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Муқаддима 
 

 Дастур бо мақсади пайдо намудани маълумот аз щониби мақомоти 

марбутаи давлатк дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом (минбаъд – МҚД/МТ/МПСҚО) 

тация гардидааст. Санади мазкур цамшун воситаи коргузории мақомоти 

давлатк ва бахши хусуск доир ба масъалацои МҚД/МТ/МПСҚО истифода 

бурда мешавад. 

Дар Дастур маълумотцои умумк оид ба фаъолияти Гурфци Татбиқи 

Шорањои Молиявк (ФАТФ) алайци ҚД/МТ/МПСҚО, Қатъномацои Шфрои 

Амнияти Созмони Миллали Муттацид, санадцои меъжрии цуқуқии Щумцурии 

Тощикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалк дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 

оварда шудааст. Дастури корк дар асоси қарори щаласаи Комиссияи 

доимоамалкунандаи байниидоравк оид ба МҚД/МТ/МПСҚО дар якщоягк бо 

Вазорати адлияи Щумцурии Тощикистон омода гардидааст. 

Цадаф аз омода намудани Дастури мазкур, ин баланд бардоштани 

савияи дониш ва бохабарии намояндагони мақомоти давлатк ва бахши 

хусуск дар самти МҚД/МТ/МПСҚО мебошад. 

 Бояд қайд намуд, ки айни замон Щумцурии Тощикистон даври 2-юми 

бацодиции тарафайни низоми миллии МҚД/МТ/МПСҚО амалк гашта 

истодааст. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки даври 1-уми бацодицк соли 

2008 аз щониби коршиносони Бонки Щацонк амалк гардида, аз щониби Гурӯци 

Авросиж оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (минбаъд-Гурӯци 

Авросиж) қабул гаштааст. Дар натищаи бацодиции низоми миллии МҚД/МТ, 

Щумцурии Тощикистон мавриди танзими комилан пурзӯри Гурӯци Авросиж 

қарор гирифт. 

 Қобили қайд аст, ки соли 2014 зимни щаласаи 21 Пленарии Гурӯци 

Авросиж Щумцурии Тощикистон аз танзими комилан пурзӯри Гурӯци Авросиж 

хорищ гардид. Бацодицк аз щониби Гурӯци Авросиж мутобиқи муқаррароти 

тавсияцои щадиди Гурӯци татбиқи шорацои молиявк алайци қонунигардонии 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда (минбаъд - ФАТФ), нашрияи с. 2012, 

амалк гашта истодааст. 

Иншунин бояд қайд намуд, ки марцилаи мазкур барои пешрафти 

минбаъдаи соцацои мухталифи кишвар, аз щумла тақвияти нишондицандацои 

иқтисодк, молиявк ва щалби сармояи хорищк такони щиддк хоцад бахшид. 

Дар робита ба ин, масъалаи омодагии кишвар, щицати дар сатци баланд 

гузаронидани бацодиции тарафайн, вазифаи цар як мақомоти давлатк, аз 

щумла намояндагони бахши хусуси, ба шумор меравад. 
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Мундарища 
 

Банди 1. Муқаррароти умумк 
 

Мафцуми мониторинги молиявк; 

Мақоми ваколатдор; 

Департаменти мониторинги молиявк дар назди Бонки миллии 

Тощикистон; 

Гурӯци татбиқи шорацои молиявк алайци қонунигардонии даромадцои 

бо роци щиноят бадастоварда (ФАТФ); 

Гурӯци Авросиж оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм; 

Мафцуми амалижт (ацд) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк; 

Мафцуми ацд ва амалижти шубцанок; 

Мафцуми даромадцои бо роци щиноят бадастоварда; 

Мафцуми қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда; 

Мафцуми маблағгузории терроризм; 

Мафцуми маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом; 

Мафцуми молу мулк (воситацо); 

Мафцуми назорати дохилк; 

Мафцуми назорати цатмк; 

Мафцуми шахсони бонуфузи сижск; 

Мафцуми молик-бенефитсиар (манфиатгиранда); 

Мафцуми бонки ницонк; 

Мафцуми минтақаи оффшорк; 

Мафцуми муштарк; 

Мафцуми хавф; 

Мафцуми ғайрифаъолгардонии маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж 

молу мулки дигар; 

Мафцуми идорасозии хавфцо; 

Мафцуми тацримцои байналмилалк; 

Мафцуми мушуххаскунии муштарк; 

Мафцуми рӯйхати муттацид; 

Мафцуми рӯйхати миллк; 

Мафцуми рӯйхати байналмилалк; 

Гурӯци ЭГМОНТ. 
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Банди 2. Қатъномаи Шӯрои амнияти СММ дар самти МҚД/МТ №1617 

(2005) 

Банди 3. Қонуни ҶТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” 

Банди 4. Иқтибос аз қонунцои ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Қонуни ЩТ “Дар бораи Бонки миллии Тощикистон”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи фаъолияти бонкк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи фаъолияти бонкии исломк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи ташкилотцои маблағгузории хурд”; 

Қонуни ЩТ ”Дар бораи хизматрасоницои пардохтк ва низоми 

пардохтк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи нотариати давлатк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи щамъиятцои сацомк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи фондцои ғайридавлатии нафақа”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи алоқаи пошта”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи иттицодияцои щамъиятк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи металлцои қиматбацо ва сангцои қиматбацо”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи гаравхона (ломбард)”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи бозори қоғазцои қиматнок”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи фаъолияти аудиторк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавк”; 

Қонуни ЩТ “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм”; 

Кодекси андози ЩТ; 

Кодекси гумруки ЩТ; 

Кодекси щиноятии ЩТ; 

Кодекси цуқуқвайрокунии маъмурии ЩТ. 
 

Банди 5. Санадцои зерқонунии ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санщидани шахсияти 

муштарк ва молик - бенефитсиар"; 

Қоидацои анщом додани ацду амалижт бо субъектцои минтақацои 

оффшорк; 

Роцнамо ба бахши хусуск оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорцои 

Шӯрои Амнияти СММ, тафсилот ва мушахассоти он; 

Тартиби гузаронидани шорабинихо оид ба манъ ва бекор кардани 

воситацои молиявк ж дигар молу мулки шахсони воқек ва ташкилотцо, 

ки ба руйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд; 

http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/e96/zak_ter_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/054/instruk_%20200%20tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/054/instruk_%20200%20tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/3c2/Ins_mint.tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/3c2/Ins_mint.tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6a6/Fin_mon.tj.Fin_mon.Konunho.pdf.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6a6/Fin_mon.tj.Fin_mon.Konunho.pdf.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/4ea/tart_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/4ea/tart_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/4ea/tart_tj.pdf
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Фецрасти аломатцои ацд ва амалижти шубцанок; 

Тавсияцо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани ацдцои шубцанок 

зимни бацодиции хавф”. 
 

 

Банди 6. Иқтибос аз санадцои зерқонунк дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Дастурамали №211 “Дар бораи тартиби анщомдиции амалижти 

мубодилавк бо асъори хорищк; 

Дастурамали №204 “Оид ба тартиби анщом додани амалижти 

интиқолк аз щониби шахсони воқек бе кушодани суратцисоби бонкк”; 

Дастурамали №181 "Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфцо 

ва назорати дохилк дар ташкилотцои қарзк"; 

Дастурамали №171 «Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият 

йдаровардан ва бастани суратцисобцои бонкк аз тарафи ташкилотцои 

қарзк дар Щумцурии Тощикистон». 
 

Банди 7. Тартиби гузаронидани бацодиции тарафайн 
 

Тавсияцои ФАТФ 

Банди 8. Санадцои калидии Гурӯци Авросиж, ки нақши ин ташкилотро 

дар низоми байналмилалии МҚД/МТ/МПСҚО муқаррар менамоянд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6b6/reestr_pr_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6bf/rec_risk_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6bf/rec_risk_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/34b/Dasturamali%20204%20taj%20new_2016.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/34b/Dasturamali%20204%20taj%20new_2016.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/a8f/Dasturamal%E2%84%96181_TJ.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/a8f/Dasturamal%E2%84%96181_TJ.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
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Банди 1. Муқаррароти умумк 
 

Мониторинги молиявк - мащмӯи шорабиницое, ки аз щониби ташкилотцо 

(ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд), мақоми ваколатор ва мақомоти дигари давлатк дар соцаи 

МҚД/МТ/МПСҚО андешида мешаванд. 
 

Мақоми ваколатдор - мақоми давлатк, ки мақсад, вазифа ва ваколатцояш 

дар самти МҚД/МТ/МПСҚО мувофиқи қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар 

бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом” (минбаъд – Қонуни ЩТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО”), ва 

иншунин дигар санадцои меъжриву цуқуқк муайян карда мешаванд. Мутобиқи 

Фармони Президенти Щумцурии Тощикистон аз 12 декабри соли 2017 №966 

мақоми ваколатдор дар самти МҚД/МТ/МПСҚО Бонки миллии Тощикистон 

муайян гардидааст. 
 

Департаменти мониторинги молиявк дар назди Бонки миллии 

Тощикистон - фаъолияти худро дар асоси Фармони Президенти Щумцурии 

Тощикистон аз 20 октябри соли 2009 №724 ва мутобиқи Қарори Ражсати Бонки 

миллии Тощикистон аз 15 феврали соли 2010 №33 оғоз намудааст. Вазифаи 

асосии Департамент аз ба амал баровардани МҚД/МТ/МПСҚО тавассути 

щамъоварк, тацлил ва пешницоди иттилоот ба мақомоти дахлдори цифзи 

цуқуқи Щумцурии Тощикистон. Департамент фаъолияти худро дар асоси 

қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” ва стандартцои 

ФАТФ ба роц мондааст. 
 

ФАТФ - соли 1989 мутобиқи қарори кишварцои «Цафтгонаи бузург» таъсис 

гардида, стандартцои байналмилалиро дар самти МҚД/МТ/МПСҚО тация 

намудааст. Мақсади асосии ин ташкилот аз пешбурди сижсати 

МҚД/МТ/МПСҚО иборат буда, дар асоси 40 Тавсия амалк мегардад. Айни 

замон 35 кишвар ва 2 ташкилоти минтақавк аъзои комилцуқуқк ФАТФ 

мебошанд. Дар баробари ин, 9 Гурӯци минтақавк бо шакли ФАТФ фаъолияти 

худро ба роц монда, мақоми мушоцид ба 21 ташкилоти байналмилалк ва 2 

кишвар пешницод гардидааст. 
 

Гурӯци Авросиж оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм - ташкилоти 

байналмилалк буда, соли 2004 дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) таъсис 
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дода шудааст. Вазифаи асосии Гурӯц таъмин намудани цамкорк дар самти 

МҚД/МТ/МПСҚО байни давлатцои-аъзо, пешбурди сижсати ФАТФ ва 

расонидани жрии техникк ба кишварцои минтақа, барои дар амал татбиқ 

намудани тавсияцои ФАТФ, ба шумор меравад. Давлатцои-аъзои Гурӯци 

Авросиж 9 кишвар мебошанд: Федератсияи Русия, Щумцурии Тощикистон (яке 

аз муассисони Гурӯц), Щумцурии Қирғизистон, Щумцурии Қазоқистон, 

Щумцурии Мардумии Шин, Циндустон, Туркманистон, Щумцурии Ӯзбекистон 

ва Щумцурии Белорус. 
 

Амалижт (ацд) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк - амалцои шахсони 

воқек ва цуқуқк, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ж қатъ намудани 

цуқуқ ва ӯцдадорицои шацрвандк нисбати маблағцои пулк ж дигар молу мулк 

равона гардидааст. 
 

Ацд ва амалижти шубцанок - ацд ва амалижт (кӯшиши анщом додани ацд ва 

амалижт) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк, ки мутобиқи қонуни 

Щумцурии Тощикистон “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” цамшун ацд ва 

амалижти шубцанок муайян ва фецристи аломатцои онцо аз щониби мақоми 

ваколатдор тасдиқ шудааст. 
 

Даромадцои бо роци щиноят бадастоварда - маблағцои пулк ж дигар молу 

мулке, ки дар натищаи содир намудани кирдори ба щамъият хавфнок қабл аз 

ҚД ба даст оварда шудаанд. 
 

Қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда - анщом 

додани амалижти молиявк ж ацдцои дигар бо маблағцои пулк, қоғазцои 

қиматнок ж молу мулки дигар, ки бараъло даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда мебошанд, бо мақсади рӯйпуш ва пинцон намудани саршашмаи 

ба даст овардани ин молу мулк ва ж мусоидат намудан ба шахсе, ки дар содир 

намудани щинояти асоск иштирок намудааст, то ки ӯ тавонад аз щавобгарк 

барои кирдорцои содирнамудааш саркашк намояд, иншунин рӯйпуш ж 

пинцон намудани хусусияти аслк, мацалли щойгиршавк, тарзи ихтиердорк, 

щойивазкунк, цуқуқ ба молу мулк ж мансубияти он, цамшунин ба даст овардан, 

социбк кардан, истифода бурдан ж ихтижрдории шунин молу мулк. 
 

Маблағгузории терроризм - бевосита ж бавосита пешницод намудан ж щамъ 

овардани воситацо бо мақсади пурра, ж қисман истифода бурдани онцо ва ж бо 

дарки он ки ин воситацо аз тарафи террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) 

террористк, барои ташкил, тайжр ва содир намудани щиноятцое, ки дар 
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моддацои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 

194.1, 194.1, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 Кодекси щиноятии Щумцурии 

Тощикистон пешбинк шудаанд, истифода мегарданд, цамшунин агар ин 

воситацо воқеан барои содир намудани щиноятцои зикршуда истифода 

нашуда бошанд, иншунин маблағгузории террористи алоцида ж гурӯци 

(ташкилоти) террористк, цатто агар он бо акт (актцои) мушаххаси террористк 

алоқаманд набошад. 
 

Маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом - амалцо оид ба пешницод, 

щамъоварк ж истифодаи цама гуна дороицо барои пацнкунии силоци қатли 

ом, ки барои анщом додани онцо тацримцои байналмилалк пешбинк 

шудаанд. 
 

Молу мулк (воситацо) - цар гуна дороии моддк ж ғайримоддк, манқул ж 

ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онцо, иншунин цущщатцои 

цуқуқк ж санадцои гуногуншакл, аз щумла дар шакли электронк ж ададк, ки 

цуқуқ ба шунин дороицо ва иштирок дар онцоро тасдиқ менамоянд, аз щумла 

қарзцои бонкк, шекцои роц, шекцои бонкк, интиқолцои поштавк, сацмияцо, 

қоғазцои қиматнок, вомбаргцо, векселцо, аккредитивцо ва ғайрацо. 
 

Назорати дохилк - фаъолияти ташкилотцои бо маблағцои пулк ж дигар молу 

мулк амалижт анщомдицанда, ки барои ошкор намудани амалижти (кӯшиши 

анщом додани ацди шубцаноки) цатманназоратшаванда ва дигар амалижт бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк марбут ба ҚД/МТ/МПСҚО, равона 

гардидаанд. 
 

Назорати цатмк - мащмӯи шорацои андешидаи мақоми ваколатдор барои 

назорат кардани амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк дар асоси 

иттилооти пешницодкардаи ташкилотцое, ки шунин амалижтро анщом 

медицанд, ва цамшунин санщиши ин иттилоот мутобиқи қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон. 
 

Шахсони бонуфузи сижск - шахсоне, ки ба онцо дар Щумцурии Тощикистон 

(шахсони бонуфузи сижсии миллк) ж дар давлати дигар (шахсони бонуфузи 

сижсии хорищк - сарони давлатцо ж цукуматцо, ходимони баландпояи сижск, 

шахсони олии мансабдори цукумат, судцо, қуввацои мусаллац, мақомоти 

цифзи цуқуқ ва фискалк, роцбарони корхонацои давлатк, иншунин роцбарон 

ва ходимони цизбцои сижск ва иттицодияцои динк, шахсоне, ки ба онцо 

вазифацои муцими ташкилоти байналмилалк бовар карда шудааст) 
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вазифацои муцими давлатк пешницод шудаанд, аз щумла шахсони собиқ дар 

ин мансабцо фаъолиятнамуда ва хешовандони наздики онцо. 
 

Молик-бенефитсиар (манфиатгиранда) - як ж якшанд шахси воқек, ки 

бевосита ж бавосита социби моликият (социби зижда аз 25 фоиз иштироки 

афзалиятнок дар сармояи муштарк ж миқдори умумии сацмияцои муштарк 

бо цуқуқи овоз) мебошанд ж муштарк ва/ж шахсеро, ки ба манфиати онцо 

ацд/амалижт анщом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, иншунин 

шахсоне, ки шахси цуқуқиро назорат мекунанд. 
 

Бонки ницонк - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд 

гирифташуда, ищозатнома гирифтааст, вале воқеан вущуд надорад ва бо ягон 

гурӯци молиявии танзимшаванда, ки бояд тацти назорати муштарак қарор 

гирад, муттацид нашудааст. 
 

Минтақацои оффшорк - давлат ва цудуде, ки ба ғайрирезидентцо (шахсони 

воқек ва цуқуқии хорищк) тартиби низоми имтижзноки андозсупориро 

пешницод менамояд ва (ж) ошкор ва пешницоди маълумотро цангоми 

гузаронидани амалижтцои молиявк бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк 

пешбинк намекунад. 
 

Муштарк - шахси воқек ж цуқуқие, ки аз хизматрасонии ташкилоти бо 

маблағцои пулк ж молу мулки дигар амалижт анщомдицанда бархурдор аст, 

иншунин шахси дигаре, ки тибқи ваколатцо ӯцдадорицои ба ӯ 

боваркардашударо амалк менамояд. 
 

Хавф - мащмӯи тацдидцо, осебпазирк ва фарорасии оқибатцо барои 

ташкилотцои бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщомдицанда, 

дар мавриди истифодаи ин гуна ташкилотцо барои ҚД/МТ/МПСҚО цангоми 

пешницоди хизматрасонк мутобиқи хусусияти фаъолияташон. 
 

Ғайрифаъолгардонии маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж молу мулки 

дигар - ба ташкилотцои бо маблағцои пулк ж молу мулки дигар амалижт 

анщомдицанда манъ кардани интиқол, мубодила, ихтижрдорк ва амалижти 

дигар бо маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж молу мулки дигари ба 

муштарк тааллуқдошта, ки ба рӯйхати ташкилот ва шахсони воқек дохил 

карда шуда, оид ба даст доштани онцо ба фаъолияти террористк, аз щумла 

МТ/МПСҚО маълумоти кофк мавщуд аст. 
 

Идорасозии хавфцо - тадбирцои аз щониби ташкилотцое, ки бо маблағцои 
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пулк ж молу мулки дигар амалижт анщом медицанд, барои ташкил ва таъмини 

фаъолияти низоми идорасозии хавфцо, ки аз щумла муайян (ошкорсозк), 

бацодицк (санщидан), мониторинг, назорати хавфцоро бо мақсади коциш 

додани онцо пешбинк менамоянд. 
 

Тацримцои байналмилалк - тацримцое, ки аз щониби Щумцурии Тощикистон 

мутобиқи шартномацои байналмилалк эътироф карда мешаванд. 
 

Мушуххаскунии муштарк- гирифтани маълумоти мушаххаскунанда аз 

тарафи ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщом 

медицад, аз муштарк (намояндаи муштарк). 
 

Рӯйхати муттацид - рӯйхати шахсони воқек ва цуқуқие, ки бо Усома Бинни 

Лодан алоқаманд буданд, аз щумла онцое, ки ба ташкилоти «Ал-Қоида» ва 

щунбиши «Толибон» шомиланд, одамон, гурӯццо, корхонацо ва ташкилотцое, 

ки бевосита ж бавосита бо ташкилоти «Ал-Қоида», щунбиши «Толибон» 

ДИИШ (Давлати Исломии Ироқ ва Шом) ва ЩДН (Щабцат «Ан-Нусра») 

алоқамандк доранд, иншунин дигар нафароне, ки бевосита ж бавосита 

мутобиқи Қатъномацои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 

(2011), №1989 (2011) №2161 (2014), №2170 (2014), №2178 (2014), № 2199 (2015) ва 

дигар қатъномацо ба фаъолияти террористк алоқаманд цастанд. 
 

Рӯйхати миллк - рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар терроризм 

иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж барои анщом 

додани онцо кӯшиш мекунанд ж дар анщом додани амалцои террористк 

иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди Щумцурии 

Тощикистон ж берун аз он бар зидди Щумцурии Тощикистон мусоидат 

мекунанд ж бар зидди давлати дигар барои анщом додани амали террористк 

омодагк мебинанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита моликият ж 

зери назорати шунин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва ташкилотцое, ки 

аз ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият намуда, бевосита ж 

бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ж ташкилотцои бо онцо 

алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби Кумитаи давлатии амнияти 

миллии Щумцурии Тощикистон тартиб дода мешавад. 
 

Рӯйхати байналмилалк - рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар 

терроризм иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж 

кӯшиш менамоянд, ки анщом дицанд ж дар анщом додани амалцои террористк 

иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди давлатцои хорищк 
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мусоидат мекунанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита моликият ж 

тацти назорати ин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва ташкилотцое, ки аз 

ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият намуда, бевосита ж 

бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ва ж ташкилотцои бо онцо 

алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби мақоми салоциятдор ж 

шахсони мансабдори давлати хорищк тация ва тасдиқ карда мешавад. 
 

Гурӯци ЭГМОНТ - гурӯци ғайрирасмии мақомоти кашшофии молиявк 

(минбаъ - МКМ) кишварцои мухталиф, ки соли 1995 таъсис дода шудааст. 

Мақсади асосии Гурӯци мазкур пешницод намудани низоми мутамарказк 

табодули иттилоот барои мақомоти-аъзо ба цисоб меравад. Мақомоти 

иктишофи молиявии Щумцурии Тощикистон аз соли 2012 узви комилцуқуқк 

ин ташкилот мебошад. Мубодилаи иттилоот байни мақомоти иктишофи 

молиявии давлатцои-аъзои ин ницоди байналмилалк тавассути шабакаи 

махфии Egmony Secure Web амалк гашта истодааст.  
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Банди 2. Қатъномаи Шӯрои амнияти СММ дар самти МҚД/МТ №1617 

(2005) 
 

Резолючия 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м 

заседании 29 июля 2005 года 
 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на свои резолючии 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, 1333 

(2000) от 19 декабря 2000 года, 1363 (2001) от 30 июля 2001 года, 1373 (2001) от 28 

сентября 2001 года, 1390 (2002) от 16 января 2002 года, 1452 (2002) от 20 декабря 

2002 года, 1455 (2003) от 17 января 2003 года, 1526 (2004) от 30 января 2004 года 

и 1566 (2004) от 8 октября 2004 года и на соответствующие заявления своего 

Председателя,  

вновь подтверждая, што терроризм во всех его формах и проявлениях 

представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и што 

любые акты терроризма являются не имеющими оправдания 

преступлениями, независимо от их мотивачии, когда бы и кем бы они ни 

совершались, и подтверждая свое безоговорошное осуждение «Аль-Каиды», 

Усамы бен Ладена, «Талибана» — и связанных с ними лич, групп, 

предприятий и организачий — за непрекращающиеся и многошисленные 

преступные террористишеские акты, совершаемые с челью вызвать гибель ни 

в шем не повинных гражданских лич и другие жертвы, уништожить имущество 

и в знашительной степени подорвать стабильность, 

выражая озабошенность по поводу того, што «Аль-Каида», Усама бен 

Ладен и «Талибан», а также их сообщники используют разлишные средства 

массовой информачии, вклюшая Интернет, в том шисле для террористишеской 

пропаганды и подстрекательства к террористишескому насилию, и 

настоятельно призывая рабошую группу, ушрежденную резолючией 1566 

(2004), рассмотреть данные вопросы, 

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в соответствии 

с Уставом Организачии Объединенных Начий и международным правом, с 

угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми 

террористишескими актами, и особо отмешая в этой связи важную роль, 

которую Организачия Объединенных Начий играет в руководстве этими 

усилиями и их координачии, 

подшеркивая возложенную на все государства-шлены обязанность в 

полной мере осуществлять резолючию 1373 (2001), в том шисле в отношении 
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«Талибана» или «Аль-Каиды» и любых лич, групп, предприятий и 

организачий, которые связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или 

«Талибаном» и ушаствовали в финансировании террористишеской 

деятельности или терактов, их планировании, содействии им, вербовке их 

ушастников, подготовке к ним, их совершении или оказании им иной 

поддержки, а также содействовать осуществлению обязательств по борьбе с 

терроризмом согласно соответствующим резолючиям Совета Безопасности, 

подшеркивая необходимость утошнения того, какие лича, группы, 

предприятия и организачии подпадают под занесение в перешень в свете 

информачии о меняющемся характере «Аль-Каиды» и угрозе с ее стороны, 

особенно информачии, сообщенной Группой по аналитишеской поддержке и 

наблюдению за санкчиями («Группа по наблюдению»), 

подшеркивая важность обознашений, производимых государствами-

шленами на основании соответствующих резолючий, и энергишного 

выполнения существующих мер как важной превентивной меры в деле 

борьбы с террористишеской деятельностью, 

отмешая, што, вводя в действие меры, указанные в пункте 4(к) 

резолючии 1267 (1999), пункте 8(c) резолючии 1333 (2000) и пунктах 1 и 2 

резолючии 1390 (2002), необходимо в полной мере ушитывать положения 

пунктов 1 и 2 резолючии 1452 (2002), 

приветствуя усилия Международной организачии гражданской 

авиачии по недопущению предоставления проездных документов 

террористам и их сообщникам, 

рекомендуя государствам-шленам работать в рамках Интерпола, в 

шастности путем использования базы данных Интерпола об украденных или 

утерянных проездных документах, над более строгим осуществлением мер 

против «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также их 

сообщников, 

выражая озабошенность по поводу возможного применения «Аль-

Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и их сообщниками 

переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), имеющихся в продаже 

взрывшатых веществ, а также химишеского, биологишеского, радиологишеского 

или ядерного оружия и материала и рекомендуя государствам-шленам 

рассмотреть возможные меры по уменьшению этих угроз, 

настоятельно призывая все государства, международные органы и 

региональные организачии выделять достатошные ресурсы, в том шисле по 
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линии международного партнерства, на преодоление сохраняющейся 

прямой угрозы, которая исходит от «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и 

«Талибана», а также связанных с ними лич, групп, предприятий и 

организачий, 

подшеркивая важность преодоления сохраняющейся угрозы, которую 

«Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан», а также связанные с ними лича, 

группы, предприятия и организачии представляют для международного 

мира и безопасности, 
 

действуя на основании главы VII Устава Организачии 

Объединенных Начий, 
 

1. постановляет, што все государства обязаны принять меры, ранее 

введенные пунктом 4(б) резолючии 1267 (1999), пунктом 8(в) резолючии 1333 

(2000) и пунктами 1 и 2 резолючии 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», 

Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лич, групп, 

предприятий и организачий, фигурирующих в перешне, составленном в 

соответствии с резолючиями 1267 (1999) и 1333 (2000) («Сводный перешень»): 

a) незамедлительно заморозить денежные средства и другие финансовые 

активы или экономишеские ресурсы этих лич, групп, предприятий и 

организачий, вклюшая денежные средства, полушенные от имущества, 

находящегося в собственности или под контролем — прямо или косвенно - их 

или лич, действующих от их имени или по их указанию, и обеспешить, штобы 

ни эти денежные средства, ни любые другие денежные средства, финансовые 

активы или экономишеские ресурсы не предоставлялись - прямо или косвенно 

— в интересах таких лич своими гражданами или любыми личами, 

находящимися на их территории; 

к) предотвращать въезд на свою территорию или транзит шерез нее этих 

лич, с условием, што никакие положения настоящего пункта не обязывают 

никакое государство запрещать въезд или требовать выезда со своей 

территории собственных граждан, и с условием, што этот пункт не 

применяется в тех слушаях, когда въезд или транзит необходим для 

исполнения судебного прочесса или когда Комитет, ушрежденный 

резолючией 1267 (1999) («Комитет»), определяет только для каждого 

конкретного слушая, што въезд или транзит оправдан; 
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c) предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или 

передашу этим личам, группам, предприятиям и организачиям — со своей 

территории, или своими гражданами, находящимися за пределами их 

территории, или с использованием морских или воздушных судов под их 

флагом — оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, 

вклюшая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и военную 

технику, снаряжение полувоенного характера и запасные шасти для всего 

вышеупомянутого, а также технишеское консультирование, оказание помощи 

или обушение, связанные с военной деятельностью; 

2. постановляет далее, што все акты или деятельность, свидетельствующие 

о том, што личо, группа, предприятие или организачия «связаны с» «Аль-

Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан», вклюшают 

следующее: 

– ушастие в финансировании, планировании, содействии, подготовке 

или совершении актов или деятельности в связи с «Аль-Каидой», Усамой бен 

Ладеном или движением «Талибан» или любой яшейкой, филиалом, 

отколовшейся от них группой или их ответвлением, под их именем, от их 

имени или в их поддержку; 

– поставку, продажу или передашу оружия и связанных с ним 

материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или движению 

«Талибан» или любой яшейке, филиалу, отколовшейся от них группе или их 

ответвлению; 

– вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения 

«Талибан» или любой яшейки, филиала, отколовшейся от них группы или их 

ответвления; или 

– поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы 

бен Ладена или движения «Талибан» или любой яшейки, филиала, 

отколовшейся от них группы или их ответвления; 

3. постановляет далее, што любое предприятие или организачия, 

находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого 

лича, группы, предприятия или организачии, связанных с «Аль-Каидой», 

Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или иным образом 

поддерживающие их, будут подлежать вклюшению в перешень; 

4. постановляет, што при предложении имен и названий для вклюшения в 

Сводный перешень Комитета государства должны действовать в соответствии с 
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пунктом 17 резолючии 1526 (2004) и отныне должны также предоставлять 

Комитету изложение дела с указанием основания для предложения; и 

призывает далее государства идентифичировать любые предприятия и 

организачии, которые принадлежат или контролируются, прямо или 

косвенно, предлагаемыми субъектами; 

5. просит соответствующие государства информировать в той мере, в 

какой это возможно, и в письменной форме по мере возможности, лич и 

организачии, вклюшенные в Сводный перешень, о принимаемых в отношении 

них мерах, руководящих указаниях Комитета и, в шастности, прочедурах 

вклюшения в перешень и исклюшения из него, а также о положениях 

резолючии 1452 (2002); 

6. постановляет, што изложение дела, представляемое 

квалифичирующим государством, о котором говорится в пункте 4 выше, 

может использоваться Комитетом при составлении ответов на вопросы 

государств-шленов, граждане, жители или организачии которых были 

вклюшены в Сводный перешень; постановляет также, што Комитет может в 

каждом конкретном слушае принимать решение о предоставлении этой 

информачии другим сторонам с предварительного согласия 

квалифичирующего государства, например по оперативным соображениям 

или в челях содействия осуществлению мер; постановляет также, што 

государства могут продолжать предоставлять дополнительную информачию, 

в отношении которой Комитет будет сохранять конфиденчиальность, если 

только предоставляющее государство не даст согласия на распространение 

такой информачии; 

7. настоятельно призывает все государства-шлены соблюдать 

всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в 40 

рекомендачиях Челевой группы по финансовым мероприятиям (ЧГФМ), 

касающихся отмывания денег, и в 9 спечиальных рекомендачиях ЧГФМ, 

касающихся финансирования терроризма; 

8. просит Генерального секретаря принять необходимые меры для 

углубления сотруднишества между Организачией Объединенных Начий и 

Интерполом в челях обеспешения Комитета лушшими средствами для более 

эффективного осуществления его мандата и обеспешения государств-шленов 

лушшими средствами для принятия мер, упомянутых в пункте 1 выше; 
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9. настоятельно призывает все государства-шлены в ходе принятия мер, о 

которых идет решь в пункте 1 выше, обеспешить скорейшее аннулирование 

украденных и утерянных паспортов и других проездных документов и 

обмениваться информачией об этих документах с другими государствами-

шленами шерез базу данных Интерпола; 

10. призывает все государства-шлены использовать контрольный 

перешень, содержащийся в приложении II к настоящей резолючии, для 

представления к 1 марта 2006 года Комитету отшетов о конкретных действиях, 

которые они предприняли для осуществления мер, изложенных в пункте 1 

выше, в отношении шастных лич и организачий, вклюшенных к тому времени 

в Сводный перешень, и после этого с интервалом, который должен быть 

установлен Комитетом; 

11. порушает Комитету поощрять представление государствами-шленами 

имен и названий и дополнительной идентифичирующей информачии для 

вклюшения в Сводный перешень; 

12. призывает Комитет, действуя в сотруднишестве с Комитетом, 

ушрежденным резолючией 1373 (Контртеррористишеский комитет, или КТК), 

информировать Совет о конкретных дополнительных шагах, которые 

государства могли бы предпринять для осуществления мер, упомянутых в 

пункте 1 выше; 

13. вновь подтверждает необходимость постоянного тесного 

сотруднишества и обмена информачией между Комитетом, КТК и 

Комитетом, ушрежденным резолючией 1540 (2004), а также их 

соответствующими группами экспертов, вклюшая активизачию обмена 

информачией, скоординированную организачию поездок в страны, 

технишескую помощь и решение других вопросов, касающихся всех этих трех 

комитетов; 

14. далее вновь подтверждает важность принятия Комитетом 

последующих мер посредством устных и/или письменных контактов с 

государствами-шленами в отношении эффективного осуществления связанных 

с санкчиями мер и предоставления государствам-шленам возможности по 

просьбе Комитета направлять представителей на заседания Комитета для 

более глубокого обсуждения соответствующих вопросов; 

15. просит Комитет рассматривать вопрос - где и когда это возможно - о 

поездках в отобранные страны Председателя и/или шленов Комитета для 
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активизачии полного и эффективного осуществления мер, упомянутых в 

пункте 1 выше, с челью поощрения государств к соблюдению в полной мере 

настоящей резолючии и резолючий 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 

(2003) и 1526 (2004); 

16. просит Комитет устно докладывать — шерез своего Председателя — 

Совету по крайней мере каждые 120 дней об общей работе Комитета и 

Группы по наблюдению и в соответствующих слушаях — в связи с 

представлением докладов председателей КТК и Комитета, ушрежденного 

резолючией 1540 (2004), в том шисле проводить брифинги для всех 

заинтересованных государств-шленов; 

17. напоминает Комитету о его задашах, указанных в пункте 14 

резолючии 1455 (2003) и пункте 13 резолючии 1526 (2004), и призывает 

Комитет представить Совету не позже 31 июля 2006 года упомянутую в пункте 

13 резолючии 1526 (2004) обновленную письменную оченку усилий 

государств-шленов по осуществлению мер, упомянутых в пункте 1 выше; 

18. просит Комитет продолжать свою работу над руководящими 

принчипами Комитета, в том шисле касающимися прочедур вклюшения в 

перешень и исклюшения из него и осуществления резолючии 1452 (2002), и 

просит Председателя в его периодишеских докладах Совету в соответствии с 

пунктом 16 выше представлять отшет о ходе работы Комитета над этими 

вопросами; 

19. постановляет, с челью оказания Комитету помощи в осуществлении 

его мандата, продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке Группы по 

наблюдению на 17 месячев под руководством Комитета с функчиями, 

изложенными в приложении I; 

20. просит, штобы после принятия настоящей резолючии Генеральный 

секретарь, действуя в тесной консультачии с Комитетом, назнашил в 

соответствии с правилами и прочедурами Организачии Объединенных 

Начий в Группу по наблюдению не более восьми шленов, вклюшая 

координатора, с ушетом областей знаний, указанных в пункте 7 резолючии 

1526 (2004); 

21. постановляет сделать шерез 17 месячев или раньше, если необходимо, 

обзор хода осуществления мер, указанных в пункте 1 выше, в челях их 

возможного дальнейшего усиления; 

22. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Приложение 1 к резолючии 1617 (2005) 
 

В соответствии с пунктом 19 настоящей резолючии Группа по 

наблюдению действует под руководством Комитета, ушрежденного 

резолючией 1267 (1999), и выполняет следующие функчии: 

a) суммирует, оченивает, отслеживает и докладывает информачию и 

представляет рекомендачии относительно осуществления этих мер, проводит 

конкретные исследования в соответствующих слушаях и глубоко изушает 

любые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета; 

б) представляет Комитету на его утверждение и обзор, когда это 

необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по 

наблюдению должна подробно описать деятельность, планируемую для 

выполнения ее задаш, вклюшая предлагаемые поездки на основе тесной 

координачии с Исполнительным директоратом Контртеррористишеского 

комитета в челях предотвращения дублирования и усиления синергии; 

в) представляет в письменном виде три всеобъемлющих независимо 

подготовленных доклада Комитету: первый — к 31 января 2006 года, второй — 

к 31 июля 2006 года и третий — к 10 декабря 2006 года об осуществлении 

государствами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолючии, вклюшая 

конкретные рекомендачии об улушшении осуществления этих мер и о 

возможных новых мерах, а также представляет доклады о прочедурах 

вклюшения в перешень, исклюшения из перешня и об изъятиях в соответствии с 

резолючией 1452 (2003); 

г) анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 

резолючии 1455 (2003), контрольные перешни, представляемые во исполнение 

пункта 10 настоящей резолючии, и другую информачию, представляемую 

государствами-шленами Комитету по указанию Комитета; 

д) тесно сотруднишает и обменивается информачией с Исполнительным 

директоратом Контртеррористишеского комитета и группой экспертов 

Комитета, ушрежденного резолючией 1540, в челях выявления общих 

областей и содействия координачии конкретных действий этих трех 

комитетов; 

е) составляет план по оказанию помощи Комитету в решении проблем 

несоблюдения мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолючии; 

ж) представляет Комитету рекомендачии, которые могли бы 

использоваться государствами-шленами для оказания им помощи в 



20 

осуществлении мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолючии, и в 

подготовке предлагаемых дополнений к сводному перешню; 

ж) консультируется с государствами-шленами до посещения выбранных 

государств-шленов на основе своей программы работы, утвержденной 

Комитетом; 

з) побуждает государства-шлены к представлению имен и 

дополнительной идентифичирующей информачии для вклюшения в 

Сводный перешень по указанию Комитета; 

и) изушает и докладывает Комитету об изменяющемся характере угрозы 

со стороны «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и об оптимальных мерах по 

противодействию ей; 

к) проводит консультачии с государствами-шленами, в том шисле путем 

поддержания регулярного диалога с их представителями в Нью-Йорке и в 

столичах, ушитывая замешания государств-шленов, особенно по любым 

вопросам, которые могут содержаться в докладах Группы по наблюдению, 

упомянутых в пункте (c) настоящего приложения; 

л) докладывает Комитету - на регулярной основе или по просьбе 

Комитета - посредством устных и/или письменных брифингов о работе 

Группы по наблюдению, в том шисле о ее поездках в государства-шлены и ее 

деятельности; 

м) помогает Комитету в подготовке его устных и письменных оченок для 

Совета, в шастности аналитишеских резюме, упомянутых в пунктах 17 и 18 

настоящей резолючии; 

н) выполняет любые другие функчии, определенные Комитетом. 
 

