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Корхонаи фаръии давлвтии «Маркази сертификатсиякунии калидњои кушодаи имзои
электронии раќамӣ» дар назди Корхонаи воњиди давлатии «Маркази барномасозии
Маъмурикунонии андоз» фаъолият оид ба интишори сертификатњои калидњои электронии
раќамӣ имзоњо дар њудуди Љумњурии Тољикистонро амали намуда, тибќи фармони
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 7 январи соли 2011 №5 созмон
дода шудааст ва дар асоси иљозатномаи 25 маи соли 2011 аз № 000002, ки аз љониби
Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Љумњурии Тољикитон дода шуда
фаъолият менамояд.
Корхонаи фаръии давлвтии «Маркази сертификатсиякунии калидњои кушодаи имзои
электрони раќамӣ» дар назди корхонаи воњиди давлатии «Маркази барномасозии
Маъмурикунонии андоз» бо ќарори Кумитаи андози назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон аз 28 январи соли 2011 тањти № 0151676 ба ќайд гирифта шудааст.
Дар мафњуми дастури маркази тасдиќкунандаи корхонаи фаръии маркази
сертификатсиякунии калидњои кушодаи имзои электронии раќами» дар назди корхонаи
воњиди давлатии маркази барномасозии Маъмурикунонии андоз (минбаъд – Дастур) ва дар
чорчўбаи фаъолияти вобаста ба интишори сертификатњои калидњои раќамии электронии
имзоњои, корхонаи фаръии «маркази сертификатсияи калидњои кушодаи имзои электронии
раќами» маркази тасдиќкунанда (ба таври кўтоњ – МТ) ном бурда мешавад.

Боби 1. Ибора ва муайянкунандањо.
Дар дастур иборањо ва муайянкунандањои истифода бурда мешавад.
Муштари – шахси њуќуќи дар шахси намояндаи ваколатдор, соњибкори инфироди, шахсан
ѐ дар шахси намояндаи ваколатдор ѐ шахси инфиродие, ки ба маркази тасдиќкунанда бо
маќсади ѐри расондан ба он мурољиат менамояд.
Соњиби калиди шахсии имзо – шахси инфироди, соњибкори инфироди ѐ намояндаи
ваколатдори шахси њуќуќие, ки барои нигоњдори калиди шахсиро ва истиыфодаи он бо
истифода аз воситањои электронии имзои раќами
Дорандаи сертификати калид – шахси инфиродие, кибо номи ў ташкилкунандаи система
сертификати калид додааст, ва њамоне, ки дорандаи калиди махками имзои электронии
раќами мебошад, ки ба воситаи воситањои махсус имзои шахсии раќамии электрониро дар
њуљљатњои электрони созмон дињад, (њуљљатњои электрониро имзо намояд)
Тарафи ваколатдињанда – субъекте, ки ба ваколатнома маълумотњои дар сертификати
калиди кушод мављудбуда ва –ѐ имзои электронии раќамиро ки бо истифодаи сертификати
мазкур бовар карда шудааст такя менамояд.
Њуљљати махсус – сертификати калиди кушодаи имзои маркази тасдиќунанда, рўихати
сертификатњо бозхонди сертификатњо, сертификати калиди кушодаи тафтиши имзои
муштари.
Калидњои имзои электронии раќами – калиди шахси ва калиди кушода.
Компрометатсияи калиди шахси – гумм кардани бовари ба калиди шахсии худ.
Калиди шахсии имзо – номгўи нишонањо, рамзҳое, ки ба шахси конкрети таалуќ доранд ва
њангоми коркарди имзои электронии раќами ва тафтиши дахлдори калити кушодаи имзои
он.
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Ќатъ намудани амали сертификат – расмиѐти ба таѓирдињии њолати аз љониби Маркази
тасдиќкунандаи калиди кушода бо маќсади манъкунии истифодаи он њангоми ќатъкуни
Расмиѐти коркарди имзои электронии раќами – расмиѐти муайянкунандаи маълумотњои
мављуда, параметр алгоритм, ва натиљањои коркарди маркази итилоотии имзои раќамии
эелектрониро муайян менамояд.
Рўзи кори маркази тасдиќкунанда сохтори маркази тасдиќкунанда, ки
вазифаи
баќайдгирии истифодабарандагон, њамчунин вазифаи вобаста ба тасдиќи аниќи
таалуќдории калиди кушодаро, тафтиши имзои истифодабарандаи конкретиро иљро
менамояд.
Дастур – изњоро дар бораи таљрибае, ки ба маркази тасдиќкунанда њангоми интишор
бозхонд ќатъкуни ва азнавсозии амали сертификатњои калидњои кушодаро пешнињод
менамояд.
Фењристи маркази тасдиќкунанда – њуљљатњое, ки дар номгўи корњои маркази
тасдиќкунанда дохил гардидаанд, дар шакли электрони ва ѐ дар вараќ нигоњ дошта
мешаванд, ки дорои маълумоти навъсозандаро дар бар мегиранд.
Сертификати калиди кушода - њуљљати электрони ѐ дар вараќ тартибдодашудаи маркази
тасдиќкунанда, дорои маълумоти оид ба таалуќи калиди кушодаро дар мизољи конкрети
тасдиќ менамояд
Рўихати сертификатњои бозхоншуда – њуљљати электроние, ки аз љониби маркази
тасдиќкунанда дорои маълумот дар бораи сертификатњо калидњои кушода, ки амали онњо
манъ шудаанд ва то ба охирасии мўњлати амали калидњои кушодаи дар сертификатњо
нишондодашуда манъ шудааст.
Воситањои имзои электронии раќами – воситањои барномави ва ѐ воситањои техникие, ки
њамаи ѐ якчанд алгоритмро аз маљмўи алгоритми имзои электронии раќами амали
менамояд.
Мўњлати амали сертификати калиди кушода- мўњлати ваќте, ки дар давоми он маркази
тасдиќкунанда њаќќони будани сертификат ва фаъол будани онро кафодат медињад.
Мўњлати амали калиди кушодаи тафтишоти имзо – мўњлати ваќте, ки дар давоми он
истифодаи чунин калид барои санљиши имзои электронии раќами пешбини мегардад.
Мўњлати истифодаи калиди шахсии имзо – мўњлати ваќте, ки дар давоми он дорои калиди
шахсии имзо истифодаи чунин калидро барои тайѐр намудани имзои электронии раќами
пешбини менамояд.
Маркази тасдиќкунанда (МТ) – дастраскунандаи хизматрасонињои сертификатсиякунии
сертификатњои интишорѐбанда, амалинамояндаи вазифањои пањнкуни ва нигоњдории
сертификатњои калидњои кушода ва маълумотњо дар бораи њолати онњо, маркази
ваколатдори 1 ѐ якчанд муштари барои созмон дода ва пешнињоди њуќуќи сертификатњо,
њамчунин иљрокунандањои дигар вазифањое, ки аз љониби ќонуни Љумњурии Тољикистон аз
30 июли соли 2007 №320 «дар бораи имзои электронии раќами» иљро менамояд.
Намояндаи ваколатдори маркази техникӣ – шахси мансабдоре, ик коркуни маркази
тасдиќкунанда, мебошад ва ба таври бояду шояд ваколатњои аз љониби маркази
тасдиќкунанда пешнињодгардидаро вобаста ба тасдиќкунандаи сертификатњои калидњои
раќамии электронии имзоњо ва рўихати сертификатњои бозхондашудањо.
Намояндаи ваколатдори шахси њуќуќии – шахси мансабдоре, ки ба таври бояду шояд
ваколатњои ба ў аз љониби шахси њуќуќи барои гузаронидани амалиѐт вобаста ба пешнињод
намудани манфиатњои шахси њуќуќи ар муносибар бо маркази тасдиќкунанда.
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Намояндаи ваколатдори соњибкори инфиродӣ – шахсе, ки ваколатњои худро дар муносибат
бо маркази тасдиќкунанда дар асоси ваколатномаи аз љониби нотариус тасдиќгардида ѐ
ваколатномаи бо тартиби муќараргардидаи моддаи 2010 кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон амали менамояд.
Воситањои созмон додани имзои – таъминоти шаклгузорандаи барномави ва ѐ
таминоти дастгоњое, ки барои иљроиши амалњо вобаста ба созмондињии имзои электронии
раќами истифода бурда мешавад.
Пуррагии маълумот - ќобилияти системаи худкори таъминкунандаи таѓирнаѐбии
маълумот бо шартњои вайронкунии (Барњамдињии) дидаву дониста ва (ѐ) ногањони
таъминкунанда.
Њуљљати электрони – њуљљате, ки маълумот дар он ба шакли электрони – раќами
пешнињод гардидааст
Имзои электронии раќами - маълумоти њуљљаи электроние, ки барои њифзи њуљљати
электронии мазкур аз аз сохтакори пешбинигардидае, ки дар натиљаи дигаргунсозињои
криптографии маълумот бо истифода аз калиди мањкамгардидаи имзои электронии раќами
ва имкондињандаи фошкунии соњиби сертификати калиди имзо, њамчунин
муќарарнамояндаи набудани вайроншавии маълумот дар њуљљати электрони.

