ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қабул намудани Қонуни ҶумЦурии ТоҶикистон
«Дар бораи Цуљљати электронк» ва мавриди амал Қарор додани он
(Ахбори МаҶлиси Олии ҶумЦурии ТоҶикистон соли 2002, №4, Қ- 1, мод. 310)
МаҶлиси намояндагони МаҶлиси Олии ҶумҲурии ТоҶикистон Қарор мекунад:
1. Қонуни ҶумҲурии ТоҶикистон «Дар бораи ҲуҶҶати электронк» Қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал Қарор дода шавад.
3. {укумати ҶумҲурии ТоҶикистон:
- ба МаҶлиси намояндагони МаҶлиси Олии ҶумҲурии ТоҶикистон дар хусуси ба Қонуни мазкур
мутобиҚ гардонидани Қонунгузории Ҷорк таклифҲо пешниҲод намояд;
- ҚарорҲои худро ба Қонуни мазкур мутобиҚ гардонад.

Раиси МаҶлиси намояндагони
МаҶлиси Олии ҶумЦурии ТоҶикистон
ХАЙРУЛЛОЕВ
ш. Душанбе 7 ноябри соли 2001
№434
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ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни ҶумЦурии ТоҶикистон «Дар бораи ЦуҶҶати электронк»
(Ахбори МаҶлиси Олии ҶумЦурии ТоҶикистон соли 2002, №4, Қ-1, мод. 309)
МаҶлиси миллии МаҶлиси Олии ҶумҲурии ТоҶикистон Қонуни ҶумҲурии ТоҶикистонро «Дар
бораи ҲуҶҶати электронк» барраcк намуда, Қарор мекунад:
Қонуни ҶумҲурии ТоҶикистон «Дар бораи ҲуҶҶати электронк» Ҷонибдорк карда шавад.

Раиси МаҶлиси миллии
МаҶлиси Олии ҶумЦурии ТоҶикистон
ш. Душанбе 23 апрели соли 2002
№244

М. УБАЙДУЛЛОЕВ

ҚОНУНИ
ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРИ ЊУЉЉАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
(Ахбори МаҶлиси Олии ҶумЦурии ТоҶикистон соли 2002, №4, Қ- 1, мод. 308; соли 2005, №12,
мод. 637 ЌЉТ аз 28.12.12с. № 908)

Қонуни мазкур асосҲои ба кор бурдани ҲуҶҶатҲои электронк, талаботи асоск ба ҲуҶҶатҲои
электронк, инчунин ҲуҚуҚ, вазифаҲо ва масъулияти иштирокчижни муносибатҲои ҲуҚуҚиро, ки дар
соҲаи гардиши ҲуҶҶатҲои электронк ба амал меоянд, муeаррар менамояд.
БОБИ I. МУҚАРАРОТИ УМУМЇ
Моддаи 1. МафЦумЦoи асоск
Дар Қонуни мазкур мафҲумҲои асосии зерин истифода мешаванд:
-њуљљати электронк - маълумоте, ки дар Ҳомили мошинк сабт шудааст ва ба талаботи
муҚарраркардаи Қонуни мазкур мувофиҚат мекунад;
- гардиши цущщати электронк- системаи тартибдицк, истифода, нигоцдорк ва мубодилаи
цущщатцои электронк бо истифодаи воситацои электронии коммуникатсияи омма;(ЌЉТ аз
28.12.12с. №908)
-имзои электронии раҚамк - маҶмeи рамзҲое, ки тавассути имзои электронии раҚами Ҳосил
мешаванд ва Қисми таркибии ҲуҶҶати электронк ба Ҳисоб меравад;
-воситаЦои имзои электронии разамк – воситаҲои барномавк ва техникие, ки тайжркунк ва
тафтиши имзои электронии раҚамиро таъмин менамояд ва дорои сертификати мувофиҚ ж
шаҲодатномаи тасдиҚи сертификат мебошанд;
-калиди шахсии имзо - маҶмeи рамзҲое, ки ба шахси мушаххас тааллуҚ дошта, Ҳангоми Ҳосил
кардани имзои электронии раҚами истифода мешавад;
-калиди умумии тафтиши имзо - маҶмeи рамзҲое, ки ба Ҳамаи шахсоне манфиатдор дастрас
буда, Ҳангоми тафтиши имзои электронии раҚами истифода мешавад;
-корти калиди умумии тафтиши имзо – ҲуҶҶат дар Ҳомили Қодазк, ки дорои моҲияти калиди
умумии тафтиши имзо мебошад ва мансубияти онро ба ин ж он шахси воҚек ва ж ҲуҚуҚк тасдиҚ
мекунад;
-молики система ва шабакањoи иттилоотк – субъекте, ки дорои њуќуќк соњибк, истифода ва
ихтижрдорк намудани система ва шабакањои иттилоотк мебошад.