Приложение II к резолючии 1617 (2005) 
 

Контрольный перешень Комитета, ушрежденного резолючией 1267 

Просьба представить Комитету Организачии Объединенных Начий, 

ушрежденному резолючией 1267 (санкчии в отношении «Аль-Каиды»/движения 

«Талибан»), к дате информачию о следующих личах, группах, предприятиях и 

организачиях, добавленных за последние шесть месячев в Сводный перешень 

Комитета, вклюшающий тех, кто подпадает под санкчии, изложенные в резолючии 

1267 (1999) Совета Безопасности и последующих резолючиях. 

Данная информачия представлена правительством 

Да Нет 

1. Г-н Х (номер ______ в Сводном перешне) 
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A. Было ли имя добавлено к перешню для контроля за визами? 

к. Было ли отказано в визе? 

C. Были ли уведомлены финансовые ушреждения? 

D. Были ли заморожены какие-либо активы? 

E. Осуществлялось ли эмбарго на поставки оружия? 

F. Имели ли место какие-либо попытки приобретения оружия? 

Дополнительная информачия, если таковая имеется: 

Да Нет 

2. Корпорачия Х (номер ______ в Сводном перешне) 

A. Были ли уведомлены финансовые ушреждения? 

к. Были ли заморожены финансовые активы? 

C. Осуществлялось ли эмбарго на поставки оружия? 

D. Имели ли место какие-либо попытки приобретения оружия? 

Дополнительная информачия, если таковая имеется:__  
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Банди 3. Қонуни ҶТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО” 

 

ҚОНУНИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН 

“ДАР БОРАИ МУҚОВИМАТ БА ҚОНУНИГАРДОНИИ 

(РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЦОИ БО РОЦИ ҶИНОЯТ 

БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ПАЦНКУНИИ СИЛОЦИ ҚАТЛИ ОМ” 
 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017) 

 

Қонуни мазкур муносибатцои щамъиятиро оид ба таъмини цифзи цуқуқу 

манфиатцои қонунии шацрвандон, щамъият ва давлат тавассути фароцам 

овардани механизми цуқуқии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом танзим ва асосцои цуқуқии 

онцоро муайян менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 
 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК 
 

Моддаи 1. Мафцумцои асоск 
 

Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 
 

- даромадцои бо роци щиноят бадастоварда – маблағцои пулк ж дигар 

молу мулке, ки дар натищаи содир намудани кирдори барои щамъият хавфнок 

қабл аз қонунигардонии (расмикунонии) даромадцо ба даст оварда шудаанд; 

- қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда – анщом додани амалижти молиявк ж ацдцои дигар бо 

маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж молу мулки дигар, ки баръало 

даромадцои бо роци щиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади 

рӯйпуш ва пинцон намудани саршашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ж 

мусоидат намудан ба шахсе, ки дар содир намудани щинояти асоск иштирок 

намудааст, то ки e тавонад аз щавобгарк барои кирдорцои содирнамудааш 

саркашк намояд, иншунин рӯйпуш ж пинцон кардани хусусияти аслк, мацалли 

щойгиршавк, тарзи ихтижрдорк, щойивазкунк, цуқуқ ба молу мулк ж 

мансубияти он, цамшунин ба даст овардан, социбк кардан, истифода бурдан ж 

ихтижрдории шунин молу мулк; (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 
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- молу мулк (воситацо) - цар гуна дороии моддк ж ғайримоддк, манқул ж 

ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онцо, иншунин цущщатцои 

цуқуқк ж санадцои гуногуншакл, аз щумла дар шакли электронк ж ададк, ки 

цуқуқ ба шунин дороицо ва иштирок дар онцоро тасдиқ менамоянд, аз щумла 

қарзцои бонкк, шекцои роц, шекцои бонкк, интиқолцои поштавк, сацмияцо, 

коғазцои қиматнок, вомбаргцо, векселцо, аккредитивцо ва ғайрацо; 

- маблағгузории терроризм – бевосита ж бавосита пешницод намудан ж 

щамъ овардани воситацо бо мақсади пурра, ж қисман истифода бурдани онцо 

ва ж бо дарки он ки ин воситацо аз тарафи террористи алоцида ж гурӯци 

(ташкилоти) террористк истифода мешаванд, ж бо мақсади таъминоти 

молиявии террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) террористк, ж барои 

ташкил, тайжр ва содир намудани щиноятцое, ки дар моддацои 179, 179.1, 179.3, 

181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 

310 ва 402 Кодекси щиноятии Щумцурии Тощикистон пешбинк шудаанд, 

истифода мегарданд, цамшунин агар ин воситацо воқеан барои содир 

намудани щиноятцои зикршуда истифода нашуда бошанд, иншунин 

маблағгузории террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) террористк, цатто 

агар он бо акт (актцои) мушаххаси террористк алоқаманд набошад (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017); 

- мақоми ваколатдор - мақоми давлатк, ки мақсад, вазифа ва 

ваколатцояш дар соцаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом мувофиқи Қонуни мазкур, 

иншунин дигар санадцои меъжрии цуқуқк муайян карда мешаванд (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017); 

- амалижт (ацд) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк - амалцои 

шахсони воқек ва цуқуқк, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ж қатъ 

намудани цуқуқу ӯцдадорицои гражданк нисбат ба маблағцои пулк ж дигар 

молу мулк равона гардидааст;  

- ацд ва амалижти шубцанок – ацд ва амалижт (кӯшиши анщом додани 

ацд ва амалижт) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк, ки мутобиқи Қонуни 

мазкур цамшун ацд ва амалижти шубцанок муайян ва фецристи аломатцои 

онцо аз тарафи мақоми ваколатдор тасдиқ шудааст; 

- мониторинги молиявк - мащмӯи шорабиницое, ки аз щониби 

ташкилотцо (ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк амалижт мегузаронанд), 

мақоми ваколатдор ва мақомоти дигари давлатк дар соцаи муқовимат ба 
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қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

андешида мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- назорати цатмк - мащмӯи шорацои андешидаи мақоми ваколатдор 

барои назорат кардани амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк дар 

асоси иттилооти пешницодкардаи ташкилотцое, ки шунин амалижтро анщом 

медицанд, цамшунин санщиши ин иттилоот мутобиқи қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон;  

- назорати дохилк – фаъолияти ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк барои ошкор кардани амалижти (кӯшиши анщом додани 

ацди шубцаноки) цатман назоратшаванда ва дигар амалижт бо маблағцои 

пулк ва дигар молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом амалижт анщом медицанд (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017); 

- шахсони бонуфузи сижск - шахсоне, ки ба онцо дар Щумцурии 

Тощикистон (шахсони бонуфузи сижсии миллк) ж дар давлати дигар (шахсони 

бонуфузи сижсии хорищк -сарони давлатцо ж цукуматцо, ходимони 

баландпояи сижск, шахсони олии мансабдори цукумат, судцо, қуввацои 

мусаллац, мақомоти цифзи цуқуқ ва фискалк, роцбарони корхонацои давлатк, 

иншунин роцбарон ва ходимони цизбцои сижск ва иттицодияцои динк, 

шахсоне, ки ба онцо вазифацои муцими ташкилоти байналмилалк бовар 

карда шудааст) вазифацои муцими давлатк пешницод шудаанд, аз щумла 

шахсони собиқ дар ин мансабцо фаъолиятнамуда ва хешовандони наздики 

онцо (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- молик-бенефитсиар (манфиатгир) - як ж якшанд шахси воқек, ки 

бевосита ж бавосита социби моликият (социби зижда аз 25 фоиз иштироки 

афзалиятнок дар сармояи муштарк ж миқдори умумии сацмияцои муштарк 

бо цуқуқи овоз) мебошанд ж муштарк ва/ж шахсеро, ки ба манфиати онцо 

ацд/амалижт анщом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд, иншунин 

шахсоне, ки шахси цуқуқиро назорат мекунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- бонки ницонк - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд 

гирифташуда, ищозатнома гирифтааст, вале воқеан вущуд надорад ва бо ягон 

гурӯци молиявии танзимшаванда, ки бояд тацти назорати муштарак қарор 

гирад, муттацид нашудааст; 
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- минтақацои оффшорк - давлат ва цудуде, ки ба ғайрирезидентцо 

(шахсони воқек ва цуқуқии хорищк) тартиби низоми имтижзноки 

андозсупориро пешницод менамояд ва (ж) ошкор ва пешницоди маълумотро 

цангоми гузаронидани амалижтцои молиявк бо маблағцои пулк ва дигар молу 

мулк пешбинк намекунад; 

- траст - интиқоли маблағцои пулк ж дигар молу мулк аз тарафи як шахс 

(муассиси траст) ба шахси дигар (мудир) дар асоси боварк ба шарте, ки мудир 

дар кори худ нисбат ба ин маблағцои пулк ж дигар молу мулк талаботу 

дастурцои муассиси трастро ба роцбарк мегирад; 

- муштарк - шахси воқек ж цуқуқие, ки аз хизматрасонии ташкилоти бо 

маблағцои пулк ж молу мулки дигар амалижт анщомдицанда бархурдор аст, 

иншунин шахси дигаре, ки тибқи ваколатцо ӯцдадорицои ба e 

боравкардашударо амалк менамояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017);  

- хавф - мащмӯи тацдидцо, осебпазирк ва фарорасии оқибатцо барои 

ташкилотцои бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщомдицанда бо 

мақсади истифода дар қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом цангоми пешницоди хизматрасонк ба онцо мутобиқи 

хусусияти фаъолияташон (Қонун №1404 аз 24.02.2017);  

- ғайрифаъолгардонии маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж молу 

мулки дигар - ба ташкилотцои бо маблағцои пулк ж молу мулки дигар 

амалижт анщомдицанда манъ кардани интиқол, мубодила, ихтижрдорк ва 

амалижти дигар бо маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж молу мулки дигари 

ба муштарк тааллуқдошта, ки ба рӯихати ташкилот ва шахсони воқек дохил 

карда шуда, оид ба даст доштани онцо ба фаъолияти террористк, аз щумла 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

маълумоти кофк мавщуд аст (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- идорасозии хавфцо - тадбирцои аз щониби ташкилотцое, ки бо 

маблағцои пулк ж молу мулки дигар амалижт анщом медицанд, барои ташкил 

ва таъмини фаъолияти низоми идорасозии хавфцо, ки аз щумла муайян 

(ошкорсозк), бацодицк (андоза намудан) мониторинг, назорати хавфцоро бо 

мақсади коциш додани онцо пешбинк менамоянд(Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- тацримцои байналмилалк - тацримцое, ки аз щониби Щумцурии 

Тощикистон мутобиқи шартномацои байналмилалк эътироф карда 

мешаванд(Қонун №1404 аз 24.02.2017); 
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- мушаххаскунии муштарк - гирифтани маълумоти мушаххаскунанда аз 

тарафи ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщом 

медицад, аз муштарк (намояндаи муштарк) (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

- маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом - амалцо оид ба 

пешницод, щамъоварк ж истифодаи цама гуна дороицо барои пацнкунии 

силоци қатли ом, ки барои анщом додани онцо тацримцои байналмилалк 

пешбинк шудаанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 2. Қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом ба 

Конститутсияи Щумцурии Тощикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар 

санадцои меъжрии цуқуқии Щумцурии Тощикистон ва санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Тощикистон онцоро эътироф намудааст, иборат мебошад 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур 

1. Қонуни мазкур муносибатцои шацрвандони Щумцурии Тощикистон, 

шацрвандони хорищк ва шахсони бешацрвандро, ки дар Щумцурии 

Тощикистон истиқомат доранд, ташкилотцоеро, ки бо маблағцои пулк ж дигар 

молу мулк амалижт анщом медицанд, иншунин мақомоти давлатиеро, ки дар 

қаламрави Щумцурии Тощикистон ба гузаронидани амалижт бо маблағцои 

пулк ж дигар молу мулк назорат мекунанд, бо мақсади пешгирк, ошкор 

кардан ва роц надодани амалцое, ки бо қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом алоқаманд мебошанд, танзим 

менамояд(Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Амали Қонуни мазкур ба шацрвандони Щумцурии Тощикистон, 

шацрвандони хорищк ва шахсони бешацрванд, иншунин шахсони цуқуқк, 

филиалу ташкилотцои фаръии онцо ва дигар воцидцои алоцида, ки анщом 

додани амалижтро бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк дар Щумцурии 

Тощикистон ва берун аз он мутобиқи санадцои цуқуқии байналмилалии 

эътирофнамудаи Тощикистон таъмин мекунанд, татбиқ мегардад.  
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БОБИ 2. ПЕШГИРИИ ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) 

ДАРОМАДЦОИ БО РОЦИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ТЕРРОРИЗМ ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАЦНКУНИИ СИЛОЦИ ҚАТЛИ ОМ 
 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017) 
 

Моддаи 4. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк 

амалижт анщом медицанд 

Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, инцоянд: 

1) ташкилотцои қарзк; 

2) иштирокшижни касбии бозори коғазцои қиматнок; 

3) ташкилотцои суғурта ва ищораи молиявк (лизинг); 

4) ташкилотцои алоқаи пошта; 

5) ломбардцо; 

6) ташкилотцое, ки молу мулки ғайриманқул, фулузоту сангцои 

қиматбацо ва маснуоти заргарк, иншунин шикастапорацои ин маснуотро 

харидуфурӯш мекунанд; 

7) ташкилотцое, ки тотализатор ва идорацои букмекерк доранд, иншунин 

бозицои лотерея ва дигар бозицои бурднокро барпо мекунанд, ки дар онцо 

ташкилкунанда дар байни иштирокшижн фонди щоизавк, аз щумла дар шакли 

электронк мегузорад; 

8) ташкилотцое, ки фондцои сармоягузорк ж фондцои ғайридавлатии 

нафақаро идора мекунанд; 

9) адвокатцо, шахсоне, ки фаъолияти нотариалиро анщом медицанд, дигар 

цуқуқшиносон ва муцосибони мустақил, социбкорони инфиродие, ки цангоми 

омода ж анщом додани ацдцои муштарижни худ барои харидуфурӯши молу 

мулки ғайриманқул, идоракунии маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж дигар 

молу мулки муштарижн хизмати цуқуқк мерасонанд, идоракунии 

суратцисобцои бонкк, амонатк ж суратцисоби коғазцои қиматнок, иншунин 

щамъи маблағцо барои таъсис, таъмини фаъолият ж идора кардани ширкатцо 

ва таъсиси онцо, таъмини фаъолият ж идоракунии шахси цуқуқк ж ташкили 

хариду фурӯши корхонацоро анщом медицанд; 

10) ширкатцои аудиторк, аудиторцои инфиродк; 

11) ташкилотцое, ки барои траст ж ташкили ширкатцо хизмати худро 

пешницод мекунанд; 

12) нуқтацои мубодилаи асъори ташкилотцои қарзк (Қонун №1404 аз 

24.02.2017); 
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13) хадамоти гумрук, ки дар сарцади Щумцурии Тощикистон цамлу нақли 

маблағцои пулии нақд ва цущщатцои муомилоти манзурии резидентцо ва 

ғайрирезидентцоро назорат мекунад. 

Моддаи 5. Шорацои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017) 

1. Ба шорацое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом андешида мешаванд, инцо дохил 

мешаванд: (Қонун №1404 аз 24.02.2017) 

1) назорати дохилк; 

2) назорати цатмк;  

3) манъи додани иттилоот ба муштарижн ва дигар шахсон (ба истиснои 

кормандони мақомоти назоратк) оид ба шорацое, ки барои муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм андешида мешаванд; 

4) шорацои дигаре, ки мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон 

андешида мешаванд. 

2. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, ӯцдадоранд расмижти зеринро оид ба санщиши дахлдори 

муштарк анщом дицанд:  

1) шахсияти муштариро муайян ва санщиш кунанд, яъне баъзе 

шорабиницоро барои муайян кардани шахсияти муштарк - шахси воқек 

(насаб, ном, номи падар (ба шарте, ки аз қонун ж одатцои маъмул шизи дигар 

барнаояд), шацрвандк, мушаххасоти цущщати тасдиқкунандаи шахсият, 

маълумоти корти муцощират, цущщате, ки цуқуқи шацрванди хорищк ж шахси 

бешацрвандиро ба будубош (истиқомат) дар Щумцурии Тощикистон тасдиқ 

мекунад, нишонии щойи истиқомат (щойи қайд) ж щойи будубош, рақами 

мушаххаси андозсупоранда, рақами суратцисоб (агар бошад); шахси цуқуқк 

(ном, рақами мушаххаси андозсупоранда ж рамзи ташкилоти хорищк ж 

рақами давлатии қайд, щойи бақайдгирии давлатк ва цуқуқ ба моликият, 

иншунин нишонии мацалли щойгиршавк) анщом дицанд (Қонун №967 аз 

13.06.2013); 

2) шахсияти молик-бенефитсиарро муайян намоянд ва бисанщанд; 

3) дар бораи цадафцо ва хусусияти эцтимолии муносибатцои корк 

маълумот гиранд;  
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4) муносибатцои кориро мунтазам тафтиш карда, дар рафти амалк 

намудани ин гуна муносибатцо амалижти бо маблағцои пулк ва дигар молу 

мулк ищрошавандаро амиқ омeзанд, то амалижти ищрошаванда ба маълумоти 

ташкилот дар бораи муштарк, фаъолияти вай ва хусусияти хавфцо 

мувофиқат кунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

5) на камтар аз як маротиба дар се сол маълумотеро, ки дар бораи 

муштарк мутобиқи бандцои 1-3 қисми 2 моддаи мазкур гирифта шудааст, нав 

намоянд.  

6) талаботи бандцои 1) ва 2) қисми 2 моддаи мазкурро тибқи дастурамали 

қабулнамудаи мақоми ваколатдор амалк намоянд (Қонун №967 аз 13.06.2013); 

7) Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, цуқуқ надоранд дар ищрои муқаррароти бандцои 1-3 ва 5 қисми 

2 моддаи мазкур дар щаражни санщиши дахлдори муштарк ж цангоми 

пешницоди ташкилот ба мижнаравон ж тарафи дигари сеюм умед банданд.  

8) мушаххаскунии муштарк ва омeзиши фаъолияти молиявии e цангоми 

шубца доштан ба алоқамандии амалижти молиявк бо қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ж ба маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом, цамшунин цангоми 

гузарондани амалижти молиявии якдафъаина бо муштарижн ба маблағи 

баробар ба андозаи муайяннамудаи қисми 1 моддаи 6 Қонуни мазкур ж зижда 

аз он (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

3. Расмижти дар бандцои 1-3 қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда бояд 

дар цолатцои зерин амалк карда шавад:  

1) цангоми ба роц мондани муносибатцои корк;  

2) цангоми анщом додани цар гуна ацди якдафъаина, ки маблағаш аз 

цадди дар моддаи 6 Қонуни мазкур муқарраршуда зижд мебошад;  

3) цангоми ба қонунигардонии (расмкунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва (ж) маблағгузории фаъолияти террористк гумонбар 

шудан;  

4) дар цолате, ки шахси пешницодкунандаи маълумот ба дурустк ва 

мутобиқати маълумоти қаблк доир ба шахсияти муштарк дастрасшуда 

шубца дошта бошад.  

4. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, вазифадоранд расмижти дар бандцои 4 ва 5 қисми 2 моддаи 

мазкур зикршударо дар давоми тамоми мeцлати муносибат бо муштарк 

амалк намоянд. Талаботи дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида бояд 

ба цамаи муштарижни нав ва пешина татбиқ гардад.  
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5. Агар ташкилоти бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

гузаронанда муқаррароти бандцои 1-3 ва 5 қисми 2 моддаи мазкурро ищро 

карда натавонад, он гоц вай цуқуқи кушодани суратцисоб, ба роц мондани 

муносибатцои корк, анщом додани амалижтро надорад ва бояд муносибатцои 

кориро қатъ кунад, иншунин масъалаи фиристодани хабарномаро дар бораи 

ацди шубцанок вобаста ба ин муштарк барраск намояд.  

6. Талаботи дар Қонуни мазкур пешбинигардида барои ташкилотцое, ки 

бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, иншунин ба 

филиалу ташкилотцои фаръии онцо дар хорища, ки ба циссаи афзалиятнок 

иштирок доранд, ба он андозае, ки онро санадцои меъжрии цуқуқии давлати 

щойгиршавии ин филиалцо ва ташкилотцои фарък ищозат медицанд, татбиқ 

карда мешавад. Агар қонунцои амалккунанда ва дигар санадцои меъжрии 

цуқуқк дар давлате, ки ин филиалу ташкилотцои фарък щойгир мебошанд, 

татбиқи талаботи Қонуни мазкурро манъ намоянд ж садди роци он гарданд, 

он гоц ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, бояд ба мақомоти салоциятдори Щумцурии Тощикистон, ки 

танзим ва назорати давлатиро амалк менамоянд, дар бораи талаботи Қонуни 

мазкурро ищро карда натавонистани филиалцо ва ташкилотцои фаръии дар 

ин давлат щойгирбуда хабар дицанд.  

7. Таъсиси бонкцои ницонк дар Щумцурии Тощикистон манъ мебошад.  

8. Ташкилотцои қарзие, ки цуқуқи кушодан ва пешбурди суратцисобцои 

бонкиро доранд, цуқуқи бо бонкцои ницонк ба роц мондани муносибатцои 

мустақими муросилотк ж идома додани ин гуна муносибатцоро надоранд, 

иншунин бояд бар зидди анщом додани ацду амалижт бо ташкилотцои 

муросилотии молиявии хорищие, ки ба бонкцои ницонк истифода бурдани 

суратцисобцояшонро ищозат медицанд, шорацои эцтижтк андешанд.  

9. Бо мақсади додани ищозатнома ва танзими фаъолияти бонкцо ва дигар 

ташкилотцои қарзк Бонки миллии Тощикистон номгeи субъектцо, давлатцо, 

цудудцои минтақацои оффшориро муайян карда, қоидацои анщом додани 

ацду амалижтро бо онцо муқаррар мекунад.  

Моддаи 6. Амалижт бо маблағцои пулк ва бо молу мулки дигар, ки бояд 

зери назорати цатмк қарор дошта бошанд  

1. Амалижт бо маблағцои пулк ва (ж) молу мулки дигар бояд цатман 

назорат карда шавад, ба шарте ки он аз рӯи хусусияти худ ба яке аз намудцои 

амалижти дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда тааллуқ дошта, дар 

шакли нақд ва ба амалижти пешбиникардаи бандцои 6, 7, 9, 11 ва 18 қисми 2 

моддаи мазкур дар шакли ғайринақдк дар цащми зерин ищро карда шавад:  
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1) барои амалижти дар бандцои 1 ва 2 қисми 2 моддаи мазкур 

пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 350 нишондицанда барои цисобцо ж 

зижда аз он ж баробар ба маблағи асъори хорищии цамарзиши 350 

нишондицанда барои цисобцож зижда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014). 

2) барои амалижти дар бандцои 3-17 ва 20 қисми 2 моддаи мазкур 

пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 1750 нишондицанда барои цисобцо 

ж зижда аз он ж баробар ба маблағи асъори хорищии цамарзиши 1750 

нишондицанда барои цисобцо ж зижда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014, Қонун 

№1404 аз 24.02.2017). 

3) банди 3) хорищ карда шуд (Қонун №1100 аз 26.07.2014). 

3) барои амалижти дар бандцои 18 ва 19 қисми 2 моддаи мазкур 

пешбинигардида - ба маблағи баробар ба 12500 нишондицанда барои цисобцо 

ж зижда аз он ж баробар ба маблағи асъори хорищии цамарзиши 12500 

нишондицанда барои цисобцо ж зижда аз он (Қонун №1100 аз 26.07.2014). 

4) барои амалижти дар банди 21) қисми 2 моддаи мазкур 

пешбинигардида ба маблағи баробар ба 80 нишондицанда барои цисобцо ж 

зижда аз он ва ж баробар ба маблағи асъори хорищии цамарзиш ба 80 

нишондицанда барои цисобцо ж зижда аз он (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Ба амалижт бо маблағцои пулк ва (ж) дигар молу мулк, ки цатман 

назорат мешавад, инцо тааллуқ доранд:  

1) гирифтани бурди бозк дар натищаи ищрои шарт, қиморбозк, иншунин 

лотерея, аз щумла дар шакли электронк;  

2) харидуфурӯш ва мубодилаи асъори нақди хорищк тавассути нуқтацои 

мубодилаи асъор;  

3) гирифтани пул бо шек ж вексел, цамшун амалижти якдафъаина ва цам 

амалижте, ки дар давоми цафт рӯзи пайдарпайи тақвимк анщом дода 

мешавад;  

4) мубодилаи пулцои коғазии арзишашон якхела ба пулцои коғазии 

арзишашон гуногун, цамшун амалижти якдафъаина ва цам амалижте, ки дар 

давоми цафт рӯзи пайдарпайи тақвимк анщом дода мешавад;  

5) аз суратцисоби бонкк гирифтан ж ба суратцисоби муштарк 

гузаронидани пул, цамшун амалижти якдафъаина ва цам амалижте, ки дар 

давоми цафт рӯзи пайдарпаи тақвимк анщом дода мешавад;  

6) ба суратцисоби бонкии муштарк ворид кардан ж интиқол додани пул 

аз тарафи шахсони воқек ж цуқуқие, ки дар минтақаи оффшорк ба қайд 

гирифта шуда, дар он що мацалли зист ж щойи будубош доранд ва дар бонке, 

ки дар минтақаи оффшорк ба қайд гирифта шудааст, суратцисоб доранд ж 
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интиқоли маблағ аз тарафи муштарк ба манфиати гурӯци шахсони 

зикршуда, цамшун амалижти якдафъаина ва цам амалижте, ки дар давоми цафт 

рӯзи пайдарпаи тақвимк анщом дода мешавад;  

7) интиқоли пул ба хорища ба суратцисобцои (ба амонатцои) барои 

молики номаълум кушодашуда ва ворид шудани пул аз хорища аз 

суратцисоби (пасандози) ба номи молики номаълум кушодашуда, ки цамшун 

амалижти якдафъаина ва цам амалижте, ки дар давоми цафт рӯзи пайдарпаи 

тақвимк анщом дода мешавад;  

8) кушодани суратцисоби амонатк (пасандоз) ба фоидаи шахси сеюм ва 

(ж) ворид кардани пул ба ин суратцисоб, цамшун амалижти якдафъаина ва цам 

амалижте, ки дар давоми цафт рӯзи пайдарпаи тақвимк анщом дода мешавад;  

9) пардохтпулк ва интиқоли пул, ки муштарк ба фоидаи шахси дигар 

ройгон анщом медицад;  

10) хариди (фурӯши) сарватцои фарцангк, ба Щумцурии Тощикистон 

ворид намудан ж аз он берун бурдани онцо;  

11) амалижти ищронамудаи шахсони цуқуқк, ки аз лацзаи бақайдгирии 

давлатии онцо на камтар аз се моц гузаштааст;  

12) ба Щумцурии Тощикистон ворид кардан ж аз Щумцурии Тощикистон 

берун бурдани асъори нақд, ба истиснои ворид ж берун бурдани он аз тарафи 

Бонки миллии Тощикистон, бонкцои тищоратк ва корхонаи ба хизматгузории 

пошта алоқаманд;  

13) анщом додани пардохти суғурта ж гирифтани мукофоти суғурта;  

14) ба фондцои андeхти нафақа ворид намудан, интиқол додани сацмияи 

ихтижрии нафақа, иншунин пардохтпулицои нафақа аз фондцои андeхти 

нафақа аз цисоби цақгузорицои ихтижрии нафақа;  

15) гирифтани молу мулк ж додани он аз рӯи шартномаи ищораи молиявк 

(лизинг);  

16) ацдцо барои хизматрасонк, аз щумла пудратк, цамлу нақл, 

экспедитсияи нақлижтк, нигацдорк, комиссия, дар асоси боварк идора 

кардани молу мулк;  

17) хариду фурeш ва дигар амалижт бо фулузоту сангцои қиматбацо ва 

маснуоти онцо;  

18) ацдцо бо молу мулки ғайриманқул ва дигар молу мулке, ки аз қайди 

давлатк гузаштанашон цатмист;  

19) ацдцо бо коғазцои қиматнок.  

20) интиқоли маблағ бе кушодани суратцисоби бонкк (Қонун №1404 аз 

24.02.2017); 
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21) интиқоли электронии маблағцо (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

3. Ацд ва амалижти шубцанок новобаста ба маблағе, ки анщом дода 

шудааст ж метавонад анщом дода шавад, бояд тацти назорати цатмк қарор 

гиранд.  

4. Агар амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк бо асъори хорищк 

анщом дода шавад (навъи асъор цатман нишон дода мешавад), он гоц андозаи 

он бо пули миллк аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тощикистон, ки дар 

таърихи анщом додани ин гуна амалижт амал мекунад, муайян карда мешавад. 

 5. Меъжрцои муайян кардани ацд ва амалижти шубцанок инцоянд:  

1) анщом додани ацдцое, ки мақсади муайяни иқтисодк надоранд;  

2) ищрои амалцое, ки барои саркашк аз расмижти мониторинги молиявк, 

ки Қонуни мазкур пешбинк кардааст, равона шудаанд; 

3) мавщуд будани асосцои мақбул ж шубцаноки ташкилоте, ки бо 

маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт мегузаронад, дар бораи он ки 

ацдцо бо мақсади қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом анщом дода мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

6. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, бояд ба муносибатцои корк ва амалижт бо шахсон, аз щумла 

ширкатцо ва ташкилотцои қарзии кишварцое, ки меъжрцои байналмилалии 

соцаи қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят ба 

дастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли омро истифода намебаранд ж нокифоя истифода мебаранд, таващщeци 

махсус зоцир намоянд. Дар цама цолатцо, агар ин амалижт мақсади муайяни 

иқтисодк ж қонунк надошта бошад, дар ин маврид бояд шорацои асосноку 

дастрас барои омeзиши асос ва таъини ин гуна амалижт андешида шаванд. 

Маълумоти гирифташуда бояд дар шакли хаттк сабт гардида, ба мeцлати на 

камтар аз панщ сол аз рӯзи қатъ гардидани муносибат бо муштарк нигацдорк 

шавад, иншунин дар цолати дархости дахлдори мақомоти цифзи цуқуқ, шунин 

маълумот ба онцо пешницод карда шавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

7. Амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк цатман назорат 

мешавад, агар ақаллан яке аз тарафцо шахсони воқек ж цуқуқк бошад, ки 

мутобиқи Қонуни мазкур дар бораи иштироки e дар фаъолияти террористк 

маълумот дастрас гардад ж шахси цуқуқие бошад, ки бевосита ж бавосита 

моликияти шахсони воқек ж цуқуқк тацти назорати онцо бошад ж шахсони 

воқек ж цуқуқие бошад, ки аз ном ж бо дастури ин гуна ташкилотцо ж шахсон 

амал кунад. Рӯихати ин гуна шахсони воқек ва цуқуқиро мақоми ваколатдор 
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муайян карда, барои маълумот ба ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар 

молу мулк амалижт анщом медицанд, ирсол менамояд.  

8. Барои ба рӯихати дар қисми 7 моддаи мазкур пешбинигардида дохил 

кардани шахсони воқек ва цуқуқк инцо асос мебошанд:  

1) цукми эътибори қонунк пайдокардаи судцои Щумцурии Тощикистон 

оид ба гунацгор донистани шахси воқек дар содир намудани щинояти дорои 

хусусияти террористк;  

2) қарори эътибори қонунк пайдокардаи судцои Щумцурии Тощикистон 

дар бораи барцамдицк ж манъи фаъолияти шахси цуқуқк, бинобар аз тарафи 

вай анщом дода шудани фаъолияти экстремистк;  

3) аризаи Прокурори генералии Щумцурии Тощикистон ж прокурорцои 

тобеи e ба суд оид ба боздоштани фаъолияти шахси цуқуқк ва ба щавобгарк 

кашидани вай барои фаъолияти террористк;  

4) қарори муфаттиш ж прокурор дар бораи оғози парвандаи щиноятк 

нисбат ба шахсе, ки щинояти дорои хусусияти террористк содир намудааст;  

5) дохил кардан ба рӯихати шахсони воқек ва цуқуқии бо ташкилотцои 

террористк ж террористон алоқаманд, ки аз щониби ташкилотцои 

байналмилалии бар зидди терроризм муборизабаранда ж аз тарафи 

мақомоти ваколатдоркардаи онцо, ки Тощикистон онцоро эътироф намудааст, 

тасдиқ карда мешавад.  

6) цукмцои (цалномацои) судцо ва қарорцои дигари мақомоти 

салоциятдори давлатцои хорищк нисбат ба ташкилотцо ва шахсони воқеие, ки 

фаъолияти террористк анщом медицанд, мутобиқи санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Тощикистон онцоро эътироф намудааст.  

Моддаи 7. Цуқуқу ӯцдадорицои ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж бо 

дигар молу мулк амалижт анщом медицанд  

1. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт 

анщом медицанд, ӯцдадоранд:  

1) шахси тацти хизмат дар ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо 

дигар молу мулк амалижт анщом медицад, қарордоштаро муайян кунанд;  

2) маълумоти зеринро цангоми ба роц мондани муносибатцои корк ж 

кушодани суратцисоб аз рӯи амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулке, 

ки бояд цатман зери назорат бошанд, дар асоси цущщат ба қайд гиранд:  

а) намуди амалижт ва асос барои анщом додани он;  

б) таърихи анщом додани амалижт бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу 

мулк, цамшунин маблағе, ки бо он амалижт анщом дода шудааст;  
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в) маълумоти зарурк барои муайян кардани шахси воқек, ки бо 

маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт анщом медицад 

(маълумоти шиноснома ж дигар цущщате, ки шахсиятро тасдиқ мекунад), 

рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишонии мацалли зист;  

г) ном, рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), рақами 

бақайдгирк, щои бақайдгирк ва нишонии мацалли щойгиршавии шахси 

цуқуқие, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт анщом 

медицад;  

д) маълумоти зарурк барои муайян кардани шахси воқек ж цуқуқк, ки бо 

супориш ж аз номи e бо маблағцои пулк ж бо дигар молу мулк амалижт сурат 

мегирад, рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишонии мацалли 

зисти шахси воқек ж мацалли щойгиршавии шахси цуқуқк;  

е) маълумоти зарурк барои муайян кардани намояндаи шахсони воқек ва 

цуқуқие, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк аз номи шахси дигар 

дар асоси ваколатцои бо боваринома додашуда, қонун ж дар асоси санади 

мақоми ваколатдори давлатк ж худидоракунии шацрак ва децот амалижт 

анщом медицад ва маълумот дар бораи нишонии мацалли зисти намояндаи 

шахсони воқек ж цуқуқк;  

ж) маълумоти зарурк барои муайян кардани гирандаи маблағ аз рӯи 

амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк ва намояндаи вай, аз щумла 

рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишонии мацалли зист ва 

(ж) мацалли воқеъшавии гиранда ва намояндаи вай, агар инро қоидацои 

анщом додани амалижти дахлдор пешбинк намуда бошанд;  

3) иттилооти дар банди 2 қисми 1 моддаи мазкур нишондодашударо 

нисбат ба амалижте, ки бояд цатман зери назорат бошад, ба мақоми 

ваколатдор пешницод намоянд. Тартиб ва мeцлати пешницод намудани 

маълумотро мақоми ваколатдор муайян мекунад (Қонун №967 аз 13.06.2013); 

4) фавран ба мақоми ваколатдор бо тартиби муқаррарнамуда дар бораи 

анщомдиции цар як ацд ж амалижти шубцаноки муштарижни худ (кӯшиши 

анщом додани ацд ж амалижти шубцанок) хабар дицанд (Қонун №1404 аз 

24.02.2017); 

5) оид ба боздошт, ғайрифаъолгардонк ва фаъолгардонии маблағцои 

пулк ж дигар молу мулки ба ташкилот ж шахси воқек тааллуқдошта, ки дар 

бораи даст доштани онцо ба фаъолияти террористк, аз щумла маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом асосцои кофк 

мавщуданд, шорацо андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 
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6) оид ба ошкор, бацодицк, назорат ва коциш додани хавфцои 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом (аз 

рӯи намуди муштарк, мавқеи щуғрофии кишвари бақайдгирии муштарк ж 

муассиса, ки тавассути он e интиқоли (гирифтани) дороицо, мол ва 

хизматрасониро анщом медицад, шорацои зарурк андешанд (Қонун №1404 аз 

24.02.2017); 

7) цангоми ошкор кардани хавфцо оид ба коциш додан ва назорат 

кардани онцо шорацои дахлдор андешанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

8) бо мақсади идорасозии хавфцо цангоми ба роц мондани муносибатцои 

корк бо муштарк цамаи воситацои иттилоотк, иншунин манбаъцои 

байналмилалии эътирофшудаи маълумотро истифода баранд, аз щумла он 

воситацои иттилоотие, ки гузарондани амалижти молиявиро бидуни тамоси 

мустақим бо муштарк таъмин мекунанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт 

анщом медицанд, бояд қоидацои назорати дохилиро бо мақсади муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом, 

иншунин нақшацои амалк намудани ин қоидацоро тация намоянд. Қоидацои 

мазкур бояд инцоро дар бар гиранд (Қонун №1404 аз 24.02.2017): 

1) низоми дохилк оид ба санщиши дахлдори муштарижн ва нигоцдории 

маълумоте, ки дар натищаи шунин санщиш ба даст омадааст;  

2) низом ва дастур оид ба ошкор кардани амалижт бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулке, ки бояд цатман назорат шавад;  

3) тартиби интихоб цангоми киро кардани кормандон;  

4) талаботи тахассуск барои омодасозк ва таълими кормандон, барномаи 

таълимии кормандон;  

5) на кам аз як маротиба дар ду сол омодасозк ва бозомeзии кормандон 

дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

6) тартиби аудити дохилк барои санщиши низоми шорацо дар 

ташкилотцо оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм. 

Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, қоидацои назорати дохилиро бо назардошти тавсияцои 
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тасдиқкардаи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти назоратк 

мутобиқи салоцияти худ тация ва тасдиқ менамоянд.  

7) талабот нисбат ба шахси масъул (корманди бахши комплаенс) ва 

шахсони eро ивазкунанда, ки барои риояи қоидацои назорати дохилк дар 

самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом, оид ба ошкорсозк, бацодиции хавфцо ва механизмцои 

коциш додани онцо масъул мебошад (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

3. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу мулк амалижт 

анщом медицанд, бояд барои риояи қоидацои назорати дохилк шахсони 

мансабдори масъулро ж шахсе, ки вазифацои корманди масъулро дар цолати 

набудани он муваққатан ищро мекунад, таъин намоянд. Ин шахсон бо қарори 

роцбари Ражсат, Шӯрои директорон (Шӯрои нозирон) (мувофиқи шакли 

ташкилию цуқуқк) ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ва (ж) дигар молу мулк 

амалижт мегузаронанд, таъин карда мешаванд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

4. цущщатцое, ки маълумоти дар моддаи мазкур зикршударо тасдиқ 

мекунанд, нусхаи цущщатцое, ки барои муайян кардани шахсият зарур 

мебошанд, файли суратцисобцо ва мукотибаи расмк бояд на камтар аз панщ 

сол баъд аз анщом жфтани муносибатцои корк ва баста шудани суратцисоб 

нигацдорк карда шаванд (дар ин маврид мeцлати нигоцдории цущщатцо имкон 

дорад аз тарафи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори 

давлатк тамдид карда шавад).  