Боби 2. Муќарароти умуми
Моддаи 1. Таъиноти дастур
Дастур тартиб ва ќоидањои њамбастаги байни маркази тасдиќуни ва
истифодабарандагони он, њамчунин дигар тарафњои боваринокро ки ба дастур њамроњ
мешаванд муќарар менамояд.
Дастур њуќуќњо, ўњдадорињо ва љавобгарии маркази тасдиќкуунанда ва
истифодабарандагони онро (минбаъд) тарафњо номида мешаванд, ки ба фаъолияти маркази
тасдиќунанда вобаста ба интишор ва идоракунии сертификатњои калидњои кушодаи ИЭР
муќарар менамояд
Њар як шахси манфиатдор метавонад бо Дастур дар сомонаи интернет КВД
«Маркази Барномасозии Маъмурикунонии Андоз»: www.mbma.tj ва ё дар идораи маркази
тасдиќкунанда шинос шавад.

Моддаи 2. Истифодаи дастур.
Истифодаи дастур ба эътирофи ихтиѐрии он аз љониби тарафњо асос ѐфтааст.
Эъхтирофи дастур шарти асоси барои хизматрасонињо ба истифодабарандаи хизматњои
маркази тасдиќкунанда (минбаъд МТ) аз он љумла хизматрасонињои баќайдгири бо бастани
шартномаи дахлдор аз љониби тарафњо (минбаъд шартнома) мебошад.
Тибќи моддаи 460 кодекси граждании Љумњурии Тољикистон шартнома маќоми
њамроњшавиро дорад.
Шакли шартнома дар Замимањои 1 ва 3 ба дастур оварда шудааст.
Далели имзошавии шартнома аз љониби тарафњо пурра ќабул гардидани шартњои
дастур ва тамоми замимањои он, ки дар тањрир пешнињод шудааст, дар лањзаи имзо
гардидани шартнома амал мекунад.
Иљроиши талаботњои дастур барои тарафњо аз лањзаи ба имзо расидани шартнома
зарури мегардад.
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Моддаи 3. Шартнома дар бораи пайвасташави ба Дастур
1.
Барои созмон додани фазои ягонаи бовари ба сертификатњои калидњои кушода
тафтиши имзои аз љониби њар гунна марказњо тасдиќшаванда таъмини сатњ зарурии сифат
ва мустањкамии хизматрасонии ба муштари дар системаи гардиши њуљљатњои электронии аз
љониби ќонун ањамиятдоштаи, дар байни маркази тасдиќкунанда ва дигар марказњои
тасдиќкунанда муносибатњои бовариро муќарар менамоянд.
2.
Тарафи ваколатдињанда (масалан) маркази дигари тасдиќкунанда), ки барои
иситфодаи њуљљатњои электронии маркази тасдиќкунанда манфиатдор аст, њамчунин
сертификатњои калидњои кушодаи муштариѐни он бо марказњои тасдиќкунанда шартнома
дар бораи пайвастшави ба Дастурро мебандад. (замимаи 4 ѐ 5 ба дастур).
Шартнома барои пайвастшави ба дастур расонидани хизматњои тарафи боваринокро аз
љониби маркази тасдиќкунанда пешбини наменамояд. Њангоми пайдоиши зарурати аз
љониби тарафи боваринок ќабул намудани хизматрасонињои маркази тасдиќкунанда
шартномаи иловаги ва созишномањои дахлдор ба он баста мешаванд.

Моддаи 4. Ќатъ намудани шартнома
1. Ќатъ намудани шартнома амали мегардад:
 Бо ташабуси яке аз Тарафњо
 Њангоми аз љониби як тараф риоя нагаштани шартњои дастур
2. Дар сурати ќатъ намудани шартнома бо ташабуси яке аз тарафњо тарафи
ташабускор тарафи дигарро ба таври хатти дар бораи пешбинињои худ 30 (си) рўзи таќвими
пештар аз санаи ѐ ќатъ намудани шартнома огоњ менамояд.
Ќатъ намудани шартнома бо созишномаи иловаги дар бораи таѓир додан (кўтоњ
кардани) мўњлати амали шартнома ва бозхонди сертификат (замимаи 6 ѐ 7 ба дастур)
тартиб дода мешавад.
3. Шартнома метавонад дар њолатњои риоя накардани яке аз тарафњо шартњои
дастурро дар асоси хулосаи комисияи дахлдори маркази тасдиќкунанда ќатъ намоя.
Хулосаи комиссия ба шакли санад тартиб дода мешавад.
4. Санади комисияи маркази тасдиќкунанда асос барои пешнињоди даъво ба
муштари, ки шартњои дастурро риоя нанамудааст, мегардад. Санади комисияи маркази
тасдиќкунанда ба сифати шоњиди риоя нагардидани шартњои дастур аз љониби муштари
њангоми баррасии њолати бањси дар маќомоти суди истифода бурда мешавад.
5. Барњам додани шартнома тарафњоро аз иљрои ўњдадорињои дар рўзи ќатъ гаштани
амали шартнома пайдо мегарданд, озод намоенамояд.
Шартнома баъд аз иљрои тамоми ўњдадорињои худ аз љониби тарафњо дар рўзи ќатъ
гаштани амали шартнома ва амали намудани њисобаробаркунињо ќатъгардида њисоб
меѐбад.
6. Сертификати калиди кушодаи муштари, шартномае, ки бо он ќатъ кунонида
мешавад аз љониби маркази тасдиќкунанда дар санади, дар созишномаи иловагии дахлдор
нишондодашуда, боз хонда мешавад. (замимаи 6 ѐ 7 ба дастур)

Моддаи 5. Ворид намудани таѓироту иловањо ба дастур
1. Ворид намудани таѓирот ѐ иловањо ба дастур, њамчунин аз љониби маркази
тасдиќкунанда бо тартиби яктарафа гузаронида мешавад.
Дастури Маркази тасдиќкунандаи Корхонаи фаръии давлатии «Маркази сертификатсиякунии
калидњои кушодаи имзои электронии раќамӣ» дар назди Корхонаи воњиди давлатии «Маркази
барномасозии Маъмурикунонии андоз» Тафсири 2.0 аз 1 январи соли 2015

2. Огоњкунии тарафи ба дастур њамроњшаванда дар бораи ворид намудани таѓирот ѐ
иловањо ба дастур бо роњи љой додани матни нусхаи навкардашудаи дастур дар шабакаи
барои њама дастраси интернет, аз он љумла дар шабакаи интернетии маркази
тасдиќкунанда, дар воситањои ахбори омма, њамчунин рўи рост дар идораи маркази
тасдиќкунанда амали мегардад.
3. Тамоми таѓирот ѐ иловањои ба дастур воридгардида ва ба таѓиротњои ќонунгузории
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон вобастанабуда, бо гузаштани ду (2) моњ аз санаи
љойгир намудани матни дастури дар шабакаи интернети зарури њисоб меѐбанд.
Тамоми таѓирот ва иловањои ба дастур воридшаванда ва ба таѓироти ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон таъсмир накунанда њамчунин санадњои мери њуќуќии техники ки
барои истифодабари техники заруранд, тибќи талаботњои ќонунњо (дигар санадњои меъѐри
- њуќуќи) ки сабаби таѓирѐби ѐ иловањо ба дастур мегарданд зарури мебошанд.
4. Дар сурати аз љониби тарафи имзокунандаи шартнома ќабулнагардиани таѓирот ва
иловањои ба дастур дохил нагардида, он ўњдадор аст маркази тасдиќкунандаро ба шакли
хати дар бораи ќатъ намудани шарттнома дар давоми 30 (си) рўзи таќвиби баъд аз
вориднамудани таѓирот ва иловањо огоњ намояд. Амали шартнома бо имзонамудани
созишномаи иловагии дахлдор ќатъ мегардад (замимаи 6 ѐ 7 ба дастур)
5. Дар сурати аз љониби муштари ѐ тарафи ваколатдињанда, ки ба дастур њамроњ
гаштааст ќабул нагардидани таѓирот ва иловањои ба дастур дохил нагардида, он ўњдадор
аст маркази тасдиќкунандаро ба шакли хати дар бораи ќатъ намудани шарттнома дар
давоми 30 (си) рўзи таќвиби баъд аз вориднамудани таѓирот ва иловањо огоњ намояд.
Амали шартнома бо имзонамудани созишномаи иловагии дахлдор ќатъ мегардад.

