. Арзиши пулии молу мулке, ки барои пардохти іаѕѕи узвият гузаронида
мешавад, метавонад аз їониби раёсати їамъият, бо назардошти арзиши бозории
чунин молу мулк муайян карда шавад (нархгузорњ карда шавад). Дар мавриди
ба баіодиіии молу мулк розњ набудани шахси молу мулкро барои пардохти
іаѕѕи узвият дода, барои муайян намудани арзиши бозории чунин молу мулк
тибѕи шартіои пешбининамудаи оинномаи їамъият баіодиіандаи (нархгузори)
мустаѕил їалб карда мешавад.
Андозаи баіодиіии пулии молу мулк, ки раёсати їамъият гузаронидааст,
наметавонад аз андозаи баіодиіие, ки баіодиіандаи мустаѕил гузаронидааст,
баландтар бошад.
Агар арзиши молу мулки барои пардохти іаѕѕи узвият дар шакли пулњ
гузаронидашаванда беш аз сад іазор сомониро ташкил диіад, барои муайян
намудани арзиши бозории чунин молу мулк тибѕи шартіои пешбининамудаи
оинномаи їамъият баіодиіандаи мустаѕил їалб карда мешавад. Оинномаи
їамъият метавонад номгўи молу мулкеро, ки бо он іаѕѕи узвият ба їамъият
пардохта мешавад, маідуд намояд.
3. Оинномаи їамъият метавонад барои аъзои їамъият пардохтіои дигари
іатмиро пешбинњ намояд.
Моддаи 15. Іаѕѕи суљурта ва пардохти суљуртавњ
1. Іаѕѕи сугуртае, ки узви їамъият пардохтааст, аз їониби їамъият ба
бадастоварандаи фоида іамчун пардохти суљуртавњ дар іаїме, ки шартномаи
суљурта муайян намудааст, дода мешавад.
2. Іаїм ва тартиби іисоби іаѕѕи суљуртаро ѕоидаіои суљуртаіои
мутаѕобилае, ки маїлиси умумии аъзои їамъият тасдиѕ кардааст, муѕаррар
мекунад, агар тибѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон тартиби дигаре
пешбинњ нашуда бошад.
3. Агар вобаста ба їамъбасти давраи іисоботњ дар їамъият ѕарзи пардохти
суљурта, инчунин ѕарзи пардохти андоз ва дигар пардохтіои іатмњ ба буїет
набошанд, маїлиси умумии аъзои їамъият метавонад оид ба кам кардани іаѕѕи
суљуртаи навбатњ ё боз доштани пардохти оніо ѕарор ѕабул кунад.
4. Тартиб ва шарти амалњ намудани пардохти суљуртавиро ѕоидаіои
суљуртаи мутаѕобилаи їамъият, ки маїлиси умумии аъзои їамъият тасдиѕ
намудааст, муѕаррар мекунад.
Моддаи 16. Захираіои суљурта
Барои таъмини иїрои ўідадории вобаста ба суљуртаи мутаѕобила їамъият
тибѕи тартиб ва шартіои мукаррарнамудаи оиннома захираи суљуртаро
ташаккул ва їойгир менамояд.

Моддаи 17. Іаѕѕи иловагњ
1. Іаѕѕи иловагњ маблаљи пулие мебошад, ки узви їамъият бояд бо ѕарори
маїлиси умумии аъзои їамъият барои пўшондани зиёне, ки вобаста ба
натиїаіои соли іисоботњ муайян гардидааст, пардохт намояд.
2. Тартиби іисоб ва пардохти іаѕѕи иловагњ тибѕи ѕоидаіои суљуртаи
мутаѕобилаи їамъият, ки маїлиси умумии аъзои їамъият тасдиѕ кардааст,
муайян карда мешавад.
Моддаи 18. Баіисобгирњ ва іисоботдиіии муіосибавњ
Їамъият баіисобгирии муіосибавиро пеш бурда, іисоботдиіии муіосибавњ
ва омориро мутобиѕи наѕшаіои іисобот, ѕоидаіои баіисобгирии муіосибавњ,
шакліои баіисобгирњ ва іисоботдиіњ таіия менамояд, ки онро маѕомоти
давлатие, ки танзим ва назорати бозори суљурта ва ташкилотіои суљуртаро
анїом медиіад, тасдиѕ мекунад.
Моддаи 19. Азнавташкилдиіии їамъият
1. Азнавташкилдиіии їамъият метавонад тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон бо ѕарори маїлиси умумии аъзои їамъият
дар шакли якїояшавњ, іамроішавњ, таѕсимшавњ, їудошавњ ва табдилшавњ
амалњ гардад.
2. Азнавташкилдиіии їамъият дар шакли табдилшавњ таніо іангоми
табдилдиіии їамъият ба їамъияти хоїагидорњ, ки суљуртаро анїом медиіад,
имконпазир мебошад.
Моддаи 20. Баріамдиіии їамъият
1. Їамъият метавонад тибѕи асосіо ва бо тартиби муѕаррарнамудаи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон, бо назардошти талаботи Ѕонуни мазкур
баріам дода шавад.
2. Маѕоме, ки дар бораи баріамдиіии їамъият ѕарор ѕабул намудааст, дар
їараёни даі рўзи таѕвимњ аз санаи ѕабули чунин ѕарор бояд ба маѕоми назорати
суљурта иттилоъ диіад.
3. Молу мулки їамъият, ки баъди ѕонеъгардонии іамаи ўідадориіои он дар
назди кредиторон ва аъзои їамъият боѕњ мондааст, тибѕи тартиби
муѕаррарнамудаи оинномаи їамъият аз їониби комиссияи баріамдиіњ байни
іамаи аъзои їамъият таѕсим карда мешавад.
Моддаи 21. Назорати давлатии фаъолияти їамъият
1. Назорати давлатии фаъолияти їамъият ва аз їониби он риоя намудани
ѕонунгузории суљуртаро маѕоми назоратии суљурта мутобиѕи ѕонунгузории
Їуміурии Тоїикистон амалњ мегардонад.
2. Маѕомоти іокимияти давлатњ ва маѕомоти худидоракунии маіаллњ іуѕуѕ
надоранд ба фаъолияти хоїагњ, молиявњ ё дигар фаъолияти їамъият мудохила

намоянд, ба истиснои іолатіое, ки ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон
пешбинњ намудааст.
Моддаи 22. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур
Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмњ мавриди амал ѕарор дода шавад.
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