5. Талаботи санщиши дахлдори муштарк нисбати шахсони зерин, ки бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, татбиқ мегардад:  

1) агентцои амволи ғайриманқул вақте ки онцо ба амалижти хариду 

фурӯши амволи ғайриманқул барои муштарии худ щалб шудаанд;  

2) дилерцои фулузоти қиматбацо сангцои қиматбацо - вақте ки онцо ба 

цар гуна амалижт бо маблағцои нақд бо муштарк баробари цадди 

муқарраршуда ж зижда аз он щалб шудаанд;  

3) адвокатцо, нотариусцо, дигар цуқуқшиносу муцосибони мустақил - 

вақте ки онцо барои муштарии худ нисбат ба намудцои зерини фаъолият 

амалижт омода мекунанд ж анщом медицанд:  

а) хариду фурӯши амволи ғайриманқул;  

б) идора кардани маблағцои пулк, коғазцои қиматнок ж дигар амволи 

муштарк;  

в) идора кардани суратцисобцои бонкк, амонатк ж суратцисоби коғазцои 

қиматнок;  
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г) ташкил намудани цақгузорицо барои таъсис, фаъолият ж идора 

кардани ширкатцо;  

д) таъсис, фаъолият ж идора кардани шахсони цуқуқк ж ташкилотцо, 

иншунин харидуфурӯши корхонацо.  

4) ташкилотцое, ки хизмати трастк ж барои ташкили ширкат хизмат 

мерасонанд, - вақте ки онцо барои муштарк нисбат ба фаъолияти зерини 

номбаршуда амалижти молиявк омода мекунанд ж онро анщом медицанд:  

а) ба сифати агент оид ба таъсиси шахси цуқуқк амал мекунанд;  

б) ба сифати директор ж котиби ширкат, шарики рафоқат амал мекунанд 

(ж барои дигар шахсон ташкил мекунанд, ки онцо ба ин сифатцо амал 

намоянд) ж цамин гуна мавқеъро нисбат ба дигар шахсони цуқуқк ишғол 

мекунанд;  

в) офиси бақайдгирифта; нишонии цуқуқк ж бино, нишонии муросилотк 

ж маъмурк барои ширкат, рафоқат ж цар гуна шахси дигари цуқуқк ж 

ташкилот пешницод мекунанд;  

г) ба сифати мудири фонди ба боварк асосжфта амал мекунанд (ж 

имконият муцайж мекунанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал кунанд);  

д) ба сифати сацмиядори номиналк барои шахси дигар амал мекунанд (ж 

имконият муцайж мекунанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал намоянд).  

6. Кушодани ташкилотцои қарзк ж ба кор бурдани суратцисобцои 

(пасандозцои) вущуддошта ба номи моликони номаълум ва ба номцои сохта, 

яъне бидуни пешницоди цущщатцо аз щониби шахсони воқек ж цуқуқие, ки ба 

номи вай суратцисоб (пасандоз) кушода мешавад ва ин барои муайянкунии e 

зарур мебошад, манъ аст.  

7. Ташкилотцои арзк цуқуқ доранд бастани шартномаи суратцисоби 

бонкк (пасандозк)- ро бо шахсони воқек ва цуқуқк дар цолати пешницод 

намудани цущщатцои нодуруст аз тарафи вай, иншунин дар цолати доштани 

маълумот дар бораи иштироки ин шахс дар фаъолияти террористк 

мутобиқи цамин Қонун рад намоянд. Ба ташкилотцои қарзк бастани 

шартномаи суратцисоби бонкк (пасандоз) бо шахсони воқек ва цуқуқк, дар 

сурати дар маълумоти тибқи Қонуни мазкур бадастомада, мавщуд будани 

шубцаи асоснок оид ба даст доштани ин шахсони воқек ва цуқуқк ж ягон 

молик - бенефитсиари эцтимолк ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом манъ аст (Қонун №1404 аз 

24.02.2017). 
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8. Ташкилотцое, ки амалижтро бо маблағцои пулк ва (ж) бо дигар молу 

мулк мегузаронанд, роцбар ва кормандони (доимк ва муваққатии) онцо дар 

вақти пешницоди иттилоот ба мақоми ваколатдор цуқуқ надоранд, ки ба 

муштарижни ин ташкилотцо ж ба шахсони дигар дар ин хусус маълумот 

дицанд.  

9. Пешницоди маълумот ва цущщатцо ба мақоми ваколатдор аз щониби 

ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, роцбарият ва кормандони онцо дар бораи амалижт, мақсадцо ва 

тартибе, ки Қонуни мазкур пешбинк кардааст, ифшои сирри хизматк, бонкк, 

андоз, тищоратк ва сирри алоқа (дар робита ба иттилоот оид ба интиқоли 

маблағцои пулк бо пошта) ба цисоб намеравад ва боиси щавобгарии гражданк, 

интизомк, маъмурк ва щиноятк намегардад.  

10. Назорати ищрои Қонуни мазкур аз щониби шахсони воқек ва цуқуқк 

барои сабт, нигоцдорк ва пешницоди иттилоот дар бораи амалижте, ки бояд 

зери назорати цатмк бошад, иншунин ташкили назорати дохилк аз щониби 

мақомоти дахлдори назоратк мутобиқи салоцияти онцо ва бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Щумцурии Тощикистон, иншунин дар цолати 

набудани мақомоти назоратк дар соцаи фаъолияти ташкилотцои алоцидае, 

ки бо маблағцои пулк ва (ж) дигар амвол амалижт мегузаронанд, аз щониби 

мақомоти ваколатдор анщом дода мешавад.  

Моддаи 8. Мақомоти танзим ва назорати давлатк дар соцаи пешгирк ва 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

1. Танзим ва назорати давлатк дар соцаи пешгирк ва муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

нисбат ба инцо амалк мегардад: (Қонун №1404 аз 24.02.17с.)  

1) ташкилотцои қарзк - аз тарафи Бонки миллии Тощикистон;  

2) иштирокшижни касбии бозори коғазцои қиматнок, ташкилотцои 

суғурта, ташкилотцое, ки фулузоту сангцои қиматбацо, маснуоти заргарк ва 

шикастапорацои ин гуна маснуотро хариду фурeш мекунанд, ширкатцои 

аудиторк ва аудиторони мустақил, муцосибони хусуск, ломбардцо, 

ташкилотцое, ки биноцо барои бозицо, тотализаторцо ва муассисацои 

букмекерк доранд, иншунин ташкилотцое, ки бозии лотерея ва дигар бозицои 

бурднок мегузаронанд ва дар онцо ташкилкунанда щоизаро дар байни 
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иштирокшижн, аз щумла дар шакли электронк ба бозк мегузорад – аз тарафи 

Вазорати молияи Щумцурии Тощикистон;  

3) нотариусцо, иттицодияцои щамъиятие, ки ба онцо пардохтцои ихтижрк 

ва хайрияцо, грантцо, молу мулк аз щониби давлатцои хорищк, шахсони 

цуқуқии хорищк, шахсони цуқуқк, ки бо иштироки субъектцои хорищк таъсис 

жфтаанд, ташкилотцои байналмилалк ва царакатцои щамъиятии 

байналмилалк, иншунин ба воситаи дигар шахсони воқек ва цуқуқк ворид 

мешаванд ва бояд дар фецристи кумаки башардeстона ба иттицодияцои 

щамъиятии Щумцурии Тощикистон сабт карда шаванд - аз тарафи Вазорати 

адлияи Щумцурии Тощикистон (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

4) корхонаи бо хизматгузории пошта алоқаманд (дар робита ба интиқоли 

пул) - аз тарафи Хадамоти алоқаи назди цукумати Щумцурии Тощикистон 

(Қонун №967 аз 13.06.2013); 

5) биржаи мол ва дигар биржацое, ки бо мол амалижти молиявк 

мегузаронанд - аз тарафи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Щумцурии 

Тощикистон;  

6) хадамоти гумрук, ки дар сарцади Щумцурии Тощикистон ба цамлу 

нақли маблағцои пулии нақд ва цущщатцои муомилотк назорат мекунанд - аз 

тарафи Хадамоти гумруки назди цукумати Щумцурии Тощикистон;  

7) назорати ищрои ӯцдадорицои андоз - аз тарафи Кумитаи андози назди 

цукумати Щумцурии Тощикистон (Қонун №967 аз 13.06.2013); 

8) дигар субъектцои мониторинги молиявк, ки Қонуни мазкур барои 

онцо мақомоти цокимияти давлатиро, ки фаъолияти онцоро танзим ва 

назорат менамояд, муайян накардааст – аз тарафи мақоми ваколатдор.  

2. Тартиби пешницоди маълумот ва цисоботцо ба мақоми ваколатдор аз 

щониби ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, аз тарафи мақоми ваколатдор муайян карда мешавад. (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017). 

3. Мақомоти салоциятдори танзиму назорат бояд дастурамал тация 

намоянд ва мақоми ваколатдор алоқаи мутақобиларо барои расонидани жрк 

ба ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, дар татбиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон оид ба 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом, аз щумла дар ошкор ва ирсол намудани хабарнома дар бораи 

ацдцои шубцанок таъмин намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 9. Боздоштани амалижт 
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1. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж бо дигар молу мулк амалижт 

анщом медицанд, амалижти цатман назоратшавандаро мутобиқи банди 3 

қисми 5 ва қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур, ба истиснои амалижти ба 

суратцисоб ворид кардани маблағцои пулии ба суратцисоби шахсони воқек ж 

цуқуқк воридшуда дар се рӯзи корк аз санае, ки фармоиши муштарижн оид 

ба анщом додани амалижт бояд ищро шавад, шунин амалижтро (дар мувофиқа 

бо мақоми ваколатдор) бозмедоранд ва на дертар аз 24 соат баъд аз боздории 

амалижт ба мақоми ваколатдор иттилоот пешницод менамоянд.  

2. Цангоми дар давоми мeцлати нишондодаи қисми 1 моддаи мазкур 

нагирифтани қарори мақоми ваколатдор оид ба боздоштани амалижти 

дахлдор ба мeцлати иловагк ташкилотцо амалижт бо маблағцои пулк ва дигар 

молу мулкро бо фармоиши муштарк, агар мутобиқи қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон қарори дигаре оид ба мацдудкунии амалк намудани 

он қабул нашуда бошад, ба анщом мерасонанд.  

3. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, цуқуқ доранд фармоиши муштариро оид ба анщом додани 

амалижт, ба истиснои амалижти ба суратцисоб гузаронидани маблағцои пулии 

ба суратцисоби шахсони воқек ж цуқуқк воридшуда, ки аз рӯи он цущщатцои 

зарурк барои ба қайд гирифтани иттилоот мутобиқи талаботи Қонуни 

мазкур пешницод нашудаанд ж маълумоти нодуруст пешницод шудаанд, рад 

намоянд.  

4. Боздоштани амалижт мутобиқи қисмцои 1 ва 2 моддаи мазкур ва рад 

кардани ищрои амалижт мутобиқи қисми 3 моддаи мазкур щицати ба мижн 

омадани щавобгарии цуқуқии граждании ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк 

ж дигар амвол амалижт анщом медицанд, барои риоя накардани шартцои 

шартномацои дахлдор асос ба цисоб намеравад.  

5. Мақоми ваколатдор дар бораи ба мeцлати цафт рӯзи корк боздоштани 

амалижт бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк, ки дар қисми 1 моддаи 

мазкур омадааст, қарор қабул менамояд, агар маълумоте, ки вай дар бораи 

амалижти цатман назоратшаванда гирифтааст, мутобиқи банди 3 қисми 5 ва 

қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур аз рӯи натищаи санщиши пешакк асоснок 

цисобида шавад.  

6. Дар рӯзи содир гардидани қарор дар бораи боздошти амалижт бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк мақоми ваколатдор рӯзи қатъ гардидани 

амали қарори мазкурро ба ташкилот хабар медицад.  

7. Мақоми ваколатдор қарорро дар бораи боздошти амалижт бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк фавран бекор мекунад, агар маълумоти 
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гирифтааш дар бораи амалижти цатман назоратшаванда мутобиқи банди 3 

қисми 5 ва қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур аз рӯи натищаи санщиши пешакк 

асоснок цисобида нашавад.  

8. Бо қарори (таъиноти) суд (судя) аз щониби ташкилотцое, ки бо 

маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщом медицанд, амалижт 

тавассути суратцисобцои бонкк (пасандоз), цамшунин дигар амалижт бо 

маблағцои пулк ж дигар молу мулки ташкилот ва шахсоне, ки нисбати онцо 

бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории Щумцурии Тощикистон маълумот 

оид ба алоқамандии онцо ба фаъолияти ифротгарок ж терроризм, ж шахсони 

цуқуқие, ки бевосита ж бавосита дар моликият ва ж тацти назорати шунин 

ташкилотцо ж шахсони воқек ж цуқуқие, ки аз ном ва ж бо супориши шунин 

ташкилотцо ж шахсон фаъолият менамоянд, то бекор кардани шунин қарор 

(таъинот) тибқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон боздошт карда 

мешавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 10. Ӯцдадорицои ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар 

молу мулк цангоми хизматрасонии шахсони бонуфузи сижск амалижт 

мегузаронанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк илова ба 

шорацои пешбиникардаи моддаи 5 Қонуни мазкур оид ба санщиши зарурии 

муштарижн амалижт мегузаронанд, ӯцдадоранд:  

1) барои ошкор намудани шахсони бонуфузи сижск аз байни шахсони 

воқеие, ки ба онцо хизмат расонида мешавад ж барои хизматрасонк қабул 

карда мешаванд, дар шароити мавщуда шорацои асоснок ва дастрас андешанд 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

2) Ба шахсони бонуфузи сижск танцо дар асоси ищозати хаттии роцбари 

ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт мегузаронад ж 

бо ищозати хаттии муовини e, иншунин роцбари шeъбаи алоцидаи ташкилот, 

ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт мегузаронад ва ба вай аз 

тарафи роцбари ин ташкилот ж муовини вай ваколатцои дахлдор дода 

шудааст, хизмат расонанд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

3) дар цолати ошкор намудани манбаи пайдоиши маблағцои пулк ва 

дигар молу мулки шахсони бонуфузи сижск шорацои асоснок ва дастрас 

андешанд(Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

4) маълумоти дар ихтижрдоштаи ташкилотеро, ки бо маблағцои пулк ва 

дигар молу мулк амалижт мегузаронад, оид ба хизматрасонии шахсони 

бонуфузи сижск мунтазам нав намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 
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5) ба амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулке, ки дар ташкилоти 

бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк сарукордошта ба шахсони бонуфузи 

сижск, хешовандони наздики онцо - зан (шавцар), фарзандон, падару модар, 

бародарон, хоцарон, иншунин падару модар, бародарон, хоцарон ва 

фарзандони (зан (шавцар), қудоцо, цамшунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба 

ищрои вазифацои давлатк ваколатдор ж шахси ба он баробар кардашуда якщоя 

зиндагк карда, хощагии умумк мебаранд, писархондкунанда, 

фарзандхондагон) ж аз номи ин шахсон анщом дода мешавад, таващщeци хосса 

зоцир намоянд, агар дар ташкилоти қарзк ба онцо хизмат расонида шавад 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 11. Шорацо оид ба муносибатцои фаромарзии муросилотк 

Ташкилотцои қарзк барои пешгирк намудани истифодаи муносибатцои 

фаромарзии муросилотии бонкк бо мақсади қонунигардонии 

(расмикунонии) маблағцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом мутобиқи тартиби 

муайяннамудаи Бонки миллии Тощикистон шорацо меандешанд (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017). 
 

БОБИ 3. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЦОИ БО РОЦИ 

ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА 

МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАЦНКУНИИ СИЛОЦИ ҚАТЛИ ОМ 
 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017) 
 

Моддаи 12. Мақоми ваколатдор 

1. Мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом аз щониби Президенти Щумцурии 

Тощикистон муайян карда мешавад (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Назорат ва цамоцангсозии фаъолияти мақомоти дахлдори назоратиро, 

ки мутобиқи қисми 1 моддаи 8 Қонуни мазкур муайян карда мешавад, 

мақоми ваколатдор амалк менамояд.  

3. Кормандони мақоми ваколатдор цангоми ищрои Қонуни мазкур цифзу 

нигоцдории тамоми маълумоти ба фаъолияти мақоми ваколатдор вобастаро, 

ки сирри хизматк, бонкк, андоз, тищоратк ж сирри алоқаро дар бар мегирад, 

таъмин менамоянд ва барои ифшои ин маълумот мутобиқи қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон масъулият доранд.  

4. Товони зараре, ки аз амали ғайриқонунии мақоми ваколатдор ж 

кормандони он вобаста ба ищрои вазифацои мақоми ваколатдор ба шахсони 
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воқек ва цуқуқк мерасад, мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон 

щуброн карда мешавад.  

5. цангоми мавщуд будани асосцои кофк, ки аз алоқамандии амалижт, ацд 

ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

шацодат медицад, мақоми ваколатдор маълумот ва маводи дахлдорро 

мутобиқи салоцияти худ ба мақомоти цифзи цуқуқ равон менамояд (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017). 

6. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, мутобиқи дархости мақоми ваколатдор маълумот ва цущщатцои 

барои фаъолияти он заруриро пешницод менамоянд.  

7. Пешницоди маълумот ва цущщатцо мутобиқи дархости мақоми 

ваколатдор аз щониби ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк 

амалижт мегузаронанд, ифшои сирри хизматк, бонкк, андоз, тищоратк ва 

алоқа (маълумот оид ба интиқоли маблағцои пулк тавассути пошта) цисобида 

намешавад.  

8. Мақоми ваколатдор дар якщоягк бо мақомоти назоратк ва ж 

мустақилона бо мақсади ошкор кардани вайронкунии қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон дар соцаи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом, санщиши 

ташкилотцоеро, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, мегузаронад (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 13. Цуқуқу ӯцдадорицои мақоми ваколатдор  

1. Мақоми ваколатдор цуқуқ дорад:  

1) аз ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

анщом медицанд ва иншунин аз мақомоти давлатии Щумцурии Тощикистон 

тамоми маълумот ва цущщатцое, ки бояд мувофиқи муқаррароти Қонуни 

мазкур щамъ карда ва нигоц дошта шаванд, дархост намояд;  

2) дар бораи боздоштани амалижт бо пул ва (ж) дигар молу мулк дар 

цолати ошкор гардидани аломатцои қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом дар мeцлати муқарраркардаи 

моддаи 9 қарор барорад (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

3) дар тацияи лоицаи санадцои меъжрии цуқуқк ва шартномацои 

байналмилалии Щумцурии Тощикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 
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терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом иштирок намояд 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

4) тибқи дархост ж бевосита бо мақомоти давлатцои хорищк дар соцаи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда , маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом бевосита ж аз рӯи дархост цамкорк кунад (Қонун №1404 аз 

24.02.2017); 

5) ба кор, аз щумла дар асоси шартнома ташкилотцои илмию тацқиқотк 

ва дигар ташкилотцо, иншунин мутахассисони алоцидаро барои гузарондани 

ташхис, тацияи барномацои таълимк, маводи методк, таъмини барномавию 

иттилоотк, ташкили низоми иттилоотк дар соцаи мониторинги молиявк бо 

риояи талаботи цифзи сирри давлатк, хизматк, тищоратк, бонкк ва дигар 

сирри бо қонун цифзшаванда щалб намояд;  

6) ба мақомоти дахлдори давлатк дар бораи риоя накардани 

қонунгузории Щумцурии Тощикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом огоцинома ирсол 

намояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

7) бо дархости мақомоти цифзи цуқуқ ж ба таври мустақим цангоми 

мавщуд будани асосцои кофк дар хусуси он, ки амалижт ж ацдцои шубцанок ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом 

вобаста мебошанд, ба мақомоти цифзи цуқуқ мутобиқи ваколатцои онцо 

иттилоот пешницод намояд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Мақоми ваколатдор ӯцдадор аст:  

1) доир ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом шорацо андешад (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

2) низоми дахлдори нигоцдорк, цифзи маълумоти дар рафти фаъолият 

дастрасшударо, ки сирри хизматк, тищоратк, бонкк ж дигар сирри бо қонун 

цифзшаванда мебошад, таъмин намояд;  

3) риояи цуқуқцо ва манфиатцои қонунии инсон ва шацрванд, шахсони 

цуқуқк ва давлатро дар щаражни мониторинги молиявк таъмин намояд.  

4) пешбурди маълумоти омориро дар асоси иттилооте, ки аз мақомоти 

дахлдори давлатк ва мақомоти цифзи цуқуқ оид ба масъалацои марбут ба 

самаранокии низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 
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маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом гирифта шудааст, ба роц монад. 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 14. Цамкории мақоми ваколатдор бо мақомоти давлатии 

Щумцурии Тощикистон  

1. Мақомоти давлатии Щумцурии Тощикистон, ки дар доираи салоцияти 

худ ба ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт анщом 

медицанд, ба риоя шудани қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом назорат мекунанд, ӯцдадоранд (Қонун №1404 аз 24.02.2017): 

1) маълумоти заруриро ба мақоми ваколатдор барои мониторинги 

молиявк ва муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацнкунии силоци қатли ом бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдор 

пешницод намоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017); 

2) низоми дахлдори нигацдорк ва цифзи маълумоти дар рафти цамкорк 

бо мақоми ваколатдор дастрасшударо, ки сирри хизматк, тищоратк, бонкк ж 

дигар сирри бо қонун цифзшаванда мебошад, таъмин намоянд;  

3) риояи цуқуқцо ва манфиатцои қонунии инсон ва шацрванд, шахсони 

цуқуқк ва давлатро дар щаражни ищрои вазифацои назоратк таъмин намоянд.  

4) ба мақоми ваколатдор дар бораи натищацои санщиш, тацқиқу тафтише, 

ки аз рeйи щавоби дархостцои аз мақоми ваколатдор гирифташуда гузаронда 

шудааст, иттилоот пешницод намоянд. (Қонун №1404 аз 24.02.17с.)  

2. Мақомоти давлатии Щумцурии Тощикистон вазифадоранд:  

1) мақоми ваколатдорро цангоми мустақилона ошкор кардани маълумот 

оид ба амалижти шубцаовари марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом хабардор намоянд(Қонун №1404 

аз 24.02.2017); 

2) цангоми мустақилона ошкор кардан ба мақоми ваколатдор дар бораи 

вайрон карда шудани меъжрцои Қонуни мазкур аз тарафи ташкилотцое, ки бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт анщом медицанд, хабар дицанд;  

3) истифодаи низоми иттилоотк ва махзани маълумоти худро ба мақоми 

ваколатдор ищозат дицанд.  

3. Пешницоди маълумот дар бораи амалижти шубцанок ба мақоми 

ваколатдор ифшои сирри хизматк, тищоратк, бонкк ж дигар сирри аз тарафи 

қонун цифзшаванда намебошад.  

Моддаи 14.1. Таъсиси комиссияи байниидоравии доимоамалкунанда  
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Бо мақсади цамоцангсозии фаъолияти мақомоти дахлдори давлатк дар 

татбиқи стандартцои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом аз цисоби намояндагони вазорату 

идорацои дахлдор комиссияи байниидоравии доимоамалкунанда таъсис дода 

мешавад, ки цайат ва Низомномаи онро цукумати Щумцурии Тощикистон 

тасдиқ менамояд (Қонун №968 аз 13.06.2013, Қонун №1404 аз 24.02.2017). 
 

БОБИ 4. ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК ДАР СОЦАИ МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЦОИ БО РОЦИ 

ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА, МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ ВА 

МАБЛАҒГУЗОРИИ ПАЦНКУНИИ СИЛОЦИ ҚАТЛИ ОМ 
 

(Қонун №1404 аз 24.02.2017) 
 

Моддаи 15. Мубодилаи иттилоот ва жрии цуқуқк  

Мақоми ваколатдор ва дигар мақомоти давлатк, ки дар самти муқовимат 

ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом фаъолият мекунанд, ба мақомоти салоциятдори давлатцои хорищк 

дархостцо оид ба пешницод намудани маълумоти зарурк ирсол менамоянд ва 

ба дархостцои мақомоти салоциятдори мазкур бо тартиби пешбининамудаи 

қонунгузории Щумцурии Тощикистон ва шартномацои байналмилалии 

Щумцурии Тощикистон ж дар асоси принсипи мутақобила щавоб пешницод 

менамоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

Моддаи 16. Цамкории байналмилалии мақомоти ваколатдор  

1. Мақоми ваколатдор бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом дар щамъоварк, 

тацлил ва агар дар ваколати онцо бошад, тацқиқи маълумоти дахлдори 

мавщуда доир ба цар як цолате, ки метавонад ба қонунигардонии 

(расмикунонии) пул ва маблағгузории терроризм мутобиқи салоцияти онцо 

далолат кунад, цамкорк менамоянд (Қонун №1404 аз 24.02.2017). 

2. Барои мақсадцои қисми 1 моддаи мазкур мақоми ваколатдор бо 

ташаббуси худ ж бо дархост цар гуна маълумоти дастрасро, ки метавонад ба 

коркард ж тацлили маълумот ж тацқиқ шудани он аз тарафи мақоми 

ваколатдор вобаста ба амалижти молиявии марбут ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 
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терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом доир ба шахсони 

воқеию цуқуқии ба он щалбшуда мансуб бошад, мубодила намояд (Қонун 

№1404 аз 24.02.2017). 

3. Мақоми ваколатдор мубодилаи маълумотро бо мақоми ваколатдори 

хорищк новобаста ба он ки ин мақомот дорои салоцияти маъмурк, цифзи 

цуқуқ, судк ж дигар мебошад, ба роц мемонад.  

4. Дар цар як дархост шарци мухтасари цолатцои дахлдоре, ки ба мақоми 

ваколатдори талабкунанда маълуманд, зикр мегардад. Мақоми ваколатдор 

дар дархост нишон медицад, ки маълумоти талабшаванда ба кадом мақсадцо 

истифода мешавад.  

5. Дар цолати фиристодани дархост мақоми ваколатдори талабкунанда 

тамоми маълумоти дахлдор, аз щумла маълумоти дастраси молиявк ва 

маълумоти талабшавандаи мақомоти цифзи цуқуқро, ки дар дархост зикр 

шудааст, бидуни зарурати дархости расмк пешницод мекунад.  

6. Мақоми ваколатдор метавонад ифшои маълумотеро, ки тафтишоти 

щиноятии аз тарафи мақоми ваколатдори Щумцурии Тощикистон 

гузаронидашавандаро халалдор мекунанд ж дар цолатцои истисно 

манфиатцои қонунии шахсони воқек ва цуқуқии Щумцурии Тощикистонро 

халалдор менамоянд ж ба ягон тарзи дигар ба принсипцои асосии цуқуқк 

мувофиқ намебошад, рад намояд. Ин гуна радкунк ба таври дахлдор аз 

тарафи мақоми ваколатдор барои талабкунандаи маълумот асоснок карда 

мешавад. 

7. Мақоми ваколатдор маълумот ж цущщатцои пешницоднамудаи 

мақомоти салоциятдори хорищиро метавонад танцо ба мақсадцои дар қисми 1 

цамин модда зикршуда истифода барад. Маълумоти пешницодшударо 

мақоми ваколатдор бидуни розигии пешакии мақоми салоциятдори хорищк 

набояд ба шахсони сеюм ифшо намояд, иншунин дар рафти тафтишоти 

пешакк, мурофиацои судии щиноятк, маъмурк, гражданк истифода барад.  

8. Мақоми ваколатдор дар цолати пешницоди маълумот ж цущщатцо ба 

мақомоти салоциятдори хорищк метавонад барои истифодабарии маълумот 

ба мақсадцои дар қисми 7 моддаи мазкур дарщнагардида мацдудият ж шарт 

гузорад.  

9. Мақоми ваколатдор цамаи шорацои зарурк, аз щумла шорацои 

амниятиро андешида, кафолат медицад, ки маълумоти пешницодшаванда ба 

дигар мақомот, хадамот ж агентицо то гирифтани розигии пешакии мақоми 

салоциятдори хорищк дастрас нахоцанд шуд. 
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БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК 
 

Моддаи 17. Баррасии бацсцо 

Бацсцо вобаста ба татбиқи Қонуни мазкур бо тартиби судк цал карда 

мешаванд.  

Моддаи 18. Щавобгарк барои риоя накардани Қонуни мазкур  

Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани Қонуни мазкур 

мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида 

мешаванд.  

Моддаи 19. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур  

1. Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода 

шавад.  

2. Қисми 2 моддаи 7, қисми 3 моддаи 8 ва моддаи 11 Қонуни мазкур баъд 

аз 6 моци интишори расмии он мавриди амал қарор дода шаванд.  

 

Президенти 

Щумцурии Тощикистон     Эмомалк Рацмон 

ш. Душанбе, 25 марти соли 2011 

№684  
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Банди 4. Иқтибос аз қонунцои ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

   “Дар бораи Бонки миллии Тощикистон” 
 

(аз 28.06. 2011, №722) 
 

Моддаи 6. Вазифацои Бонки миллии Тощикистон 

............... 

3. Бонки миллии Тощикистон метавонад бо мақсади мубориза бар зидди 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм мутобиқи қонун шорацои зарурк андешад ва 

вобаста ба он фаъолияти ташкилотцои қарзиро танзим ва назорат намояд. 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи фаъолияти бонкк” 
 

(аз 19.05.2009, №524) 

Моддаи 9. Цущщатцое, ки барои гирифтани ищозатнома заруранд 

1. Ташкилотцои қарзк пеш аз бақайдгирии давлатк ва гирифтани 

ищозатнома бояд ба Бонки миллии Тощикистон дархост, цущщатцо ва 

маълумоти зеринро бо забони давлатк пешницод намуда, хулосаи пешакии 

Бонки миллии Тощикистонро гиранд: 

............... 

- нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудцои фаъолият, тавсифи 

сохтори ташкилк ва низоми назорати дохилк, аз щумла, тадбирцои дахлдор 

барои мубориза бар зидди қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят 

бадастомада ва маблағгузории терроризм, иншунин дурнамои цисоботи 

тавозунк, даромаду харощот ва гардишцои пулк барои се соли ояндаи 

фаъолият. 

Моддаи 12. Таъсиси филиали бонки хорищк 

2. Дархост барои гирифтани розигк аз щониби бонки хорищк дар шакли 

хаттк бо забони давлатк, цамроц бо цущщатцои зерин ба Бонки миллии 

Тощикистон пешницод карда мешавад: 

............... 

- нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудцои фаъолият, тавсифи 

сохтори ташкилк ва низоми назорати дохилк, аз щумла, тадбирцои дахлдор 
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барои мубориза бар зидди қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят 

бадастомада ва маблағгузории терроризм, иншунин дурнамои цисоботи 

тавозунк, даромаду харощот ва гардишцои пулк барои се соли ояндаи 

фаъолият. 

Моддаи 18. Бозхонди ищозатнома 

1. Ищозатнома метавонад танцо бо қарори Бонки миллии Тощикистон дар 

асоси як ж якшанд сабабцои зерин бозхонда шавад, агар:  

............... 

- ташкилоти қарзк, бонки хорищк, щамъияти цолдингии ташкилоти 

қарзк, ки бонкцо ва ташкилотцои қарзии ғайрибонкк щамъияти фаръии онцо 

мебошанд, дар содир намудани щиноят, аз щумла қонунигардонии 

даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва маблағгузории терроризм 

иштирок карда бошанд ж аз ищозатнома мацрум шуда бошанд. 

Моддаи 35. Ацд ва амалижти шубцанок 

1. Ташкилоти қарзк ӯцдадор аст дар бораи ищрои цама гуна ацд ва 

амалижти шубцаноки муштарижни худ (кушиши анщом додани ацд ва 

амалижти шубцанок) фавран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм бо тартиби муқарраршуда хабар дицад. 

2. Аз щониби ташкилоти қарзк тибқи қисми 1 моддаи мазкур ифшо 

намудани маълумот риоя нашудани талаботи сирри бонкк цисоб нажфта 

ташкилоти қарзк барои амали мазкур щавобгар намебошад (Қонун №782 аз 

26.12.2011). 

Моддаи 46. Ӯцдадорицои иловагк 

1. Илова ба муқаррароти дар моддаи 45 Қонуни мазкур зикргардида, 

Бонки миллии Тощикистон метавонад ба зиммаи ташкилоти аудиторие, ки 

аудити ташкилоти қарзиро мегузаронад, ӯцдадорицои зеринро вогузор 

намояд: 

............... 

- додани хулоса оид ба щавобгӯ будани шорацои мубориза бар зидди 

қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва 

маблағгузории терроризм, ки ташкилоти қарзк мутобиқи қонунгузорк ва 

санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тощикистон андешидааст. 

Моддаи 50. Цолатцои истиснок 
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Талаботи моддацои 48 ва 49 Қонуни мазкур дар цолатцои зерин татбиқ 

намегардад: 

............... 

- цангоми андешидани тадбирцо ва ищрои вазифаю ӯцдадорицо ж шорацои 

дигари зидди қонунигардони даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва 

маблағгузории терроризм, ки мувофиқи қонунгузорк ва санадцои меъжрии 

цуқуқии Бонки миллии Тощикистон муқаррар шудаанд; 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи фаъолияти бонкии исломк” 
 

(аз 26.04.2014, №1108) 
 

Моддаи 11. Цущщатцое, ки барои гирифтани ищозатнома заруранд 
 

1. Ташкилоти қарзии исломк, ашкилоти қарзии исломк, ба истиснои 

ташкилоти маблағгузории хурди исломк ва «равзанаи бонкии исломк», пеш 

аз бақайдгирии давлатк ва гирифтани ищозатнома бояд ба Бонки миллии 

Тощикистон дархост, цущщатцо ва маълумоти зеринро ба забони давлатк 

пешницод намуда, хулосаи пешакии Бонки миллии Тощикистонро гирад: 

............... 

10) нақшаи фаъолият бо назардошти мақсаду намудцои фаъолият, 

тавсифи сохтори ташкилк ва низоми назорати дохилк, аз щумла, тадбирцои 

дахлдор барои мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, 

иншунин дурнамои цисоботи тавозунк, даромаду харощот ва гардишцои пулк 

доир ба се соли ояндаи фаъолият. 

Моддаи 14. Таъсиси филиали бонки исломии хорищк 

............... 

2. Бонки исломии хорищк дархости худро барои гирифтани розигк 

дар шакли хаттк ба забони давлатк, бо замимаи цущщатцои зерин ба Бонки 

миллии Тощикистон пешницод менамояд: 

............... 

8) нақшаи фаъолият, ки мақсадцои корк ва намудцои фаъолият, тавсифи 

сохтори ташкилк ва низоми назорати дохилк, аз щумла, тадбирцои дахлдор 

барои пешгирии қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, иншунин дурнамои 
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суратцисобцои тавозунк, суратцисобцои даромаду харощот ва гардишцои пулк 

барои 3 соли минбаъдаи фаъолиятро дар бар мегирад; 

Моддаи 21. Бозхонди ищозатнома 

............... 

4) ташкилоти қарзии исломк, бонки исломии хорищк ж щамъияти 

холдинги ташкилоти қарзии исломк, ки бонкцо ва ташкилоти қарзии 

ғайрибонкии исломк щамъияти фаръии онцо мебошанд, дар содир намудани 

щиноят, аз щумла қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм иштирок намуда бошанд ж 

аз ищозатнома мацрум шуда бошанд; 

Моддаи 41. Ацд ва амалижти шубцанок 

1. Ташкилоти қарзии исломк бо мақсади ба таври ихтижрк ж 

ғайриихтижрк ба фаъолияти щиноятк щалб нагардиданаш бояд цамеша 

шорацо андешад. Ташкилоти қарзии исломк фцдадор аст, дар бораи ищрои 

цама гуна ацд ва амалижти шубцаноки муштарижни худ (кфшиши анщом 

додани ацд ва амалижти шубцанок) фавран ба мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм бо тартиби муқарраршуда хабар 

дицад. 

2. Аз щониби ташкилоти қарзии исломк ифшо намудани маълумоти дар 

қисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда вайронкунии талаботи сирри бонкк 

цисоб нашуда, он барои ин амал щавобгар намебошад. 

Моддаи 52. Ўцдадорицои иловагк 
 

1. Бонки миллии Тощикистон метавонад ба зиммаи ташкилоти 

аудиторие, ки аудити ташкилоти қарзии исломиро мегузаронад, 

фцдадорицои зеринро вогузор намояд: 

............... 

- додани хулоса оид ба щавобгф будани шорацои мубориза бар зидди 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ж 

маблағгузории терроризм, ки ташкилоти қарзии исломк мутобиқи 

қонунгузории Щумцурии Тощикистон ва санадцои меъжрии цуқуқии Бонки 

миллии Тощикистон андешидааст. 

Моддаи 56. Цолатцои истиснок 
 

Талаботи моддацои 54 ва 55 Қонуни мазкур дар цолатцои зерин татбиқ 

намегарданд: 
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............... 

3) цангоми андешидани тадбирцо ва ищрои вазифаю фцдадорицо ж 

шорацои дигари зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, ки мувофиқи 

қонунгузории Щумцурии Тощикистон ва санадцои меъжрии цуқуқии Бонки 

миллии Тощикистон муқаррар шудаанд; 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”, 

(аз 13.06.2013, №964) 

Моддаи 19. Цуқуқу ӯцдадорицои мақомот ва агентцои назорати асъор 

............... 

4. Агентцои назорати асъор ӯцдадоранд: 

............... 

- пурра ва воқек будани бацисобгирк ва цисоботдицк оид ба амалижти 

асъориро таъмин намоянд; 

- оид ба цодисацои риоя нашудани талаботи санадцои меъжрии цуқуқк аз 

щониби муштарижн, аз щумла дар бораи ацд ва амалижти шубцанок цангоми 

анщоми амалижти асъорк аз щониби онцо ба Бонки миллии Тощикистон ва 

мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм хабар 

расонанд; 

............... 

7. цангоми андешидани тадбирцо ва ж ищрои вазифаю ӯцдадорицо дар 

самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, ки мувофиқи қонунгузорк 

ва санадцои меъжрии цуқуқк муқаррар шудаанд, мақомот, агентцои назорати 

асъор ва шахсони мансабдори онцо барои риоя нашудани талаботи қисми 6 

моддаи мазкур щавобгар намебошанд. 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи ташкилотцои маблағгузории хурд” 
 

(аз 16.04.2012, №816) 

Моддаи 3. Муносибати ташкилотцои маблағгузории хурд бо 

муштарижн 
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............... 