Модаи 6. Маълумотњо дар бораи корхонаи фаръии «Маркази
сертификацияи калидњои кушодаи имзои электронии раќами» дар назди
корхонаи воњиди давлатии «Маркази барномасозии маъмурикунонии
андоз»
Суроѓаи њуќуќи:
734018 Љумњурии Тољикистон кўчаи Н. Ќарабоев 42/2
Суроѓаи пўштаи электрони ва шабакаи интернет, телефонњо, факси маркази тасдиќкунанда:
Суроѓаи шабакаи интернет: http://www.mbma.tj/

тел./факс: +99237233-08-55
Боби 3. Талаботњо ба маркази тасдиќкунанда, таъинот ва вазифањои
маркази тасдиќкунанда.
Моддаи 7. Талаботњо ба маркази тасдиќкунанда
Маркази тасдиќкунанда ба чунин талаботњо љавобгар аст:
Бехатарии сарчашмаи маълумотие, ки маркази тасдиќкунандаро ба восситањои барномавидастгоњии њифзи маълумот таъмин менамояд
Сохтори ташкили – штатии маркази тасдиќкунанда бо талаботњои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ки ба фаъолият оид ба њифзи техникии маълумот аз он љумла бо усулњои
криптографи, њамчунин истифодаи ИЭР мувофиќат мекунад.
Дастури Маркази тасдиќкунандаи Корхонаи фаръии давлатии «Маркази сертификатсиякунии
калидњои кушодаи имзои электронии раќамӣ» дар назди Корхонаи воњиди давлатии «Маркази
барномасозии Маъмурикунонии андоз» Тафсири 2.0 аз 1 январи соли 2015

Биноњои маркази тасдиќкунанда бо воситањои њифз ва назорати дастраси, ки дастрасии
иљозат доданашударо ба он рад менамояд.

Моддаи 8. Таъиноти маркази тасдиќкунанда.
Таъиноти маркази тасдиќкунанда барои идоракунии инфраструктураи калидњои
кушода бо маќсадњои зерин таъин гардидааст:
Таъмин намудани ањмияти ќонунии њуљљатњои электрони.
Назорати пуррагии маълумоти, имзои элуктронии раќамии њифз гардида.
Аутентификацияи муштариѐн њангоми њамкори онњо дар рафти гардиши электронии
њуљљатњо.

Моддаи 9. Вазифањои маркази тасдиќкунанда.
Маркази тасдиќкунанда вазифањои зеринро иљро менамояд:
 Калиди шахсии хусусии ИЭР ва сертификати худимзонамударо тартиб медињад.
 Корти хусусии калиди кушодаро пањн менамояд.
 Муштариѐнро ба рўихат мегирад.
 Сертификатњои калиди кушодаи муштариѐнро мебарорад (интишор медињад)
 Пойгоњи иттилоотии сертификатњои интишоргардидаро мебарад.
 Давра ба давра на камтар аз 1 (як) маротиба дар як моњ рўихати сертификатњои
бозхондашударо тартиб медињад.
 Љамкуни бањисобгири ва нигоњдории кортњои калидњои кушодаи муштариѐнро
амали менамояд.
 Тартиби барровардани калидњои шахсии ИЭР муштариѐнро, њамчунин истифода ва
нигоњдории муштариѐн калидњои шахсии ИЭР худро созмон медињад.
 Дар њалу фасли њолатњои барси дар байни тарафњо баамаломадаро, ки ба
тафтишоти ИЭР дар њуљатњои электронии бо истифодаи воситањои ИЭР ки аз
љониби маркази тасдиќкунанда интишор гардидааст, иштирок менамояд.
 Амали сертификатњои калидњои кушодаро ќатъ менамояд, нигоњ медорад ѐ ин ки
нав мекунад.

Боби 4. Сохтори маркази тасдиќкунанда. Вазифањои асоси зершўъбањои
маркази тасдиќкунанда.
Моддаи 10. Сохтори маркази тасдиќкунанда. Ба сохтори маркази
тасдиќкунанда дохил мегарданд:
1. Хадамоти техникии дастгирикунанда
2. Маркази баќайдгири (минбаъд МБ)

Моддаи 11. Вазифањои хадамоти дастгирии техникии маркази
тасдиќкунанда
Хадамоти
дастгирии
техникии
маркази
тасдиќкунанда
нигоњдории
муњофизатшавандаи сертификати худимзокунандаи маркази тасдиќкунанда, интишори
сертификатњои калидњои кушодаи муштариѐн, љамовари нигоњдори ва пешнињоди
маълумот доир ба њолати сертификатњои калидњои кушодаро амали менамояд.
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Намояндагони хадамоти дастгирии техникии маркази тасдиќкунанда дар њали масъалањои
бањсии байни тарафњо вобаста ба истифодаи ИЭР, ки аз љониби маркази тасдиќкунанда
пешнињод мегардад, интирок менамоянд.
Вобаста ба мурољиати муштариѐни хадамоти дастгирии техникии маркази
тасдиќкунанда тафтиши коршоямии маълумотњои асосиро мегузаронад. Сабабњое, ки дар
натиљаи онњо дорандагони маълумотњои махсус метавонанд барои тафтишот ба маркази
тасдиќкунанда пешнињод намоянд дар моддаи 17 дастур оварда шудаанд. Тафтиши
коршоямии дорандагони маълумотњои махсус тибќи тартиботи муќараргардида гузаронида
мешавад.
Хадамоти дастгирии техникии маркази тасдиќкунанда дастгирии маълумоти –
ахборотии муштариѐнро вобаста ба масъалањои ба тартиб ва ќоидањои кори маркази
тасдиќуни амали менамояд.

Моддаи 12. Вазифањои марказњои тасдиќкунанда.
Марказњои тасдиќкунанда.
 Аз номи корхонаи фаръии «маркази сертификатњои калидњои кушодаи имшои
электронии раќами» бо муштариѐн шартномањо, созишномањои иловаги барои
ќатнамудани шартномањо, бозхост/ манъкуни ва азнавкунии амали
сертификатњои муштариѐн ва дигар созишномањои пешбининамудањои дастурро
ба шартномањо мебанданд.
 Дурусти ва пуррагии маълумоти барои љойгиркуни ба дархост барои интишори
сертификат ва ба сертификати муштариѐнро тафтиш мсенамоянд.
 Ба хадамоти дастгирии техникии маркази тасдиќкунанда дархостњоиро барои
баровардани сертификати калидњои кушодаи муштариѐн тайѐр ва пешкаш
менамоянд.
 Њамкории муштариѐн маркази тасдиќкунанда таъмин менамоянд.

Боби 5. Навъњои хизматрасонињои маркази тасдиќкунанда ва тартиби
пешнињоди онњо.
Моддаи 13 Тартиби ба муштариѐн пешнињоднамудани
хизматрасонидани маркази тасдиќкунанда
Баќайдгирии шахси њуќуќи, соњибкори инфироди ва шахсони воќеъи ба сифати
муштариѐни
маркази
тасдиќкунанда
хизматгузории
аввалиндараљаи
маркази
тасдиќкунанда мебошад.
Хизматрасонии баќайдгири ба шахсони њуќуќи њамчунин соњибкорони инфироди ва
шахсони воќеие пешнињод мегардад, ки ба хизматрасонињои маркази тасдиќкунанда бо
маќсади тайѐрнамудани кали два /ѐ сертификатњои калидњои кушода пешнињод мегарданд.
Баќайдгирии муштариѐн дар асоси шартномаи (замимаи 1) Шартнома замимаи 2 ва 3
ба дастури ки аз љониби муштариѐн дар МБ имзо мегардад, гузаронида мешавад. Мўњлати
амали шартнома, ки бо шахсони њуќуќи ва соњибкорони инфироди баста мешавад, 3 (се)
солро, дар бар мегирад.
Тањти баќайдгирии муштари, ки шахси њуќуќи ѐ соњибкори инфироди мебошад,
вориднамудани таѓиротњо ба фењристи маркази тасдиќкунандамаълумот дар бораи
Дастури Маркази тасдиќкунандаи Корхонаи фаръии давлатии «Маркази сертификатсиякунии
калидњои кушодаи имзои электронии раќамӣ» дар назди Корхонаи воњиди давлатии «Маркази
барномасозии Маъмурикунонии андоз» Тафсири 2.0 аз 1 январи соли 2015

муштари (вобаста ба номгўи маълумотњо дар бораи муштари – замимаи 1 ба шартнома
фањмид мешавад)
Тањти баќайдгирии муштарие, ки шахси воқеи мебошад ворид намудани
маълумотњои шиносномавии муштари ба фењристи маркази тасдиќкунанда фањмида
мешавад.
Хизматрасонињои маркази тасдиќкунанда, ба ѓайр аз хизматрасонињои бақайдгирии
муштари, ба муштари дар асоси созишномањои иловагӣ ба шартнома расонида мешаванд.

Модаи 14 . Намуди хизматрасониҳо аз љониби маркази тасдиќкунанда
расонидашаванда.





Хизматрасонињое, ки аз љониби маркази тасдиќкунанда пешкаш мегарданд:
Баќайдгири (дарозкунии мўњлат) бо интишори сертификати универсалии калидњои
кушода.
Васеъ намудани доираи истифодаи имзои электронии раќами.
Идоракунии маќоми сертификат (бозхонди сертификат, ќатъ намудани амали
сертификат аз нав љоринамудани сертификат)
Тасдиќнамудани њаќќонияти сертификатњои калидњои кушода.