Моддаи 2. Соњаи муомилаи њуљљатњои электронк
Њуљљати электронк дар њамаи соњањои фаъолияте, ки дар онхо воситаҲои барномавк ва техники
барои тайжр кардан, коркард, нигоҲдорк, ирсол ва Қабули иттилоот заруранд, истифода шуда
метавонад. Бо кумаки ҲуҶҶатҲои электронк ањдњо (шартномаҲо) баста шуда метавонад,
ҲисоббаробаркуниҲо сурат гирифта, мукотиба, ирcол ва Қабули ҲуҶҶатҲо ва дигар маълумотҲо ба
амал меоянд.
МаҲдудият дар истифодаи ҲуҶҶатҲои электронк дар мавридҲои пешбининамудаи Қонунгузории
ҶумҲурии ТоҶикистон муҚаррар шуда метавонад.
{уҶҶатҲои электронк тавассути хамаи воситаҲои алоҚа, аз Ҷумла системаҲо ва шабакаҲои
иттилоотк, агар ин ба Қонунгузории ҶумҲурии ТоҶикистон ва шартномаҲои байналмилалии

ҶумҲурии ТоҶикистон мухолифат накунад, фиристода шуда метавонанд.
Моддаи 3. СубъектЦои муносибати ЦуҚуҚк дар соЦаи муомилоти ЦуҶҶатЦои электроии
Дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк давлат, дар шахси маҚомоти Ҳокимияти давлатк,
шахсони ҲуҚуҚк ва воҚек, инчунин давлатҲои хориҶк, ташкилотҲои байналмилалк, шахсони ҲуҚуҚк
ва воҚеии хориҶк ва шахсони бешаҲрванд субъектҲои муносибати ҲуҚуҚк дониста мешаванд.
ШаклҲои муносибати субъектҲо дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк бо шартномаҲо
тибҚи Қонунгузории ҶумҲурии ТоҶикистон танзим карда мешаванд.
Моддаи 4. Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар бораи цущщати электронк
Қонунгузории Ҷумњурии Тољикистон дар бораи њуљљатњои электронк ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Ҷумњурии Тољикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, Кодекси гражданин ҶумҲурии
ТоҶикистон, Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоотонк», санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумњурии Тољикистон, инчунин санадњои меъжрию њуќуќии байналмилалие, ки Ҷумњурии Тољикистон
эътироф намудааст, иборат аст.(ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
Моддаи 5. Идоракунк ва танзими давлатии муомилоти ЦуҶҶатЦои электронк
Идоракунк ва танзими давлатии муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк мутобиҚи Қонунгузории
ҶумҲурии ТоҶикистон ба таъмини Ҳимояи ҲуҚуҚ ва манфиатҲои Қонунии иштирокчижни
муносибатҲои ҲуҚуҚк дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк, таъмини Ҳимояи маълумот
Ҳангоми тайжр кардани он, коркард, ирсол, Қабул ва нигоҲдории вай ва дигар маҚсадҲо нигаронда
шудааст.
Идоракунк ва танзими давлатиро дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк {укумати ҶумҲурии
ТоҶикистон анҶом медиҲад.