6. Ташкилотцои маблағгузории хурд ӯцдадоранд дар бораи ищрои цама 

гуна ацд ва амалижти шубцаноки муштарижни худ (кушиши анщом додани ацд 

ва амалижти шубцанок) ба мақоми ваколатдори давлатии муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм бо тартиби муқаррарнамудаи қонун хабар дицанд. 

7. Амалцои ташкилотцои маблағгузории хурд, ки дар қисми 6 моддаи 

мазкур зикр шудаанд, вайронкунии талаботи сирри бонкк цисоб карда 

намешаванд. 

 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи хизматрасоницои пардохтк ва низоми пардохтк” 

(аз 24.02.2017, №1397) 
 

Моддаи 8. Талабот нисбат ба тацвилгари хизматрасоницои пардохтк 

цангоми интиқоли маблағцои электронк 

............... 

6. Тацвилгари хизматрасоницои пардохтк уцдадор аст оид ба амалижт бо 

маблағцои электронк ва ацду амалижти шубцанок бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм” ба мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм маълумот пешницод намояд. 
 

Моддаи 9. Интиқоли маблағцои электронк 

............... 

21. Агар тибқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм шахсияти муштарк – шахси воқек 

мушаххас нашуда бошад, тацвилгари хизматрасоницои пардохтк интиқоли 

маблағцоро бо фармоиши шунин муштарк барои пардохти молу 

хизматрасоницо бо шарте анщом медицад, ки бақияи маблағцои электронии 

муштарк аз 20 нишондицанда барои цисоб зижд набошад, аммо цащми 

умумии маблағцои электронии интиқолшаванда бо истифодаи як воситаи 

электронии пардохтк дар давоми як моци тақвимк аз 50 нишондицанда 

барои цисоб зижд набошад. Шунин муштарк - шахси воқек цуқуқи интиқоли 
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маблағцои электрониро ба дигар шахси воқек ж цуқуқи гирифтани маблағцои 

электрониро аз дигар шахси воқек надорад. 

Моддаи 13. Талабот нисбат ба фаъолияти тацвилгари хизматрасоницои 

пардохтк цангоми щалби агенти (субагенти) бонкии пардохтк 

1. Тацвилгари хизматрасоницои пардохтк, ки ташкилоти қарзк 

мебошад, цуқуқ дорад агенти бонкии пардохтиро дар асоси шартнома барои 

анщом додани фаъолияти зерин щалб намояд: 

............... 

- мушаххас намудани шахсияти муштарк – шахси воқек бо мақсади 

интиқол додани маблағ бе кушодани суратцисоби бонкк ж пешницоди 

воситаи электронии пардохтк ба шахси воқек тибқи талаботи Қонуни 

Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм». 

............... 

Аз щониби тацвилгари хизматрасоницои пардохтк щалб гардидани 

агенти бонкии пардохтк метавонад цамзамон бо риоя гардидани талаботи 

зерин анщом дода шавад: 

............... 

- мушаххас намудани шахсияти муштарк – шахси воқек, намояндаи ф ва 

(ж) манфиатгир аз щониби агенти бонкии пардохтк бо мақсади интиқол 

додани маблағцо бе кушодани суратцисоби бонкк тибқи талаботи Қонуни 

Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм»; 

............... 

4. Щалби субагенти бонкии пардохтк аз щониби агенти бонкии пардохтк 

метавонад цамзамон бо риоя гардидани талаботи зерин амалк гардад: 

............... 

- гузаронидани амалижти субагенти бонкии пардохтк, ки муайян 

намудани шахсияти шахси воқеиро тибқи Қонуни Щумцурии Тощикистон 

«Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм» талаб намекунад; 

............... 

13. Тацвилгари хизматрасоницои пардохтк бояд аз щониби агенти 

бонкии пардохтк риоя шудани шартцои щалб кардани фро, ки моддаи мазкур 
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ва шартномаи байни тацвилгари хизматрасоницои пардохтк ва агенти бонкии 

пардохтк муқаррар кардааст, иншунин риояи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистонро дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

назорат намояд. Тартиби амалисозии назорати риояи шартцои щалби агенти 

бонкии пардохтк бо санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тощикистон ва 

шартномаи байни тацвилгари хизматрасоницои пардохтк ва агенти бонкии 

пардохтк муқаррар карда мешавад. 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи нотариати давлатк” 

(аз 16.04.2012, №810) 
 

Моддаи 5. Назорати фаъолияти нотариалк 

............... 

6. Санщиши фаъолияти нотариалк дар самти муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм дар якщоягк бо намояндагони мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм гузаронида мешавад (Қонун №970 

аз 13.06.2013). 

Моддаи 10. Махфк будани амалижти нотариалк 

............... 

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар 

цолатцои бо қонунгузории Щумцурии Тощикистон пешбинигардида (Қонун 

№970 аз 13.06.2013). 
 

Моддаи 28. Ӯцдадорицои нотариуси давлатк 
 

1. Нотариуси давлатк ӯцдадор аст: 

............... 

- дар бораи цама гуна ацд ва амалижти шубцанок ва амалижти ба маблағи 

баробар ба 500 000 сомонк ж зижда аз он ж баробар ба маблағи асъори хорищии 

цамарзиши 500 000 сомонк ж зижда аз он ба мақоми ваколатдори муқовимат 

ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

ва маблағгузории терроризм хабар дицад; (Қонун №970 аз 13.06.2013). 
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Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатк” 

(аз 18.03.2017, №1182) 

 

Моддаи 11. Сирри адвокатк 

............... 

4. Пешницоди маълумот ва иттилоот ба мақоми ваколатдори муқовимат 

ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

ва маблағгузории терроризм ифшои сирри адвокатк цисобида намешавад. 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи щамъиятцои сацомк” 

(аз 05.03.2007, №237) 
 

Моддаи 84. Иттилоот дар мавриди манфиатдории анщом додани ацд аз 

щониби щамъияти сацомк 

............... 

5. Мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори коғазцои 

қиматнок ва мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм цуқуқ доранд аз щамъияти сацомк дар бораи молик-

бенефитсиарони (манфиатгирони) вай маълумот гиранд. (Қонун №1374 аз 

14.11.2016). 

............... 

Моддаи 91. Аз щониби щамъияти сацомк цатман ошкор намудани 

иттилоот 

................ 

3. Щамъияти сацомк дар бораи цамаи амалижт/ацдцои шубцанок ва 

амалижти цатман назоратшаванда, ки ба онцо узви Шӯрои директорон 

(Шӯрои нозирон) манфиатдор аст ва мақоми ваколатдори давлатк оид ба 

танзими бозори коғазцои қиматнок дар бораи амалижт/ацдцои шубцаноке, ки 

дар раванди бақайдгирии барориши коғазцои қиматноки эмиссионк маълум 

мешаванд, ӯцдадоранд ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм мутобиқи Қонуни Щумцурии Тощикистон «Дар 

бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 
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щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм» иттилоот пешницод 

намоянд. (Қонун №1374 аз 14.11.2016). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи фондцои ғайридавлатии нафақа” 

(аз 28.12.2005, №149) 
 

Моддаи 11. Ӯцдадорицои Фонд 
 

Фонд ӯцдадор аст: 

............... 

- тибқи муқаррароти Қонуни Щумцурии Тощикистон «Дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм» оид ба ацдцо ва амалижти 

шубцанок ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм маълумот пешницод намояд; (Қонун №1162 аз 27.11.2014). 

Моддаи 13. Сирри тищоратк 

............... 

Пешницод намудани маълумот ба мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм ифшои сирри хизматк, тищоратк ва ж сирри 

дигари бо қонун цифзшаванда намебошад. (Қонун №1162 аз 27.11.2014). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи алоқаи пошта” 

(аз 01.08.2003, №39) 
 

Моддаи 14. Ӯцдадорицои операторони хизмати алоқаи пошта 
 

Операторони алоқаи пошта ӯцдадоранд: 

............... 

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар 

бораи ацд ва амалижти шубцанок хабар дицанд. Шунин амал фошкунии 

махфияти мукотиба цисоб намежбад; (Қонун №1115 аз 26.07.2014). 

Моддаи 18. Махфияти мукотиба 

............... 
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Ташкилотцои алоқаи пошта ӯцдадоранд дар бораи ищрои ацд ва 

амалижти шубцаноки муштарижни худ (кушиши анщом додани ацд ва 

амалижти шубцанок) фавран ба мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм хабар дицанд. (Қонун №1115 аз 26.07.2014). 

 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи иттицодияцои щамъиятк” 
 

(аз 12.05.2007, №258) 

Моддаи 27. Саршашмацои ташаккули моликияти иттицодияи щамъиятк 

............... 

2. Пардохтцои ихтижрк ва хайрияцо, грантцо, молу мулке, ки аз тарафи 

давлатцои хорищк, шахсони цуқуқии хорищк, шахсони цуқуқие, ки бо 

иштироки субъектцои хорищк таъсис жфтаанд, ташкилотцои байналмилалк ва 

царакатцои щамъиятии байналмилалк, иншунин ба воситаи дигар шахсони 

воқек ва цуқуқк ба иттицодияцои щамъиятк ворид шудаанд, аз тарафи 

мақомоти бақайдгиранда дар Фецристи кумаки башардӯстона ба 

иттицодияцои щамъиятии Щумцурии Тощикистон, ки пешбурди онро 

Цукумати Щумцурии Тощикистон муайян мекунад, сабт карда мешаванд. 

Лоицацои аз тарафи субъектцои мазкур маблағгузоришаванда аз щониби 

иттицодияцои щамъиятт баъд аз огоцонидани мақомоти бақайдгиранда амалк 

карда мешаванд. Шакли огоциномаро Вазорати адлияи Щумцурии 

Тощикистон муайян менамояд (Қонун №1210 аз 08.08.2015). 
 

 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи металлцои қиматбацо ва сангцои қиматбацо” 
 

(аз 12.05.2001, №21) 

Моддаи 19. Ихтижрдории металлцои қиматбацо ва сангцои қиматбацои 

истихрощ ва истецсолшуда 

7. Шахсони воқек ва цуқуқие, ки тибқи қонуни Щумцурии Тощикистон 

“Дар бораи металлцои киматбацо ва сангцои қиматбацо” ба истифода ва 

муомилоти металлцои қиматбацо ва сангцои қиматбацо машғуланд, 

ӯцдадоранд оид ба ацдцо ва амалижти шубцанок бо металлцои қиматбацо ва 

сангцои қиматбацо бо тартиби пешбининамудаи Қонуни Щумцурии 

Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 
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даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм” ба 

мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

маълумот пешницод намоянд (Қонун №1156 аз 27.11.2014). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи гаравхона (ломбард)” 
 

(аз 22.07.2013, №992) 
 

Моддаи 9. Махфияти цущщатцои қарздицк ва нигацдошт 

3. Гаравхона цущщатцои қарздицк ва нигацдошт ва (ж) маълумоти дар 

онцо дарщжфтаро дар мавридцои пешбининамудаи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистон танцо ба мақомот ва шахсони зерин пешницод мекунад: 

............... 

- ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм оид ба 

ацдцо ва амалижти шубцанок (Қонун №1153 аз 27.11.2014). 

Моддаи 10. Тартиби ба расмият даровардани шиптаи гарав 
 

2. Шиптаи гарав бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: 

............... 

5. Шиптаи гарав бояд на камтар аз панщ сол баъд аз анщом жфтани 

муносибатцои корк нигоц дошта шавад (Қонун №1153 аз 27.11.2014). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи бозори қоғазцои қиматнок” 
 

(аз 28.11.2011, №745) 
 

Моддаи 7. Ваколатцои мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими 

бозори қоғазцои қиматнок 

Мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори қоғазцои қиматнок 

ваколатцои зеринро ищро мекунад: 

............... 

- тибқи муқаррароти қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм” дар бораи цама гуна ацд ва 

амалижти шубцаноки субъектони бозори коғазцои қиматнок ба мақоми 

ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 
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роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм хабар медицад. 

Пешницоди шунин маълумот ошкор намудани сирри тищоратк ва иттилооти 

махфии бо қонун цифзшаванда шуморида намешавад (Қонун №1076 аз 

14.03.2014). 

Моддаи 10. Цуқуқи мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими 

бозори қоғазцои қиматнок щицати гузаронидани санщиши субъектцои бозори 

қоғазцои қиматнок 

............... 

4. Санщиши риояи қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм дар фаъолияти субъектцои бозори коғазцои 

қиматнок аз щониби мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори 

коғазцои киматнок дар якщоягк бо намояндагони мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм гузаронида мешавад (Қонун 

№1076 аз 14.03.2014). 

Моддаи 12. Пешбурди Фецристи ягонаи давлатии қоғазцои қиматнок 

дар Щумцурии Тощикистон 

............... 

8. Дар Фецристи ягонаи давлатии коғазцои қиматнок, ки мақоми 

ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори коғазцои қиматнок пеш мебарад, 

бояд дар бораи социбони бастаи калони сацмияцои щамъияти сацомии 

кушода, ки шахсияти моликони коғазцои қиматнокро ошкор менамояд, 

маълумот дарщ гардад. Маълумот дар бораи моликони коғазцои қиматнок бо 

дархости мақоми ваколатдор дар соцаи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом пешницод карда 

мешавад (Қонун №1373 аз 14.11.2016). 

Моддаи 13. Муқаррароти умумк 

............... 

13. Мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори қоғазцои 

қиматнок метавонад шорацо андешад, то ки қоғазцои қиматноки манзурк бо 

мақсади қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва 

маблағгузории терроризм истифода нашаванд. 

14. Мақоми ваколатдори давлатк оид ба танзими бозори қоғазцои 

қиматнок бо талаби қонунии мақоми ваколатдори мубориза ба муқобили 
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қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм бояд барориши қоғазцои қиматноки манзуриро 

дар Щумцурии Тощикистон манъ намояд. 

Моддаи 42. Фаъолият оид ба пешбурди фецристи дорандагони қоғазцои 

қиматнок 

............... 

15. Маълумот дар бораи амалижт бо қоғазцои қиматнок, цисобцо, 

миқдори қоғазцои қиматноки шахсони воқек ва цуқуқк, ки дар фецристи 

социбони қоғазцои қиматнок ифода жфтаанд, махфк мебошад. Иттилооти 

мазкур ба инцо дода мешавад: 

............... 

- мақоми ваколатдор дар соцаи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм (Қонун №1373 аз 14.11.2016). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи фаъолияти аудиторк” 
 

(аз 22.07.2013, №993) 
 

Моддаи 10. Цуқуқ ва ӯцдадорицои ташкилоти аудиторк ва аудитори 

инфиродк 

2. Ташкилоти аудиторк ва аудитори инфиродк ӯцдадоранд:  

- талаботи конуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм”ро риоя намуда, оид ба ацдцо ва амалижти 

шубцанок ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм маълумот пешницод намоянд (Қонун №1114 аз 26.07.2014). 

Моддаи 12.Цуқуқ ва ӯцдадорицои аудитор  

2. Аудитор ӯцдадор аст: 

............... 

- оид ба ацдцо ва амалижти шубцанок мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризмро мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон 

дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо 
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роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм хабардор намояд 

(Қонун №1114 аз 26.07.2014). 

Моддаи 25. Сирри аудиторк 

............... 

7. Пешницоди маълумот ба мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм ошкор намудани сирри аудиторк ва сирри дигари 

бо қонун цифзшаванда шуморида намешавад (Қонун №1114 аз 26.07.2014). 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи фаъолияти суғуртавк” 
 

(аз 22.07.2013, №993) 

Моддаи 30. Назорати дохилк 

1. Ташкилоти суғуртавк (азнавсуғуртакунк) уцдадор аст низоми 

назорати дохилии таъминкунандаи ноилшавк ба мақсадцои зеринро ташкил 

кунад: 

............... 

- муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм тибқи қонунгузории 

Щумцурии Тощикистон. 

2. Мутобиқи ваколатцои муайяннамудаи цущщатцои таъсиск ва цущщатцои 

дохилии ташкилию фармоишии ташкилоти суғуртавк (азнавсуғуртакунк) 

назорати дохилиро анщом медицанд: 

............... 

- шахси мансабдор, сохтори таркибии барои риояи қоидацои назорати 

дохилк ва татбиқи барномацо оид ба амалисозии онцо масъул, ки тибқи 

Қонуни Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм» тация гардидаанд; 

Моддаи 31. Аудити дохилк 

8. Аудитори дохилк, хадамоти аудити дохилк ваколатцои зеринро 

амалк менамоянд: 

............... 

- санщиши риояи қоидацои назорати дохилк ва татбиқи барномацои 

амалисозии он аз щониби ташкилоти суғуртавк (азнавсуғуртакунк), ки тибқи 

Қонуни Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 
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(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм» тация гардидаанд; 

Моддаи 34. Назорати давлатии фаъолияти иштирокшижни касбии 

бозори суғурта 

............... 

6. Субъектцои фаъолияти суғуртавк уцдадоранд: 

............... 

- ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм тибқи муқаррароти Қонуни Щумцурии Тощикистон «Дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм» доир ба цама гуна ацд ва 

амалижти шубцанок оид ба анщом додани пардохти суғурта ж гирифтани он 

иттилоъ дицанд. 
 

Иқтибос аз Қонуни Ҷумцурии Тощикистон 

“Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” 
 

(аз 16.11.1999, №845) 

Моддаи 17.1. Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд 

Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз щониби Кумитаи давлатии 

амнияти миллии Щумцурии Тощикистон тартиб дода мешавад. 

Суди Олии Щумцурии Тощикистон дар асоси аризаи Прокурори 

генералии Щумцурии Тощикистон ташкилотро (филиал ва (ж) намояндагии 

онро) ташкилоти террористк эътироф менамояд. 

Шахсони воқек бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистон бо қарори суд террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи 

қарорцои зикргардида барои дохил намудани шахсони воқек ва ташкилотцо 

ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд ба Кумитаи давлатии амнияти 

миллии Щумцурии Тощикистон фиристода мешаванд. 

Кумитаи давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон, цамшунин 

ба рӯихати шахсони бо терроризм алоқаманд шахсони воқек ва 

ташкилотцоеро, ки мутобиқи қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали 

Муттацид ва (ж) санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тощикистон террорист ж ташкилоти террористк эътироф шудаанд, дохил 

менамояд. 
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Нусха аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз щониби Кумитаи 

давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон бо маълумоти зарурк дар 

бораи ин шахсон фавран ба субъектцои бевосита бар зидди терроризм 

муборизабаранда ва ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм барои ищрои шорабиницои маблағгузории терроризм ва 

андешидани шорацо оид ба манъ намудани воситацои молиявк ва дигар молу 

мулки шахсони мазкур фиристода мешавад. 

Хорищ намудан аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд бо тартиби 

муқаррарнамудаи қисмцои дуюм, сеюм ва шоруми моддаи мазкур амалк 

карда мешавад (Қонун №879 аз 01.08.2012). 

Моддаи 17.2. Манъ кардани воситацои молиявк ва дигар молу 

мулки шахсони бо терроризм алоқаманд. 

Воситацои молиявк ва дигар молу мулки шахсони воқек ва ташкилотцо, 

ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз 

щониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Щумцурии Тощикистон манъ карда 

мешаванд. 

Мусодираи воситацои молиявк ва дигар молу мулки шахсони воқек ва 

ташкилотцои бо терроризм алоқаманд тибқи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тощикистон амалк карда мешавад. 

Шахсони воқек ва ташкилотцо цуқуқ доранд аз рӯи қарорцо оид ба 

террорист ж ташкилоти террористк эътироф намудани онцо ва оид ба манъ 

кардани воситацои молиявк ва молу мулки дигарашон бо тартиби судк 

шикоят намоянд, цамшунин аз цисоби воситацои молиявии манъкардашуда, 

то мусодира гардидани онцо, оид ба пардохти харощоти хизматрасоницои 

тиббиву ищтимок ва таъмини моддию маишии ацли оила мурощиат намоянд. 

Бекор намудани манъи воситацои молиявк ва дигар молу мулки 

шахсони воқек ва ташкилотцои бо терроризм алоқаманд, ки ба рӯйхати 

шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз щониби Кумитаи 

давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Щумцурии Тощикистон амалк карда 

мешавад (Қонун №879 аз 01.08.2012). 
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Иқтибос аз Кодекси андози Ҷумцурии Тощикистон 

(аз 17.09.2012) 
 

Моддаи 17. Мафцумцои асосии дигаре, ки дар Кодекси мазкур истифода 

мешаванд 

Дар Кодекси мазкур иншунин мафцумцои асосии дигари зерин истифода 

мешаванд: 

............... 

54) Минтақацои оффшорк - давлатцо ва (ж) цудудцое, ки ба 

ғайрирезидентцо (шахсони воқек ва цуқуқии хорищк) низоми имтижзноки 

андозсупориро пешницод менамоянд ва (ж) ошкор ва пешницоди маълумотро 

доир ба амалижтцои бо маблағ ва дигар молу мулк гузаронидашуда пешбинк 

намекунанд. Барои мақсадцои андозбандк номгӯи минтақацои оффшориро 

цукумати Щумцурии Тощикистон тибқи пешницоди мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм муайян менамояд (Қонун №1188 

аз 18.03.2015). 
 

Иқтибос аз Кодекси гумруки Ҷумцурии Тощикистон 
 

(аз 03.12.2004) 

Моддаи 462. Вазифацои мақомоти гумрук 

19) дар асоси Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм” мутобиқи дархости мақоми ваколатдор дар самти 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм аз низоми иттилоотии худ 

маълумот пешницод намояд (Қонун №1366 от 14.11.2016). 
 

Иқтибос аз Кодекси щиноятии Ҷумцурии Тощикистон 
 

(аз 21.05.1998) 
 

Моддаи 57. Мусодираи молу мулк 

1) Мусодираи молу мулк ин дар асоси цукми айбдоркунанда мащбуран 

ба таври ройгон гирифтан ва ба моликияти давлат гузаронидани молу мулки 

зерин мебошад: 

а) маблағцои пулк, арзишцо ва дигар молу мулке, ки дар натищаи содир 

намудани щиноятцои дар қисми 2 моддаи 104, қисмцои 2 ва 3 моддаи 110, 
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қисмцои 2 ва 3 моддаи 130, моддаи 130.1, қисми 3 моддаи 131, моддаи 132, 

қисми 2 моддаи 150, моддаи 153.1 (агар щиноят бо ғараз содир шуда бошад), 

моддацои 156, 156.1, 167, қисми 2 моддаи 171 (агар щиноят бо мақсади ғаразнок 

содир шуда бошад), моддаи 172 (агар щиноят бо мақсади ғаразнок содир шуда 

бошад), моддаи 173 (агар щиноят бо ғараз содир шуда бошад), моддацои 179, 

179.1, 179.2, 179.3, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 202, 

2022, 204, 205, 206, 230, 232, 238, 239, 240, 241, 259, 262, 273,277, 278, қисмцои 3 ва 

4 моддаи 279, қисми 3 моддаи 280, моддацои 281, 282, 305, 306, 307, 307.1, 307.2, 

307.3, 308, 309 , 310, 313, 314, 319 , 335, 335.2, 351, 352, 353, 397 ва қисми 3 моддаи 

401 Кодекси мазкур пешбинишуда ба даст оварда шудаанд ж предмети 

контрабанда (қошоқ) мебошанд, ки барои он моддаи 289 Кодекси мазкур 

щавобгарк муқаррар намудааст ва цама гуна даромадцо аз ин молу мулк, ба 

истиснои молу мулк ва даромадцо аз он, ки бонд ба социби қонунк 

баргардонида шаванд; 

б) маблағцои пулк, арзишцо ва дигар молу мулке, ки ба онцо молу 

мулки дар натищаи содир намудани ақаллан як щинояти бо моддацои дар 

банди а) қисми мазкур пешбинигардида бадастовардашуда ва даромадцо аз 

ин молу мулк қисман ж пурра табдил дода ж ба шакли дигар гардонида 

шудаанд; 

в) маблағцои пулк, арзишцо ва дигар молу мулке, ки барои 

маблағгузории терроризм, гурӯци муташаккил, воциди мусаллаци 

ғайриқонунк ва иттицоди щиноятк (ташкилоти щиноятк) истифода мешаванд 

ж пешбинк шудаанд; 

............... 

2) Агар молу мулки дар натищаи содир намудани щиноят 

бадастовардашуда ва (ж) даромадцо аз ин молу мулк ба молу мулки ба таври 

қонунк бадастомада цамроц карда шуда бошанд, он қисмати ин молу мулк 

мусодира мегардад, ки ба арзиши молу мулки цамроцкардашуда ва 

даромадцо аз он мувофиқ мебошад. 

3) Молу мулки дар қисмцои 1 ва 2 моддаи мазкур зикргардида, ки аз 

щониби шахси гунацгор ба дигар шахс (ташкилот) дода шудааст, дар он цолат 

мусодира мегардад, ки агар шахси ин молу мулкро қабулнамуда медонист ж 

бояд медонист, ки он дар натищаи царакатцои щиноятк ба даст оварда 

шудааст. 

4) Агар мусодираи ашжи муайян, ки ба молу мулки дар қисмцои 1-3 

моддаи мазкур зикргардида дохил мешавад, дар лацзаи қабули қарори суд 
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дар бораи мусодираи ин ашж бинобар истифодаи он, фурӯш ж бо сабаби 

дигар ғайриимкон бошад, суд дар бораи мусодираи маблағи пулие, ки ба 

арзиши ашжи мазкур мувофиқ аст, қарор қабул менамояд. 

5) Цангоми цалли масъалаи мусодираи молу мулк мутобиқи қисмцои 1-4 

моддаи мазкур, дар навбати аввал бояд масъалаи талофк гардидани зарари ба 

социби қонунк расонидашуда, цал карда шавад. 

6) Дар цолате, ки шахси гунацгор молу мулки дигарро, ки ба он ситониш 

метавонад татбиқ гардад, надошта бошад, он гоц зарари ба социби қонунк 

расонидашуда аз арзиши молу мулки дар қисмцои 1 ва 2 моддаи мазкур 

зикршуда талофк гардида, қисми боқимонда ба фоидаи давлат гузаронида 

мешавад. 

7) Молу мулке, ки барои мацкумшуда ж шахсони тацти сарпарастии ӯ 

қарордошта зарур аст, мувофиқи рӯйхати дар Кодекси ищрои щазои щиноятии 

Щумцурии Тощикистон пешбинигардида мусодира карда намешавад (Қонун 

№965 аз 13.06.2013). 

Моддаи 262. Қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда 

1) Анщом додани амалижти молиявк ж ацдцои дигар бо маблағцои пулк, 

коғазцои қиматнок ж молу мулки дигар, ки баръало даромадцои бо роци 

щиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади рӯйпӯш ва пинцон 

намудани саршашмаи ба даст овардани ин молу мулк ва ж мусоидат намудан 

ба цар гуна шахсе, ки дар содир намудани щинояти асоск иштирок намудааст, 

то ки ӯ тавонад аз щавобгарк барои кирдорцои содирнамудааш саркашк 

намояд, иншунин рӯйпeш ж пинцон кардани хусусияти аслк, мацалли 

щойгиршавк, тарзи ихтижрдорк, щойивазкунк, цуқуқ ба молу мулк ж 

мансубияти он, цамшунин ба даст овардан, социбк кардан, истифода бурдан ж 

ихтижрдории шунин молу мулк (Қонун №1028 аз 12.11.2013), 

- бо щарима ба андозаи аз дусаду панщоц то сесаду шасту панщ 

нишондицанда барои цисобцо ж мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати то ду сол 

бо мацрум кардан аз цуқуқи ишғоли мансабцои муайян ж  машғул шудан бо 

фаъолияти муайян ба цамин мӯцлат щазо дода мешавад (Қонун №966 аз 

13.06.2013). 

2) Цамин кирдор, агар: 

а) такроран; 

б) аз цониби гурӯци шахсон бо маслицати пешакк; 

в) аз щониби шахс бо истифода аз мақоми хизматк; 
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г) ба миқдори калон содир шуда бошад, бо мацрум сохтан аз озодк ба 

мӯцлати аз се то цафт сол бо мацрум кардан аз цуқуқи ишғоли мансабцои 

муайян ж машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯцлати то панщ сол щазо 

дода мешавад (Қонун №965 аз 13.06.2013). 

3) Кирдорцои пешбининамудаи қисмцои якум ж дуюми цамин модда, 

агар: 

а) аз щониби гурӯци муташаккил ж иттицоди щиноятк (ташкилоти 

щиноятк); 

б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошанд,  

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз панщ то цашт сол ва мацрум 

кардан аз цуқуқи ишғоли мансабцои муайян ж машғул шудан бо фаъолияти 

муайян ба мӯцлати то панщ сол щазо дода мешаванд (Қонун №965 аз 

13.06.2013). 

Эзоц: 1) Шахсе, ки дар қонунигардонии даромадцо иштирок кардааст, аз 

щавобгарии щиноятк барои цамин кирдор озод карда мешавад, агар ж пас аз содир 

намудани щиноят ихтижрк омада, ба гуноци худ иқрор шуда, ба ошкор намудани 

щиноят фаъолона мусоидат кунад ва (ж) ихтижран даромадцои бо роци щиноят 

бадастовардаашро супорида бошад. 

2) Тацти мафцуми ба миқдори калон дар моддаи мазкур андозаи 

даромадцои бо роци щиноят бадастовардае дар назар дошта шудааст, ки аз 

андозаи нишондицанда барои цисобцо ду цазор маротиба зиждтар мебошад. 

Ба миқдори махсусан калон андозаи маблағцои пулк ж арзиши молу мулке 

фацмида мешавад, ки аз андозаи нишондицанда барои цисобцо панщ цазор 

маротиба зиждтар мебошад (Қонун №966 аз 13.06.2013). 

3) банди 3) эзоц хорищ карда шуд (Қонун №966 аз 13.06.2013). 

3) Даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

– цама гуна молу мулке, ки бевосита ж бавосита дар натищаи содир 

намудани щиноят ба даст оварда шудаанд (Қонун №966 аз 13.06.2013). 

4) Агар даромадцои бо роци щиноят бадастоварда қисман ж пурра ба 

дигар молу мулк табдил дода шуда бошанд ж ба шакли дигар гардонида шуда 

бошанд, он гоц шунин молу мулк мусодира карда мешавад (Қонун №966 аз 

13.06.2013). 

5) Агар даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ба молу мулки аз 

саршашмацои қонунк гирифташуда цамроц карда шуда бошанд, он гоц бе 

расонидани зарар ба цар гуна ваколатцои марбут ба манъ ж цабси он қисми 
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молу мулк, ки ба арзиши даромадцои цамроцшуда мувофиқ меояд, мусодира 

карда мешавад (Қонун №966 аз 13.06.2013). 

6) Нисбат ба фоида ж дигар манфиатцое, ки аз даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда аз молу мулке, ки даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ба он табдил дода шудаанд ж ба шакли дигар гардонида 

шудаанд ж аз молу мулке, ки ба он даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

цамроц карда шудаанд, гирифта шудаанд, шорацои дар моддаи мазкур 

зикршуда бо цамон тарз ва даращае, ки нисбат ба даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда пешбинк шудаанд, татбиқ карда мешаванд (Қонун №966 аз 

13.06.2013). 

7) Маблағцои пулк, қоғазцои қиматнок ва дигар молу мулке, ки бо роци 

щиноят ба даст оварда шудаанд, иншунин фоида ж дигар манфиатцое, ки аз ин 

даромадцо ба даст оварда шудаанд, бо тартиби пешбининамудаи моддаи 78 

Кодекси мурофиавии щиноятии Щумцурии Тощикистон мусодира карда 

мешаванд (Қонун №966 аз 13.06.2013). 

8) Щавобгарии щиноятк бо моддаи мазкур новобаста аз ба щавобгарии 

щиноятк кашида шудани шахс аз рӯи щиноятцои асоск, ки дар натищаи онцо 

даромадцо бо роци щиноят ба даст оварда шудаанд, фаро мерасад (Қонун 

№965 аз 13.06.2013). 

9) Щиноятцои асоск 

- щиноятцои дар Кодекси мазкур пешбинишуда, ки пеш аз ҚД содир 

гардида, дар натищаи онцо даромадцо ба даст оварда шудаанд (Қонун №965 аз 

13.06.2013). 

Моддаи 179.2. Маблағгузории щиноятцои хусусияти террористидошта 

1) Бевосита ж бавосита пешницод намудан ж щамъ овардани воситацо бо 

мақсади пурра ж қисман истифодаи онцо ж бо дарки он, ки ин воситацо аз 

щониби террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) террористк ж бо мақсади 

таъминоти молиявии террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) террористк ж 

барои содир намудани щиноятцои дар моддацои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 

184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 

пешбининамудаи цамин Кодекс истифода мегарданд, цамшунин агар 

воситацои мазкур воқеан дар щиноятцои зикршуда истифода нагарданд, 

иншунин маблағгузории террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) 

террористи, цатто агар он бо акти (актцои) террористии мушаххас алоқаманд 

набошад, (Қонун №965 аз 13.06.2013., Қонун №966 аз 13.06.2013., Қонун №1028 

аз 12.11.2013), 
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- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз панщ то дац сол щазо дода 

мешавад (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013); 

2) Кирдорцое, ки дар қисми якуми цамин модда пешбинк гардидаанд, 

агар: 

а) такроран; 

б) аз щониби гурӯци шахсон ж гурӯци шахсон бо маслицати пешакк; 

в) аз щониби шахс бо истифода аз мақоми хизматк; (Қонун №808 аз 

16.04.2012); 

г) бо истифодаи даромадцои бо роци щиноят бадастовардаи 

қонунигардонидашуда (расмикунонидашуда) содир шуда бошанд, (Қонун 

№808 аз 16.04.2012) 

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз дац то понздац сол щазо дода 

мешаванд (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013); 

3) Кирдорцое, ки дар қисмцои якум ж дуюми цамин модда пешбинк 

гардидаанд, агар: 

а) аз щониби гурӯци муташаккил; 

б) дар холати ретсидиви махсусан хавфнок содир шуда бошанд,  

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз понздац то бист сол щазо дода 

мешаванд (Қонун №808 аз 16.04.2012., Қонун №965 аз 13.06.2013). 

Эзоц: Зери мафцуми «воситацо» дар моддаи мазкур активцои цама навъ, 

ламсшаванда ж ламснашаванда, манқул ж ғайриманқул, новобаста ба тарзи ба даст 

овардани онцо, цамшунин цущщатцои цуқуқк ва ж санадцо дар цама гуна шакл, аз он 

щумла электронк ва рақамк, ки цуқуқро ба шунин активцо ва ж иштирок дар онцоро 

тасдиқ менамоянд, иншунин кредитцои бонкк, шекцои сафарк, шекцои бонкк, 

интиқолоти поштавк, сацмияцо, қоғазцои қиматнок, облигатсияцо, векселцо, 

аккредитивцо ва ғайрацо фацмида мешаванд (Қонун №386 аз 18.06.2008). 

Моддаи 401. Зархаридк 

1) щалб, таълим, маблағгузорк ж таъминоти дигари моддии зархаридон, 

иншунин истифодаи онцо дар задухӯрди мусаллацона ж амалижти щангк, 

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз панщ то дувоздац сол щазо дода 

мешавад. 

2) Цамин кирдоре, ки шахс бо истифода аз мақоми хизматк ж нисбати 

ноболиғ содир намудааст, 

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз цафт то понздац сол щазо дода 

мешавад (Қонун №965 аз 13.06.2013). 
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3) Иштироки зархарид дар задухӯрди мусаллацона ж амалижти щангк, бо 

мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз дувоздац то бист сол щазо дода мешавад. 

Эзоҳ: Шахсе зархарид эътироф карда мешавад, ки махсус щалб гардида, бо 

мақсади гирифтани подоши моддк амал мекунад, шацрванди давлате намебошад, 

ки дар задухӯрдцои муссалоцона ж амалижти щангк иштирок мекунад, дар цудуди он 

сукунати доимк надорад, ба цайати шахсии қуввацои мусаллаци давлате, ки дар 

цолати щанг қарор дорад, шомил намебошад ва барои ищрои вазифацои расмк дар 

цайати қуввацои мусаллац аз щониби давлати дигар фиристода нашудааст (Қонун 

№35 аз 15.07.2004). 

Моддаи 401.1. Щалб ва иштироки ғайриқонунии шацрвандони Щумцурии 

Тощикистон ва шахсони бешацрванд дар воциди мусаллац, задухӯрди 

мусаллацона ж амалижти щангк дар қаламрави дигар давлатцо  

Щалби ғайриқонунии шацрвандони Щумцурии Тощикистон ва шахсони 

бешацрванди доимо дар Щумцурии Тощикистон истиқоматкунанда барои 

иштирок дар воциди мусаллац, задухӯрди мусаллацона ж амалижти щангк дар 

цудуди дигар давлатцо, иншунин иштироки ғайриқонунии шацрвандони 

Щумцурии Тощикистон ва шахсони бешацрванди доимо дар Щумцурии 

Тощикистон истиқоматкунанда дар воциди мусаллац, задухӯрди мусаллацона ж 

амалижти щангк дар цудуди дигар давлатцо, 

- бо мацрум сохтан аз озодк ба мӯцлати аз дувоздац то бист сол щазо дода 

мешавад (Қонун №1088 аз 26.07.14с.). 

Эзоц: Шахсе, ки ихтижрк аз иштироки ғайриrонунк дар воциди мусаллац, 

задухӯрди мусаллацона ж амалижти щангк дар цудуди дигар давлатцо то қатъ 

гардидани фаъолияти воциди мусаллац, анщом жфтани задухӯрди мусаллацона ж 

амалижти щангк даст мекашад, агар дар кирдори e аломатцои таркиби щинояти 

дигар мавщуд набошанд, аз щавобгарии щиноятк озод карда мешавад. (Қонун №1176 аз 

18.03.15с.) 
 

Иқтибос аз Кодекси цуқуқвайрокунии маъмурии 

Ҷумцурии Тощикистон 
 

(аз 21.05.1998) 
 

Моддаи 527.1. Риоя накардани талаботи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

Риоя накардани талаботи қонунгузории Щумцурии Тощикистон дар 

бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

108639.htm
108639.htm
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щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, цангоми набудани 

аломатцои щиноят, 

- ба шахсони мансабдор аз панщоц то сад, ба социбкорони инфиродк аз 

сад то дусад ва ба шахсони цуқуқк аз дусад то панщсад нишондицанда барои 

цисобцо бо мусодираи ашжи цуқуқвайронкунии маъмурк щарима таъйин 

карда мешавад (Қонун №1068 аз 14.03.2014). 
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Банди 5. Санадцои зерқонунии ҶТ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Дар Вазорати адлияи 

Щумцурии Тощикистон 

тацти №726 аз “20” январи с. 2014 

“ба қайд гирифта шудааст” 

Бо Қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

тацти №305 аз “20“ декабри с. 2013 

“тасдиқ шудааст” 

 

Дастурамали №200 

"Дар бораи муайян ва санщидани шахсияти муштарк ва молик - 

бенефитсиар" 
 

Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санщидани шахсияти муштарк 

ва молик - бенефитсиар" (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи банди 6 қисми 2 

моддаи 5 Қонуни Щумцурии Тощикистон "Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм" (минбаъд - Қонун ) тация шуда, тартиби аз шониби 

ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, муайян ва санщидани шахсияти муштарк ва молик-

бенефитсиарро муқаррар менамояд. 
 