Моддаи 15. Баќайдгирии (дарозкардани мўњлати муштари, васеъ
намудани доираи истифода шудани имзои электронии раќами).
Муштари шахси њуќуќи ѐ соњибкори инфироди мустаќилона дар њалли ќарор дар бораи
баќайдгирии интишори сертификати универсалии калиди кушода иштирок мекунад.
Ба шахсони воќеи њангоми баќайдгири ба сифати муштариѐни маркази тасдиќкунанда
сертификатњои универсалии шакли кушода чоп мешаванд.
1. Баќайдгирии муштари дар маркази баќайдгири сурат мегирад.
Давранокии гузаронидани баќайдгири:
 Њуљљатњои аз љониби муштари пешнињодшаванда барраси мегарданд (тибќи
номгўи дар банди 4 моддаи 26 дастур) пешнињодгардида.
 Маълумотњо дар бораи муштари дар фењристи мизољон гузаронида мешавад.
 Аз љониби муштари шартнома (замимаи 1 ва 2) ба имзо мерасад.
 Ба муштарие, ки дорои ахбороти махсус мебошад пешнињод мегардад.
 Ба муштари ИЭР и шахси ва калиди кушода кафолат дода мешавад.
 Аз љониби маркази тасдиќкунанда тибќи моддаи 18 дастур сертификати калиди
кушода додав а интишор мегардад.
 Корти калиди кушодаи муштари интишор мегардад.
 Корти калиди кушодаи муштари барои нигоњдори мА маркази тасдиќкунанда дода
мешавад.
 Ба муштари тасдиќи барномави ва њуљљатњои электроние пешнињод мегарднанд ки
барои ко рва инфраструктураи калидњои кушода (таъмини барномавии
криптопровайдер, сертификати калиди кушодаи муштари, сертификати каолиди
кушодаи маркази тасдиќкунанда, рўихати сертификатњои бозхондшуда дода
мешаванд.
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 Ба муштари санади қабул ва супурди калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда дар
ќоѓаз дода мешавад.
2. Генератсияи калидњои шахси ва кушодаи ИЭР – расмиѐти бакорандозии алгоритми
калиди шахсии имзо ва тафтиши имзои калиди аз љониби ў кушодашуда пешнињод
мегардад.
Генератсияи калиди шахси ва кушодаи муштари аз љониби муштари ба таври
мустаќилона ѐ бо ќарори муштари аз љониби мутахассиси МТ тибќи њуљљатгузории барои
воситањои ИЭР гузаронида мешавад. Генератсияи калиди шахси барои дорандаи маълумот
гузаронида мешавад.
3. Калиди шахсии муштари баъд аз генернатсия дар шакли рамзикунонидашуда ба
дорандаи маълумоти махсус нигоњ дошта мешавад ва аз доранда дур нашуда махфи
нигоњ доштани онро таъмин менамояд.
Дарозии рамзи дастраскунии калиди шахси аз 8 (њашт) нишон бояд бештар набошад, рамз
бояд аз раќам ва/ѐ њарфњои алифбои дотини иборат бошад.
4. Дароз намудани мўњлати баќайдгири бо чунин тартиботе, ки њангоми баќайдгири
мављуд аст, гузаронида мешавад.
Њангоми дарозкунии мўњлати баќайдгири муштари сертификати нави калиди кушодаро
мегирад. Њангоми дарозкунии мўњлати баќайдгири мўњлати сертификати калиди кушодаи
шахсони њуќуќи ва соњибкорони инфироди ба се сол муайян мегардад.

Моддаи 16. Идентификатсия ва аутентификатсияи муштари
Идентификатсияи муштари дар рафти аввалин бор идентификатсияшави дар МТ
маълумотњои шиносномаи пешнињоднамудаи муштари санљида мешаванд. Барои
идентификатсияи муштариѐне, ки шахсони њуќуќи ѐ соњибкорони инфироди мебошанд
маълумоти иловагии дорои номгўи маълумотњо дар замимаи №1 ба Шартнома истифода
бурда мешаванд.
Идентификатсия ва аутентификатсияи муштари бо ѐрии сертификати калиди
кушодаи имзо бо санљиши тасдиќи ИЭР њуљљати электронї бо истифодаи сертификати
калиди кушодаи ИЭР гузаронида мешавад.

Моддаи 17. Тайѐр намудн ва интишори сертификати калиди кушода
1. Тайѐр намудан ва интишори сетификати калиди кушодаи муштари њангоми
баќайдгирии он дар МТ гузаронида мешавад. (моддаи15 Дастур).
2. Маркази тасдиќкунанда Дорои фењристи тамоми сертификатњои калиди кушодаи
интишоргардонидааш дар давоми мўњлати нигоњдории муќарраргардидаи он
мебошад. Фењристи сертификатњои калидњои кушода ба таври электронї ва дар
ќоѓаз гузаронида мешаванд.

Моддаи 18. Бозхонд ва ќатъкунии амали сертификати калиди кушодаи
муштари, навкунии амали сертификати калиди кушодаи муштари
1. Маркази тасдиќкунанда сертификати калиди кушодаи муштариро дар њолатњои
зерин бозхонд менамояд:
- вобаста ба охирасии мўњлати амали сертификати калиди кушодаи муштари (бе огоњии
иловагии муштари
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- вобаста баохирасии мўњлати амали сертификати калиди кушодаи маркази
тасдиќкунанда (бо огоњкунии њатмии муштари бо тартиби муќаррарнамудаи Дастур;
- њангоми компрометатсияи калиди шахсии маркази тасдиќкунанда (бо огоњкунии
њатмии муштари бо тартиби муќарарнамудаи дастур;
- дар сурати аз љониби тарафњои шартнома ќатъ гардидан баъд аз расмиятдарории
созишномаи иловаги ба шартнома дар шакле оварда шудааст;
- њангоми компрометатсияи калиди шахсии муштари баъд аз расмиятдарории
созишномаи иловагӣ ба шартнома дар шакле, оварда шудааст;
- ҳангоми бозхонд аз љониби муштари (шахси њуќуќи ѐ соњибкори инфироди)
ваколатномаи шахси бовариноки худ баъд аз расмиятдарории созишномаи иловаги ба
шартнома дар шакле;
- ҳангоми таѓирѐбии маълумотњои муштари, ки дар номгўи маълумотњо дар бораи
муштари (замимаи №1 ба Дастур), ки дар сертификати калиди кушодаи тафтиши имзои
муштари оварда шудаанд.
Дар њолатњои дигаре, ки аз љониби дастур пешбини гардиаанд.
2. Маркази тасидкуни амали сертификати калиди кушодаи муштариро дар њолатњои
зерин ќтъ менамояд.
- дар сурати тањдиди компрометатсияи калиди шахсии муштари (баъд аз батартиб
даровардани созишномаи иловаги ба шартнома вобаста ба шакли нишон додашуда);
- аз рўи диди муштари (баъд аз ба расмиятдарории созишномаи иловаги ба
шартнома аз рўи шакли оварда шуда;
3. Созишномањои иловаги ба шартнома барои бозхонд ѐ ќатъ намуани фаъолияти
сертификати калиди кушода байни тарафњо њангоми њозир будани муштари дар МТ
баста мешавад.
4. Иљрои шартњои созишномаи иловаги барои бозхонд ѐ ќатъкунии амали сертификати
калиди кушодаи муштари ва хабардињии расмии муштари дар бораи бозхонди
сертификати калдиди кушода аз љониби маркази тасдиќкунанда на дертар аз соати
17.00 рўзи кори баъд аз рўзи кори оянда дар давоме, ки аз љониби тарафњо
созишномаи дахлдори иловаги ба шартнома ба имзо расида буд, амали мегардад.
5. Амали сертифпкати калиди кушода дао мўњлати рўзњои таќвимии њисобкардашуда
ќатъ мегардад. Мўњлати камтарин ќткнии амали сертификати калиди кушода (дањ)
рўз дар њудудњои мўњлати амали сертификати калиди кушода мебошад.
6. Агар дар давоми мўњлати ќатъкунии амали сертификати калиди кушода амали чунин
сертификат аз љониби муштари нав карда нашавад, онгоњ сертификати калиди
кушода аз љониби маркази тасдиќкунанда боз хонда мешавад.
7. Руйхати сертификатҳои бозхондашударо, ки дар худ маълумот дар бораи сертификати
калиди кушодаи бозхондшуда ё сертификати калиди кушодае, ки мӯҳлати он ба итмом
расидааст таъсис медиҳад.
8. Соҳиби сертификати калиди кушодаро дар хусуси далелҳое, ки барои маркази
сертификатсия маълум гардидаанд ва амали минбаъдаи истифодаи калиди пушидаро
имконпазир мегардонанд, инчунин дар мавриди бозхонди сертификати калиди пушида
огоҳ намояд.
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9. Навъкунии сертификати кушода аз љониби маркази тасдиќкунанда дар асоси
созшномаи иловаги ба шартнома бо муштари амали мегардад. (замимаи раќами 10 ѐ
11 ба Дастур) амали мегардад.
10. Созишномаи иловагии барои навъкунии амали сертификати калиди кушода байни
муштари дар МТ баста мешавад.
11. Мўњлати иљро шартњои созишномаи иловаги барои навкунии амали сертификати
калиди кушода 3 (се) рўзи кориро аз лањзаи ба имзо расидани созишномаи иловаги
ташкил медињад.
12. Навкунии амали сертификати калиди кушода танњо дар даврае имконпазир аст, ки
сертификати калиди кушода интишор гардида буд.