БОБИ 2. ЊУҶҶАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Моддаи 6. Талаботи асоск ба ЦуҶҶатЦои электронк
Њуљљати электронк бояд ба талаботи зерин мувофиҚат кунад:
- тавассути воситаҲои барномавк ва техники тайжр шуда, коркард шавад, ирсол, Қабул ва Ҳифз
гардад;
- дорои нишонањое бошад, ки имкониятдиҲандаи Ҳаммонандкунии он бошанд;(ЌЉТ аз 28.12.12с.
№908)
- дар шакле пешниҲод гардад, ки Қобили Қабули фаҲми инсон бошад.
Моддаи 7. Таркиби ЦуҶҶати электронк
{уҶҶати электронк аз ду Қисми таркибк - умумк ва махсус иборат аст. Қисми умумии ҲуҶҶати
электронк аз маълумоти дорои мазмуни ҲуҶҶат ва маълумот дар бораи гирандаи мактуб иборат аст.
Қисми махсуси ҲуҶҶати электронк аз як ж якчанд имзоҲои электронии раҚами иборат аст.
Моддаи 8. ШаклЦои пешниЦод кардани ЦуҶҶати электронк
{уҶҶати электронк шаклҲои пешниҲоди дохилк ва берунк дорад.
Шакли пешниҲоди дохилии ҲуҶҶати электронк аз сабти иттилооти он ҲуҶҶат дар Ҳомили
мошинк иборат аст.
Шакли пешниҲоди берунии ҲуҶҶати электронк аз таҶдиди ин ҲуҶҶат дар экрани дисплей, дар
Қодаз ж дигар маводи аз Ҳомили мошинк Ҷудошаванда дар намуди ба чашм наможн (бе воситаҲои
техникк) ва Қобили Қабули фаҲми инсон, иборат аст.
Моддаи 9. Асли ЦуҶҶати электронк
Асли ҲуҶҶати электронк танҲо дар Ҳомили мошинк мавҶуд аст. Њамаи нусхањои њуљљати
электронк, ки дар Ҳомили мошинк Қайд шудааст ва яке ба дигаре монанд аст, асл Ҳисобида мешаванд
ва эътибори якхелаи ҲуҚуҚк доранд.
Дар Ҳолате, ки аз тарафи як шахе ҲуҶҶат дар Ҳомили Қодазк тайжр мешавад ва ҲуҶҶати
электронк, ки аз рeи мазмун ба он Ҳаммонанд аст, Ҳар ду ҲуҶҶат ҲуҶҶатҲои мустаҚил Ҳисобида
мешаванд.
Моддаи 10. НусхаЦои ЦуҶҶати электронк ва шаЦодатномаи он

Нусхаи ҲуҶҶати электронк бо роҲи тасдиҚи шакли берунии пешниҲоди ҲуҶҶати электронк дар
Ҳомили ќоѓазк тибќи тартиби муќарраргардидаи Қoнунгузории Ҷумњурии Тољикистон тайжр карда
мешавад.
Тащдиди цущщати электронк дар дигар объекти моддии аз цомили мошинк щудошаванда, ба
ғайр аз коғазк ва ж нусхаи он дар цомили коғазк, ки ба таври дахлдор тасдиқ нашудааст, эътибори
цуқуқии нусхаи цущщати электрониро надорад. (ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
Моддаи 11. Эътибори њуќуќии њуљљати электронк
Њуљљати электронк дар Ҳомили мошинк ба њуљљати Ҳомили Қоѓазк баробар карда мешавад ва бо
он эътибори ягонаи ҲуҚуҚк дорад.
Агар Қонунгузории ҶумҲурии ТоҶикистон пешбини намояд, ки њуљљат ба таври хаттк ба расмият
дароварда шавад ва ж ба таври хаттк ж шакли хаттк пешниҲод гардад, пас њуљљати электронк ба ин
талабот мутобиҚ дониста мешавад.
АслҲои ҲуҶҶати электронк ва нусхаҲои онҲо дар ҲомилҲои Қодазк, ки мутобиҚи талаботи
моддаи 10 Қонуни мазкур мебошанд, як хел эътибори ҲуҚуҚк доранд.