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ УМУМК 
 

1. Мафцумцои асосие, ки дар Дастурамали мазкур истифода мешаванд:  

- молик- бенефитсиар - шахси воқек ж якшанд шахсони воқек, ки дар 

ницояти кор бевосита ж бавосита цуқуқи моликият доранд, (социби зижда аз 25 

фоизи иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарк ж миқдори умумии 

сацмияцои муштарк бо цуқуқи овоз) мебошанд ж муштарк ва/ж шахсеро, ки ба 

манфиати онцо ацд/амалижт анщом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд. 

Ба ин мафцум иншунин шахсоне дохил мешаванд, ки дар ницояти кор воқеан 

шахси цуқуқиро назорат мекунанд;  

- назорати дохилк - фаъолияти ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк барои ошкор кардани амалижти (кӯшиши анщом додани 

ацди шубцаноки) цатман назоратшаванда ва дигар амалижт бо маблағцои 

пулк ва молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм амалижт анщом 

медицанд;  

- амалижт (ацд) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк - амалцои 

шахсони воқек ва цуқуқк, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ж қатъ 
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намудани цуқуқу уцдадорицои гражданк нисбат ба маблағцои пулк ж дигар 

молу мулк равона гардидааст;  

- ацд ва амалижти шубцанок - ацд ва амалижт (кӯшиши анщом додани 

ацд ва амалижт) бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк, ки мутобиқи цамин 

Дастурамал цамшун ацд ва амалижти шубцанок муайян ва фецристи аломатцои 

онцо аз тарафи мақоми ваколатдор тасдиқ шудааст;  

2. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижтцоро 

татбиқ менамоянд (минбаъд - ташкилотцо), бояд барои муайян ва санщиши 

муштарк (минбаъд - санщиши лозимк) мустақилона дар цолатцои зерин 

шорацо андешанд:  

а) цангоми ба роц мондани муносибатцои корк(расмк);  

б) цангоми гузаронидани цар гуна ацд ва амалижти якдафъаина ба 

маблағи баробар ба 1750 нишондицанда барои цисобцо ж зижда аз он ж 

баробар ба маблағи асъори хорищии цамарзиши 1 750 нишондицанда барои 

цисобцо ж зижда аз он мебошад;  

в) цангоми гумонбар донистани муштарк дар қонунигардонии 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ж маблағгузории фаъолияти 

террористк;  

г) дар цолати шубца доштани шахси пешницодкунандаи маълумот ба 

дурустк ва мутобиқати маълумоте, ки пештар дар бораи муштарк гирифта 

шудааст.  

3. Ба тадбирцои гузаронидани санщиши лозимии муштарк, ки 

ташкилотцо анщом медицанд, инцо дохил мешаванд:  

а) муайян ва санщида баромадани шахсияти муштарк;  

б) муайян намудан ва санщидани шахсияти молик - бенефитсиар;  

в) дастрас намудани иттилоот дар бораи мақсад ва хусусияти 

муносибатцои кории (расмии) пешбинишуда;  

г) ба таври доимк санщида баромадани муносибатцои корк ва омӯзиши 

амиқи амалижтцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк дар доираи ин 

муносибатцо анщом дода мешаванд, барои таъмин кардани мутобиқати 

амалижтцои ищрошаванда ба маълумоти пешницодкардаи ташкилот дар 

бораи ин муштарк, фаъолияти у ва хусусияти хавфцо, аз щумла дар цолати 

зарур шуморидан, маълумот дар бораи саршашмаи маблағцо;  

д) мутобиқи зербандцои а) ва в) ин банд шахсони ваколатдори 

ташкилотцо уцдадоранд, ки маълумотцои лозимии муштарижни мавщударо 
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дар асоси моцияти амалижт ва хавф анщом дода, камаш соле як маротиба ж 

мунтазам маълумоти дар бораи муштарк мавщудбударо нав намоянд.  

31.Ташкилотцо цангоми гузаронидани амалижтцои якдафъаина санщиши 

дахлдори муштариро дар асоси маълумотцои замимаи 1 ва 2 Дастурамали 

мазкур гузаронида, хусусиятцои корк ва фаъолияти онцоро тибқи талаботи 

Замимаи 4 Дастурамали мазкур бояд омузанд.  

4. Ташкилотцо уцдадоранд шахсонеро, ки бо мақсади  ба роц мондани 

муносибатцои дарозмуддат барои хизматрасонк қабул карда мешаванд ва 

шахсонеро, ки ба онцо хизмат мерасонанд, ж бо онцо бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк амалижт (ацд) татбиқ менамоянд, новобаста аз намуд, 

хусусият ва цащми хизматрасонкж амалижти (ацди) ищрошаванда, ба истиснои 

цолатцои пешбиникардаи бандцои 34, 35 ва 36 цамин Дастурамал, муайян 

намоянд.  

Роцбарияти ташкилот, мақомоти идоракунк ва кормадони он, набояд 

муштариро дар цолате, ки маълумот дар бораи онцо ба мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм хабар дода мешавад, огоц намоянд. 

Дар цолате, ки ташкилот натавонад талаботи санщиши зарурии 

муштариро ба таври шоиста анщом дицад, вай уцдадор аст:  

- суратцисоб накушояд, муносибати корк барқарор накунад ва амалижт 

анщом надицад, ж муносибатцои кориро қатъ намояд;  

- зарурати фиристодани маълумотро оид ба ацд/амалижти шубцанок 

(МАШ) нисбат ба муштарк барраск намояд.  

Дар цолатцое, ки дар хусуси қонунигардонии (расмикунонии) маблағцо ж 

маблағгузории терроризм шубца пайдо шавад ва онцо ба таври асоснок бовар 

дошта бошанд, ки анщом додани раванди санщиши зарурии муштарк ба 

ифшо кардани иттилоот ба муштарк оварда мерасонад, ташкилот метавонад 

санщиши зарурии муштариро нагузаронад ва маълумотро оид ба 

ацд/амалижти шубцанок (МАШ) ба мақомоти ваколатдор пешницод намояд.  

5. Агар аз номи шахси цуқуқк ж воқек намояндаи у амал намояд, он гоц 

ташкилотцо уцдадоранд аз намоянда маълумотцои заруриро доир ба 

муносибатцои қисмцои муайяни санщиши лозимии муштарк гирифта, яъне 

шахсияти намоянда ва ваколатцои уро муайян намоянд.  

6. Ташкилотцо барои гузаронидан ва муайян намудани шахсияти молик - 

бенефитсиарро цангоми гузаронидани амалижтцо (ацдцо) дар асоси 
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шартномаи намояндагк, шартномацои супориш, подош ва идоракунии ба 

боравк асосжфта ва дигар цущщатцо бояд муқаррар намоянд.  

7. Дар рафти санщиши лозимии шахсони цуқуқк ташкилотцо уцдадоранд 

барои муайян кардани шахси воқек - социби цақиқии муштарк, ки дар 

цақиқат социбмулк ба цисоб меравад ж муштариро идора менамояд, бо роци 

омузиши сохтори моликият ва идоракунии муштарк, иншунин муассисони 

(сацмиядорони, иштирокшижни) муштарк, тадбирцои асоснок ва дастрас 

андешанд.  

8. Агар муштарк ж социби цақиқии муштарк щамъияти саццомк бошад, 

ки нисбат ба он талаботи қонунгузорк оид ба ифшои маълумот, сохтор ва 

шакли моликият татбиқ гардад, яъне сацмдорон (иштирокшижн) аз тарафи 

мақоми ваколатдор ба қайд гирифта шаванд, он гоц муқаррар ва тасдиқ 

намудани шахсияти муассисон (сацмиядорон, иштирокшижн) метавонад талаб 

карда нашавад.  

9. Талабот оид ба муқаррар ва муайян кардани шахсияти молик- 

бенефитсиар дар цамон цолат ищрошуда цисоб мешавад, ки агар ташкилотцо 

дар асоси маълумотцои дахлдор, аз щумла маълумотцои дар Замимаи 1 цамин 

Дастурамал зикршуда бо андешидани тадбирцои асосноку дастрас, муқаррар 

ва муайян намудани шахсияти молик- бенефитсиарро тасдиқ карда тавонанд.  

10. Ташкилотцо тартиби муайян ва тацқиқ кардани шахсияти муштарк ва 

молик-бенефитсиарро бояд дар доираи қоидацои назорати дохилк тация ва 

тасдиқ намоянд. Тартиби мазкур бояд қоидацои муайян кардан, санщиши 

муштарижн, муқаррар ва муайян кардани молик - бенефитсиар, аз он щумла 

тартиби бацо додани даращаи хавфи амалижтгузаронии муштарк бо мақсади  

қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ж маблағгузории 

терроризм ва асоси бацо додани шунин хавфро бояд фаро гирад.  

11. Тартиби санщиш ва муайян кардани шахсият иншунин метавонад 

муқаррароти дигареро, ки бо салоцдиди ташкилотцо дохил карда мешаванд, 

дар бар гирад.  

12. Ташкилотцои карзие, ки барои амалк намудани фаъолият аз 

мақомоти салоциятдор ищозатнома мегиранд, дар фаъолияти худ ба таври 

илова боз тартиби муайян ва тасдиқ кардани шахсияти муштарк ва молик- 

бенефитсиарро, ки мақоми салоциятдор муқаррар кардааст, истифода 

менамоянд.  
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БОБИ 2. ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ШАХСИЯТИ МУШТАРТК 

ВА МОЛИК - БЕНЕФИТСИАР 
 

13. Бо мақсади муайян намудани шахсияти муштарк ва молик- 

бенефитсиар ташкилотцо маълумот ва цущщатцои дар замимаи 2 цамин 

Дастурамал пешбинишуда ва иншунин дигар маълумоту цущщатцои заруриро, 

ки барои анщом додани амалижтцо (ацдцо) асос мебошанд, щамъоварк 

менамоянд.  

14. Кормандони воцидцои сохторцои ташкилотцое, ки дар гузаронидани 

амалижт (ацд) иштирок мекунанд ва ба муштарижн хизмат мерасонанд, 

вазифадоранд цангоми гузаронидани амалижт (ацд) аз манбацои дигари 

иловагии (жридицандаи) иттилоот, ки ба онцо дар асоси Қонун дастрас 

мебошанд, низ истифода бурда, шахсияти муштарк ва молик-бенефитсиарро 

муқаррар ва муайян кунанд.  

Ташкилотцо бояд гирандаи подоши суғуртаро аз рӯй суғуртаномаи цажт 

ба сифати омили муцими хавф цангоми цалли масъалаи татбиқи тадбирцои 

густурдаи санщиши зарурии муштариро гузаронанд. Агар ташкилот муайян 

кунад, ки манфиатгиранда (шахси цуқуқк ж воқек) дорои хавфи баланд аст, 

бояд цатман шорацои густурда татбиқ гарданд ва ин шорацо бояд тадбирцои 

оқилонаро оид ба муайян ва тасдиқи шахсияти молик-бенефитсиари 

манфиатгиранда дар лацзаи пардохт бо тартиби муқарраркардаи Қонуни 

Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом» дар бар гиранд;  

Ташкилотцо бояд дар он що ки хавфи баланди қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом мавщуд аст, 

тадбирцои густурдаи санщиши лозимии муштариро истифода намоянд.  

15. Цамаи цущщатцои барои муайян кардани муштарк ва шахсияти молик- 

бенефитсиар истифодашаванда бояд дар таърихи пешницод шуданашон 

эътиборнок бошанд. Цущщатцое, ки пурра ж қисман ба забони хорищк тация 

шудаанд, бояд аз тарафи муштарк бо тарщумаи тасдиқшуда ба забони 

давлатк ба ташкилот пешницод гарданд.  

16. Цущщатцое, ки мақомоти давлатии кишварцои хорищк бо тасдиқи 

мақоми шахсони цуқуқк - ғайрирезидентцо ирсол менамоянд, аз тарафи 

ташкилотцо дар сурате қабул карда мешаванд, ки агар онцо бо тартиби 
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муқарраргардида расмк гардонида шуда бошанд (ин цущщатцо дар цолате 

бидуни расмикунонк пешницод карда мешаванд, ки агар инро шартномацои 

байналмилалии аз щониби Щумцурии Тощикистон имзошуда пешбинк 

намояд).  

17.Муштарижни ташкилотцо цамаи цущщатцоро бояд дар нусхаи асл ж 

нусхаи ба таври дахлдор тасдиқшуда пешницод намоянд. Агар ба муайян 

кардани муштарк ва шахсияти молик- бенефитсиар танцо як қисми цущщат 

дахл дошта бошад, он гоц мумкин аст иқтибоси тасдиқшудаи он пешницод 

гардад.  

18. Дар цолати пешницод шудани нусхаи цущщатцо ташкилот цуқуқ дорад, 

ки нусхаи асли онцоро барои шиносок ва бо дурустии расмиятдарорк талаб 

намояд.  

19. Барои муайян намудани муштарк, муқаррар ва мушаххас кардани 

шахсияти молик-бенефитсиар ташкилотцо аз пурсишнома (шамъоварии 

маълумот тариқи пурсиш) истифода мебаранд. Маълумот дар бораи 

муштарк ва молик-бенефитсиар, ки дар натищаи муайянсозии онцо гирифта 

шудааст, дар пурсишномаи муштарк, ки дар Замимаи 3 цамин Дастурамал 

пешбинк шудааст тация карда мешавад. Пурсишномаи муштарк метавонад 

дар шакли қоғазк ж электронк пур карда шавад. Шакли электронии 

пурсишномаи муштарк цангоми ба шакли шопк гардондан бо имзои 

корманди ваколатдор, ки маълумотро пешницод кардааст, тасдиқ карда 

мешавад. Талаботи камтарин ба пурсишнома аз тарафи мақоми ваколатдор 

бо назардошти хусусиятцои фаъолияти ташкилотцо муқаррар карда 

мешавад. Пурсишномаи муштарк аз тарафи ташкилотцо на камтар аз 5 сол аз 

рӯзи қатъ шудани муносибат бо муштарк нигоц дошта мешавад.  

20. Бо салоцдиди ташкилот ба пурсишномаи муштарк иншунин 

метавонад маълумоти дигар низ ворид карда шавад. Дар цолати дигар 

шудани маълумоти пурсишнома ва (ж) маълумот дар бораи молик-

бенефитсиар, муштарк уцдадор аст, ки маълумоти навшуда ва цущщатцоро на 

дертар аз 1 моц аз рӯзи тағйир жфтани маълумот ба ташкилотцо пешницод 

намояд.  

21. Ташкилотцо маълумоти наверо, ки аз муштарк гирифтаанд, бояд дар 

рӯзи қабули он ба пурсишнома ворид кунанд.  

22. Маълумоте, ки дар пурсишномаи муштарк қайд мегардад, метавонад 

дар манбаи маълумоти электронии ташкилотцо нигоц дошта шавад. 
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Кормандони масъули ташкилотцо барои муайян кардани шахсияти муштарк 

ва молик-бенефитсиар, иншунин хадамоти назорати дохилк барои санщиши 

маълумот дар бораи муштарк ва молик-бенефитсиар бояд имконияти 

доимии истифодабарк дошта бошад.  

23. Ташкилотцо цуқуқ доранд муайянсозии такрории муштарк ва 

шахсияти молик-бенефитсиарро анщом надицанд, агар ин гуна муштарк ва 

молик- бенефитсиар пештар аз тарафи ташкилотцои дигар муайян шуда 

бошад, ж мутобиқи Қонун ва ин Дастурамал ба маълумоти мавщуда дар бораи 

ин муштарк ва шахсияти молик-бенефитсиар дастрасии фаврк ба таври 

доимк таъмин бошад.  

24. Ташкилотцо вазифадоранд:  

- дар цолати пайдо шудани шубца ба дурустии маълумоте, ки пештар дар 

натищаи муайян кардани муштарк гирифта шуда буд, муайянсозии такрории 

муштарк ва шахсияти молик-бенефитсиарро анщом дицанд;  

- маълумотцоро дар бораи иштироки муштарк ва молик-бенефитсиар 

дар фаъолияти террористк санщида бароянд. Маълумотцои номбурда дар 

"Фецристи шахсони цуқуқк ва воқек, ки дар бораи онцо оиди даст доштан дар 

амалцои террористк маълумот мавщуд аст", нигоц дошта мешаванд. Фецристи 

мазкурро мақоми ваколатдор тартиб медицад.  

Ташкилотцо вазифадоранд амалцои зеринро ищро намоянд:  

- мониторинги мунтазами муносибатцои кориро бо муштарижн оид ба 

баррасии цущщатцо, маълумоту иттилооти марбута барои бовар кардан ба он 

ки онцо навшуда ва қобили қабул мебошанд, гузаронанд;  

- мониторинги фаъолияти муштариро (аз щумла цисоббаробаркуницои 

нақдк ва ғайринақдиро) гузаронанд, то бовар цосил карда шавад, ки онцо ба 

хусусияти фаъолияти муштарк, самти хавфи муштарк ва саршашмаи 

маблағцо мувофиқат мекунанд;  

- оид ба ошкор кардани амалижти мураккаб, тарццои калон ж 

ғайримаъмули ацдцо, ки мақсади  равшани иқтисодк ж қонунк надоранд ва 

метавонанд ба қонунигардонии (расмикунонии) даромацои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм далолат кунанд, шорацо андешанд.  

25. Ташкилотцо цангоми қабули хизматрасонкба муштарижн ва шахсони 

сижсии бонуфуз, илова ба санщиши лозимии муштарижн, ки дар боло 

пешбинк шудаанд, шунин корцоро анщом медицанд:  
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а) барои муайян намудани шахсони сижсии бонуфуз аз байни шахсони 

воқеие, ки ба онцо хизмат расонида мешавад ж барои хизматрасонкқабул 

карда мешаванд, шорацои асоснок ва дастрас меандешанд;  

б) шахсони сижсии бонуфузро танцо дар асоси ищозати хаттии роцбар ж 

муовини роцбари ташкилот, иншунин роцбар ж муовини роцбари шуъбаи 

масъули ташкилот, ки ба вай ваколатцои дахлдор дода шудааст, барои 

хизматрасонк қабул менамоянд;  

в) дар цолати ошкор намудани манбаи пайдоиши маблағцои пулк ва 

дигар молу мулки шахсони сижсии бонуфуз шорацои асоснок ва имконпазир 

меандешанд;  

г) маълумотеро, ки оид ба шахсони сижсии бонуфуз дар ихтижр доранд, 

мунтазам нав менамоянд;  

д) ба амалижт бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк, ки дар ташкилот аз 

шониби шахсони сижсии бонуфуз, хешовандони наздики онцо (зан (шавцар), 

фарзандон, падару модар, бародарон, хоцарон, иншунин падару модар, 

бародарон, хоцарон ва фарзандони зан (шавцар), кудоцо, иншунин дигар 

шахсоне, ки бо шахси ба ищрои вазифацои давлатк ваколатдор ж шахси ба он 

баробар кардашуда якшоя зиндагк карда, хощагии умумк мебаранд, шахсони 

ба фарзандхонк қабулкарда ва фарзандхондцо) ж аз номи ин шахсон анщом 

дода мешаванд, таващщуци хос зоцир намоянд.  

26. Ташкилотцо хавфро аз рӯи даращаи баланд ва паст бо назардошти 

талаботи цамин Дастурамал ва тавсияцои муқарраркардаи мақоми 

ваколатдор бацо медицанд.  

27. Ташкилотцо иншунин метавонанд меъжрцои иловагии бацогузории 

даращаи хавфро истифода намоянд.  

28. Ташкилотцо маълумотцоеро, ки дар натищаи муайян кардани 

шахсияти муштарк ва молик-бенефитсиар гирифтаанд, уцдадоранд дар 

сурати баланд будани даращаи хавф на камтар аз як маротиба дар як сол ва 

дар дигар цолатцо на камтар аз як маротиба дар се сол нав кунанд. Онцо 

иншунин даращаи хавфро цангоми дигар шудани маълумоти 

мушаххаскунанда ж тағйир жфтани даращаи хавф ж дар цолатцои зерин бояд 

бознигарк кунанд:  

- агар нисбати муштарк, молик-бенефитсиар ж амалижти (ацди) онцо 

шубца пайдо шавад, ки бо қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда  ё маблағгузории терроризм алоқамандк доранд;  
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- агар амалижт (ацд) хусусияти номаълум ж ғайримуқаррарк дошта, аз 

набудани мазмуни равшани иқтисодк ж мақсади  қонунк шацодат дицад ж 

анщом додани шунин амалижт (ацд) аз он гувоцк дицад, ки мақсади  

гузаронидани он саркашк аз риояи талаботи Қонун мебошад.  

29. Ташкилотцо иншунин метавонанд даращаи хавфро бознигарк карда, 

маълумотцоеро, ки дар натищаи муайян намудани шахсияти муштарк ва 

молик- бенефитсиар гирифтаанд, нав кунанд, аз тарафи ташкилотцо дар 

дигар цолатцо ин корро аз руи тартиб ва муцлати муқарраркарда анщом 

дицанд. 
 

БОБИ 3. ДАРАЧДИ ХАВФИ БАЛАНД ВА ТАРТИБИ МУАЙЯН 

НАМУДАНИ ОН 
 

30. Ба даращаи хавфи баланд шахсон, цолатцо ж объектцои зерин дохил 

мешаванд:  

а) шахси цуқуқк, ки дар кишварцо ва минтақацои оффшорк ба қайд 

гирифта шудааст (фаъолият мекунад) ж муштарк- шахси воқеие, ки дар 

кишварцо ва минтақацои оффшорк зиндагк мекунад;  

б) муштарк - ғайрирезидент ;  

в) фаъолияти бонкии хусуск;  

г) шахсони цуқуқк ж муссисацо, ки бо мақсади  нигацдории амволи хусуск 

дар шакли идорасозии ба боравк асосжфта (траст) ташкил шудаанд;  

д) робитаю муносибати корк ж амалижти якдафъаина бо давлатцое 

(минтақацое), ки дар онщо талаботи байналмилалии муқовимат ба 

расмикунонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм (мутобиқи фецристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ж 

ташкилотцои байналмилалк) ба таври зарурк истифода намешавад, иншунин 

бо кишварцое, ки нисбати онцо Созмони Милали Муттацид тацрим эълон 

кардааст;  

е) истиқомат кардани (будубоши) муштарк дар давлатцое (минтақацое), 

ки дар зербанди д) цамин банд зикр шудаанд;  

ж) ташкилотцои хайрия ва ғайритищоратк;  

з) коғазцои қиматноки тақдимкунанда (аз щумла, шекцои тақдимкунанда), 

ки дар рафти муносибатцои корк гардиш мекунанд ж худ воситаи амалижти 

якдафъаина мебошанд;  
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и) дар цолати пайдо шудани шубца ба дурустк ва мутобиқати маълумоти 

муайянкунанда, ки пештар гирифта шудааст, аз щумла дар бораи мавщудияти 

молик-бенефитсиар ва дурустии маълумотцо дар бораи вай;  

к) дар цолати маълум гардидани он, ки ба роц мондани муносибати 

коркбо муштарк ж гузаронидани амалижт (ацд) аз тарафи ташкилотцои дигар 

рад шуда бошад;  

л) дар цолатцое, ки муштарк муомилоти калонро бо пули нақд, 

муносибати корк ж амалижти якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдк 

анщом медицад;  

м) муштарижне, ки тариқи суратцисобцои онцо ба ташкилотцои 

молиявии гуногун мунтазам ва беасос маблағ интиқол мегардад;  

н) бо шахсони дорои нуфузи сижск, бо аъзои оилаи онцо ва шахсони бо 

онцо вобаста муносибатцои корк ж амалижти (ацди) якдафъаина анщом 

медицанд;  

о) пешницоди хизматрасоницои бонкк ба шумораи мацдуди муштарижни 

гуруци махсус; 

п) тасдиқи муносибати корк бидуни алоқаи мустақим ж анщом додани 

амалижти якдафъаина тариқи электронк ж тариқи муросилот (муносибат 

бидуни алоқаи мустақим);  

р) муносибати корк ж амалижти (ацди) якдафъаина тариқи суратцисоб ж 

бо тарзе, ки тавассути он шаш моци охир ягон амалижт (ацд) гузаронида 

нашудааст;  

с) амалижт тариқи муносибатцои муросилотии бонкк;  

т) қарздицк ба муштарк, дар цолате, ки қарз бо щалбнамоии пасандоз дар 

цамин бонк таъмин карда шавад.  

31. Ташкилотцо мутобиқи санадцои цуқуқии дохилк иншунин метавонанд 

дараща ва талаботи дигарро нисбат ба хавфцои баланд пешбинк намоянд.  

32. Барои муайян намудани даращаи хавфи баланд имкон дорад иншунин 

цолатцои зерин ба назар гирифта шаванд:  

а) агар муштарк шацрванд ж резиденти Щумцурии Тощикистон набошад ж 

шацрвандии цозира ж гузаштаи у, ж резидентии у аз нуқтаи назари муқовимат 

ба расмикунонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм хавфи баландро дар назар дошта тавонад;  
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б) агар дар гузашта муштарк ба муносибати корк ж амалижте (ацде) щалб 

шуда бошад, ки он аз нуқтаи назари муқовимат ба расмикунонии пул ва 

маблағгузории терроризм шубцанок ба цисоб равад;  

в) агар суратцисобцо, маблағцо ж нуфузи шахси цуқуқк бо мақсади  

муомилоти (гардиши) дороицои шахси воқек истифода бурда шаванд;  

г) агар сохтор ва идорасозии шахси цуқуқк беасос мураккаб шуда бошад;  

д) агар ошкор кардани иштирокшижни шахси цуқуқк мушкил ж номумкин 

бошад;  

е) агар муштарк - шахси цуқуқк коғазцои қиматноки тақдимкунанда 

нашр намояд.  

33. Мавщудияти гуруци хавфи баланд дар вақти омузиши амиқи муштарк 

муайян карда мешавад. Ташкилотцо бо мақсади  маълум намудан ва бацо 

додани даращаи баланди хавф инцоро муқоиса мекунанд:  

а) маълумоте, ки шахсияти муштариро муайяну мушаххас мекунад;  

б) сифатцои кории муштарк;  

в) муносибатцои кории муштарк;  

г) хусусият ва мақсади  амалижти якдафъаинаи муштарк;  

д) маълумотцое, ки аз манбацои дастрас гирифта шудаанд;  

е) цолатцои дигар.  

34. Цангоми ба роц мондани муносибатцои коркж бастани ацд бидуни 

алоқаи мустақим ташкилот цадди ақал шорацои иловагии зеринро амалк 

менамояд:  

а) цисоббаробаркуницоро танцо тариқи ғайринақдк амалк менамояд, ба 

ғайр аз пардохтцои нақдк, ки тариқи терминалцо ва банкоматцо анщом дода 

мешаванд;  

б) цущщатцои иловагк, ба монанди шартномацо, расидхати пардохт ж 

цущщатцои дигари тасдиқкунандаро талаб мекунад.  

35. Барои муайян кардани нуфузи сижсии шахс ташкилот метавонад 

амалцои зеринро анщом дицад: 

а) аз муштарижни эцтимолк маълумот талаб менамояд ж дар бораи 

хусусияти фаъолияти муштарижн ва шахсони бо онцо вобаста маълумот 

дастрас мекунад;  

б) аз манбаи маълумоти пулакк маълумоти дастраси умумро омухта, дар 

бораи шахсони дорои нуфузи сижск маълумот мегирад (WoҚld-check 

(пойгоццои байналмилалии маълумотии пулакк ва саршашмацои муътамад, 
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ки дар он маълумотцои муфассал оид ба шахсони сижсии мансабдор, 

террористон, щиноят корон, гуруццои экстримистк, террористк ва аъзожни 

онцо мацфуз мебошад) ва цоказо).  
 

БОБИ 4. ДАРАЧАИ ХАВФИ ПАСТ 
 

36. Ба даращаи хавфи паст шахсон, цолатцо ж объектцои зерин дохил 

мешаванд:  

а) мақомоти давлатк;  

б) мақомоти худидоракунии мацаллк;  

в) ташкилотцои таъсисдодаи давлат;  

г) маблағцое, ки ба бушети мутациди давлатии Щумцурии Тощикистон 

ворид мешаванд;  

д) пардохтцо барои хизматрасонии щамъиятк.  

е) ташкилотцое, ки аз нуқтаи назари муқовимат ба расмикунонии 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм тацти 

назорат мебошанд.  
 

БОБИ 5. ХУСУСИЯТЦОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ШАХСИЯТИ 

МУШТАРК ВА МОЛИК - БЕНЕФИТСИАР ЦАНГОМИ АНҶОМ ДОДАНИ 

НАМУДЦОИ АЛОЦИДАИ АМАЛИЖТ (АЦД) 
 

37. Муайян кардани шахси воқек дар асоси цущщатцои тасдиқкунандаи 

шахсият дар цолатцои зерин сурат мегирад:  

- интиқоли маблағцои пулк бо супориши шахсони воқек бе кушодани 

суратцисобцои бонкк;  

- амалижти (ацд) мубодилаи пули нақди миллк ж асъори хорищк бо 

шахсони воқек, амалижти нақдгардонии шекцое (аз щумла шекцои сафарк), ки 

арзиши номиналиашон бо асъори хорищк нишон дода шудааст.  

38. Муайянсозии шахси воқек маълум кардани ному насаб ва номи падар 

(агар қонун ж одатцои миллк шизи дигаре муқаррар накарда бошад), 

мушаххасоти цущщати тасдиқкунандаи шахсияти муштариро пешбинк 

менамояд.  

39. Муайянсозии шахси воқек, ки дар банди 38 цамин Дастурамал 

пешбинк шудааст, танцо дар цолати мавщуд будани шартцои зерин (дар як 

вақт) сурат мегирад:  

- мутобиқи моддаи 6 Қонун назорати цатмии амалижт (ацд) лозим нест;  
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- ному насаб ва номи падар, иншунин дигар маълумот дар бораи шахси 

воқек бо маълумоти дар номгуи шахсони цуқуқк ва воқек зикршуда, ки аз 

хусуси иштироки онцо дар фаъолияти террористк (маблағгузории 

терроризм) дарак медицад, мутобиқат накунад;  

- агар нисбати алоқаманд будани муштарк ж амалижт (ацд) бо 

қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм дар ташкилотцо шубҳае пайдо нашавад;  

- агар амалижт (ацд) хусусияти номаълум ж ғайримуқаррарк надошта 

бошад ва аз мазмуни равшани иқтисодк ж мақсади  аниқи қонунк доштани он 

дарак дицад ва анщом додани ин гуна амалижт ба он асос шуда натавонад, ки 

мақсади  он саркашк аз риояи талаботи Қонун мебошад.  

40. Цангоми анщом додани амалижт (ацд) воситацои пулк дар шакли 

нақдк боистифодаи ташцизоти барномавк-техникк, хазинадорони электронк, 

банкоматцо ва дигар воситацои барномавк-техникк (ба истиснои амалижт бо 

истифодаи кортцои пардохт), муайян кардани шахсияти муштарк ва молик- 

бенефитсиар аз тарафи ташкилотцо дар цолате гузаронида мешавад, ки агар 

маблағи амалижти (ацди) ищрошавантда ба 5000 (панш цазор) сомонк баробар ж 

аз он ж аз маблағи цамарзиши он бо асъори хорищк зижд бошад ж тавассути 

суратцисоби дар бонки ғайрирезидент кушодашуда гузаронида шавад. 

Цангоми гузаронидани амалижт (ацд) бо истифодаи кортцои пардохтк, муайян 

кардани дар асоси мушаххасоти корти пардохтк, иншунин тариқи гузарвожацо 

амалк карда мешавад.  

41. Цангоми ба роц мондани муносибатцои муросилотк бо бонки 

ғайрирезидент бонкцои тищоратк уцдадоранд, ки цатман маълумотцои дар 

банди 1 замимаи 2 цамин Дастурамал пешбинишударо талаб кунанд. 

Иншунин онцо бояд дар бораи тадбирцое, ки бонки ғайрирезидент оид ба 

муқовимат ба қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм меандешад, маълумот талаб намоянд. Қарор дар 

бораи ба роц мондани муносибатцои муросилотк бо бонки ғайрирезидент 

дар сурати розк будани роцбари ташкилотцои карзк қабул карда мешавад.  

42. Муайян кардани шахсияти муштарк ва молик-бенефитсиар дар 

цолатцои зерин метавонад гузаронида нашавад:  

- пардохтпулицои марбут ба цисоббаробаркунк бо бущети давлатк (аз 

щумла, бущетцои мақомоти цокимияти мацаллк ва дигар қисматцои он) ва 
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дигар пардохтцои тибқи муқаррароти қонунгузорк анщомдодашаванда, ки 

яке аз қисмцои пардохти бущети давлатк мебошанд;  

- вобаста ба пардохтцои алимент.  

43. Нисбат ба мақомоти давлатк санщиши лозимк гузаронида намешавад.  

44. Щавобгарк барои риоя накардани Дастурамали мазкур  

Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани Дастурамали мазкур 

мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида 

мешаванд. 

Замимаи1 

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва  

санщидани шахсияти муштарк ва молик - бенефитсиар" 

 

1) Маълумоте, ки бо мақсади муайян кардани шахсони воқек дастрас 

мегардад 

1. Ному насаб ва номи падар (агар дар қонун ва одатцои миллк шизи 

дигаре пешбинк нашуда бошад).  

2. Шацрвандк.  

3. Маълумотцое, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд: силсила ва рақами 

цущщат, таърихи дода шудани цущщат, номи мақомоте, ки цущщатро додааст ва 

рамзи (коди) воциди сохторк (агар бошад).  

4. Маълумоти цущщате, ки ба шацрвандони хорищк ж шахсони 

бешацрвандк дар Щумцурии Тощикистон цуқуқи будубошро (истиқомат) 

медицад: силсила (агар бошад) ва рақами цущщат, санаи оғози муцлати амали 

цуқуқи будубош (истиқомат), санаи анщоми муцлати амали цуқуқи будубош 

(истиқомат), аз щумла корти муцошират: рақами корт, санаи оғози муцлати 

будубош ва санаи анщоми муцлати будубош.  

5. Суроғаи щойи истиқомат (щойи кайд) ж щойи будубош.  

6. Рақами мушаххаси андозсупор.  

7. Маълумот дар бораи цущщатцое, ки ваколати истифодаи маблағцои 

пулк ва амволро тасдиқ менамоянд.  

8. Рақами телефонцо барои тамос ва рақами факс (агар бошад).  

9. Маълумот дар бораи щойи кор ва фаъолият.  
 

Эзох:  

10) Цущщатцои тасдиқкунандаи шахсият инцоянд:  

а) Барои шацрвандон:  

- шиносномаи шацрванди Щумцурии Тощикистон;  
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- шацодатномаи мақомоти Сабти асноди цолатцои шацрвандк дар бораи 

таваллуди шацрванд - барои шацрванди Тощикистон то синни 16- сола;  

- билети царбк;  

- дигар цущщатцое, ки тибқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон цущщати 

тасдиқкунандаи шахсият дониста мешаванд.  

б) Барои шацрвандони хорищк:  

- шиносномаи шацрванди хорищк ж цущщати дигаре, ки тибқи 

қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба цайси цущщати тасдиқкунандаи 

шахсият муқаррар шудааст.  

в) Барои шахсони бешацрвандк:  

- цущщате, ки аз тарафи давлати хорищк дода шудааст ва мутобиқи 

шартномацои байналмилалие, ки Щумцурии Тощикистон қабул кардааст, 

цущщати тасдиқкунандаи шахсияти шахси бешацрвандк ба цисоб меравад;  

- ищозат барои истиқомати муваққатк;  

- ищозат барои зиндагк дар Щумцурии Тощикистон;  

- дигар цущщатцое, ки қонунгузорк пешбинк кардааст ж тибқи 

шартномацои байналмилалии аз щониби Щумцурии Тощикистон қабулшуда 

цущщати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони бешацрвандк ба цисоб мераванд.  

г) Барои фирорицо:  

- шацодатномаи тасдиқкунандаи фирорк будани шахс, ки аз тарафи 

ташкилоти дипломатк ж консулк ва ж мақомоти муцощирати Щумцурии 

Тощикистон дода шудааст;  

- шацодатномаи фирорк.  

д) Ба цущщатцое, ки цуқуқи шацрванди хорищк ж шахси бешацрвандиро 

барои будубош (зиндагк) дар Щумцурии Тощикистон тасдиқ мекунанд, инцо 

дохил мешаванд:  

- ищозат барои зиндагк;  

- ищозат барои истиқомати муваққатк;  

- раводид;  

- дигар цущщате, ки тибқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон цуқуқи 

будубоши (зиндагк кардани) шацрванди хорищк ж шахси бешацрвандиро дар 

цудуди Щумцурии Тощикистон тасдиқ мекунад.  
 

2) Цущщатцое, ки бо мақсади муайян намудани шахсони воқек талаб 

карда мешаванд 
 

1. Барои шацрвандони Щумцурии Тощикистон:  

- шиносномаи шацрванди Щумцурии Тощикистон (нусхаи асл, ки аз он 

нусхабардорк карда мешавад);  
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- шацодатномаи мақомоти сабти асноди цолатцои шацрвандк, мақоми 

ищроияи цокимият ж мақомоти цокимияти мацаллк дар бораи таваллуди 

шацрванд - барои шацрванди Щумцурии Тощикистон синнаш то 16 - сола 

(намояндаи қонунк нусхаи асли онро пешницод менамояд, ки аз руи он 

нусхабардорк карда мешавад);  

- шацодатнома дар бораи шахсияти хизматшии царбк ж билети царбк 

(нусхаи асл пешницод мегардад, ки аз руи он нусхабардорк карда мешавад);  

- шацодатномаи цифзи ищтимок (нусхаи асл пешницод мегардад, ки аз он 

нусхабардорк мешавад);  

2. Барои шацрвандони хорищк:  

- шиносномаи шацрванди хорищк ж цущщате, ки қонунгузорк муқаррар 

кардааст ва ж тибқи шартномацои байналмилалии аз тарафи Щумцурии 

Тощикистон қабулшуда ба сифати цущщати тасдиқкунандаи шахсият хизмат 

мекунад (нусхаи асл пешницод мегардад, ки аз он нусхабардорк карда 

мешавад);  

- цущщате, ки цуқуқи будубоши (истиқомати) шацрванди хорищк ж шахси 

бешацрвандиро дар цудуди Щумцурии Тощикистон тасдиқ мекунад: ищозат 

барои зиндагк, ищозат барои истиқомати муваққатк (цущщати асл пешницод 

мегардад, ки аз он нусхабардорк карда мешавад) ва ж дигар цущщате, ки аз 

тарафи мақомоти расмии Щумцурии Тощикистон тасдиқ карда шудааст.  
 