Боби 6 Њуќуќ ва уњдаддорињо
Моддаи 18 Ҳуќуќњои маркази тасдиќкунанда
Маркази тасдиќунанда њуќуќ дорад.
1. Сертификатњои калидњои кушодаро интишор дињад љамъ кунад, нигоњ дорад ва ба
муштариѐн маълумот дар бораи њолати сертификатњои калиди кушодаро пешнињод
намояд.
2. Ќоидањои истифодаи сертификатњои барои иљрои ўњдадорињо аз љониби мизољро
барќарор намояд.
3. Аз муштариѐн кафолати иљрои тартиб ва ќоидањои истифодаи сертификатњои
калдињои кушодаро тибќи шартњои шартнома ва созишњои иловаги ба он, талаб
намояд.
4. Аз муштариѐн иљроиши чорањои заруриро барои таъмини бехатарии итилоот
воситањои ИЭР ва технологияњои итилооти , ки сертификатњои калидњои кушодаи
маркази тасдиќкунандаро иситфода мебаранд, муќарар ва талаб менамояд.
5. Ба муштари баќайдгириро дар сурати ба таври бояду шояд ба расмият надровардани
њуљљањои барои ба ќайдгири зарур, рад менамояд.
6. Нусхабардории њуљљатњоеро мегузаронад, ки барои муштариѐн бо маќсади
гирифтани маълумоти барои идентификатсияи шахсии муштари, интишори
сертификати калиди кушода, њамчунин дигар маълумот барои таъмини амали макази
тасдиќкунандаро истифода мебаранд.
7. Маълумоти аз муштариѐн гирифтаро дар шакли электрони ѐ ќоѓаз дар фењристи
маркази таъминкуни тибќи талаботњои боби 12 ва 13 дастур нигоњ медорад.
8. Ба муштари расонидани хизматњоро дар сурати аз љониби он риоя нашудани
талаботњои Дастур рад менамояд.
9. Сертификати калидњои кушодаи муштариѐн, ки мўњлати амали онњо гузаштааст, бе
хабардињии муштари бозхонд менамояд.
10. Амали сертификати калиди кушодаи муштари бо хабардоркунии муштари ва нишон
додани сабабњои ќатъ намудани асоснокгардида ќатъ менамояд.

Моддаи 19. Њуќуќњои муштари
Муштарии маркази тасдиќкунанда њуќуќ дорад:
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1. Сертификатњои калидњои кушодаро барои санљиши ИЭР њуљљатњои электрони тибќи
маълумотњое истифода мебарад, ки дар сертификати калидњои кушода нишон дода
шудаанд.
2. Маълумот дар бораи њолати сертификатњои калидњои кушодаро дар шакли рўихати
сертификатњои бозхондгардида мегирад.
3. Маълумот дар бораи њолати сертификатњои калидњои кушода, ки аз рўихати
сертификатњои бозхондгардидаи калидњои кушода барои санљиши њолати
сертификатњои калидњои кушода бармеоянд, истифода мебаранд.
4. Такроран гирифтани сертификати калиди кушод, ки дар фењристи сертификати
калидњои кушодаи маркази тасдиќкунанда љой доранд, дар давоми мўњлати амали
сертификати калидњои кушода мегирад.
5. Ба маркази тасдлиќкуни барои тасдиќи дурустии ИЭР маркази тасдиќкунанда, ки
дар сертификатњои калиди кушодаи аз љониби онњо тайѐргардида љой доранд,
мурољиат менамояд.
6. Ба маркази тасдиќкунанда барои бозхонд ѐ ќатъкунии амали сертификати калиди
кушода дар давоми мўњлати амали калиди шахси мурољиат менамояд.
7. Ба маркази тасдиќкунанда барои навкунии амали сертификати калиди кушода дар
давоми мўњлати амали сертификат мурољиат менамояд.
8. Маълумотњоро аз маркази тасдиќкунанда дар бораи сабабњои радкунии баќайдгири
ва хизматрасони мегирад

Моддаи 20. Уњдадорињои маркази тасдиќкунанда
1. Шинос намудани муштариѐн бо тартиби тайѐр кардан истифода ва нигоњдории
калидњои шахси.
2. Истифодаи калиди шахсии имзои маркази тасдиќкунанда танњо барои имзои
сертификатњои аз љониби онњо додашавандаи калињои кушодаи мизољон ва ба
расмият даровардани рўихати сертифпикатњои бозхондгардида.
3. Таъмини њифзи калиди шахсии маркази тасдиқкунанада ва дигар маълумотњои
махфии маркази тасдиќкунанда аз дастрасии ѓайри бо истифодаи воситањои њифзи
техникии иттилооти.
4. Таъмини баќайдгирии муштариѐн тибќи тартиботи дар дастур нишон додашуда.
5. Таъмини бењтарии итилооти баќайдгирии муштариѐне, ки барои идентификатсияи
соњибони сертификатњои калиди кушода истифода бурда мешаванд.
6. Интишори сертификатњои калиди кушодаи муштариѐнро тибќи тартиботи
муќаррарнамудаи дастур таъмин менамояд ва дар ин бора соњиби сертификати
интишоргардидаи калиди кушодаро огоњ менамояд.
7. Таъмини ягонагии раќамњои силсилавии сертификатњои интишоргардидаи калидњои
кушода.
8. Таъмини ягонагии мафњуми калидњои кушода дар сертификатњои интишоргардида.
9. Бозхонди сертификати калиди кушодаи муштари тибќи тартиби муќарарнаулаи
дастур.
10. Ба таври расми муштариро дар бораи бозхонд ѐ ќатъ намудани амали сертификати
калиди кушодаи ў ба ѓайр аз њолатњои сертификати калиди кушода, ки амали он
ќатъ гардидааст хабар медињад.
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11. Ќатъкунии амали сертификати каолиди кушода тибќи тартиботи муќарарнамуди
дастур.
12. Навсозии амали сертификати калиди кушода тибќи тартиботи муќаррнамудаи
дастур.
13. Муштариро дар бораи навъкунии амали сертификати он табќи тартиботи
муќарранамуаи Дастур.
14. Дар њолати фош намудани маълумотњои нодуруст дар сертификати
интишоргардидаи муштари огоњ намудани муштари дар бораи зарурати
сертификати калид, ки кушода азнавбаќайгирии муштари.
15. Бозхонди сертификати калдиди кушодаи муштариѐн дар њолати компрометатсияи
калиди шахсии маркази тасдлиќкуни, сертификатњои номбаргардида тадсиќ
гадидаанд. Огоњ намудан дар бораи бозхонди соњибони сертификатњои кушода бо
њама гуна роњњои дастраскунї.
16. Ба муштари пешнињод намудани воситањои зарурии криптографии њифзи маълумот
ва њуќуќи истифодаи онњо.
17. Таъмини нигоњдории бойгонии сертификатњои калидњои кушодаи муштариѐн табиќи
мўњлатњои аз љониби ќонунгузори нигоњдори ва талаботњои дастур.
18. Синхроникунони дар ваќти воситањои барномасози ва техникии таъмини фаъолияти
маркази тасдиќкунї
аз рўи
бо бањисобгирии минтаќаи ваќти Љумњуриии
Тољикистон.