Дар мавридњое, ки Қонунгузории Ҷумњурии Тољикистон тасдиҚи нотариалк ва ж ба Қайдгирии
давлатии њуљљатро пешбинї намояд, худи Ҳуљљати электронк, ж нуcхаи он дар Ҳомили Қодазк бо
тартиби муќарраркардаи Қонунгузории Ҷумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад ж ба Қайд
гирифта мешавад. ;(ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
Тартиби ҲуҶҶатноккунк ва муомилаи иттилоот, ки дар Қисми якуми моддаи 18 Қонуни мазкур,
дар намуди ҲуҶҶатҲои электронк пешбинї шудааст бо стандартҲо ва коидаҲои коргузории
муҚарраркардаи Қонунгузории ҶумҲурии ТоҶикистон танзим мегардад.
Моддаи 12. Таъиноти имзои электронии раҚами
Имзои электронии раҚами барои маҚсадҲои зерин таъин шудаанд:
- тасдиҚ кардани маълумоте, ки Қисми умумии ҲуҶҶати электрониро ташкил медиҲад;
- тасдиҚ кардани асилк ва пуррагии ҲуҶҶати электронк.
ТасдиҚ кардани маълумоти ташкилдиҲандаи Қисми умумии ҲуҶҶати электронк бо роҲи
истифодаи воситаҲои имзои электронии раҚами бо истифодабарии калидҲои имзои шахсии шахсе, ки
ин ҲуҶҶатро имзо мекунанд, сурат мегирад.
Аcл ва пурра будани ҲуҶҶати электронк онро ифода мекунад, ки ҲуҶҶат дар ҲаҚиҚат аз тарафи
соҲиби калиди шахсии имзо тайжр карда шудааст ва дар ҲуҶҶати мазкур тадйирот дароварда
нашудааст.
ТасдиҚ намудани аслк ва пуррагии ҲуҶҶати электронк бо роҲи истифодаи воситаҲои имзои
электронии раҚами бо истифодаи калидҲои кушодаи имзои шахси ҲуҶҶати электрониро имзо карда
сурат мегирад.
Модчаи 13. СоЦиби калиди шахсии имзо
СоҲиби калиди шахсии имзо шахсони воҚек ж ҲуҚуҚк Ҳисобида мешаванд, ки тайжр кардани ин
калидро бо роҲи истифодаи воситаҲои имзои электронии раҚами ва калиди кушодаи ба он дахддори
тафтиши имзо ба сомон мерасонанд.
СоҲиби калиди шахсии имзо ба хотири манфиатҲои худ бояд онро махфк нигоҲ дорад ва Ҳифзи
онро аз эҲтимолияти нобаҲангом нобуд шудан ж шаклан тагир додан (модификатсия) таъмин намояд.
Моддаи 14. Калиди умумии тафтиши имзо
Калиди умумии тафтиши имзо дар заминаи калиди шахсии имзо бо роҲи истифодаи имзои
электронии раҚами тайжр карда мешавад.
Мансубияти калиди умумии тафтиши имзо ба соҲиби калиди шахсии имзо бо роҲи гирифтани ин
имзо ва муҲри шахе дар корта калиди умумии тафтиши имзо тасдиҚ, карда мешавад.
Истифодабарандаи калиди умумии тафтиши имзо шахсе Ҳисобида мешавад, ки ба e аз Ҷониби
молики калиди шахсии имзо ж шахси ваколатдори e корти калиди умумии тафтиши имзо барои
тафтиши асли ҲуҶҶатҲои электронии имзошуда, супорида мешавад.
Шакли корти калиди умумии тафтиши имзо аз тарафи молики система ва шабаҚаи иттилоотк
муҚаррар карда мешавад.
Моддаи 15. ПаЦн кардани калидЦои умумии тафтиши имзо
КалидҲои умумии тафтиши имзои тасдиҚшуда аз Ҷониби молики калиди шахсии имзо ж шахси

ваколатдори e барои истифода ба Ҳамаи шахсони манфиатдор паҲн карда мешавад.