Замимаи 2  

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва 

санщидани шахсияти муштарк ва молик - бенефитсиар"  
 

1) Маълумотцое, ки бо мақсади муайян кардан шахсони цуқуқк ва 

социбкорони инфиродк гирифта мешаванд 
 

1. Маълумотцое, ки бо мақсади муайян кардани шахсони цуқуқк гирифта 

мешаванд:  

- номи пурра, иншунин (агар бошад) номи мухтасар ва ж ном бо забони 

хорищк;  

- шакли ташкилк-цуқуқк;  

- рақами мушаххаси андозсупор - барои резидент, рақами мушаххаси 

андозсупор ж рамзи (коди) ташкилоти хорищк - барои ғайрирезидент (агар 

бошад);  

- маълумот дар бораи қайди давлатк: таърих, рақам, номи мақомоти 

бақайдгиранда, щойи бақайдгирк;  

- суроға, мацалли щойгиршавк ва суроғаи пошта;  
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- маълумот дар бораи ищозатнома оид ба доштани цуқуқ барои фаъолият: 

намуд, рақам, таърихи дода шудани ищозатнома, аз тарафи кк дода шудааст, 

муцлати амал, намудцои фаъолият аз руи ищозатнома;  

- рамзи (коди) мушаххаси бонкк - барои бонкцои тищоратк-резидентцо;  

- маълумот дар бораи мақомоти шахси цуқуқк (сохтор ва цайати шахсии 

мақомоти идории шахси цуқуқк);  

- маълумот дар бораи андозаи сармояи (андухтаи) оинномавии 

бақайдгирифта ва пардохтшуда ж андозаи фонди оинномавк, молу мулк;  

- маълумот дар бораи будан ж набудани шахси цуқуқк дар мацалли 

щойгиршавк, мақомоти доимоамалкунандаи идории вай, мақомоти дигар ж 

шахсоне, ки аз номи шахси цуқуқк бе ваколатнома цуқуқи фаъолиятро 

доранд;  

- рақами телефонцо барои тамос ва рақами факс.  

2. Маълумотцое, ки бо мақсади муайян кардани социбкорони инфиродк 

гирифта мешаванд:  

- маълумотцое, ки дар замимаи 1 цамин Дастурамал пешбинк шудаанд;  

- маълумот дар бораи бақайдгирии социбкори инфиродк: таърихи 

бақайдгирк, рақами давлатии қайд, номи мақоми бақайдгиранда, макони 

бақайдгирк;  

- маълумот дар бораи ищозатнома барои анщом додани фаъолияте, ки 

бояд ищозатнома дошта бошад: намуд, рақам, таърихи дода шудани 

ищозатнома, аз тарафи кк дода шудааст, муцлати амал, намудцои фаъолият аз 

руи ищозатнома;  

- Суроғаи пошта ва рақами телефонцо барои тамос, рақами факс. 
 

2) Цущщатцое, ки бо мақсади муайян кардани шахсони цуқуқк ва 

социбкорони инфиродк талаб карда мешаванд 
 

1. Барои шахсони цуқуқк:  

- шацодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси цуқуқк (нусха);  

- нусхаи оиннома бо тартиби муқаррар тасдиқшуда);  

- шартномаи таъсиск - агар қонунгузорк пешбинк карда бошад (агар 

щамъиятро як нафар тасдиқ карда бошад, он гоц нусхаи цущщати тасдиқшуда 

дар бораи таъсис);  

- тагйиротцо (иловацо) ба цущщатцои таъсиск ва шацодатномаи кайди 

давлатии шунин тағйиротцо (иловацо);  

- шацодатнома дар бораи ба қайди мақомоти андоз гузоштан;  

- цущщатцое, ки ваколати шахсони дорои цуқуқи имзои аввал ва дуюмро 

дар корти намунаи имзоцо ва нақши муцр тасдиқ мекунанд (қарори 
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мақомоти идорк, фармонцо, ваколатномацо ва ғайра) (нусхаи асл ва нусхаи аз 

тарафи худи ташкилот тасдиқшуда);  

- ищозатнома, ки цуқуқи фаъолияти социбкориро медицад ва барои 

муштарк гирифтани ищозатнома цатмк мебошад (нусха);  

- беруннависи фецристи давлатии шахсони цуқуқк - бо талаби иловагк  

2. Барои социбкорони инфиродк:  

- цущщатцое, ки дар замимаи 1 цамин Дастурамал пешбинк шудаанд;  

- шацодатнома дар бораи бақайдгирии социбкори инфиродк (нусха);  

- ищозатнома, ки цуқуқи анщом додани фаъолияти социбкориро медицад 

ва барои муштарк гирифтани ищозатнома цатмк аст - цангоми зарурат 

(нусха).  

3) Маълумотцое, ки бо мақсади муқаррар ва муайян намудани шахсияти 

молик-бенефитсиар гирифта мешаванд  

1. Маълумот дар бораи асосцое, ки аз хусуси ба манфиати дигар шахс 

фаъолият кардани муштарк цангоми гузаронидани амалижт (ацд) шацодат 

медицанд.  

2. Маълумот дар бораи шахсияти молик-бенефитсиар.  

 

Замимаи 3  

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва 

санщидани шахсияти муштарк ва молик - бенефитсиар" 
 

Маълумотцое, ки ба пурсишномаи муштарк дохил шудаанд 
 

1. Маълумоте, ки дар натищаи муайян кардани муштарк, муқаррар ва 

мушаххас кардани шахсияти молик-бенефитсиар гирифта шуда, дар 

замимацои 1-3 цамин Дастурамал нишон дода шудааст.  

2. Маълумот дар бораи даращаи хавф, аз щумла асосноккунии бацодиции 

он.  

3. Санаи ба роц мондани муносибат бо муштарк, аз щумла санаи 

кушодани аввалин суратцисоби бонкк (амонату пасандозцо).  

4. Санаи пур ва нав кардани пурсишномаи муштарк.  

5. Ному насаб ва номи падар, вазифаи корманде, ки барои кор бурдан бо 

муштарк вобаста шудааст, иншунин корманде, ки суратцисоб кушода, онро 

тасдиқ кардааст, нозири суратцисоб (агар бошад).  

6. Имзои шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли қоғазк пур 

кардааст (бо нишон додани ному насаб ва номи падар, вазифа ж ному насаб ва 

номи падар ва вазифаи шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли 

электронк пур кардааст).  

7. Дигар маълумотцое, ки ташкилот дастрас намудааст.  
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Замимаи 4  

ба Дастурамали №200 "Дарбораи муайян ва 

санщидани шахсияти муштарк ва молик - бенефитсиар" 
 

Маълумотцои зарурк оид ба муносибатцои кории муштарк цангоми 

анщом додани амалижти якдафъаина ва меъжрцои хавфнокии он 
 

Маълумотцои оид ба муносибатцои корк:  

- намуди амалижт ва асос барои анщом додани он;  

- таърихи анщом додани амалижт ва микдори маблағи амалижт;  

- цадафцо ва омилцои иктисодии амалижт;  

- манбаи пайдоиши маблағи амалижти гузаронида шаванда;  

- маълумоти зарурк оид ба шахсияти муштарк, ки амалижтро анщом 

медицад тибқи Замимаи 1 ва 2 Дастурамали мазкур;  

- маълумоти зарурк барои муайян кардани шахси воқек ж цуқуқк, ки бо 

супориш ж аз номи у амалижт анщом дода мешавад;  

- маълумот оид ба робитаю муносибати кории иштирокшижни амалижт;  

-маълумот оид ба гирандаи интиқол ва давлати интиқолгиранда.  

Меъжрцо ва омилцои хавфнокии муносибатцои корк цангоми 

гузаронидани амалижти якдафъаина:  

амалижти якдафъаина анщом дода мешавад, бо давлатцое (минтақацое), 

ки дар он що талаботи байналмилалии муқовимат ба расмикунонии 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

(мутобиқи фецристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ж ташкилотцои 

байналмилалк) ба таври зарурк истифода намешавад, иншунин бо 

кишварцое, ки нисбати онцо Созмони Милали Муттацид тацрим эълон 

кардааст;  

муштари амалижтро бо пули нақд, муносибати корк ж амалижти 

якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдк анщом медицад;  

- муштари бо шахсони дорои нуфузи сижск, бо аъзои оилаи онцо ва 

шахсони бо онцо вобаста муносибатцои корк ж амалижти (ацди) якдафъаина 

анщом медицанд;  

- муносибати корк ж амалижти якдафъаина тариқи суратцисоб ж бо тарзе, 

ки тавассути он шаш моци охир ягон амалижт (ацд) гузаронида нашудааст;  

- шартцои ацд ж амалижт (муносибати корк) ба хусусиятцои кории 

муштарк, рост намеояд;  

- шартцои ин гуна ацдцои (муносибатцои корк) маъмулан дар ин соцаи 

социбкорк басташаванда ж ба анъанацои муомилоти корк мувофик намеоянд 

ва ғ.  
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Дар Вазорати адлияи  

Щумцурии Тощикистон №624 

26 сентябри с. 2011 ба қайд 

гирифта шудааст 

 Бо Қарори Ражсати Бонки 

миллии Тощикистон №93 аз 20 

маки с. 2011 тасдиқ шудааст 

 

Қоидацои 

анщом додани ацду амалижт бо субъектцои минтақацои оффшорк 
 

Қоидацои анщомдиции ацду амалижт бо субъектцои минтақацои 

оффшорк (минбаъд - Қоидацо) мутобиқи қисми 9 моддаи 5 Қонуни 

Щумцурии Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм” бо мақсади танзими анщомдиции ацду амалижт бо субъектцои 

минтақацои оффшорк тация шудааст. 
 

1. Истилоцоте, ки дар қоидацои мазкур истифода бурда мешаванд 
 

1. Дар Қоидацои мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 

- минтақацои оффшорк - давлат ва цудуде, ки ба ғайрирезидентцо 

(шахсони воқек ва цуқуқии хорищк) тартиби низоми имтижзноки 

андозсупориро пешницод менамояд ва (ж) ошкор ва пешницоди маълумотро 

цангоми гузаронидани амалижти молиявк бо маблағцои пулк ва дигар молу 

мулк пешбинк намекунад; 

- субъектцои минтақацои оффшорк - бонкцо, бонкцои фарък, 

ширкатцои цолдингк, муассисацои молиявию қарзк, дигар шахсони цуқуқк ва 

шахсони воқек; 

- бонки ницонк - бонке, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба қайд 

гирифта шуда, ищозатнома гирифтааст, вале воқеан вущуд надорад ва бо ягон 

гурӯци молиявии танзимшаванда, ки бояд тацти назорати муштарак қарор 

гирад, муттацид нашудааст. 
 

2. Шартцои гузаронидани ацду амалижт 

 

2) Ташкилотцoи қарзие, ки цуқуқи кушодану пешбурди суратцисобцои 

бонкиро доранд, гузаронидани ацду амалижт ва ба роц мондани муносибатцои 

мустақими муросилотиро бо бонкцои ғайрирезиденте, ки дар минтақацои 

оффшорк фаъолият менамоянд (рӯйхат замима мегардад), танцо дар сурати 

риоя намудани шартцои зерин ба роц мемонанд: 
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а) маблағцои худии (сармояи) бонки ғайрирезидент аз рӯи қурби цисоб 

ва муқарраркардаи бонки марказии (миллии) давлате, ки дар қаламрави он 

бонки ғайрирезидент ба қайд гирифта шудааст, дар санаи пешницоди 

цисоботи охирини молиявии бонки ғайрирезидент қабл аз рӯзи бастани 

шартномаи ба роц мондани муносибатцои муросилотк аз маблағи 

цамарзиши 100 млн. евро кам набошад ва бонки ғайрирезидент цущщатцои бо 

тартиби зерин тасдиқшуда пешницод карда бошад: 

- нусхаи цисоботи молиявии бонки ғайрирезидент бо замимаи шакли 

цисоботи молиявк, барои се соли охир бо хулосаи аудиторк; 

- нусхаи цущщатцое, ки дар давлати бақайдгирифтаи бонки 

ғайрирезидент офиси доимк доштани онро тасдиқ мекунанд; 

б) нишондицандаи дарозмӯцлати қобилияти адои қарзро на пожнтар аз 

даращаи Аа3 (махсусан имконияти баланд барои пӯшонидани қарзцо) 

мутобиқи меъжри муайяннамудаи ширкати рейтинги Модус (”Moody’s”) ва ж 

на пожнтар аз даращаи АА (имконияти баланд барои пӯшонидани 

ӯцдадорицо) - мутобиқи меъжри муайяннамудаи ширкатцои рейтингии 

Стандарт энд Пуа (“Standard and Poor”), Фитш рейтинг (“FITCH Raiting”) 

доранд. 

3) Гузаронидани ацду амалижт бо субъектцои минтақацои оффшорк 

тибқи шартномацо ба роц монда мешавад. 

4) Ташкилотцoи қарзие, ки ба кушодану пешбурди суратцисобцои бонкк 

ищозатнома доранд, цуқуқи ба роц мондан ж идома додани муносибатцои 

мустақими муросилотиро бо бонкцои ницонк надоранд, иншунин бояд барои 

анщом надодани амалижт (муомилот) бо муассисацои молиявии хорищк - 

респондентцо, ки ба бонкцои ницонк имкони истифодаи суратцисобцои 

онцоро медицанд, шорацои эцтижтк андешанд. 

5) Ташкилотцoи қарзие, ки цуқуқи кушодану пешбурди суратцисобцои 

бонкк доранд, цангоми анщом додани муносибатцои муросилотк ӯцдадоранд: 

- субъектцое, ки бо онцо муносибатцои муросилотии бонкк ба роц 

мемонанд ж анщом медицанд, аз вазъи молиявии он бохабар бошанд; 

- дар бораи хусусияти фаъолияти субъектцо маълумот щамъоварк 

намоянд; 

- дар асоси иттилооти дастрасиаш умум ба мақому эътибори субъектцо 

бацо дода, мавщудияти мақоми назораткунандаро дар соцаи муқовимат ба 
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маблағгузории терроризм ва қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци щиноят бадастоварда муайян намоянд; 

- механизмцои назоратиеро, ки муассисаи муросилотк (муштарии бонк) 

доир ба масъалаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

истифода мебарад, бацо дицанд. 
 

3. Ҷавобгарк барои вайрон намудани талаботи қоидацои мазкур 
 

6) Риояи талаботцои муқаррарнамудаи Қоидацои мазкур аз тарафи 

ташкилотцои қарзк ва сохторцои ваколатдори онцо цатмист. Шахсони воқеи 

ва цуқуқк барои ищро накардани ин Қоидацо тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида 

мешаванд. 
 

Замимаи 1 

ба Қоидацои анщом додани 

ацду амалижт бо субъектцои минтақацои оффшорк 
 

РӮЙХАТИ ДАВЛАТЦО, ЦУДУДЦО ВА МИНТАҚАЦОИ ОФФШОРК 
 

1. Ангила (щазира) 

2. Шоцигарии Андорра 

3. Щазирацои Антил (Шоцигарии Нидерландия) 

4. Щазираи Антигуа 

5. Аруба (щазира дар Бацри Кариб) 

6. Самоаи Ғарбк (Давлати мустақили Самоа) 

7. Иттицоди щазирацои Багам 

8. Щазираи Барбуда 

9. Шоцигарии Белгия 

10. Белиз (шацр, давлат) 

11. Щазирацои Бермуд 

12. Щазирацои Виргинияи Британия 

13. Гватемала 

14. Гренада 

15. Иттицоди Доминика (щазираи Доминика) 

16. Щазирацои Теркс ва Кайкос (цудуди тобеи Британияи Кабир) 

17. Щумцурии Либерия 

18. Шоцигарии Лихтенштейн 
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19. Щазирацои Кайман (цудуди тобеи Британияи Кабир) 

20. Щумцурии Коста Рика 

21. Щазирацои Маршал 

22. Щазираи Мен (цудуди тобеи Британияи Кабир) 

23. Шоцигарии Монако 

24. Монтсеррат (цудуди тобеи Британияи Кабир) 

25. Щумцурии Кипр 

26. Щумцурии Науру 

27. Ниуэ (мулки Зеландияи Нав) 

28. Гибралтар (цудуди тобеи Британияи Кабир) 

29. Щумцурии Сан Марино 

30. Федератсияи Сен Китс ва Невис 

31. Сент Люсия 

32. Сент Винсент ва Гренадинс 

33. Щумцурии Вануату 

34. Щумцурии Шарқии Уругвай 

35. Щазирацои Кук (Зеландияи Нав) 
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"Тасдиқ карда шуд" 

бо Фармони Раиси 

Бонки миллии Тощикистон 

№36/фф аз ”6”феврали с. 2014 

 
 

РОЦНАМО 

ба бахши хусуск оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорхои Шӯрои 

Амнияти Созмони Милали Муттацид, тафсилот ва мушахассоти он 
 

1. Муқаррароти умумк 
 

1. Дар цамин Роцнамо истилоцоти зерин истифода мешаванд:  

Қатъномацои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттацид (ША 

СММ) - қатъномацои ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999, №1333 

(2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28 сентябри соли 2001, №1390 

(2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 декабри соли 2002, №1617 

(2005) аз  29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011, №1989 (2011) 

аз 17 июни соли 2011 ва дигар қатъномацое, ки доир ба муқовимат ба 

қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм қабул гардидаанд; 

ФАТФ - Гуруци татбиқи шорацои молиявк - мақомоти байницукуматк 

мебошад, ки соли 1989 бо қарори вазирони давлатцои аъзо таъсис жфтааст. 

Ваколатномаи (мандати) ФАТФ муқаррар намудани стандартцо ва мусоидат 

ба истифодаи самараноки шорацои цуқуқк, танзимкунанда ва фаврк оид ба 

мубориза бо расмикунонии пул, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

пацн кардани силоци қатли ом ва дигар тацдидцои комилии низоми 

молиявии байналмилалиро пешбинк менамояд; 

Бахши хусуск - ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк 

амалижт мегузаронанд, ки онцо яке аз щабцацои таркиби иқтисодии давлат 

буда, шахсони воқек ва цуқуқиро дар бар мегиранд; 

Мақомоти кашшофк - мақоми ваколатдор щицати ба амал баровардани 

муқовимат ба қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм бо роци щамъоварк, тацлил ва ва интиқоли 

маълумотцо оиди амалижтцои шубцанок ва амсоли онцо;  
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Қонуни соцавк - Қонуни Щумцурии Тощикиситон «Дар бораи муқовимат 

ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда 

ва маблацгузории терроризм»;  

Цамаи рӯйхатцо - рӯйхати муттацид, миллк ва рӯйхати хорищк; 

Маблағгузории терроризм (фаъолияти террористк) - бевосита ж бавосита 

пешницод намудан ж щамъ овардани маблағцо бо мақсади  пурра ж қисман 

истифода бурдани онцо ж бо дарки он ки ин маблағцо аз тарафи террорист, 

ташкилоти террористк, иншунин барои ташкил, тайжр ва содир намудани 

амалцои террористии дар моддацои 179, 1791, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 

1843, 1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 пешбининамудаи 

Кодекси щиноятии Щумцурии Тощикистон истифода мегарданд, иншунин агар 

ин маблағцо воқеан барои содир намудани щиноятцои дар боло зикршуда 

истифода нашуда бошанд, иншунин маблағгузории террористи алоцида ж 

гуруци (ташкилоти) террористк, цатто агар он бо амали (амалцои) 

террористии мушаххас алоқаманд набошад;  

Молу мулк (воситацо) - цар гуна дороии моддк ж ғайримоддк, манқул ж 

ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онцо, иншунин цущщатцои 

цуқуқкж санадцои гуногуншакл, аз щумла дар шакли электронк ж ададк, ки 

цуқуқ ба шунин дороицо ва иштирок дар онцоро тасдиқ менамоянд, аз щумла 

қарзцои бонкк, шекцои сафарк, шекцои бонкк, интиқолцои поштавк, сацмияцо, 

коғазцои қиматнок, вомбаргцо, векселцо, аккредитивцо ва ғайрацо;  

Сомона - сомонаи расмии мақоми ваколатдор бо суроғаи: www.nкt.tj; 

http//www.nbt.tj;  

Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон - Дафтари ваколатдори цуқуқи 

инсон банди 20 қатъномаи ША СММ №1904 (2009) аз 17 декабри соли 2009 

таъсис жфта, барои баррасии дархостцо дар бораи аз Фецристи гурӯци 

террористии Ал-Қоида баровардан мусоидат менамояд ва дар суроғаи: Room 

TB - 8041D, United Nations, New York, NY 10017, United States of America, Office 

of the Ombudsperson, Tel:+1212963 2671, Fax:+1212963 1300/3778, E-mail: 

ombudsperson@un.org щойгир шудааст; 

Рӯйхати муттацид - рӯйхати шахсони воқек ва цуқуқие, ки бо Усомма 

Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз щумла онцое, ки ба ташкилоти Ал-Қоида 

ва щунбиши Толибон шомиланд, одамон, гурӯццо, корхонацо ва ташкилотцое, 

ки бевосита ж бавосита бо ташкилоти Ал-Қоида ва щунбиши Толибон 

алоқаманди доранд, иншунин дигар нафароне, ки бевосита ж бавосита 

мутобиқи Қатъномацои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 

mailto:ombudsperson@un.org
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(2011), №1989 (2011) ва дигар қатъномацо ба фаъолияти террористк 

алоқаманд цастанд;  

Рӯйхати миллк – рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар терроризм 

иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж барои анщом 

додани онцо кӯшиш мекунанд ж дар анщом додани амалцои террористк 

иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди Щумцурии 

Тощикистон ж берун аз он бар зидди Щумцурии Тощикистон мусоидат 

мекунанд ж бар зидди давлати дигар барои анщом додани амали террористк 

омодагк мебинанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита моликият ж 

зери назорати шунин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва ташкилотцое, ки 

аз ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият намуда, бевосита ж 

бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ж ташкилотцои бо онцо 

алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби Кумитаи давлатии амнияти 

миллии Щумцурии Тощикистон тартиб дода мешавад (минбаъд КДАМ);  

Рӯйхати хорищк – рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар 

терроризм иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж 

кӯшиш менамоянд, ки анщом дицанд ж дар анщом додани амалцои террористк 

иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди давлатцои хорищк 

мусоидат мекунанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита моликият ж 

тацти назорати ин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва ташкилотцое, ки аз 

ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият намуда, бевосита ж 

бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ва ж ташкилотцои бо онцо 

алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби мақоми салоциятдор ж 

шахсони мансабдори давлати хорищк тация ва тасдиқ карда мешавад; 

Ташкилотцои цисоботдицанда – ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк амалижт анщом медицанд, ки тибқи қонуни соцавк шахсони 

маълумотдицанда ба цисоб мераванд.  
 

2. Фаъолияти умумии бахши хусуск щицати татбиқи талаботи Қарорцои 

Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттацид 
 

2. Бахши хусуск дар фаъолияти умумии худ тибқи хабарцо ва иттилоотцо 

мунтазам амали намудани талаботцои Қарорцои ША СММ ва иншунин дигар 

дастурцои мақоми ваколатдорро дар самти шустани пул ва маблағгузории 

терроризм ба роц монад.  

3. Дар сохтори бахши хусуск бояд корманди масъул барои щамъ, назорат, 

коркард ва тацлил кардани маълумотцо таъин карда шавад.  
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4. Ба корманди масъули бахши хусуск бо мақсади ищрои вазифацои худ 

бояд бо шароити зарурии корк таъмин бошад.  

Бо ин мақсад тавсия дода мешавад, ки тибқи тартиби ваколатцои 

муқараршуда корманди масъул бо вақти кории кифоя (пурра қисман), 

тащцизотцои техникк ва маводцои коргузории мувофиқ таъмин карда шавад.  

5. Интихоби корманди масъул барои ищрои вазифацои гузошташуда дар 

асоси меъжрцои зерин сурат мегирад:  

- дониш ва малакаи мувофиқ;  

- тавсия ва бацои хуби корфармон;  

- надоштани робитацои шубцанок;  

- надоштани сифат ва хислатцои хафнок( );  

- надоштани доғи судк ва парвандацои баррасишаванда тибқи 

муқаррароти қонунгузорк.  

6. Бахши хусуск дар илова ба шароитцои кории дар бандцои 2, 3, 4 дарщ 

гардида, ба корманди масъул имконият медицад, ки дар семинарцо, 

омӯзишцо ва дигар шаклцои бозомӯзк, ки аз тарафи мақомоти ваколатдор 

ташкил карда мешаванд, иштирок намояд.  

7. Бахши хусуск вазифацо, ваколатцо ва цуқуқцои корманди масъулро 

тибқи тартиби щорие, ки дар корхона қабул гардидааст тасдиқ менамояд.  

8. Дар щаражни тасдиқ намудани вазифацо, цуқуқ ва озодии корманди 

масъул меъжрцо ва рукнцои зерин ба инобат гирифта мешаванд:  

- имконияти озод фаъолият намудани корманди масъул;  

- дар цамагуна цолатцо доштани имконият барои дархост намудани 

маълумот аз зерсохторцои ташкилот;  

- робитаи мустақим доштан бо мақоми ваколатдор;  

- цифзи цуқуқии фаъолияти корманд дар нигоцдории маълумотцои щамъ 

овардашуда;  

- тобеъяти вазифагк доштан танцо ба роцбарияти аввал.  

9. Бахши хусуск дар фаъолияти худ бо назардошти холатцои имконпазир 

кормандони иловагии масъулро низ муқаррар менамояд.  

3. Татбиқи коргузорк ва коркарди Қарорцои ША СММ 
 

10. Бахши хусуск барои дар сатци баланд, пурра ва саривақт хабардор 

шудан бо цар як Қарори ША СММ диққати махсус равона мекунад.  

11. Корманди масъул щицати сацец, бе хато ва пурра амалк намудани 

қарорцои ША СММ корро ба роц мемонад. Руйхатцо бояд дар шакли 
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электронк ва ж дар шакли қоғазк вобаста ба имконоти бахши хусуск нигоц 

дошта шаванд. 

12. Вобаста ба банди 10 корманди масъул барои ищрои Қарори ША СММ 

парванда бо нишондоди рӯзи қабул, рақам, мазмун ва дигар тавсияе, ки ба он 

дахл дорад мекушояд:  

- рӯйхатцо (миллк, байналхалқк ва щамбастк);  

- рӯйхати шахсони хуқуқк ва воқек;  

- сана ва рақами воридкунк ба руйхат;  

- сана ва рақами хорищкунк аз руйхат;  

- тафсилоти дигари Қарор.  

13. Тартиби бурдани руйхатцо аз щониби корманди масъул дар якщоягк ва 

цамкории зиш бо мақомоти ваколатдор тавре ба роц монда шавад, ки бахши 

хусуск рӯйхати аниқи шахсонеро, ки ба руйхати тацримцо ворид шудаанд, 

дошта бошад.  

14. Бо мақсади татбиқи самарабахши роцнамо ба ташкилотцо тавсия дода 

мешавад, ки алоқаи доимк ва мустқимро бо мақоми ваколатдор таъмин 

намоянд.  

15. Корманди масъули бахши хусуск цангоми қабул намудани Қарорцои 

ША СММ бояд талаботцои онро ба рӯйхатцои дар банди 10 зикршуда фавран 

ва бетацрир ворид кунад. 
 

4. Тартиби ищрои Қарорцои ША СММ ва риояи талаботцои 

Тавсияцои ФАТФ 
 

16. Дар коргузории доимии бахши хусуск корманди масъул 

хизматгузории ташкилотро бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк назорат 

менамоянд. 

17. Дар рафти ищрои ин назорат дар цар як цолатхое, ки мушахасотцои 

муштарк ба ин ж он тавсилоти шахсоне, ки дар руйхатцои умумк мувофиқ 

мешаванд, бояд хабардор шавад.  

18. Баъд аз қабул кардани шунин хабар аз тарафи воциди сохтории бахши 

хусуск корманди масъул дар цолати мувофиқ будани шахсе, ки ба амалижти 

анщомдодашаванда робита дорад ва ба мушахасоти шахсоне, ки тацти тацрим 

шуда мувофиқ мебошад фавран дастури дохилии манъ кардани маблағцои 

пулк ва дигар дороицоро содир менамоянд.  
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19. Нусхаи дастур оиди манъкунии маблағцои пулк ва дигар молу мулк 

фавран ба мақоми ваколатдор расонида шавад.  

Баъд аз ирсол намудани нусхаи манъкунк корманди масъул барои 

истифода набурдани маблағцои пулк ва дигар дороицо тибқи Тавсияцои 

ФАТФ то цолатцои зерин назорат менамояд.  

1) Дар муддати 7 руз аз щониби мақоми ваколатдор ворид нашудани 

маълумот оиди тасдиқи шахсияти тацримшуда.  

2) Аз щониби мақоми ваколатдор тасдиқот оид ба мувофиқ омадани 

шахси гумонбаршуда бо шахсияти дар руйхати тацрим буда, ворид мешавад.  

Дар цолати якум аз щониби корманди масъул пас аз хотима жфтани 

мӯцлат қайди хаттии ищозати анщом додани амалижт ба воцидцои сохтории 

дохилк содир мешавад. Дар цолати дуввум корманди масъул тибқи 

талаботцои щории тасдиқшудаи мақоми ваколатдор оиди бе муцлат манъ 

кардани маблағцои пулк ва дороцои шахсони тахримшуда қарор мебарорад. 

Дар ин дастур супориши мушахас оид ба ищрои бешуну шарои талаботи 

Қарорцои ША СММ инъкос карда мешавад.  

20. Дар тӯли ищрои дастури манъкунк ташкилот пурра манъ шудани 

молу мулк, пешгирк намудани имконияти истифодабарк, расонидани зарар 

ба ин дороихо ва дигар цолатцое таъсир ба маблағцои пулк ва дороицоро 

таъмин менамояд. 

21. Ӯцдадории назорати маблағцои пулк ва дигар молу мулк манъшуда на 

танцо ба корманди масъул, балки ба дигар сохторцои масъул вогузор карда 

мешавад. 

 22. Корманди масъул мунтазам тағйир жфтани руйхати тацримцои 

шахсони хуқуқк ва воқеиро назорат намуда, мавриди аз руйхат баровардани 

ягон шахс дастурро барои озодкунк (бекор кардан) маблағцои пулк ва дигар 

молу мулк омода менамояд. Дар ин дастур ба воциди сохторцое, ки 

уцдадории назорат кардани манъи молу мулкро дорад, мушахассоти шахси аз 

тахрим баровардашуда, сана ва рақами қарор, цукми пурра озод намудани 

маблағцо дарщ мегардад. Цамзамон ба шахси мазкур оиди озод кардани 

маблағцои ӯ тавассути мукотиботи умумк маълумот ирсол карда мешавад.  
 

5. Муқаррароти хотимавк 
 

23. Бахши хусуск тибқи талаботи Қонунгузорк барои татбиқи пурра ва бе 

шунун шарои Қарорцои ША СММ ӯцдадор мебошанд. Мавриди таъхир ва 
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пурра ищро накардан ва дигар цолатцои риоя намудани талаботи қонунгузорк 

ва Қарорцои ША СММ бахши хусуск мутобиқи муқаррароти қонунгузорк 

щавобгар мебошанд.  

24. Кормандони масъули бахши хусуск метавонад дар фаъолияти худ дар 

илова ба талаботцои ин роцнамо иншунин дигар корцои тадқиқотк, илмк, 

тацлилк ва шаклцои омӯзиширо анщом дода, ба диққати мақоми ваколатдор 

ва дигар сохторцои дахлдор манзур намояд.  

25. Мавриди пайдо шудани мушкилотцо дар ищрои ин роцнамо 

кормандони масъул ӯцдадоранд, ки фавран ба роцбарияти бахши хусуск ва ж 

мақоми ваколатдор оид ба ин цолатцо цисобот дицанд.  

26. Ба бахши хусуск тавсия дода мешавад, ки воцидцои сохтории онцо 

мавриди пайдо шудани зарурият ба кормандони масъул кӯмак ва мадади 

зарурк расонанд. 

27. Бахши хусуск ва кормандони масъул дар цолати тағйир жфтани 

мушаххасоти тамос, щойгиршавк, ному насаб ва дигар цолатцое, ки ба 

устувории алоқа таъсир мерасонанд ба мақомоти ваколатдор маълумоти 

мазкурро пешницод намоянд.  

28. Ба ташкилотцо тавсия дода мешавад, ки нигоцдории махфият цифзи 

маълумотцои дорои мақоми сири махфк дошта, амнияти маблағцои пулк ва 

дорои дигар манъшударо таъмин намоянд. 
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Бо Қарори Ражсати Бонки 

миллии Тощикистон аз “28” 

апрели с. 2011, №87 

“тасдиқ шудааст” 

 Тағйиру иловацо 

бо Қарори Ражсати Бонки 

миллии Тощикистон аз “10” майи 

с. 2013, №112 “тасдиқ шудааст” 
 

ФЕЦРАСТИ АЛОМАТЦОИМ АЦД ВА АМАЛИЖТИ ШУБЦАНОК 
 

Фецристи аломатцои ацд ва амалижти шубцанок (минбаъд - Фецрист) 

мутобиқи моддаи 1 ва қисми 3 моддаи 8 Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар 

бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм” (минбаъд - Қонун) тация 

шудааст ва тартиби ошкор кардани аломатцои ацд ва амалижти шубцанокро 

муайян менамояд. 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК 
 

1) Фецристи мазкур аломатцои пешницоди маълумотро оид ба ацд ва 

амалижтцои шубцанок (минбаъд - МАШ) муайян менамояд. 

Ташкилотцои қарзк, иштирокшижни касбии бозори коғазцои қиматнок, 

ташкилотцои суғурта, ташкилотцое, ки филизоту сангцои қиматбацоро 

хариду фурӯш мекунанд, ширкатцои аудиторк ва аудиторони мустақил, 

муцосибони хусуск, ломбардцо, нотариусцо, адвокатцо, цуқуқшиносони 

мустақил ва дигар шахсоне, ки хизматцои цуқуқк мерасонанд, корхонацои 

хизматрасонии пошта, биржаи мол ва дигар биржацое, ки бо мол амалижти 

молиявк мегузаронанд, хадамоти гумрук, ки дар сарцади Щумцурии 

Тощикистон ба цамлу нақли маблағцои пулии нақд ва цущщатцои муомилотк 

назорат мекунад, кумитаи андоз, ки ба ищрои уцдадорицои андозк ва 

цолатцои вайронкунии муқаррароти андозсупорк назорат менамояд 

(минбаъд - ташкилотцои цисоботдицанда), уцдадоранд: 

а) ташкилотцои цисоботдицанда уцдадор мешаванд, ки цангоми 

пешницоди цисобот оид ба МАШ талаботи тавсияи 13 ва тавсияи махсуси IV 

ФАТФ-ро бо пуррагк мувофиқи тартиби муқарраркардаи ин санад риоя 

намоянд; 

б) мутобиқи талаботи ин санад дар мавриди татбиқи Қонуни Щумцурии 

Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм” 

ташкилотцои цисоботдицанда кафолат медицанд, ки мафцуми “шустани пул”, 

тавре ин дар қонун муайян шудааст, цамаи даромадцои аз фаъолияти 
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щиноятк бадастомадаро, ки тибқи тавсияи 1 ФАТФ цамшун цуқуқвайронкунии 

предикатк ба цисоб мераванд, дар бар мегирад; 

в) ташкилотцои цисоботдицанда амалк шудани талаботи пешницоди 

маълумотро оид ба ацду амалижти шубцанок, новобаста аз пешницод шудан ж 

нашудани он, иншунин, вобаста ба масъалаи андоз таъмин менамоянд. 

2) Аломатцои хоси ацд ва амалижти шубцанок имкон доранд аз 

аломатцои дар Фецристи мазкур пешбинишуда фарқ кунанд, аз ин рӯ 

аломатцои зикршуда набояд айнан, царф ба царф қабул карда шаванд. 

3) Эцтимолияти шубцанок будани ацд ва амалижт зимни дар як цолат 

(амалижт) ошкор гардидан мащмӯи аломатцои дар Фецристи мазкур 

пешбинишуда, зижд мегардад. 

4) Ба воситаи қоидацои дохилк имкон дорад аломатцои иловагии ацд ва 

амалижти шубцанок муқаррар карда шавад. Доир ба ацд ва амалижти 

шубцаомезе, ки дар асоси қарори қабулкардаи ташкилотцои қарзк ва 

ташкилотцои маблағгузории хурд ба гурӯци амалижтцои шубцанок дохил 

гардидааст, бояд ба мақоми ваколатдор хабар дода шавад. 
 

2. АЛОМАТЦОИ АЦД ВА АМАЛИЖТИ ШУБЦАНОК 
 

5) Ацд (амалижт) мумкин аст шубцанок цисобида шавад, агар он имкони 

муайян кардани муштарк ва аз щониби ташкилоти қарзк гирифтани 

маълумоти пешбиникардаи қонунро барои бастани ацд ж анщом додани 

амалижти мазкур надицад. Цолатцои муайян накардани муштарк ва 

нагирифтани маълумоти пешбиникардаи қонун барои бастани ацд ж анщом 

додани амалижт инцоянд: 

- муштарк аз пешницоди цущщатцое (маълумоте), ки барои муайян 

кардани ӯ талаб карда мешаванд, саркашк менамояд; 

- нигаронк ва безобитагии ғайриоддии аз цад зижди муштарк цангоми 

талаб кардани маълумотцои махфк; 

- муштарк барои шинохтан ва муайян кардани худ цущщатцои 

(маълумоти) нопурра, носацец ж қалбакиро пешницод мекунад; 

- маълумот барои шинохтан ва муайян кардани муштарижн ба цам 

мутобиқат надоранд; 

- ба цақиқк будани цущщатцои пешницодшуда бовар кардан мумкин нест; 

- муштарк бе ягон далел пешницоди цущщатцоро ба таъхир меандозад; 
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- дар цущщати пешницодкардаи муштарк санаи кӯцнаи дода шудани он 

зикр шудааст, аммо цущщат тамоман нав аст, ж санаи дода шудани он нав ба 

назар мерасад, цол он ки дар он бояд санаи кӯцна бошад; 

- муштарк талаби пешницоди цущщатцои аслро рад карда, танцо нусхаи 

онцоро пешницод мекунад; 

- дар цущщатцое, ки муштарк барои анщом додани муомилот пешницод 

мекунад, номутобиқатк дида мешавад; 

- барқарор кардани робита бо муштарк ж шахси дигар; 

- иштирокдори амалижт аз рӯи нишонк ж тавассути телефоне, ки 

муштарк додааст, ғайриимкон мебошад; 

- муштарк хоциш менамояд, ки бо ӯ бо суроғаи дигари щои истиқомат ж 

щои қайд (агар ӯ шахси воқек бошад), бо суроғаи дигари щойгиршавии шахси 

цуқуқк (агар ӯ шахси цуқуқк бошад) ж ба воситаи рақамцои дигаршудаи 

телефон алоқа намоянд; 

- муштарие, ки дар Щумцурии Тощикистон зиндагк мекунад ж дар цудуди 

он қарор дорад, дар рафти ищрои ацдцо аз омадан ба назди шахси 

цисоботдицанда ошкоро саркашк мекунад (цол он ки иштирокдар шунин 

ацдцо цатмист); 

- муштарк аз фош кардани маълумот дар бораи шинохту муайян 

кардани манфиатдор (он)-и ницонии цақиқии амалижт саркашк мекунад; 

- муштарк аз шахсони ба амалижт щалбшуда ж аз дигар маълумоти 

зарурие, ки ба амалижт вобаста аст, хабар надорад; 

- ацд тарзе ищро карда мешавад, ки гирифтани маълумот дар бораи 

муайян кардани ақаллан яке аз тарафцои ацд ж хусусияти фаъолияти вай ж 

гирифтани маълумоте, ки ба ташкилотцои қарзк барои бастан ж ищрои ин ацд 

зарур мебошад, аз имкон берун аст; 

- муштарк ташкилоти сохтаю қалбакк (ширма) буда, намехоцад дар 

бораи шахсе, ки 10 ж зижда аз он фоизи сацмияцои (сацм, цисса) щамъияти 

дорои цуқуқи овозро социб аст ж оид ба он шахсе, ки бо сабаби иштироки худ 

ж дар асоси бастани шартнома бо шахси цуқуқк имконияти пешакк муайян 

кардани қарори ӯро дорад ж дар бораи бенифитсиарцои цақиқк маълумот 

пешницод кунад; 

- дар ацдцое, ки бо цамдигар алоқаманд нестанд, муштарижне щалб 

шудаанд, ки бо якдигар алоқа надоранд ва як суроға ва рақами телефон 
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доранд ва ин суроға цамшунин суроғаи бақайдгирии ягон шахси цуқуқии 

дигар мебошад; 

- интиқоли маблағцои пулк ба суратцисоб аз суратцисобцои беном ж 

номаълуми хорищк ж аз суратцисобцое, ки муштарижн бо номцои сохта 

кушодаанд ва ж ба воситаи цущщатцои пулии манзурк сурат мегирад; 

- ташкилоти қарзк ва ташкилотцои маблағгузории хурд маълумоти 

кофк гирифта наметавонад ж маълумот барои бевосита маълум кардани 

молики суратцисоб ва ж муайян кардани ташаббускори дигар фаъолиятцои 

бонкк дастнорас аст; 

- ташкилоти қарзк ва ташкилотцои маблағгузории хурд наметавонад 

молики цақиқии суратцисоби муросилотк ж суратцисоби пасандозиро муайян 

кунад. 