Моддаи 21. Уњдадорињои муштари.
Муштари уњдадор аст:
1. Гузаронидани чорабинињои барои тайѐри ва истифодаи воситањои ИЭР тибќи
талаботи техники ва њуљљатњои истифодабарии тайѐркунанда ба воситањои
нишондодашуда
2. Мустаќилона љобаљогузории воситањои худии техникаи њисобарор, ки дар табдили
њуљљатњои электрони, таъминоти систематики ва барномањои амалии таъминотии,
воситањои ИЭР, воситањои дастгоњи ва телекоммуникатсиони, њамчунин воситањои
њифзи маълумот аз дастрасии беиљозат
3. Аниќ намудани тартиби тайѐркуни, истифода ва нигоњдории калидњои шахсии ИЭР
тидбќи дастури мазкур, санадњои меъѐрии амалкунанда, њамчунин амалњое, ки дар
сурати компрометатсияи калиди шахсии ИЭР истифода бурда мешаванд.
4. Барои баќайдгири дар маркази тасдиќкунанда ба Маркази баќайдгири њуљљатњои
зерин пешнињод мегарданд.
 Шахсони воќеъи:
Шиноснома ѐ њуљљати ивазкунандаи он, шиносномаи шахсият (тибќи талаботи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон).
 Шахсони њуќуќи:
Шиноснома ѐ њуљљати онро ивазкунанда (тибќи талаботи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон), ки шахсияти роњбар ѐ намояндаи ваколатдорро дар сурати вобастакуни
намояндаи ваколатдор ба ваколатњои барои иљрои амалиѐт аз номи шахси њуќуќи.
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Ваколатномаи (шакли пешнњодгардида дар замимаи №4 ба дастур) оварда шудааст,
дар сурати водоркунии намояндаи ваколатдор барои иљрои ваколатњои дар амали
намудани амалиѐтњои аз номи шахси њуќуќи
Номгўи маълумотњои дар бораи муштари ба шакли замимаи №1 ба шартнома (барои
шахсони њуќуќи)
 Соњибкорони инфиродӣ:
Шиноснома ѐ њуљљати ивазкунандаи он ки шахсияти соњибкори инфироди ѐ
намояндаи ваколатдорро тасдиќ менамояд (тибќи талабои ќонунгузории талаботи
Љумњурии Тољикистон, ваколатномаи аз љониби нотариус тасдиќгардидаи тиби замимаи
№4 ба дастур (шакли пешнињодгаридда) тартиб дода шудааст, дар њолати додани ваколатњо
ба намяндаи ваколатдор барои иљрои амалињои аз номи соњибкори инфироди.
Номгўи маълумотњои дар бораи муштари ба шакли замимаи №1 ба Дастур дар
ҳолати ҷудо намудани ваколатҳо барои иҷрои амалиѐт аз номи соҳибкори инфиродӣ
5. Огоњ намудани маркази тасдиќкунанда дар бораи таѓиротњо дар њуљљати дар банди
4 номбаргардида
6. Бастани шартнома (замимаи №2 ва 3 ба Дастур)
7. Мустаќилона гузаронидани генератсияи калидњои кушода ва шахси
8. Мустаќилона муќарар намуданни рамз ба дастраси ба калиди шахси
9. Мањфуз нигоњ доштани имзои калиди шахси, љустуљўи њама гунна чорањои
мконпазир барои пешгири намудани компрометатсияи он, аз он љумла гумм кардан
кушодани мафњум, вайрон кардани мазмун, истифодаи бе иљозат.
10. Истифодаи танњо калиди шахсии рамздори амалкунанда барои тартиб додани ИЭР
11. Дар сурати тањдиди компрометатсияи калиди шахсии муштари ба маркази
тасдиќкууни бо маќсади ќатъ намудани амали сертификати калиди кушода мурољиат
намудан.
12. Дар сурати комрометатсияи калиди шахсии муштари ба маркази тасдиќкунанда бо
маќсади гузаронидани тасмиѐти азнавбаќайгирии сертификати калиди кушода
мурољиат намудан.
13. Истифода набурдани калиди имзои шахси, агар калид компрометатсия гардида
бошад. (њолатњои вобаста ба компрометатсияи калиди шахси дар боби 11и дастур
оварда шудаанд).
14. Истифодаи калиди шихсии имзо танњо тибќи њолатњои истифодаи дар шартнома
нишондодашуда
15. Калиди шахсии имзоро ки ба сертификати калиди кушода вобастааст. Истифода
набурдан, ки вобаста ба он аз љониби тарафњо созишномаи иловаги барои бозхонд
(ќатъ намудани амали он дар мўњлати ваќте, ки аз лањзаи имзои созишномаи иловаги
барои бозхлонди он барои амали) сертификати алиди кушода аз лањзаи расман огоњ
намудан дар бораи бохонд барои ќатъ намудани амали) сертификати макур
истифода бурда намешавад.
16. Дар сурнати пайдоиши маълумотњои нодуруст дар сертификати муштари ба маркази
тасдиќкунанда барои гузаронидани ташхиси сертификати калиди кушода ва
азнавбаќайдгирии муштари мурољиат намояд.
17. Тамоми счорањоро барои таъминии бехатарии ИЭР љустуљў намояд.
18. На камтар аз 1 маротиба дар 30 (си) рўзи таќвими ба шабакаи интернети макази
тасдиќкунанда барои маълумотњо дар бораи таѓирот ва иловањо бо маќсади таъмини
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шиносоии кафолатнок бо тамоми матни таѓирот ва иловањои дастур то амали
гаштани онњо мурољиат намояд.

Боби 7. Љавобгарии тарафњо
Моддаи 22. Љавобгарии маркази тасдиќкунанда
1. Маркази тасдиќкунанда љавобгар аст:


Барои оќибатњои вобаста ба сари ваќт интишор накардан, бозхост накардан, ќатъ
намудани амали кушодаи муштари
 Барои оќибатњои вобаста ба дер интишор додани рўихати сертификатњои
бозхондашуда
 Барои таъмини муњофизати маълумоти шахсии муштари, ки дар натиљаи фаолияти
маркази тасдиќкунанда гирифта шудааст.
 Барои дер пешнињод намудани сертификати калдиди кушодаи маркази
тасдиќкунанда ва рўихати сертификатњои бозхондашуда ба тарафи боваринок
њангоми расонидани хизматњо ба инфраструктураи калидлњои кушода.
2. Маркази љавобгар нест:
 Барои оќибатњои дар натиљаи аз љониби муштари ба маркази ќайд расидани
маълумоти нодуруст
 Барои риоя нашудани чорањои эњтиѐти њангоми истифодаи воситањои муњофизати
криптографии маълумот аз он љумла барои вайрон кардани нигоњдории дорандагони
калиди маълумоти аз маркази баќайдгири гирифташуда
 Барои оќибатњои вобаста ба камбудии чорањои аз љониби муштари андешидашуда
барои таъмини бехатарии воситањои ИЭР, аз он љумла барои аз љониби муштари
гумм карда шудани рамзи дастраси ба контейнери калиди шахси, вайрон кардани
маълумоти махфии аз љониби мизољ, ки аз маркази баќайдгири гирифта шудааст.
 Барои њолати хуби техникии дорандаи маълумоти махсус, ки аз љониби муштари
барои баќайдгири ба маркази баќайдгири пешнињод мешавад, ва њамчунин барои
нигоњдори ва пуррагии маълумоти дар дорандаи ахборот мављудбуда.
 Барои расонидани зараре, ки ба маркази тасдиќкунанда дар сурати пешнињод
намудани дорандаи маълумоти махсус бо дастгоњ ва воситањои барномавии дар
маркази баќайдгири ќабулшаванда мувофиќат накунанда.

Моддаи 23. Љавобгарии муштариѐн.
Муштариѐн љавобгаранд:





Барои инакардани талаботњои Дастур;
Барои дурустии маълумотњои ба МТ пешнињодшаванда. Ва оќибатњои дар
натиљаи ба МТ пешнињод гардидани маълумотњои нодуруст, ба амал омада.;
Барои риоя нанамудани чорањои эњтиёткорї њангоми истифодаи воситањи
њифзи криптографии маълумот, аз он љумла барои вайрон намудани
нигоњдории дорандагони иттилооти амиќи аз МТ ба даст омада.
Барои таъмини махфияти калиди шахсї, мафњуми рамзи дастраси ба
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контейнери калиди шахсї, њамчунин дорандаи маълумоти амиќ;
Барои оќибатњои, вобаста ба камбуди дар чорабинињои, барои таъмини
бехатарии ИЭР, аз он љумла барои гум намудан ё нодуруст иваз намудани
рамзи дастрасї ба контейнери калиди шахсї, вайрон намудан ё гумм
намудани калиди маълумоти амиќи, аз МТ ба даст омада, нодуруст иваз
намудан (нест намудани) маълумоти калид, компрометатсияи калиди шахсї;
Истифодаи ѓайримаќсаднок (аз Шартнома фарќкунанда)истифодаи калиди
кушодаи тафтиши имзо ва оќибатњои, дар натиљаи чунин истифодабарї
баамаломада;
Барои бекамукостии техникии пањнкунандаи маълумоти амиќ, ки барои
иттилооти аз МТ расида, њамчунин нигоњдорї ва пуррагии иттилооти
дар пањнкунанда мављудбуда;
Барои хисороти ба Маркази тасдиќкунї, дар натиљаи аз пањнкунандаи
маълумоти амиќ ворид гардидани иттилооти ба воситањои дастгоњї ва
барномањои аз љониби МТ истифодашаванда, номувофиќ.

Моддаи 24. Њаллу фасли њолатњои бањсии вобаста ба истифодаи имзои
электронии раќами.
1. Тањти њолатњои бањси дар дастур њолате фањмида мешавад, ки ба тафтишоти имзои
электронии раќами дар чорчўбаи инфраструктураи калидњои кеушодаи корхонаи
фаръии «Маркази сертификатсияи калидњои кушодаи имзои электронии раќами
алоќаманд мебошанд».
2. Аз љониби тарафњо дар бањс дар њолати сар задани он маркази тасдиќкунанда ва
муштари ба њисоб мераванд.
3. Њангоми баррасии њолатњои бањси тарафњо ба ќонунгузории амалкунандаи
Љумњурии Тољикистон такя мекунанд.
4. Тарањо тамоми чорањои заруриро бароро ињалли њолатњои бањси бо роњи
гуфтушунид меандешанд.
5. Тарафи аз љониби тарафи дигар гирифтаи бањс, ўњдадор аст дар давоми 20 (бист)
рўзи таќвими талаботњои дар норозигиаш баѐнамударо ќонеъ намояд ѐ ба тарафи
дигар радияи асоснок бо нишон додани асоси радкни ва пешнињоди њуљатњои
заруриро равона кунад.
6. Бањсњое, ки дар байни тарафњо ба таври ихтиѐри њуллу фасл намегарданд дар
тартиботи суди њаллу фасл карда мешаванд.
7. Барои њалли њолатњои бањси маркази тасдиќкунанда љамкуни ва нигоњдории
маълумотњои заруриро ба шакли электрон ива дар вараќњо амали мегардонад.
8. Дар њолати рўй додани хатогињои дар талаботњои дастру аз љониби ягон тараф,
љавобгари ба њамон тарафе вогузор мешавад, ки хатоги содир кардааст.