ПаҲн кардани калидҲои умумии тафтиши имзо дар байни истифодабарандагон бо ин роҲҲо сурат
гирифта метавонад:
- супоридани корти калиди умумии тафтиши имзо шахсан ба истифодабаранда;
- ирсол бо почта дар намуди ҲуҶҶат дар Ҳомили Қодазк;
- ирсол дар намуди ҲуҶҶати электронк.
ПаҲн кардани калидҲои умумии тафтиши имзо аз тарафи соҲибкорони инфиродк ж шахсони
ҲуҚуҚии дорои иҶозатномаи ин намуди хизматрасонк гузаронида мешавад.
Моддаи 16. Нигоњдории њуљљатњои электронк
Нигоњдории њуљљатњои электронк аз љониби ташкилотњое, ки фаъолияти бойгонк ва фаъолияти
нигоњдории маълумоти њуљљатиро анљом медињанд, сурат мегирад.
Тартиби, шартњо ва хусусиятњои нигоњдории њуљљатњои электрониро Њукумати Љумњурии
Тољикистон муайян мекунад.
Моддаи 17. Њимояи њуљљати электронк
Шахсоне, ки бо тайжр кардан, коркард, Қабул, ирсол ва нигоҲдории ҲуҶҶатҲои электронк
машдуланд, бояд аз воситаҲои барномавк ва техникк, ки сатҲи зарурии Ҳимояи ин ҲуҶҶатҲоро таъмин
менамоянд, истифода баранд.
СатҲи зарурии Ҳимояи ҲуҶҶатҲои электронк ва иттилооте, ки дар онҲо мавҶуданд, Ҳангоми
истифодаи системаю шабакаҲои иттилоотк барои ташкили гардиши ҲуҶҶатҲои электронк аз тарафи
молики ин системаю шабакаҲо таъмин мешаванд.
Моддаи 18. Њуљљатњои электронии дорои иттилооте, ки пањн карданн он манъ шудааст ж
мањдуд гардидааст
Мазмуни њуљљатњои электронк аз маълумоти дорои сирри давлатк, хизматк ж тиљоратк ва дигар
маълумот иборат буда метавонад, ки паҲн кардани онњо манъ шудааст ж маҲдуд гардидааст. ҚоидаҲои
истифода ва чораҲои Ҳимояи маълумотро Қонунгузории ҶумҲурии ТоҶикистон муҚаррар мекунад.
МаҚомоти давлатк ва шахсони њуќуќк, шахсони воҚеие, ки вазифаҲои онҲо кор бо ҲуҶҶатҲои
электронии дорои маълумоти дар ќисми якуми моддаи мазкур зикргардида мебошанд, eҲдадоранд, ки
Ҳангоми гузаронидани ҲуҶҶатҲои электронк ба воситаи каналҲои алоҚа системаҲои
сертификатсияшудаи Ҳимояи иттилоотро истифода баранд. (ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
БОБИ Ш. ИҶОЗАТНОМАД{к ВА СЕРТИФИКАТСИЯ
Моддаи 19. Иљозатномадињии (литсензиякунонии) фаъолият оид ба имзои электронии
раќамї
Иљозатномадињии (литсензиякунонии) фаъолият оид ба додани сертификатњои
калидњои
имзоњои электронии раќамї ба ќайд гирифтани соњибони имзоњои электронии раќамї, хизматрасонї
вобаста ба истифодаи имзоњои электронии раќамї ва тасдиќ кардани аслият имзоњои электронии
раќамї тибќи Ќонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои
фаъолият» анљом дода мешавад. (ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
Моддаи 20. Сертификатсияи воситањои барномавк ва техникк
ВоситаҲои барномавк ва техникк, ки барои тайжр кардан, коркард, Қабул, ирсол, нигоҲдорк ва
Ҳимоя намудани Ҳуљљатњои электронк истифода мешаванд, бояд тибќи тартиби муќарраркардаи
Қонунгузории ҶумҲурии Тољикистон сертификатсия карда шаванд.(ЌЉТ аз 28.12.12с. №908)
БОБИ IV. МУОМИЛАИ ЊУҶҶАТЊОИ ЭЛЕКТРОНк ДАР ФАЪОЛИЯТИ БОНКк
Моддаи 21. МуносибатЦои ЦуҚуҚк дар соЦаи муомилоти ЦуҶҶатЦои электронк дар
фаъолияти бонкк
Бонки миллии ТоҶикиетон, бонкҲои тиҶоратк, ж ташкилоти дайрибонкии Қарзию молиявк яке аз
субъектҲои муносибатҲои ҲуҚуҚк дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк дар фаъолияти бонкк
Ҳисобида мешаванд.