6) Ацд (амалижт) мумкин аст шубцанок цисобида шавад, агар вай ошкоро 

мақсадцои иқтисодк ва қонунк надошта бошад. Мақсадцои ошкорои 

ғайрииқтисодк ва ғайриқонунк инцо шуда метавонанд: 

- қабул ж интиқоли маблағ ба суратцисоби бонкии муштарк аз тарафи 

шахсони цуқуқк ж воқеие, ки щои қайд, истиқомат ва мацалли 

щойгиршавиашон дар минтақаи офшорк буда, дар баробари ин дар бонки 

дар минтақаи офшорк бақайдгирифта суратцисоб доранд ж интиқоли пул аз 

тарафи муштарк ба манфиати ин гурӯци шахсон ба маблағи баробар ба 70 

000 сомонк ж зижда аз он, ж баробар ба асъори хорищии цамарзиши 70 000 

сомонк ж зижда аз он бошанд. Иншунин дар давлате, ки дар бораи мубориза 

бар зидди қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва 

маблағгузории терроризм қонунцо қабул накардааст; 

- рафтори ғайриоддии муштарк дар цолати бо ариза (супориш, дархост) 

барои ищрои амалижт мурощиат намудан. Дар рафти ищрои ацд циссижти 

нощӯри равонк ва асабк будани муштарк ба мушоцида мерасад ва ӯ барои ин 

цар гуна далелу сабабцои тамоман бардурӯғро пеш меорад.  

Асабоният, дудилагк, рафтори бадқасдона дар цузури шахсоне, ки ин амали 

ӯро щонибдорк мекунанд, ж бо телефон дар хусуси масъалацои ношиз 

маслицат пурсидани ӯ аз дигар шахсон мушоцида мегардад; 

- муштарк, шахси ваколатдор, манфиатдор (бенефитсиар) ва ж дигар 

шахси иштироккунандаи ацд гумонбар дониста мешаванд (гумонбар 

шудаанд) ж барои щиноятцои иқтисодк доғи судк доранд, ж ацдцои аз номи 

онцо ищрошуда дар асоси шубцанок будани гардиши маблағцои бо роци 
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щиноят бадастомада ва ж маблағгузории терроризм дар гузашта қатъ ж 

боздошт гардидаанд; 

- муштарие, ки шахси ищрокунандаи фаъолияти тищоратк мебошад ж 

муштарие, ки шахси воқек ва ж шахси ваколатдор мебошад, давра ба давра 

ацдцоеро анщом медицанд, ки аз онцо интизори фоида нестанд ва анщом 

додани ин гуна ацдцо ягон маъно цам надорад; 

- ацдцое анщом дода мешаванд, ки дар натища цамон як иншоот шанд 

маротиба мусодира (фурӯхта) мешавад ва аз щониби цамон як муштарк, ки 

яке аз тарафцои ацд ба цисоб меравад, харида мешавад; 

- муштарк далели аз тарафи шахси дигари цисоботдицанда рад 

гардидани ищрои ин ацдро пинцон менамояд, ж барои рад шудани он 

далелцои тамоман беасосу нодуруст пешницод мекунад; 

- даромад ж фоидаи мижнаи муштарк бо маблағцои дар рафти ищрои ацд 

воридшаванда ж бо маблағи аз он гирифташаванда мутобиқат намекунад; 

- намудцои фаъолияти тарафцо бо матлабу мақсадцои ин ацд тамоман 

мутобиқат намекунад. 

- истифодаи молу (ашжи) гарав, ки ба фаъолияти муштарк алоқамандк 

надорад. 

- дар ацди бастаи муштарк (ки дар асоси он пардохт амалк мегардад) 

шартцои ба ин гуна ацдцо хосбуда дида намешавад. 

- маблағцо байни суратцисобцои вобаста, ж суратцисобцои мутааллиқи 

цамон як шахс ва ж суратцисобцои шахсони ба цам алоқаманд ба таври 

ғайриодк интиқол дода мешаванд. 

- муштарк ацдро бо щалби маблағцои калоне, ки аз маблағи даромадцои 

вай фарқ дорад, анщом медицад. 

- муштарк шахсан ж бо воситаи шахси ваколатдор бо суратцисобцои 

бонкии цархела ж якхела амалижтцои бемантиқ мегузаронад. 

- ба воситаи суратцисобцои бонкк байни шахсоне, ки ба якдигар 

алоқаманд нестанд, маблағ интиқол дода мешавад; 

- муштарк аксар вақт маблағеро ба амонат гузошта, онро маблағи аз 

фурӯши дороицо бадастомада нишон медицад, вале ин дороицо маълуму 

мушаххас карда намешаванд; 

- муштарк тарзи ғайриодии гирифтани маблағеро, ки дар натищаи ацд 

ба даст омадааст, интихоб мекунад. 
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7) Ацд (амалижт) мумкин аст шубцанок цисобида шавад, агар муштарк 

мехоцад аз пешницод гардидани цисоботи ташкилоти қарзк ж ташкилотцои 

маблағгузории хурд дар бораи ин ацд каноращӯк намояд. Каноращӯк шунин 

цолатцо шуда метавонанд: 

- муштарк аз қоидацои дохилии ташкилоти қарзк ва ташкилотцои 

маблағгузории хурд дар бораи пешгирк кардани қонунигардонии 

даромадцои бо роци щиноят ба дастомада ва маблағгузории терроризм ва 

татбиқи эцтимолии онцо тамоман дар ташвишу изтироб мебошад; 

- цангоми пешницоди цущщатцои анщом додани ацд ж цущщатцои ацди 

вущуднадошта муштарк кӯшиш мекунад корманди он ташкилотеро, ки 

цисобот пешницод мекунад, аз щицати моддк цавасманд намояд; 

- шахс якшанд ацди якхеларо, ки арзиши онцо аз цадди муқарраркардаи 

Қонун камтар аст, ищро менамояд. 

8) Ацд (амалижт) метавонад шубцанок бошад, агар шартцои ацд ж 

амалижт (муносибати корк) ба хусусиятцои кории муштарк, шартцои ин гуна 

ацдцои (муносибатцои корк) маъмулан дар ин соцаи социбкорк басташаванда 

ж ба анъанацои муомилоти корк мувофиқ наоянд, масалан: 

- муштарк барои ацд нархи (маблағи) баланд ж пасти беасосро муқаррар 

мекунад.  

- муштарк ба шартцои нисбатан фоидаовари ацд эътибор намедицад, 

подоши ницоят калон ж подоше пешницод мекунад, ки одатан аз подоши аз 

ин гуна хизматцо гирифташаванда тамоман фарқ мекунад; 

- муштарк тез-тез ва бе ягон асос шахсони ваколатдореро, ки цуқуқи аз 

номи ӯ баромад карданро доранд, иваз менамояд; 

- ацд бо щалби ташкилотцои молиявк ва ғайримолиявии хорищк; 

- резидентцо анщом дода мешавад, цол он ки анщом додани он бидуни 

щалби ин ташкилотцо имконпазир мебошад; 

- муштарк ацдро бо щалби якшанд ташкилоти молиявк ж ғайримолиявк 

анщом медицад, цол он ки онро бо щалби миқдори нисбатан камтари ин гуна 

ташкилотцо анщом додан мумкин буд (мебошад); 

- муштарк ацдро ба воситаи шахсони ваколатдор ж ба фоидаи 

манфиатдор (бенефитсиар) ищро менамояд, ки амали мазкур ба ин гуна ацдцо 

хос намебошад; 

- шахси ваколатдор барои якшанд муштарии вобаста ацдцои гуногунро 

ищро менамояд; 
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- шахси воқек суратцисоби бонки шахсии худро бо мақсади 

гузаронидани маблағ ба цисоби ӯцдадорицои шахси цуқуқии бо вай вобаста 

истифода мебарад; 

- ацд аз рӯи нақшаи мураккаби беасос анщом дода мешавад ж ин тарзи 

корро муштарк барои бехатарк ва бемамониат анщом додани ацд, ки одатан 

хоси он нест, истифода мебарад; 

- муштарк ба нақшаи қаблан мувофиқашудаи амалижти молиявк пеш аз 

татбиқи он, хусусан доир ба самти царакати маблағцои пулк ж дигар амвол 

тағйироти зижд ворид мекунад; 

- бе ягон асос шитобкорона анщом додани амалижти молиявие, ки 

муштарк онро бо исрор талаб мекунад; 

- муштарк маблағи муқарраршудаи ацдро дар шакли нақд пардохт 

мекунад, царшанд мувофиқи қонун ж талаботи ин гуна ацдцо, пардохти он ба 

таври ғайринақдк анщом дода мешавад; 

- ацд ба ягон тарзи дигаре, ки аз тарзи талабшаванда ж тарзи маъмулан 

истифодашавандаи бастани ин гуна ацд фарқ мекунад, анщом дода мешавад; 

- муштарк давра ба давра ацдцои якхеларо бо маблағи калони нақдк 

пардохт мекунад ва ба гуфти ӯ ин маблағцо аз цисоби нақдк кардан маблағ 

дар цисоби бонкии худаш (цисоби дигар шахсон) гирифта шудаанд; 

- муштарк ацдцои якхела ж гуногунро бо асъори гуногуни хорищк бе 

зарурати иқтисодии он анщом медицад; 

- муштарк дигар ацдцоро бо тарзи дигаре, ки аз тарзи маъмулии 

пардохти маблағи ин гуна ацдцо фарқ мекунад, анщом медицад; 

- барои муштарк муайян кардани шартцои асосии ацд ацамият надорад 

(цар гуна шарт қабул карда мешавад); 

- цангоми барои нигацдорк супоридани маблағи пул ж амвол, муштарк 

рафтори ғайриоддк нишон медицад; 

- муштарк намехоцад барои бехавф ва бемамониат анщом додани ацд, 

тарзу воситацои хоси он истифода шавад; 

- муштарк ацдро бо роци фиреб, тацдиду зӯрк, бо созиши бадқасдонаи 

намояндаи яке аз тарафцо бо тарафи дигар анщом додааст; 

- муштарк тарзе исрофкорк мекунад, ки онро даромадцои вай 

пӯшонида наметавонанд; 

- барои муштарк истифода бурдани хизматцое, ки пешницод мешаванд, 

бефоида ва беацамият мебошад; 
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- муштарк бо як одати ғайримуқаррарк такрор ба такрор пул ва дигар 

амволи барои нагацдорк супурдаро истифода мебарад; 

- муштарк амволи бо боварк барои идора ба вай супурдаро ба таври 

таащщубовар истифода мебарад; 

- муштарк ацдцои бисжр анщом медицад, аммо фацмост, ки социби шунин 

маблағи калон будани вай имконнопазир аст; 

- муштарк бо шахсони гуногуни воқек ва цуқуқие, ки бо цамдигар 

алоқаманд нестанд, ацдцо анщом медицад; 

- ацдцое анщом дода мешаванд, ки ба фаъолияти корхонаи мазкур 

тамоман хос нестанд ва онцо аксар вақт бо щалби маблағцои калон баста 

мешаванд; 

- молики дороицо ж воситацои асоск кафолати қарз буда, шахсест, ки бо 

қарзгиранда цеш гуна алоқамандк надорад; 

- муштарк аксар вақт бо маблағцои калон ацдцо мебандад, вале ягон 

далеле, ки мавщудияти корро дар гузашта ва дар цоли цозир ба исбот расонад, 

аз тарафи вай пешницод намегардад; 

- ба воситаи цисоби бонкии муштарк ацде анщом дода мешавад, ки 

маблағи он ба андозаи маблағи ацди маъмулан бо ин цисоб 

анщомдодашаванда тамоман мутобиқат надорад; 

- шахсони бовариноке, ки бо цамдигар вобаста нестанд, ваколатдор 

шудаанд, ки ба воситаи цамон як суратцисоби бонкк амалижт анщом дицанд; 

- муштарк маблағи камро бо тартиби ғайримуқаррарк давра ба давра ба 

цисоби бонкии худ ворид мекунад, ж ба ин цисоб бо тартиби ғайримуқаррарк 

давра ба давра маблағи кам гузаронида мешавад, ж ин ки маблағцо ба 

цисобцои гуногуни/аз цисобцои гуногуни цамон як шахс интиқол ж ворид 

мешаванд; 

- муштарк аз суратцисобцое, ки дар филиалцои гуногуни бонкцо ж дар 

дигар бонкцо кушода шудаанд, ба суратцисоби бонкии худ маблағи муайянро 

дар як муддати гӯшношунид бе ягон асоси муайян интиқол медицад (масалан, 

бидуни бастани суратцисоб; на бо мақсади пардохти қарзе, ки аз бонки дигар 

гирифта шудааст); 

- муштарк маблағ интиқол медицад ж дар муддати кӯтоц дарцол пас аз 

кушодани суратцисоб ба он пули нақд ворид мекунад ва баъд аз ин яку якбора 

суратцисобро мебандад ж бо ин суратцисоб умуман дигар ацд анщом дода 

намешавад; 
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- ба воситаи суратцисобе, ки маблағцояш каму ношиз цастанд, якбора 

интиқоли зижди маблағ ва гирифтани маблағцои калон сар мешавад; 

- бонкцое, ки дар минтақацои дорои хавфи зижд щойгиранд, цисобцо 

мекушоянд ж ин ки дар ин минтақацои хавфнок дигар ацдцо анщом дода 

мешаванд; 

- маблағцое, ки ба суратцисоби бонкии фурӯшандаи молцои шакана 

ворид мешаванд, аз маблағцои воридшавандаи шахсоне, ки бо шунин амалижт 

машғуланд, тамоман фарқ мекунанд; 

- муштарк пешницод мекунад, ки ацд бо қурби асъори хорищк, ки аз 

қурби муқарраршуда фарқ дорад, анщом дода шавад; 

- муштарк пешницод мекунад, ки ацд дар цащми калон бо асъори 

хорищие, ки одатан дар Щумцурии Тощикистон дар гардиш нест, анщом дода 

шавад; 

- амалижти молиявк ба маблағи зижда аз 14 000 сомонк, ки дар он асъори 

нақди хорищк бо пулцои коғазии арзишашон пасттар истифода мешавад; 

- қабул ва барои инкасса фиристодани асъори нақди хорищк, ки доғу 

ифлосии шубцанок дорад; 

- гузаронидани амалижтцои молиявк ба маблағи зижда аз 14 000 сомонк 

бо пули нақде, ки аз шанд асъор (3 ва зижда) иборат аст; 

- пешницоди муштарк дар бораи мубодила намудани шумораи зижди 

пулцои коғазк ва тангацои арзишашон паст ба пулцои коғазии арзишашон 

баланд; 

- муштарк давра ба давра ба зарари худ ацдцо анщом медицад; 

- муштарк якшанд ацд анщом медицад, ки онцо зоциран ба цамдигар 

алоқаманд набошанд цам, аммо қисми цамон пайдарцамии мантиқк (ж 

бемантиқк) мебошанд; 

- мунтазам баргардондани пешпардохти гирифта аз тарафи муштарк - 

резидент ба ғайрирезидент дар асоси шартномаи тацвили мол (ищрои кор, 

хизматрасонк); 

- дода шудани маблағцои пулк аз ғайрирезидент ба резидент ба сифати 

грант, кӯмаки молиявк, вом ж кӯмаки бебозгашт. 

  



114 

Бо Қарори Цукумати 

Щумцурии Тощикистон 

аз 2 ноябри соли 2015, №646 

тасдиқ шудааст 
 

ТАРТИБИ 

ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИЦО ОИД БА МАНЪ ВА БЕКОР КАРДАНИ 

ВОСИТАЦОИ МОЛИЯВК Ж ДИГАР МОЛУ МУЛКИ ШАХСОНИ ВОҚЕК ВА 

ТАШКИЛОТЦО, КИ БА РӮЙХАТИ ШАХСОНИ БО ТЕРРОРИЗМ 

АЛОҚАМАНД ДОХИЛ КАРДА ШУДААНД 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК 

 

1. Тартиби гузаронидани шорабиницо оид ба манъ ва бекор кардани 

воситацои молиявк ж дигар молу мулки шахсони воқек ва ташкилотцо, ки ба 

рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд (минбаъд - 

Тартиб) мутобиқи Қонунцои Щумцурии Тощикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди терроризм», «Дар бораи муқовимат ба Қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм» тация шудааст. 

2. Тартиби мазкур аз щониби шахсони воқек ва цуқуқии Щумцурии 

Тощикистон ифшо ва ищро намудани рӯйхати шахсонеро, ки дар бораи онцо 

оид ба даст доштан дар амалцои террористк ва маблағгузории терроризм 

маълумот мавщуд аст, расмижти ищрои конвенсияцои байналмилалк ва 

Қатъномацои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттацид (минбаъд - ША 

СММ) оид ба муқовимат ба Қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризмро муайян ва ӯцдадор ии 

Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тощикистон (минбаъд - 

мақоми ваколатдор), мақомоти цифзи цуқуқ ва назоратк ва дигар 

ташкилотцои давлатии дахлдор, иншунин ташкилотцоеро, ки бо маблағцои 

пулк ж дигар молу мулк амалижт гузаронида, маълумот пешницод мекунанд 

(минбаъд - ташкилотцои цисоботдицанда), муқаррар менамояд. 

Мафцумцое, ки дар Тартиби мазкур истифода мешаванд: 
 

- Қатъномацои ША СММ - Қатъномацои ША СММ №1267 (1999) аз 15 

октябри соли 1999, №1333 (2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28 
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сентябри соли 2001, №1390 (2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 

декабри соли 2002, №1617 (2005) аз 29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 

июни соли 2011, №1989 (2011) аз 17 июни соли 2011, №2161(2014), №2170 

(2014), №2178(2014), №2199(2015) ва дигар Қатъномацое, ки доир ба муқовимат 

ба Қонунигардонии даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм Қабул гардидаанд; 

- Кумита оид ба Қатъномаи №1267 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси 

банди 6 Қатъномаи ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999 оид ба 

гурӯци террористии Ал-Қоида таъсис жфтааст; 

- Кумита оид ба Қатъномаи №1988 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси 

банди 30 Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011 оид ба 

гурӯци террористии Толибон таъсис жфтааст; 

- кумитацо - Кумита оид ба Қатъномаи №1267 ва Кумита оид ба 

Қатъномаи №1988; 

- рӯйхати муттацид - рӯйхати шахсони воқек ва цуқуқие, ки бо Усомма 

Бинни Лодан алоқаманд буданд, аз щумла онцое, ки ба ташкилоти «Ал-Қоида» 

ва щунбиши «Толибон» шомиланд, одамон, гурӯццо, корхонацо ва 

ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита бо ташкилоти «Ал-Қоида», щунбиши 

«Толибон» ДИИШ (Давлати Исломии ИроҚ ва Шом) ва ШДН (Щабцат «Ан-

Нусра») алоқамандк доранд, иншунин дигар нафароне, ки бевосита ж бавосита 

мутобиҚи Қатъномацои №1267 (1999), №1333 (2000), №1373 (2001), №1988 

(2011), №1989 (2011) №2161 (2014), №2170 (2014), №2178 (2014), № 2199 (2015) ва 

дигар Қатъномацо ба фаъолияти террористк алоқаманд цастанд; 

- рӯйхати миллк - рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар 

терроризм иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж 

барои анщом додани онцо кӯшиш мекунанд ж дар анщом додани амалцои 

террористк иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди 

Щумцурии Тощикистон ж берун аз он бар зидди Щумцурии Тощикистон 

мусоидат мекунанд ж бар зидди давлати дигар барои анщом додани амали 

террористк омодагк мебинанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита 

моликият ж зери назорати шунин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва 

ташкилотцое, ки аз ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият 

намуда, бевосита ж бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ж 

ташкилотцои бо онцо алоқаманд Қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби 



116 

Кумитаи давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон (минбаъд - 

КДАМ) тартиб дода мешавад; 

- рӯйхати байналмилалк - рӯйхати шахсони воқек ва/ж цуқуқие, ки дар 

терроризм иштирок менамоянд ж амалцои террористиро анщом медицанд ж 

кӯшиш менамоянд, ки анщом дицанд ж дар анщом додани амалцои террористк 

иштирок мекунанд ж дар анщом додани онцо дар цудуди давлатцои хорищк 

мусоидат мекунанд, иншунин ташкилотцое, ки бевосита ж бавосита моликият ж 

тацти назорати ин шахсон мебошанд, иншунин шахсон ва ташкилотцое, ки аз 

ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият намуда, бевосита ж 

бавосита дар ихтижр ж зери назорати шунин шахсон ва ж ташкилотцои бо онцо 

алоқаманд қарор доранд. Ин рӯйхат аз щониби мақоми салоциятдор ж 

шахсони мансабдори давлати хорищ к тация ва тасдиқ карда мешавад; 

- цамаи рӯйхатцо - рӯйхати муттацид, миллк ва рӯйхати байналмилалк; 

- маблағгузории терроризм (фаъолияти террористк) - бевосита ж 

бавосита пешницод намудан ж щамъ овардани маблағцо бо мақсади пурра ж 

қисман истифода бурдани онцо ж бо дарки он, ки ин маблағцо аз тарафи 

террорист, ташкилоти террористк, иншунин барои ташкил, тайжр ва содир 

намудани амалцои террористии дар моддацои 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 

184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 ва 402 

пешбининамудаи Кодекси щиноятии Щумцурии Тощикистон истифода 

мегарданд, иншунин агар ин маблағцо воҚеан барои содир намудани 

щиноятцои дар боло зикршуда истифода нашуда бошанд, иншунин 

маблағгузории террористи алоцида ж гурӯци (ташкилоти) террористк, цатто 

агар он бо амали (амалцои) террористии мушаххас алоқаманд набошад; 

- ташкилотцои маълумотдицанда - ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк 

ж дигар молу мулк амалижт анщом медицанд. Дар ин асос цар кадом 

ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт мегузаронанд 

шахсони маълумотдицанда ба цисоб мераванд; 

- амвол (воситацо) - цар гуна дороии моддк ж ғайримоддк, манҚул ж 

ғайриманҚул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онцо, иншунин цущщатцои 

цуқуқк ж санадцои гуногуншакл, аз щумла дар шакли электронк ж раҚамк, ки 

цуқуқ ба шунин дороицо ва иштирок дар онцоро тасдиқ менамоянд, аз щумла 

Қарзцои бонкк, шекцои сафарк, шекцои бонкк, интиҚолцои поштавк, сацмияцо, 

коғазцои Қиматнок, вомбаргцо, векселцо, аккредитивцо ва ғайрацо; 
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- сомона - сомонаи расмии интернетии мақоми ваколатдор бо суроғаи: 

www.nкt.tj;http// www.nкt.tj 

- Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон - Дафтари ваколатдори цуқуқи 

инсон мутобиҚи банди 20 Қатъномаи ША СММ №1904 (2009) аз 17 декабри 

соли 2009 таъсис жфта, барои баррасии дархостцо дар бораи аз Фецристи 

гурӯци террористии Ал-Қоида баровардан мусоидат менамояд ва дар 

суроғаи: Room TB - 8041D, United Nations, New York, NY 10017, United States of 

America, Office of the Ombudsperson, Tel:+1212963 2671, Fax:+1212963 1300/3778, 

E-mail: ombudsperson@un.org щойгир шудааст. 

4. Дигар мафцумцо дар ин Тартиб мутобиҚи мафцумцое, ки дар Қонуни 

Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба Қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм» дарщ гардидаанд, истифода мешаванд. 
 

2. ЦАМКОРИИ МАҚОМИ ВАКОЛАТДОР БО ДИГАР МАҚОМОТИ 

(ТАШКИЛОТЦОИ) ДАВЛАТк 

 

5. Мақоми ваколатдор мунтазам ба мақомоти цифзи цуқуқ ва назоратии 

Щумцурии Тощикистон ва дигар ташкилотцои давлатк, иншунин ташкилотцои 

цисоботдицанда ва дигар шахсони цавасманд оид ба Конвенсияцои 

байналмилалк ва Қатъномацои ША СММ дар хусуси муқовимат ба 

маблағгузории терроризм, ки ищрои онцо барои ба роц мондани низоми 

босамари миллии муқовимат ба терроризм талаб карда мешавад, маълумот 

медицад. Вобаста ба ин мақоми ваколатдор цамарӯза дар сомонаи худ нашри 

цама гуна маълумотро оид ба тағйироти заминаи меъжрии цуқуқии 

масъалацои муқовимат ба маблағгузории терроризм ба роц мемонад. 

6. Цамаи рӯйхатцо барои мақомоти цифзи цуқуқ ва назоратии Щумцурии 

Тощикистон, дигар ташкилотцои давлатк, ташкилотцои цисоботдицанда ва 

дигар ашхосе, ки ӯцдадор анд тибқи салоцияти худ барои муқовимат ба 

маблағгузории терроризм шорацо андешанд, дар сомона дарщ мегардад. 

7. Рӯйхати муттацид, ки аз манбаъцои расмии ША СММ дастрас 

мегардад, фавран дар сомона бо таври мустаҚим гузошта мешавад ва Рӯйхати 

хорищ к, ки бо роццои дипломатк ба воситаи Вазорати корцои хорищ ии 

Щумцурии Тощикистон (минбаъд - ВКХ) ва иншунин Рӯйхати миллк, ки аз 

щониби КДАМ ворид мегардад, на дертар аз рӯзи дигари корк дар сомона 

гузошта мешавад. 

mailto:ombudsperson@un.org
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3. МАСЪУЛИЯТИ ТАШКИЛОТЦОИ ЦИСОБОТДИЦАНДА 

 

8. Цар як ташкилоти цисоботдицанда корманди масъули худро оид ба 

масъалацои муқовимат ба маблағгузории терроризм таъин менамояд, 

иншунин кормандеро таъин менамояд, ки дар вақти набудани корманди 

масъул eро иваз кунад. Ба номи корманди масъули ташкилоти 

цисоботдицанда ва шахси eро ивазкунанда суроғаи электронк дар сомона 

таъсис мешавад, ки ба он Кeмитаи давлатии аминиятк миллк маълумотцои 

хаттк ва дигар маводцоро барои барраск ва истифода намудани рӯйхатцои 

дар тацрири нав нашршударо цангоми цар бор ба онцо ворид кардани 

тағйиру иловацо ирсол менамояд. 

9. Корманди масъули ташкилоти цисоботдицанда цар рӯзи корк ба 

сомона ворид шуда, цамаи рӯихати навшударо омeхта, иншунин бо 

мундарищаи қуттии поштаи дар сомона буда шинос мешавад. 

10. Корманди масъули ташкилоти цисоботдицанда цамаи рӯихатцои 

навшударо шоп намуда, онцоро ба цамаи кормандони ташкилот, ки бевосита 

бо муштарижн кор мекунанд (робита доранд) барои ба маълумот гирифтан ва 

истифода бурдан ирсол менамояд. Ташкилотцои цисоботдицанда цангоми ба 

роц мондани муносибатцои корк бо шахсони ВОҚЕк ва цуқуқк (цангоми 

шоращӯк бо мақсади  тафтиши лозимии муштарк) ва анщом додани 

ацд/амалижт ӯцдадор анд щой доштан ж надоштани шунин шахсонро дар 

рӯйхатцо санщиш намоянд. Ташкилотцои цисоботдицанда иншунин бояд 

мунтазам мониторинги пойгоци маълумотиро бо шахсони дар рӯйхатцо 

дарщгардида ба роц монанд. 
 

4. МАНЪ КАРДАНИ МАБЛАҒЦО ВА ДОРОИЦОИ ШАХСОНЕ, КИ БА 

РӮЙХАТИ МУТТАЦИД ДОХИЛ ШУДААНД 

 

11. Ташкилоти цисоботдицанда ӯцдадор  аст фавран ва бемeцлат маблағцо 

ва дигар захирацои молиявк (интиқол, мубодила, ихтижрдорк ж гардиши 

маблағцо ж дигар амвол), аз щумла воситацои ба туфайли амвол 

гирифташаванда ж цосилшавандаи дар ихтижри худ ж якщоябуда ж тацти 

назорати бевосита ж бавоситаи шахсони дар рӯйхати муттацид ж цар гуна 

шахси цуқуқк қарордоштаро, ки дар ихтижр ж тацти назорати ин шахсон 

мебошанд ва дилхоц шахс, ки аз ном ва бо супориши шунин шахс фаъолият 

мекунад тавре дар Қатъномацои ША СММ №1267 (1999), №1373 (2001) №2161 
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(2014) ва №2170 (2014) муқаррар шудааст, манъ намоянд ва дар пайи таъмини 

он бошанд, ки на ин ва на дигар воситаю захирацои молиявии ин тарз 

муқарраршуда ба шахсон, резидентцо ва ғайри резидентцои Щумцурии 

Тощикистон барои истифода аз щониби шахсони дар Рӯйхати муттацид ва 

дилхоц шахс, ки аз ном ва бо фармоиши шунин шахс фаъолият мекунад 

зикршуда ж цар гуна шахси цуқуқие, ки дар тобеияти ж назорати бевосита ж 

бавоситаи шахсони дар рӯйхати зикршуда қарор дорад, пешницод нагарданд, 

ба истиснои цолатцое, ки он метавонад аз щониби Кумитаи дахлдор бо 

тартиби алоцида дар асоси талаботи гуманитарк ищозат дода шавад. 

12. Ташкилоти цисоботдицанда дар давоми 6 соат аз вақти манъи цамаи 

дороицо ва дигар захирацои молиявк ӯцдадор  аст дар ин бора ба мақоми 

ваколатдор ва КДАМ маълумот ирсол намояд. 

13. Цар гуна шахс (шахсон), гурӯццо, муассиса ва/ж ташкилотцое, ки 

дороии онцо бо гумони даст доштан дар щиноятцои мабланғузории 

фаъолияти террористк манъ шудааст, метавонанд бо дархост оид ба бекор 

кардани манъи воситацо тибқи тартиби зайл мурощиат намоянд: 

а) барои пeшонидани харощоти асоск, аз щумла пардохти мацсулоти 

хeрока, ищора ж Қарзи ипотекк, доруворк ва хизматрасонии тиббк, андозцо, 

пардохтцои суғурта, ищтимок ва хизматрасонии коммуналк, ж танцо барои 

пардохти музди хизматрасонии касбк бо меъжрцои мувофиҚ ва пeшонидани 

харощоти бо хизматрасонии цуқуқк алоқаманд ж щамъоварк ж пардохти 

нигацдорк ж хизматрасонии дороицои бандшуда ж дигар дороицои молиявк ж 

захирацои иқтисодк зарур мебошанд, баъди хабардор кардан дар муддати 10 

рӯз аз тарафи ВКХ Щумцурии Тощикистон, дар мавриди зарурат тибқи 

Қатъномацои 1267 (с.1999), 1373 (с.2001) ва 1452 (с.2002) дар бораи тасмими 

ищозат додани дастраск ба ин воситацо, дороицо ж захирацо ва дар цолати 

набудани Қарори манфии Кумитаи дахлдор; 

б) барои пeшонидани харощоти фавҚулодда зарур мебошанд, ба шарте 

ки шунин муқаррарот аз щониби ВКХ ба маълумоти Кумитаи дахлдор 

расонида шуда, аз щониби Кумитаи дахлдор тасдиқ гардад. 

14. Цамшунин барои пур кардани цисобцое, ки тацти банди 4 (6) 

Қатъномаи ША СММ №1267 (1999), бандцои 1 ва 2 (а) Қатъномаи ША СММ 

№1390 (2002), банди 1 (8) Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 (9) 

Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) Қарор мегиранд, аз ин цисоб ищозат дода 

мешавад: 
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а) фоизцо ж дигар воридоте, ки ба ин цисоб дахл дорад; 

б) пардохт тибқи шартномацо, созишномацо ж ӯцдадор ицо то санае, ки 

цисобцои мазкур тацти муқаррароти Қатъномацои ША СММ №1267 (1999), 

№1333 (2000) ж №1390 (2002) Қарор мегиранд, ба шарти он ки шунин фоизцо, 

дигар воридотцо ва пардохтцо низ тацти ин муқаррарот Қарор гиранд; 

в) цама гуна пардохтцо ба фоидаи гурӯццои дар рӯйхатцо дарщгардида, 

корхона ж ташкилотцо, ба шарте ки шунин пардохтцо давом жфта, тацти 

таъсири банди 1 Қатъномаи ША СММ №1988 (2011) ва банди 1 Қатъномаи 

ША СММ №1989 (2011) бошанд. 
 

5. ЦУҶҶАТЦО ВА РАСМИЖТЕ, КИ БАРОИ ХОРИҶ НАМУДАН АЗ 

РӮЙХАТИ МУТТАЦИД ЗАРУР МЕБОШАНД 

 

15. Цар як шахс (цар гуна шахсон), гурӯццо, корхонацо ва/ж ташкилотцое, 

ки дар рӯйхати муттацид қарор доранд, метавонанд бо дархости хорищ  

намудан аз он мурощиат намоянд. Дар мурощиатнома бояд сабабцои хорищ  

намудан аз рӯйхати муттацид дар хусуси он, ки шахси цуқуқк ж воқеии 

дахддор дигар ба меъжрцои муқарраркардаи бандцои 2 ва 3 Қатъномаи ША 

СММ №1617 (2005) ва тасдиқкардаи банди 2 Қатъномаи ША СММ №1904 

(2009) барои дохил кардан ба рӯйхати муттацид мутобиқат намекунад, 

фацмонида шавад. Дар ин цолат барои таҚвияти дархост метавон ба цар гуна 

цущщат истинот карда ва/ж шунин цущщатро барои асоснок кардани дархост 

пешницод намуд. 

16. Мурощиаткунанда метавонад оид ба хорищ  намудан аз рӯйхати 

муттацид ба таври мустаҚим ба Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон 

мутобиқи муқаррароти банди 20 замимаи II ба Қатъномаи ША СММ №1904 

(2009), тавре ин дар банди (в) фасли 7 Принсипцои роцнамок пешбинк 

гардидааст ж ба воситаи давлате, ки дар он истиҚомат мекунад ж шацрванди 

он мебошад, тавре ин дар банди (г) фасли 7 Принсипцои роцнамок дарщ 

гардидааст, мурощиат кунад. 

17. Шахси воқек ж цуқуқие (мурощиаткунанда), ки барои хорищ  намудани 

худ аз рӯйхати муттацид талош дорад, метавонад бо ариза мустақиман ба 

дафтари ваколатдори цуқуқи инсон мурощиат намояд: 

- ариза дар шакли озод пешницод мегардад. Зарур он аст, ки дар он цамаи 

маълумоти лозимие, ки дар банди 18 Тартиби мазкур дарщ гардидааст, 

мавщуд бошад. Ариза метавонад тарщума гардад ж бо тарщумаи яке аз 6 забони 
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расмии СММ (англиск, арабк, испанк, хитойи, руск ж фаронсавк) навишта 

шуда бошад; 

- ариза метавонад бо роццои гуногуне, ки дар шакли хаттк ба Қайд 

гирифтани он имкон дорад, тавассути поштаи оддк, поштаи электронк ж 

алоқаи факск пешницод гардад. Дар вақти ирсол намудани ариза бо поштаи 

оддк барои осонии кор бо он ва мурощиати навбатк оиди цамин масъала бояд 

суроғаи фиристанда, поштаи электронк ж рақами факс, дар цолати набудани 

онцо рақами телефоне, ки метавон бо аризадицанда дар тамос шуд, дарщ 

гардад. 

18. Дар аризаи дархости оид ба хорищ  намудан аз руйхати муттацид бояд 

сабти дахлдори рӯйхати муттацид якщоя бо маълумоти зерин ишора гардад: 

а) маълумот оид ба мушаххасоти аризадицанда: 

- дар цолати додани ариза шахси воқек бояд нишон дицад: 

- насаб, ном, номи падар, аз щумла номи дуюм ва ж сарцарфи исмцои хос, 

номи падару бобо дар цолатцои дахлдор, иншунин дигар ному тахаллусе, ки 

мурощиаткунанда истифода мебарад; 

- сана ва щойи таваллуд; 

- шацрвандк - агар душацрвандк бошад, цамааш нишон дода шавад; 

- щое, ки айни замон истиқомат мекунад; 

- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарур 

мебошад; 

б) дар цолати додани ариза шахси цуқуқк бояд нишон дицад: 

- номи пурраи ташкилот, аз щумла цама гуна номцои дигаре (номи 

алтернативк), ки истифода мебарад; 

- дар цолатцои дахлдор - щой ва таърихи ба сифати шахси цуқуқк ба қайд 

гирифтани он; 

- давлате (давлатцое), ки айни замон дар он фаъолият менамояд; 

- дигар маълумоте, ки барои муайян намудани мушаххасот зарeр 

мебошад; 

в) ариза бо нишон додани сабаб/асос барои хорищ  намудан аз Рӯйхати 

муттацид бояд муфассал бошад. Аризадицанда бояд ба цамаи он меъжрцои 

мушаххасе, ки барои ба рӯйхати муттацид дохил кардан асос шудаанд ж дар 

хулоса бажн шудаанд (вобаста ба цолат) ацамият дицад. Ғайр аз ин, агар 

мурощиаткунанда доир ба сабабу асосцои ба рӯйхати муттацид дохил 

карданаш маълумот ж шубца дошта бошад, он гоц ин маълумотцо бояд якщоя 
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бо цар як шарцу далел ж цущщатцои ба онцо дахлдошта ба ариза замима карда 

шаванд; 

г) дар мавриди зарурат, нусхаи цар гуна цущщат ж дигар маводи 

тасдиқкунанда ж тавзецк; 

д) дар мавриди зарурат, тавсифи цар гуна мурофиа ж тафтишоти судк, ки 

ба дархости аз Фецристи дахлдор баровардан дахл дорад; 

е) дар мавриди зарурат цущщатцое, ки цамаи мурощиатцои пешинаи 

аризадицандаро бо хоциши хорищ  намудан аз рӯйхати муттациде, ки 

тавассути маркази тамос ж дигар шакл пешницод гардидаанд, тасдиқ мекунад. 