Боби 8. Мўњлати амали њуљљатњои махсус
Моддаи 25. Мўњлати амали сертификати калиди кушодаи маркази
тасдиќкунанда ва рўихати сертификатњои бозхондашуда.
1. Ба њуљљатњои махсус сертификати калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда,
сертификати калиди кушодаи муштари, рўихати сертификатњои бозхондашуда дохил
мешаванд.
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2. Амали калиди шахсии имзои электронии раќамии маркази тасдиќкунанда аз сана ва
ваќти генератсияи калиди шахсии маркази тасдиќкунанда ва ваќти саршавии амали
сертификати дахлдори калид оѓоз меѐбад.
3. Мўњлати амали калиди шахсии имзои электронии раќамии маркази тасдиќкунанда
расо 18 (њаждањ) сол муќарар карда мешавад.
4. Мўњлати амали сертификати калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда наметавонад
аз мўњлати амали калиди шахсии имзои электронии раќамии маркази тасдиќкунанда
зиѐдтар бошад.
5. Мўњлати амали рўихати сертификатњои бозхондгаридида аз 1 моњ (си шабонарўзи
таќвими) зиѐд нест.

Моддаи 26. Мўњлати амали сертификати калиди кушодаи муштари
1. Мўњлати амали ситораи кушодаи муштари аз санаи ваќти интишори сертификати
калиди кушодаи муштари оѓоз меѐбад.
2. Мўњлати амали сертификати калиди кушодаи муштари, ки шахсони њуќуќи ѐ
соњибкорони инфироди аз 3 (се сол) зиѐд буда наметавонад.
3. Сертификати калиди кушодаи муштари – намояндаи ваколатдори шахси њуќуќи бояд
бо ташабуси роњбари шахси њуќуќи њангоми иваз намудани (хориљ намудани) коргар
ки барои истифодаи он масъул буда ва ба калид дастраси дошт, бояд боз хонда
шавад. (дар маркази баќайдгири тибќи моддаи 18 дастур расмиѐти бозхонди
сертификати калиди кушода гузаронида мешавад.
4. Дар сурати гузаронидани азнавбаќайдгирии муштари мўњлати амали сертификати
азнавдодашуда барои муштари шахсони њуќуќи ѐ соњибкорони инфиродӣ мебошад –
3 (се) сол муќарар карда мешавад.

Боби 9. Иваз намудани наќшавии калидњои МТ.
Моддаи 27. Генератсияи калидњои криптографии маркази тасдиќкунанда
1. Генератсияи калидњои шахси ва кушодаи маркази тасдиќкунанда аз љониби шахси
љавобгар (ваколатдори) маркази тасдиќкунанда тибќи дастур барои истифодаи
таъмини барномавии криптографии (криптовайдер) гузаронида мешавад.
2. Шахси љавобгар (ваколатдори) маркази тасдиќкунанда ба иљрои вазифањо оѓоз ва
иљрои вазифањояшро бо фармони директор (ѐ муасиси) корхонаи фаръии «Маркази
сертификатсияи калидњои кушодаи имзоњои электронии раќами» амали мегардад.

Моддаи 28. Сертификати калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда
1. Сертификати калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда аз љониби маркази
тасдиќкунанда интишор меѐбад. Расмиѐти интишори сертификати калиди кушодаи
маркази тасдиќкунандаро шахси ваколатдори маркази тасдиќкунанда мегузаронад.
2. Сертификати калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда маълумотњои шахсиро дар
бораи шахси ваколатдори маркази тасдиќкунанда надорад.
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Моддаи 29 Муњлатњи гузаронидани ивазкнии наќшавии калидњо
Мўњлатњои гузаронидани ивазкнии наќшавии калидњои шахси ва ба онњо монанди
кушодаи маркази тасдиќкунанда на пештар аз 18 (њаждањ) сол ва на дертар аз 18 (њаждањ)
сол ва се (се) моњ баъд аз оѓози амали калиди шахсии маркази тасдиќкунанда иљро
мегардад.

Моддаи 30. Тартиби гузаронидани расмиѐти ивазкунии наќшавии
калидњои маркази тасдиќкунанда
1. Ивазкунии наќшавии калидњои маркази тасдиќкунанда бо чунин таклиф срат
мегирад:
 Шахси ваколатдори маркази тасдиќкунанда бо истифода аз калиди шахсии
(пештара) маркази тасдиќкунанда рўихати сертификатњои бозхондшударо тартиб
медињад, ки аз љониби маркази тасдиќкунанда дар дамоми давраи амали калиди
шахсии (кўњнаи) маркази тасдиќкунанда интишор гардидааст.
 Шахси ваколатдори маркази тасдиќкунанда калиди нави шахси ва калидњои ба он
монанди кушодаи маркази тасдиќкунандаро генератсия менамояд.
 Шасси ваколатдори маркази тасдиќкунанда сертификати нави калиди имзои маркази
тасдиќкунандаро тайѐр менамояд.
2. Огоњ кардани муштариѐн дар бораи иваз намудани калиди маркази тасдиќкунанда
бо тамоми воситањои имконпазири дар лањзаи љории амали маркази тасдиќкунанда
дастрас амали мегардад. «Бо фиристодани хабарнома ба муштариѐн бо ѐрии пўштаи
электрони интишори ахборот дар воситањои ахбори омави, интишори ахборот дар
шабакаи ба њама дастраси интернет дар сомонаи интернетии маркази тасдиќкунанда
ва ѓайрањо).
3. Калиди шахсии кўњнаи маркази тасдиќкунанда дар давоми давраи амали барои
созмон додани рўихати сертификатњои бозхондашуда, ки маркази тасдиќкунанда дар
давраи амали калиди шахсии пештараи маркази талсдиќкуни интишор додааст.

Боби 10. Компрометатсияи калиди шахсии МТ. Ивазкунии
ѓайринаќшавии калиди МТ.
Моддаи 31.Муќарароти умуми.
1. Дар сурати компрометатсияи калиди шахсии маркази тасдиќкунанда сертификати
калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда боз хонда мешавад. Тамоми сертификатњои
бо истифодаи калиди шахсии маркази тасдиќкунанда барњамдодашуда, боз хонда
мешаванд.
2. Огоњ намудани муштарии маркази тасдиќкунанда дар бораи компрометатсияи
калиди шахсии маркази тасдиќкунанда бо воситањои дар банди 2 моддаи 30 дастур
нишондодашуда амали мегарданд.

Моддаи 32. Расмиѐти иваз намудани ѓайринаќшавии калињои
маркази тасдиќкунанда
1. Баъд аз бозхонди сертификати маркази тасдиќкунанда расмиѐти иваз намудани
ѓайринаќшавии калињои маркази тасдиќкунанда амали мегардад. Расмиѐти иваз
намудани ѓайринаќшавии калидњои маркази тасдиќкунанда бо тартиби
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муќарарнамудаи расмиѐти иваз намудани наќшавии калидњои маркази
тасдиќкунанда (тибќи боби 9 Дастур) амали мегардад.
2. Сертификатњои калиди имзоњои муштариѐн, к ибо истифодаи калиди шахсии
компрометишудаи маркази тасдиќкунанда ва дар лањзаи компрометатсияи калиди
шахсии маркази тасдиќкунандаи амалкунанда њамчунин сертификатњои амалиѐте, ки
ќатъ гардиданд, бояд бо таѓирдињии ѓайринаќшави таѓир дода шаванд.

Боби 11. Комропетатсисяи калиди шахсии муштариѐн.
Моддаи 33. Муќарароти умуми
1. Муштарии маркази тасдиќкунанда ба таври мустаќилона дар бораи омил ѐ тањдиди
компрометатсияи калиди шахсии худ ќарор ќабул менамояд
2. Дар њолати тањдиди компрометатсияи калиди шахси муштари ба маркази
тасдиќкунанда барои ќатъ намудани амали сертификат аз рўи шаклњои
муќарарнамудаи замимаи 8 ѐ 9, дастур шартнома мебандад.
Навсозии амали сертификати калиди кушодаи муштари бо имзои маркази
тасдиќкунанда ва муштари созишномаи иловагии дахлдоро ба шартнома (замимаи 10 ѐ 11
ба Дастур), дар давоми мўњлати ќатъкунии амали сертификат гузаронида мешавад.
Агар дар давоми мўњлати ќатъкунии амали сертификат созишномаи иловаги ба
шартнома барои навкунии амали сертификати калиди кушодаи муштари имзо нагардад он
гоњ маркази тасдиќкунанда сертификати мазкурро ба таври худкор бозхонд менамояд.

