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§ 6. Иќтибос аз Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 

 
Моддаи 156. Вайрон кардани іуѕуѕіои муаллифї ва іуѕуќњои вобаста ба он 

   1) Азхудкунии муаллифї (асардуздї), іамчунин ба іаммуаллифњ маїбур кардан, агар ин кирдоріо ба 
муаллиф ё дигар соіибіуѕуѕ ба миѕдори калон зарар расонида бошад,  
- бо їарима ба андозаи то дусад нишондиіанда барои іисобіо ё коріои ислоіњ ба мўілати то ду сол 
їазо дода мешавад. 
   2) Истифодаи љайриѕонунии объектіои іуѕуѕи муаллифї ё іуѕуѕіои вобаста ба он, іамчунин ба даст 
овардан, нигоі доштан, интиѕол додан ё фиристодани нусхаіои љайриѕонунии асар ё фонограммаіо бо 
маѕсади ба соіибияти каси дигар додан, агар ин кирдоріо ба миѕдори калон зарар расонидани бошад, 
- бо їарима ба андозаи аз дусаду панїоі то сесаду шасту панї нишондиіанда барои іисобіо ё мањрум 
сохтан аз озодњ ба мўілати то ду сол їазо дода мешаванд. 
  3) Кирдоріои пешбининамудаи ѕисми дуюми њамин модда, агар: 
   а) аз їониби гурўіи шахсон бо маслиіати пешакњ ё аз їониби гурўіи муташаккил; 
   б) бо расонидани зарар ба миѕдори махсусан калон; 
   в) аз їониби шахс бо истифода аз маѕоми хизматњ содир шуда бошад,  
-  бо їарима ба андозаи аз сесаду шасту панї то нўісаду дувоздаі нишондиіанда барои іисобіо ё 
маірум сохтан аз озодњ ба мўілати аз ду то панї сол їазо дода мешавад. 
   Эзоі: Дар моддаіои 156 ва 156(1) Кодекси мазкур таіти мафіуми зарар ба миѕдори калон чунин 
зараре іисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиіанда барои іисобіо панїсад маротиба зиёд 
мебошад ва зарар ба миѕдори махсусан калон чунин зараре іисобида мешавад, ки он аз андозаи 
нишондиіанда барои іисобіо ду іазор маротиба зиёд мебошад. 
 

Моддаи 1561. Вайрон кардани іуѕуѕіо ба ихтироот, намунаіои саноатњ ва моделіои муфид 
1) Истифодаи љайриѕонунии ихтироот, намунаіои саноатї ё моделіои муфид, бидуни розигии 

муаллиф ё арзномадеі фош намудани моіияти ихтироот, намунаи саноатњ ё модели муфид то 
интишори расмии маълумот дар бораи оніо, азхудкунии муаллифњ ё ба њаммуаллифњ маїбур кардан, 
агар ин кирдоріо ба миѕдори калон зарар расонида бошад,  

- бо їарима ба андозаи аз дусаду панїоі то сесаду шасту панї нишондиіанда барои њисобњо ё 
маірум сохтан аз озодњ ба мўілати то ду сол їазо дода мешаванд. 

2) Кирдоріои пешбининамудаи ѕисми якуми іамин модда, агар аз їониби гурўіи шахсон бо 
маслиіати пешакњ содир шуда бошад,  

- бо їарима ба андозаи аз сесаду шасту панї то нўісаду дувоздаі нишондиіанда барои њисобњо ё 
маірум сохтан аз озодњ ба мўілати аз ду то панї сол їазо дода мешаванд. 

 
Моддаи 2591. Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорї, ҳамлу нақл ё ба муомилот  

баровардани мол ва маҳсулоти тамғанокшуда 
1. Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, њамлу наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот 

баровардани мол ва маҳсулоти тамғанокшуда, ки ҳатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои 
махсус ё аломатҳои мутобиқатии аз сохтакорӣ муҳофизатшаванда тамға карда шаванд, агар он ба 
миқдори калон содир шуда бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоњ то сесаду шасту панљ нишондињанда барои њисобњо бо 
маҳрум аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати то панҷ 
сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати то ду сол ҷазо дода мешавад. 

2. Њамин кирдор агар: 
а) аз ҷониби гурўҳи шахсон бо маслиҳати пешакї ва ё гурўњи муташаккил; 
б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад,  
- бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то нўњсаду дувоздањ нишондиҳанда барои њисобњо ё 

маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 
 

Моддаи 275. Истифодаи ѓайриќонунии воситањои фардикунонии иштирокчиёни  
ањдњои гражданї молњо, корњо ва хизматрасонї 

1) Истифодаи ѓайриќонунии номи фирмавї, њамчун номи мањалли истењсоли мол, тамѓаи молї ва 
тамѓаи хизматрасонии ѓайр нисбат ба мол ва хизматрасонии шабењ, агар ин кирдорњо такроран пас аз 
додани љазои маъмурї содир гардида ё ба миқдори калон зарар расонида бошанд,  

- бо ҷарима ба андозаи то дусад нишондиҳанда барои њисобњо ё бо корњои ислоњӣ ба мўҳлати то ду 
сол ҷазо дода мешавад. 
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2) Истифодаи ғайриќонунии тамғагузории огоњкунанда нисбат ба номи маҳалли истеҳсоли мол, ё 
тамғаи молие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, агар ин кирдор такроран пас 
аз додани љазои маъмурӣ содир шуда ё ба миқдори калон зарар расонида бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоњ то сесаду шасту панљ нишондињанда барои ҳисобҳо ё 
мањрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  

3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ё дуюми њамин модда, агар аз ҷониби гурўњи шахсон 
бо маслиҳати пешакї ё аз љониби гурўњи муташаккил содир шуда бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то нўњсаду дувоздањ нишондињанда барои њисобњо ё 
мањрум сохтани аз озодї ба мўњлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 