МуносибатҲо байни субъектҲо дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк дар фаъолияти бонкк
дар асоси шартномаҲо сурат мегиранд.

Тартиби гузаронидани Ҳисоботи дайринаҚдиро бо истифода аз ҲуҶҶатҲои электронк дар Ҳудуди
ҶумҲурии ТоҶикистон Бонки милпии ТоҶикистон муҚаррар менамояд.
Моддаи 22. Сертификатсияи воситаЦои барномавк ва техникк дар фаъолияти бонкк
Сертификатсияи воситаҲои зарурии барномавк ва техникии барои тайжр кардан, Қабул, ирсол,
коркард ва нигоҲдорк намудани ҲуҶҶатҲои электронии дар фаъолияти бонкк истифодашаванда, аз
Ҷониби маҚоми сертификатсия, ки {укумати ҶумҲурии ТоҶикистон муайян намудааст, гузаронда
мешавад.
Номгeи воситаҲои барномавк ва техникие, ки дар фаъолияти бонкк истифода мешаванд ва боад
Ҳатман сертификатсия шаванд, аз тарафи Бонки милии ТоҶикистон муайян карда мешаванд.
Моддаи 23. Нигоњдории асли њуљљатњои электронк аз рeи њисобњoи байнибонкк ва додани
нусхањои онњо
Нигоњдории асли њуљљатњои электронк аз рeи њисоббаробаркунии байнибонкк дар мeњлатњое, ки
санадњои меъжрии Бонки миллии Тоњикистон муайян кардаанд, таъмин карда мешавад.
БОБИ 5. МАСЪУЛИЯТИ ШАХСОНЕ, КИ ДАР СОЦАИ ГАРДИШИ ЦУҶҶАТЦОИ ЭЛЕКТРОНК
ФАЪОЛИЯТ МЕКУНАНД
Моддаи 24. Масъулияти шахсоне, ки дар соцаи гардиши цущщатцои электронк фаъолият
мекунанд
Шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба хизматрасонк дар соцаи гардиши цущщатцои электронк
машғуланд, тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар назди муштарижни худ барои хизмат
нарасонидан ж сифати номуносиби хизматрасонк, иншунин барои зарари ба онцо расонидашуда
масъул мебошанд.
Шахсони аз рӯи вазифацои хизматиашон цуқуқи дастраск ба маълумоти дар цущщатцои
электронк мавщудбуда дошта, ки пацн кардани онцо манъ ж мацдуд карда шудааст, барои
махфияти онцо тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон шахсан масъул мебошанд . (ЌЉТ аз
28.12.12с. №908)
БОБИ 6. ЊАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР СОЊАИ МУОМИЛОТИ ЊУҶҶАТЊОИ
ЭЛЕКТРОНЇ
Моддаи 25. Њамкории байналмилалк
СубъектҲои муносибати ҲуҚуҚк дар соҲаи муомилоти ҲуҶҶатҲои электронк метавонанд дар
барномаҲо ва лоиҲаҲои байналмилалк иштирок кунанд, бо ташкилотҲои хориҶк ва байналмилалк,
шаҲрвандони хориҶк ва шахсони бешаҲрванд шартномаҲо банданд, инчунин системаю шабакаҲои
иттилоотии байналмилалиро мутобиҚи Қонунгузорк ва шартномаҲои байналмилалии ҶумҲурии
ТоҶикистон истифода баранд.
БОБИ 7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 26. Ҷавобгарк барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида мешаванд. (ЌЉТ аз
28.12.12с. №908)
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