Моддаи 34. Њолатњои ба компрометатсияи калиди шахсии муштари
таалуќдошта.
Њолатњое, ки ба компрометатсияи калиди шахси таалуќ доранд инњо мебошанд:
- гум кардани маълумотњои зарурии дар бар гирифта
- дастрасии шахсони бегона ба маълумот дарбаргирифтаи махсус, аз он љумла ба рамзи
муњофизатии чунин дорандаи ахборот
- њолатњое, ки наметавон аниќ муќарар намуд, ки ба калид чи воќеа рўй додаст, (аз он љумла
ваќте, ки дорандаи ахбороти махсус корошоям мегардад ва имконияте наметавонад рад
карда шавад, ки воќеаи рухдода дар натиљаи амали иљозатдоданашуда ба ин ахборот рух
додааст).

Боби 12. Махфияти итилоот.
Моддаи 35. Махфияти итилоот.
1. Ба итилооти махфии маркази тасдиќкунанда дохил мешаванд.
 Калиди шахсии маркази тасдиќкунанда
 Итилооти шахси ва корпоративи дар бораи мизољони дар фењрист нигоњдорандаи
маркази тасдиќкунанда ва барои интиќоли ба сифати як ќисми сертификати калиди
кушода ѐ рўихати сертификатњои бозхондгардида дохил намешаванд.
 Маълумоти аудити бехатарии маркази тасдиќкунанда, ки ба шакли электрони нигоњ
дошта мешавад.
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Њисоботи маводи вобаста ба иљроиши назоратњои фаъолияти маркази
тасдиќкунанда, ба ѓайри хулосањодар бораи тафтишоти тибќи дастур интишорѐбанда.
Маълумот дар бораи системаи бехатарии итилооти маркази тасдиќкунанда, рўихат ва
ањамияти атрибутњои бехатарии аз љониби маркази тасдиќкунанда истифодашаванда.
2. Ба ахборотњои муњими муштари дохил мешаванд.
 Калиди шахсии ба сертификати калиди имзои муштари мувофиќьуда (маркази
тасдиќкунанда нигоњдории калидњои шахсии муштариѐнро амали наменамояд.
 Рамзи дастраси ба контейнери калиди шахсии аз љониби муштари муќараргардида.

Моддаи 36. Маълумоте, ки махфи нест
Ба маълумоте, ки махфи њисоб намешавад инњо дохиланд.
 Маълумоти дар сертификати калидњои кушодаи имзои муштариѐни ва рўихати
сертификатњои бозхондашудаи калиди кушодаи аз љониби маркази тасдиќкунанда
пешнињодшаванда
 Маълумоти дар дастур овардашуда
 Маълумоти хулосањои оид ба натиљањои тафтиши фаъолияти маркази
тасдиќкунанда, ки тибќи регламенти мазкур интишор мегардад

Моддаи 37. Ваколадњои маркази тасдиќкунанда дар соњаи кушодани
маълумотњо.
Бо тартиби муќарарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон маркази
тасдиќкунанда њуќуќ додар ба шахсони сеюм маълумоти мазкурро фош созад
- маълумоти аудити бехатарии маркази тасдиќкунанда ки ба шакли электрони мањфуз аст.
Маводи њисоботи оид ба тафтиши фаъолияти маркази тасдиќкунанда

Боби 13. Нигоњдории бойгони
Моддаи 38. Њуљљатњое, ки бояд дар бойгони нигоњ дошта шаванд.
1. Ба нигоњдории бойгони фењристи дар номгўи корњои маркази тасдиќкунанда
дохилбуда бояд нигоњ дошта шаванд.
А) фењристи шартномањо барои ќайдкуни
Б) фењристи шартномањо барои ба дастур њамроњшави
В) фењристи муштариѐни маркази тасдиќкни
Г) фењристи сертификатњои калидњои кушода
Д) фењристи рўихати тайѐрукардашудаи сертификатњои бозхондгардидаи калидњои кушода.
Е) фењристи созишномањои иловаги ба бозхонди сертификатњои калидњои кушода
Ж) фењристи созишномањои иловаги барои ќатъ намудани амали сертификати калиди
кушода
З) фењристи созишномањои иловаги барои навкнии амали сертификатњои калидњои кушода.
И) фењристи созишномањои иловагии барои аз нав баќайдгирии муштариѐн
К) фењристи созишномањои иловаги барои тасдиќи ИЭР маркази тасдиќкунанда дар
сертификатњои интишоргардида

Моддаи 39. Мўњлати нигоњдории бойгони
Њуљљатњое, ки бояд дар бойгони нигоњ дошта шаванд њуљљатњои нигоњдории
мўњлатноканд.
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Мўњлати нигоњдории њуљљатњои бойгони аз љониби маркази тасдиќкунанда ва
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи бойгони ва фаъолияти бойгони муќарар
мегардад ва се солро дар бар мегирад.
Мўњлати нигоњдории њуљљатњои дохилии маркази тасдиќкунанда ва итилооти
рўзномањои аудит аз љониби маркази тасдиќкунанда муќарар мегардад.

Моддаи 40. Нобуд намудани њуљљатњои бойгони
Муќарар намудани њуљљатњои бойгониро барои нобудсози ва нобудсозии њуљљатњои
бойгониро комиссияе, ки бо фармони директор (ѐ муассиси корхонаи фаръии «Маркази
сертификатсияи калидњои кушодаи имзои электронии раќами амали мегардад».

Боби 14. Тартиби њисобњо барои хизматрасонии маркази тасдиќкунанда
Маркази тасдиќкунанда фаъолияти худро пулаки иљро менамояд.
Арзиши хизматрасонињои маркази тасдиќкунанда бо нархномаи њангоми
хизматрасонии амалкунанда, муайян карда мешаванд.
Мўњлат ва тартиби њисобу китоб барои хизматрасонии маркази тасдиќкунандаи бо
шартњои шартнома ва созишномањои иловаги ба он муќарар мегарданд.
Пардохт бо астъори миллии Љумњурии Тољикистон (Сомони тољики) бо тартиби
ѓайринаќди дар асоси борхати аз љониби маркази тасдиќкунанда бо истифодаи фармоиши
пардохти ѐ бо дигар роњои муќарарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амали
мегардад.
Тайѐр намудани сертификатњои калитњои кушодаи имзоњо, ки бо тартиби
ѓайринаќшаивии ивазкунии калидњои муштариѐни маркази тасдиќкунанда љалб
гардидаанд, ки ба компрометатсияи калидњои маркази тасдиќкунанда (боби 10 Дастур) ѐ
интишори сертификати нави калиди кушодаи маркази тасдиќкунанда аз љониби маркази
тасдиќкунанда бепул амали мегардад.

Боби 15. Њолатњои ѓайричашмдошт (Форс -Мажор).
Тарафњо аз љавобгари барои пурра ѐ ќисман иљро накардани ўњдадорињои худ тибќи
дастури мазкур озод мегарданд, агар ин иљро накардан дар натиљаи њолатњои форсмажор,
ки баъд аз пайвастшавии дастури мазкур пайдо мегардад, озод мебошанд.
Њолатњои форсмажор њолатњои ѓайричашмдошт (яъне аз назорати бошууронаи тарафњо
берун) ва бо шароитњои ўњдадории гирифта пешгри карда намешаванд, њамчунин
амалиѐтњои љанги бетартибињои омави, воќеањои табии, корпартоињо, аз кор мондани
таъминоти барномави, сўхторњо, таркишњо ва дигар воќеъањои техногени, амалиѐт
(беамалиѐтии) маќомоти давлати ва мунитсипали, ки ѓайриимкон гардидани иљрои
ўњдадорињоро аз љониби тараф /тарафњо ўњдадорињои худро тибќи шартномаи мазкур ба
миѐн овардааст.
Дар сурати пайдоиши њолдатњои форсмажор мўњлати аз љониби тарафњо аз ўњдаи
иљрои ўњдадорињояшон тибќи нишондоди дастур бо њамон ваќте, ки дар давоми он чунин
њолатњо идома меѐбанд, дароз карда мешавад.
Тарафе, ки барои он имконопазии иљрои ўњдадорињояш тибќи дастуро гардидааст,
бояд фавран ба шакли хати тарафи дигарро дар бораи воридшавии чунин њолат ба шакди
хатти бо мўњлати пешбинигардидаи амалиѐт ва ќатъгардии њолатњои форсмажор огоњ
намояд, ва њамчунин исботи вуљуд доштани чунин њолатњоро пешнињод намояд.
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Набудани ахборот ѐ сариваќт пешнињод нанамудани ахборот аз љониби тараф дар
бораи оѓози чунин њолатњои ѓайри ќобили ќува барои ў њамон тарафро аз истифодаи
њуќуќи чунин шароитњои ба амаломада озод менамояд.
Дар њолате, ки иљроиши пурра ѐ ќисмани чунин шароитњо тибќи дастури мазкур
барои тарафњо дар натиљаи њолатњои форсмажор ба амал омада боша два як моњ бештар
давом кунад, он гоњ њар як тараф њуќуќ дорад бо тартиботи яктарафа аз иљрои ўњдадорињо
даст каша два дар чунин њолат њељ яке аз тарафњо њуќуќи талаб намудани хисороти ба
тарафи дигар расидаро надорад.
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