Новобаста ба он, ки дар Қатъномаи ША СММ №1989 (2011) тартиби мурощиат 

бо аризаи такрори бажн мегардад, ин тартиб танцо ба мурощиати такрорк ба 

Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон татбиқ мешавад. Аз ин лицоз агар аризаи 

пешина тавассути маркази тамос ж дигар шакл пешницод шуда бошад, 

мурощиат ба Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон цамшун аввала ба цисоб 

меравад; 

ж) вақте ариза аз щониби шахсе, ки бо супориши шахси дар рӯйхати 

муттацид қарордошта амал мекунад, пешницод мегардад, он гоц ба ариза 

бояд цущщати имзокардаи мурощиаткунанда, ки ба пешницодкунандаи он 

барои аз номи мурощиаткунанда амал кардан ваколат медицад, замима карда 

шавад. 

19. КДАМ на камтар аз як маротиба дар се моц маводцоро бо мақсади  аз 

Рӯйхати муттациди шацрвандони Щумцурии Тощикистон, ки расман фавтида 

эълон шудаанд, махсусан цангоми ошкор нагардидани дороицои онцо ва дар 

цудуди Щумцурии Тощикистон ба қайд гирифта нашудани шахсони цуқуқии 

фаъолияташон қатъгардида, цамзамон бо андешидани цама гуна шорацои 

мақбул бацри таъмини он, ки дороицои ин шахсони воқек ва цуқуқк ба дигар 

шахсони воқек ва цуқуқии ба рӯйхати муттацид дохилшуда дода нашудаанд, 

дар оянда дода нашаванд, ж дар байни онцо тақсим нашаванд, щамъбаст 

мекунад. Маводи щамъшуда ба ВКХ Щумцурии Тощикистон фиристода шуда, 

аз рӯйхати муттацид хорищ  намудани шахсони мазкур дархост карда 

мешавад. 

20. ВКХ маводи дар асоси банди 19 цамин тартиб дастрасшударо ба 

Кумитаи дахлдор ирсол намуда, хоциш менамояд, ки шахсони расман 

фавтида эътирофшуда ва шахсони цуқуқии фаъолияти худро қатънамуда аз 

цамаи рӯйхатцо хорищ карда шаванд. 
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21. Иншунин дар цолати фавти шахси воқек дархост дар бораи хорищ  

намудани e аз рӯйхати ташкилоти террористии Ал-Қоида метавонад ба 

Дафтари ваколатдори цуқуқи инсон аз тарафи ворисони Қонунии вай якщоя 

бо цущщатцои расмие, ки шунин мақомро тасдиқ менамоянд, фиристода 

шавад. 

22. Ба дархост дар бораи хорищ  намудан аз рӯйхати муттацид мувофиқи 

бандцои 20 ва 21 Тартиби мазкур бояд хатти вафот ж цамин гуна цущщати 

расмие, ки вафотро тасдиқ мекунад, замима гардад. 

23. Бо дархост мурощиаткунандагон иншунин ба Кумитаи дахлдор бояд 

дар бораи дар рӯйхати муттацид будан ж набудани шахсоне, ки вориси 

Қонунк ж социбони муштараки амволи фавтида мебошанд, хабар дода, онро 

тасдиқ намоянд, иншунин ба Кумитаи дахлдор оид ба номи цамаи шахсон ж 

ташкилотцое, ки метавонанд цар гуна дороицои манъашон бекоршудаи шахси 

фавтида ва ташкилотцои фаъолияташон қатъгардидаро ба даст оранд, барои 

роц надодани истифодаи дороицои манъашон бекоршуда бо мақсадцои 

террористк маълумоти бештари пурра пешницод намоянд. 

24. Баъд аз он, ки Котиботи ША СММ ба воситаи ВКХ хабарнома дар 

бораи хорищ намудани шахсро аз Рӯйхати муттацид мутобиқи муқаррароти 

банди 27 Қатъномаи ША СММ № 1904(2009) мегирад, КДАМ хабарномаро ба 

ташкилоти цисоботдицанда ирсол мекунад ж ба тарзи дигар дар бораи аз 

Рӯйхати муттацид хорищ  намудан шахси дахлдор иттилоъ медицад. 

25. Ташкилотцои цисоботдицанда мутобиҚи банди 24 Қатъномаи ША 

СММ № 1904 (2009) ӯцдадор анд дар цолати бекор намудани манъи дороицои 

шахси фавтида ж шахси цуқуқии фаъолияташ қатъгардида, ки аз рӯйхати 

муттацид хорищ  карда шудаанд, муқаррароти Қатъномаи ША СММ №1373 

(2001) - ро ба эътибор гиранд ва ба истифодаи дороицои манъашон 

бекоршуда бо мақсадцои террористк роц надицанд. 
 

6. МАНЪ НАМУДАН ВА ДОХИЛ НАМУДАН БА РӮЙХАТЦОИ МИЛЛК ВА 

БАЙНАЛМИЛАЛК 

 

26. Ташкилоти цисоботдицанда ӯцдадор аст фавран дороицо ва дигар 

манбаъцои молиявк (интиқол, мубодила, ихтижрдорк ж гардиши маблағцо ж 

дигар амвол), аз щумла воситацои ба туфайли амвол гирифташаванда ж 

цосилшавандаи дар ихтижри худ ж якщоябуда ж тацти назорати бевосита ж 

бавоситаи шахсони дар рӯйхати миллк ж байналмилалк қарордошта ж 



124 

маблағцои цар гуна шахси цуқуқиро, ки дар ихтижр ж тацти назорати ин 

шахсон мебошанд ва цама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши шунин 

шахсон фаъолият мекунад, манъ намоянд. Цамшунин дар пайи таъмини он 

бошанд, ки дигар воситаю захирацои молиявии ин тарз муқарраршуда ба 

резидентцо ва ғайрирезидентцои Щумцурии Тощикистон барои истифода аз 

щониби шахсони дар рӯйхати миллк ж байналмилалк зикршуда ж цар гуна 

шахсони воқек ва цуқуқие, ки дар тобеият ж назорати бевосита ж бавоситаи ин 

шахсон қарор доранд ва цама гуна шахсоне, ки аз ном ва бо супориши шунин 

шахсон фаъолият мекунад, пешницод нагарданд. Ташкилоти цисоботдицанда 

ӯцдадор  аст фавран ба мӯцлати се рӯзи корк воситацо ва дигар манбаъцои 

молиявии шахс он дорои суратцисоб ж истифодакунандаи хизматрасонк 

бударо цангоми мавщуд будани асосцои щоиз ж шубца оиди он, ки ацд бо шунин 

суратцисобцо ва хизматрасоницо ба мақсади  маблағгузории терроризм 

анщом дода мешавад, манъ намояд. Агар шахс дар яке аз рӯйхатцо бошад, он 

гоц дороицо то замони қатъ шудани шартцое, ки барои дохил кардан ба 

рӯйхати миллк ж хорищ к асос шудаанд, манъ карда мешавад. Шахси воқеък 

метавонад маълумот оиди манъи дороицо (воситацо) ва ж дигар молу мулкро 

аз сомонаи расмии мақоми ваколатдор истифода барад. 

27. Ташкилоти цисоботдицанда дар муддати 6 соат аз вақти манъи цамаи 

дороицо ва дигар захирацои молиявк ӯцдадор аст дар ин бора ба мақоми 

ваколатдор ва КДАМ иттилоъ дицад. 

28. Мақоми ваколатдор тибқи маълумоти воридшуда аз ташкилоти 

цисоботдицанда оид ба манъи маблағцо ж дигар дороицои молиявии шахсоне, 

ки дар рӯйхати миллк ж хорищ к дарщ гардидаанд, ба мақоми ваколатдори 

давлате, ки шахси зикршударо дар рӯихати худ дохил намудааст, маълумоти 

дахлдор ирсол менамояд, дар цолати вущуд надоштани шунин мақомот дар ин 

давлат, маълумот таввасути роццои дипломатии ВКХ ба ВКХ давлати мазкур ж 

намояндаи дипломатии он барои барраск ва истифодаи минбаъда ирсол 

мегардад. 

29. Мақоми ваколатдор оид ба манъи маблағцо ва дигар манбаъцои 

молиявк ба мӯцлати цафт рӯзи корк цангоми эътирофи хулосаи санщиши 

пешакии маълумоти асоснокшудаи зерин қарор қабул менамояд: 

- цангоми мавщуд будани асосцои щоиз ж шубца оиди он, ки ацд ба мақсади  

маблағгузории терроризм анщом дода мешавад; 
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- агар цадди ақал яке аз тарафцо шахси цуқуқк ж воқек бошад, ки дар 

бораи иштироки он дар амалцои террористк маълумот мавщуд аст ж шахси 

цуқуқие бошад, ки бевосита ж бавосита моликият ж зери назорати шунин 

шахсони воқек ва цуқуқк мебошад, ж шахси воқек ва цуқуқие бошад, ки аз 

ном ж бо супориши шунин шахсон ж ташкилот фаъолият менамояд. 

30. Мақоми ваколатдор ва КДАМ Щумцурии Тощикистон маълумоти 

воридшударо аз ташкилоти цисоботдицанда оиди ба манъи маблағцо ж дигар 

захирацои молиявии шахсон - (шахсони дар яке аз рӯйхатцо дарщшуда) ж 

цангоми мавщуд будани асосцои щоиз ж шубца оиди он, ки ацд ба мақсади  

маблағгузории терроризм анщом дода мешавад, шорабиницои дахлдорро 

тибқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон гузаронида, цангоми мавщуд 

будани маълумоти кофии тасдиқкунандаи даст доштани шахс ба 

маблағгузории фаъолияти террористи қарори дахлдор қабул мекунад. 

31. Қарори мақоми ваколатдор дар бораи манъи маблағцо ва дигар 

манбаъцои молиявк дар рӯзи қабули он ба маълумоти КДАМ барои амали 

минбаъда ва ташкилотцои цисоботдицанда барои ищрои фаврк расонида 

мешавад. 

32. Мақоми ваколатдор дар рӯзи интишори қарор дар бораи манъи 

маблағцо ва дигар манбаъцои молиявк иншунин ба КДАМ ва ташкилотцои 

цисоботдицанда оид ба санаи қатъ гардидани амали Қарори мазкур хабар 

медицад. 

33. КДАМ санщиши пешакк гузаронида, аз натищааш ба мақоми 

ваколатдор ва ташкилоти цисоботдицанда фармоиши дахлдор равон мекунад: 

- дар цолати эътирофи далелцои маблағгузории терроризм оид ба манъ 

кардан ва анщом додани корцои дахлдор фармоиш содир менамояд; 

- дар цолати эътирофи далели нодуруст манъ кардани маблағцо, оид ба 

бекор кардани манъ фармоиш мебарорад. 

34. Мақоми ваколатдор тибқи дархости мақоми ваколатдори давлати 

хорищ к оид ба шахсони цуқуқк ва воқек дар цолати мавщуд будани асоси 

тасдиқкунанда ж кофк дар бораи он, ки шахси мазкур (цуқуқк ж воқек) 

ацди/амалижти ба маблағгузории терроризм алоқамандро анщом додааст, 

барои анщом додани онцо кӯшиш намудааст ж онцоро анщом медицад, ба 

муцлате, ки дар дархост дарщ гардидааст, онцоро манъ менамояд: 

а) вақте ки супориши кишвари сеюм бо асосцои дахлдори цуқуқк ж 

асосцои щоиз барои гумонбар донистан ж тахмин кардани он тасдиқ шуда 
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бошад, ки шахси пешницодшуда террорист аст ж терроризм ж ташкилоти 

террористиро маблағгузорк менамояд, дар ин сурат ба рӯйхат дохилкунк 

метавонад бе ягон дархости расмк амалк гардад; 

б) цангоме ки аз щониби мақоми ваколатдор ба кишвари сеюм барои 

ищрои механизми манъ намудан дархост фиристода мешавад, бояд дар 

дархост маълумоте дарщ гардад, ки барои аниқу дақиқ муайян намудани 

мушаххасоти шахси воқеии/цуқуқии дар терроризм дастдошта, асоснокии 

маълум кардани он имкон дицад, иншунин маълумот (маълумоти пурра) оид 

ба робитаю муносибати вай бо дигар шахсони дар ин муддат тасдиқшуда 

дарщ гардад. 

35. Барои дохил намудани шахси воқек ва цуқуқк ба Рӯйхати миллк инцо 

асос мебошанд:  

- эътибор пайдо кардани цукми суди Щумцурии Тощикистон дар бораи 

айбдор донистани шахси воқек дар содир кардани щинояте, ки хусусияти 

террористк дорад; 

- эътибор пайдо кардани қарори Суди Олии Щумцурии Тощикистон дар 

бораи барцам додан ж манъи фаъолияти шахси цуқуқк бинобар аз щониби ӯ 

анщом дода шудани фаъолияти экстремистк; 

- аризаи КДАМ, Вазорати корцои дохилии Щумцурии Тощикистон ва 

Вазорати мудофиаи Щумцурии Тощикистон ба Суди Олии Щумцурии 

Тощикистон дар бораи боздоштани фаъолият ва дохил намудаи шахси воқек 

/цуқуқк ба рӯйхат ва дар бораи ба щавобгарк кашидани ӯ барои фаъолияти 

террористк. 

36. Барои дохил кардани шахсони воқек ва/ж цуқуқк ба рӯйхати хорищ к 

инцо асос мебошанд: 

- дохил кардани шахсони воқек ва цуқуқии бо ташкилотцои террористк ж 

террористон алоқамандк дошта ба рӯйхати тасдиқнамудаи ташкилотцои 

байналмилалии бо терроризм муборизабаранда ж мақомоти ваколатдори 

онцо, ки Щумцурии Тощикистон эътироф намудаст; 

- цукмцои (қарорцои) судк ва қарорцои дигар мақомоти салоциятдори 

давлатцои хорищк, ки Щумцурии Тощикистон мутобиқи санадцои цуқуқии 

байналмилалк эътироф намудааст, нисбати ташкилотцо ж шахсони воқеие, ки 

амалцои террористк анщом медицанд; 

- мавщуд будани маълумот ж гирифтани дархост аз кишвари сеюм оид ба 

шахси воқек ва цуқуқие, ки амали террористк анщом медицад ж кӯшиши 
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анщом додани онро мекунад ж дар анщом додани он иштирок/мусоидат 

мекунад, дар терроризм даст дорад, дар сурати асоснокк ж тахмини щоиз, ки 

тибқи Қатъномаи ША СММ 1373 шахс ба меъжрцои муайян намудан 

мутобиҚат карда, маблағцо ж дигар дороицои (амволи) гирифташуда ж дар 

натищаи истифода цосилкардаи шахси (шахсони) маълумшударо пурра ж 

Қисман дар ихтижр ж бевосита ж бавосита тацти назорат дорад, иншунин бо 

супориш ж дастури шунин шахсон амал мекунад. 

37. Аз рӯи натищаи шорацои қабулнамудаи КДАМ цамаи рӯйхатцои 

шахсони бо терроризм алоқаманд тартиб дода мешавад: 

а) Суди Олии Щумцурии Тощикистон дар асоси аризаи прокурор бо 

пешницоди КДАМ масъалаи ташкилоти террористк эътироф кардани 

ташкилотро (филиал ва (ж) намояндагии онро) барраск менамояд. Шахсони 

воқек бо қарори суд тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Щумцурии 

Тощикистон террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарори мазкур ба 

КДАМ фавран барои дохил намудани шахсони воқек ва/ж цуқуқк ба рӯйхати 

шахсони бо терроризм алоқаманд фиристода мешаванд; 

б) КДАМ ба рӯйхати шахсони ба терроризм алоқаманд, иншунин шахсони 

воқек ва/ж цуқуқиро, ки террорист ж ташкилоти террористк эътироф 

шудаанд, мутобиқи Қатъномацои ША СММ ва (ж) санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Щумцурии Тощикистон эътироф намудааст, дохил 

менамояд; 

в) нусхаи рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд якщоя бо маълумоти 

зарурк дар бораи ин шахсон фавран аз щониби КДАМ ба субъектцое, ки 

бевосита бар зидди терроризм мубориза мебаранд ва ба мақоми ваколатдор 

барои ищрои шорабиницои муқовимат ба терроризм ва шоращӯк барои манъ 

намудани воситацои молиявк ж дигар дороицои ин шахсон фиристода 

мешавад. 
 

7. ХОРИҶ НАМУДАН АЗ РӮЙХАТЦОИ МИЛЛК ВА ХОРИҶК 
 

38. Аз рӯйхат хорищ намудани шахсоне, ки бо терроризм алоқамандк 

доранд, бо баробари қатъ гардидани шартцое, ки барои ба рӯйхат дохил 

намудан асос шудааст, тибқи тартиби муқарраркардаи бандцои 35 - 36 цамин 

Тартиб анщом дода мешавад. 

39. Аризаи шахс дар бораи хорищ  намудан аз рӯйхатцои миллк ж хорищ к 

мутобиқи қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба мақоми салоциятдори 
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кишвари хорищ к, агар шартномацои байналмилалк шизи дигареро пешбинк 

накарда бошанд, ирсол карда мешавад. 

 

8. БЕКОР НАМУДАНИ МАНЪ 

 

40. Цар гуна шахс (шахсон), гурӯццо, муассиса ва/ж ташкилотцое, ки 

дороии онцо бо гумони даст доштан дар щиноятцои маблағгузории 

фаъолияти террористк манъ шудааст, метавонанд бо дархости бекор 

намудани манъи маблағцо ба КДАМ мурощиат намоянд. 

41. КДАМ дар бораи бекор намудани манъи воситацо бо ин асосцо Қарор 

қабул менамояд: 

- аз рӯйхатцо, аз щумла аз Қатъномацои дахлдор ва рӯйхати муттациди 

кумитацои дахлдори ША СММ хорищ шудани шахсони воқек ж цуқуқк; 

- қарор дар бораи бекор кардани қарор оид ба оғози парвандаи щиноятк 

ва қарор дар хусуси ба сифати айбдоршаванда ба щавобгарк кашидан, ки 

муфаттиши мақомоти цифзи цуқуқ, прокуратура ж суд нисбати шахс барои 

содир намудани щинояти маблағгузории фаъолияти террористк қабул 

кардааст; 

- қарори суд дар бораи мусодира ж ба цисоби даромади давлат 

гузаронидани воситацои манъшуда; 

- дархости байналмилалк дар бораи бекор намудани дархости 

байналмилалии қаблан ирсолнамуда оид ба манъ намудан, ки аз мақоми 

салоциятдори давлати хорищ к дар асоси шартномацои байналмилалии 

Щумцурии Тощикистон ж принсипцои мутаҚобила гирифта шудааст. 

42. КДАМ фармоишро бо маълумоти дахлдор ва маводцоро оид ба бекор 

намудани манъи воситацо ба мақоми ваколатдор ва ташкилотцои 

цисоботдицандаи Щумцурии Тощикистон мутобиқи салоцияти онцо дастурцои 

дахлдор ирсол менамояд. Шахси мурощиаткунанда оиди бекор кардани 

манъи дороицо (молу мулк) бояд кафолати онро дицад, ки ин дороицо 

бевосита ж бавосита ба шахс, гурӯц ва ташкилотцое, ки дар Рӯйхат 

дарщгардида барои мақсадцои террористк истифода намешавад. Иншунин 

манъи дороицо метавонанд дар муддати си рӯз бекор карда шаванд. 
 

9. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК 

 

43. Ташкилотцои цисоботдицанда цангоми анщом додани расмижти манъи 

дороицо ж дигар захирацои молиявии шахсони дар цамаи рӯйхатцо 
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дарщгардида бояд мувофиқи моддаи 5 Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар 

бораи мубориза бар зидди терроризм” ва Қисми 2 моддаи 3 Қонуни 

Щумцурии Тощикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории 

терроризм» амал намоянд. 

44. Ташкилотцои цисоботдицандае, ки талаботи Тартиби мазкурро ищро 

намекунанд ж онро ба таври матлуб ищро намекунанд, мутобиҚи тартиби 

муқаррарнамудаи Қонунгузории Щумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида 

мешаванд. 

45. Назорати риоя шудани талаботи Тартиби мазкур аз щониби 

ташкилотцои цисоботдицанда ба зиммаи мақомоти дахлдори назоратк дар 

доираи салоцияташон гузошта мешавад. 
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Бо Қарори  

Бонки миллии Тощикистон 

аз 20 июни c.2011, №121 

тасдиқашудааст 

 
 

Тавсияцо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани ацдцои шубцанок 

зимни бацодиции хавф” 

Тавсияцои мазкур дар асоси қисми 3 моддаи 8 Қонуни Щумцурии 

Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 

(минбаъд - Қонун) тация гардида, ба ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва 

дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, цамшун тавсия пешницод мегардад. 
 

БОБИ 1. Муқаррароти умумк 
 

1. Тавсияцои мазкур (минбаъд Тавсия) шакли хавфцо, муайян кардани 

моцият ва омилцое, ки ба онцо таъсир мерасонанд, иншунин тацлили даращаи 

хавфцо ва усулцои назоратро муайян менамояд. 

Таснифи истифодаи стратегияи муносиби идоракунии хавфцои 

эцтимолиро таъмин намуда ба ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар 

молу мулк амалижт мегузаронанд дар муносибат бо мизощони мухталиф аз 

рӯи хавфи муайяншуда ба цар як мизощ бо истифодаи самараноки манбаъцои 

корк ва техникии ташкилот амалк карда мешавад. 

Аз цамин нуқтаи назар аз рӯи хавф ба гурӯццои баланд, мижна ва пасти 

хавфцо щудо намудани муштарижн муцим мебошад. Истифодаи роцу усулцои 

гуногун нисбати цар як гурӯц дар ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар 

молу мулк амалижт мегузаронанд, имкон медицад, ки хавфцои эцтимолк дар 

соцаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ба таври самарабахш 

назорат карда шаванд. 

2 . Дар Тавсияцои мазкур мафцумцои зерин истифода мешаванд: 

- ФАТФ – Гурӯци татбиқи шорацои молиявк мубориза бар зидди 

расмикунонии пул; 

- ХБА – Хазинаи байналмиллалии асъор; 

- ВАО- васоитцои ахбори омма (матбуот, радио, телевизион); 

http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6bf/rec_risk_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/6bf/rec_risk_tj.pdf


131 

- World-check, Accuity, Factiva, Transparency International, GRECO – 

пойгоццои байналмилалии маълумотии пулакк ва саршашмацои мӯътамад, 

ки дар он маълумотцои муфассал оид ба шахсони сижсии мансабдор, 

террористон, щинояткорон, гурӯццои экстримистк террористк ва аъзожни 

онцо мацфуз мебошад; 

- гурӯци Эгмонт- Гурӯци махсуси байналмилалии ФАТФ мебошад, ки 

мақсади он ташкили мақомоти кашшофии нав ва шамкории онцо хусусан дар 

бахши додугирифти маълумот мебошад; 

- ptivate banking- хизматрасонии хусусии бонкии шахсони воқек, ки 

дорои сармояи калон мебошанд; 

- on-line (internet banking)- сомонаи хизматрасонии бонкии on-line. 
 

БОБИ 2. Хавф дар фаъолияти муштарк 
 

3. Гурӯци муштарижне, ки фаъолияташон дорои хавфи баландаст, 

инцоянд: 

1) шахсони сижсии бонуфузи хорищк - шацрвандони давлатцои хорищк, ки 

дар давлати хорища ба онцо вазифацои муцими давлатк дода шуда буд ж дода 

мешавад (сарони давлатцо ж цукуматцо, ходимони баландпояи сижск, шахсони 

олии мансабдори цукумат, суд, қуввацои мусаллац ва мақомоти цифзи цуқуқ) 

иншунин роцбарон ва ходимони цизбцои  сижск ва иттицодияцои динк, аз 

щумла шахсони собиқ дар ин мансабцо фаъолият намуда ва хешовандони 

наздики онцо; 

2) муштарижне, ки ба воситаи цисобцои онцо зуд-зуд ва ба таври 

номафцум гардиши маблағцо дар ташкилотцои гуногуне, ки бо маблағцои 

пулк ва дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, амалк карда мешавад; 

3) он муштарижне, ки сохтори амалижт ва ж моцияти муносибатцои 

тищоратиашон муайян намудани манфиатдори (бенифитсиари) цақиқиро 

мушкил мегардонад; 

4) муштарижне, ки бо пули нақд фаъолият мекунанд, аз щумла 

муштарижне, ки барои интиқол додани пул хизмат мерасонанд (масалан, 

ташкилотцое, ки ба интиқоли пул ва нуқтацои мубодилаи асъор фаъолият 

менамоянд), ташкилотцое, ки қиморхона, тотализаторцо ва идорацои 

букмекерк доранд, иншунин бозии лотерея ва дигар бозицоро доир мекунанд, 

ки барои он ташкилкунанда, масалан дар шакли электронк щойиза муқаррар 

мекунад, ж муштарижне, ки фаъолияташон одатан ба пули нақд вобаста нест, 
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аммо барои гузаронидани амалижтцои муайян миқдори зижди пули нақдро 

истифода мебаранд; 

5) ташкилотцои ғайритищоратк (Ассосиатсия ва щамъиятцо, цизбцои 

сижск,  Фондцо, ташкилотцои динк ва ғ); 

6) муцосибон цуқуқшиносон, ва ж шахсони касбии фаъолияташон монанд, 

ки аз щониби ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, хизматрасонк карда мешаванд ва аз номи муштарижни худ 

амал мекунанд; 

7) мижнаравоне (мижнаравони молиявк ва ғайримолиявк), ки 

фаъолияташон мутобиқи Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм” танзим намешавад; 

8) муштарижни ғайрирезидент;  

9) муштарижне, ки аз коғазцои қиматноки беном, иншунин дафтаршаи 

шекцои беном истифода мебаранд. 
 

БОБИ 3. Хавф аз рӯи намуди амалижт 
 

4. Баъзе намудцои хизматрасонии ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва 

ж дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, аз нуқтаи назари қонунигардонк 

метавонад дорои хавфи баланд бошад. Ба онцо дохил мешавад: 

1) хизматрасонии махсуси бонкк (private banking) ба гурӯци муайяни 

муштарижне, ки шумораашон мацдуд аст; 

2) амалижтцои бонкк on-line (internet banking); 

3) муносибатцои байналмилалии муросилотии бонкк; 

4) қарздиции муштарижн дар цолате ки қарзи додашаванда бо пасандози 

дар цамон муассиса таъмин карда шудааст; 

5) амалижте, ки байни ягон шахси воқеии бо шахси цуқуқк вобаста 

(аффилированым) ва шахси дигари цуқуқк ищро шудааст; 

6) амалижте, ки дар он ширкатцои дар давлатцо ж минтақацои офшорк 

бақайдгирифташуда иштирок мекунанд; 

7) интиқол тариқи сомона. 

5. Бояд қайд намуд, ки амволи хавфнок метавонад цамшун амволи дорои 

хавфи баланд муайян карда шавад, агар муштарии ин амволро харида аз 

тарафи ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 



133 

мегузаронад цамшун амволи дорои хавфи баланд эътироф шуда бошад 

(масалан, додани мукофоти суғурта аз тарафи шахсе, ки нуфузи сижск дорад). 
 

БОБИ 4. Хавф аз рӯи омили щуғрофк 
 

6. Барои маълум кардани давлат ж минтақаи щуғрофк, ки хавфи баланд 

доранд, шунин омилцо хизмат менамоянд: 

1) дар амалижтцо цамон давлате иштирок мекунад, ки нисбат ба он аз 

тарафи Созмони Милали Муттацид (СММ) мацдудият, мущозот ж дигар 

щорацои ба инцо монанд истифода мешаванд; 

2) дар амалижтцо давлате иштирок менамояд, ки дар он мувофиқи 

маълумоти интишоркардаи саршашмацои муътамад (масалан, ФАТФ, ХБА, 

Бонки Щацонк ва гурӯци Эгмонт), сатци зарурии муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм ж қонунцои лозимк, стандартцо ва муносибатцо ба 

роц монда нашудааст. 

3) Дар амалижтцо давлате иштирок менамояд, ки дар он мувофиқи 

маълумоти интишоркардаи саршашмацои мӯътамад (масалан, Transparency 

International, GRECO ва ғайра) фаъолияти коррупсия ва щинояткорк хеле зижд 

мебошад. 

4) Дар амалижтцо давлате иштирок менамояд, ки он мувофиқи 

маълумоти интишоркардаи саршашмацои мӯътамад (масалан, хадамоти 

бехатарии давлатцои гуногун, интишороти ВАО) ба маблағгузории 

терроризм мусоидат менамояд ж дар он що зуд-зуд амалцои террористк рӯй 

медицанд. 

5) Ба ғайр аз гуфтацои боло цар як ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк амалижт мегузаронад, бо такя ба тащрибаи худ ва 

хусусиятцои амалижт метавонад давлат ва минтақаи щуғрофии дорои хавфи 

баландро, ки ба рӯйхати омилцои дар боло зикршуда дохил нашудаанд, ба 

гурӯццо щудо намояд. 

БОБИ 5. Омилцое, ки барои муайян намудани даращаи 

эцтимолии хавф таъсир мерасонанд. 
 

7. Равиши методологии ба хавфцо асосжфта омилцоеро ба назар мегирад, 

ки ба муштарк ж амалижти алоцида хос аст ж метавонад барои муайян 
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намудани даращаи эцтимолии хавф таъсир расонад. Яъне, ин омилцо 

метавонанд хавфи ба муштарк ж амалижт вобастаро зижд ж кам намоянд. Ба ин 

тааллуқ доранд: 

1) муайян кардани муштарк аз рӯи рафтори эцтимолии “муқаррарк” ва 

“ғайримуқаррарк”-и вай; 

2) мақсади цисоби бонкк ж тарзи муносибати корк; 

3) цащми маблағе, ки муштарии мушаххас ба цисоб мегузорад, ж маблағи 

муомилоти ищрошаванда; 

4) тартиби танзим, идора ва ж назорат, ки дар доираи он муштарк амал 

мекунад ва ин муштарк ташкилоте мебошад, ки бо маблағцои пули ва дигар 

молу мулк амалижт мегузаронад; 

5) давомнокии муносибати корк ва ба низом дароварадни он; 

6) даращаи шиносок бо давлат, аз щумла донистани қонунцо, Дастурамал 

ва қоидацои цамин давлат; 

7) истифода бурдани мижнравон - шахсони цуқуқк ж сохторцое, ки 

мақсади муайяни иқтисодк надоранд ж дигар далелцои мантиқие, ки 

амалижти муносибати кориро душвор менамоянд ва шаффофиятро аз байн 

мебаранд; 

8) дигар омилцо. 
 

БОБИ 6. Омӯзиши лозимии муштарижн 
 

8. Истифодаи усули «Муштарии худро шинос” дар ташкилотцое, ки бо 

маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, имкон медицад 

бовар намоем, ки муассиса дар бораи муайян кардани муштарк маълумоти 

зарурк дорад, иншунин аз хусуси он амалижте, ки муштарк анщом медицад ва 

ж мехоцад анщом дицад, хабардор мебошад. Ташкилотцое, ки бо маблағцои 

пулк ж дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, бояд аз ин расмижт истифода 

намоянд: 

1) саривақт мушахассот ва шахсияти цар як муштариро тафтиш намоянд; 

2) барои муайян намудани далели вущуд доштани манфиатдори 

(бенифитсиари) цақиқк шорацои зарурк андешанд ва дар цолати вущуд 

доштани он мушаххасот ва шахсияти ӯро тафтиш намоянд; 

3) агар аз номи муштарк шахси боваринок баромад намояд, он вақт зарур 

аст, ки шахсияти ин шахс, иншунин салоцияти аз номи муштарк баромад 

намудани ӯ муайян ва тафтиш карда шавад; 
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4) барои пурра фацмидани цолати модии муштарк ва фаъолияти 

тищоратк, иншунин доираи муомилоти эцтимолк ва хусусияти онцо 

маълумоти зарурк ба даст оварда шавад. 

9. Бацодиции хавфцо бо назардошти омилцое, ки ба даращаи эцтимолии 

хавф таъсир мерасонанд, то баровардани қарори ницок барои ташкилотцое, 

ки бо маблағцои пулк ж дигар молу мулк амалижт мегузаронанд, нуқтаи 

ибтидок ба цисоб меравад. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж дигар молу 

мулк амалижт мегузаронанд, барои омӯзиши лозимии цар як муштарк аз 

равишу усулцои зерин истифода баранд: 

1) муомилаи намунавии лозими, ки барои омӯзиши цамаи муштарижн 

татбиқ мегардад; 

2) муносибати нисбатан нарме, ки ба гурӯццои хавфи пастдошта 

истифода мешавад, масалан: 

- нисбат ба шахсони воқеие, ки манбаи асосии даромадашонро музди 

мецнат, нафақа ж дигар кӯмакпулии давлатк аз цисоби манбацои маълум 

ташкил медицад ва амалижти мазкур бо хусусиятцояш аз амалижти 

муқаррарии аз рӯи цисоби амалижт ищрошаванда фарқ мекунад; 

- ба муштарижне, ки маълумот оид ба шахсият ва ж манфиатдорони 

(бенефитсиарцои) онцо дастараси умум мебошад ва ба фаъолияти онцо 

мақомоти давлатк назорат мебаранд. 

- ба амалижти алоцидае, ки барои ищро шудани онцо маблағи кам лозим 

аст (масалан, пардохтцои коммуналк, мукофоти суғурта ва ғайра). 

3) муносибати бештару нисбатан щиддк ба гурӯццои хавфи баланддошта. 

10. Ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, ӯцдадоранд шорацои лозимк андешида, бо мақсади кам 

кардани хавфи эцтимолии расмикунонии пул ва маблағгузории терроризм 

он муштарижнеро, ки мутобиқи равиши бацодиции хавф муштарижни хавфи 

баланддошта эътироф шудаанд, назорат кунанд. Ин шорацои назоратк 

метавонанд инцо бошанд: 

1) доштани огоции комил аз хусуси муштарижни хавфи баланддошта ва 

амалижтцои муассисаи молиявк; 

2) истифодаи щиддии усули «Муштарии худро шинос” ва омӯзиши 

щиддии муштарк; 

3) мониторинги щиддии амалижтцо; 
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4) назорати доимии щиддк ва мониторинги муносибатцои корк ж 

омӯзиши пайваста. 
 

БОБИ 7. Тацлили даращаи хавфцо ва назорат 
 

11. Барои самаранокии кор дар заминаи бацодиции хавф дар 

ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ва дигар молу мулк амалижт 

мегузаронанд, тация ва татбиқи методологияцои махсус шарти пешакк ба 

цисоб меравад, ки онцо щорк намудани ситемаи муайяни тацлил ва назоратро 

бо мақсади идора намудани намудцои мушаххаси хавфцо дар назар доранд. 

Ин гуна методология татбиқи мащмӯи шорацои зеринро доро мебошад: 

1) мониторинги амвол ж хизматрасонк, шаклцои пешницод, мақсади 

муштарк, мацалли щойгиршавк; 

2) тафтиш карда шавад, ки омилцои мавщудаи хавф амалижти зерин ж 

муносибати кориро ба гурӯци хавфи баланддошта мегузаронанд, ж не. 

3) хавфи ба ин амалижт ж муносибати корк нисбатдошта цамшун хавфи 

паст, мижна ж баланд муайян карда шуда, бо назардошти он шорацои зерин 

андешида шаванд: 

а) агар хавф паст бошад, мумкин аст фақат талаботи цадди ақалли 

мушахассоти муштарк ва муайян намудани суроға ищро карда шавад; 

б) агар хавф мижна бошад, ба ғайр аз талаботи мушахассот ва муайян 

кардани суроға, иншунин маълум ж тафтиш кардани манбаи ташаккули 

маблағцо (суратцисоби шахск ва ғ.) зарур мебошад; 

в) агар хавф баланд бошад, он вақт ғайр аз ищрои талаботи дар боло 

зикршуда, боз аз цисоби кадом навъи фаъолият фароцам омадани ин 

маблағцо муайян карда шавад. 

12. Мониторинг аз тарафи ташкилоте, ки бо маблағцои пулк ва дигар 

молу мулк амалижт мегузаронад, бояд мантиқан, яъне дар цолати хавфи паст 

– нагузаронидани мониторинг, дар цолати хавфи мижна - гузаронидани 

мониторинги нопурра ва дар цолати хавфи баланд - гузаронидани 

мониторинги щиддк ва муттасил амалк карда шавад. Шунин равиши кор 

мумкин аст цангоми амалк намудани дигар расмижт низ татбиқ гардад.  
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Банди 6. Иқтибос аз санадцои зерқонунк дар самти МҚД/МТ/МПСҚО 
 

Иқтибос аз Дастурамали №211 

“Дар бораи тартиби анщомдиции амалижти 

мубодилавк бо асъори хорищк” 
 

Дар Вазорати адлияи 

Щумцурии Тощикистон 

тацти №139 ”д” 4 декабри 2015 

“ба қайд гирифта шудааст” 

Бо Қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

тацти №195, аз 29 сентябри 2015 

“тасдиқ шудааст” 
 

                 

10. Амалижти мубодилавк бо асъори хорищии нақд бо тартиби зерин 

амалк карда мешавад: 

а) шахсони воқек - муштарижни бонки ваколатдор ва шахсони воқеии 

дигар амалижти мубодилавк бо асъори хорищии нақдро дар муассисацои 

бонки ваколатдор (банди 8 Дастурамали мазкур), бе мацдудияти маблағ ва 

таъинот, бо риояи талаботи Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар бораи 

муқовимат ба қонунигардонк (расмикунонк) даромадцои бо роци щиноят ба 

дастомада ва маблағгузории терроризм” анщом дода метавонанд. Дар щойи 

дигар (берун аз сарбонк, филиал, маркази хизматрасонии бонкк, нуқтаи 

интиқоли пул ва банкомату терминалцо) анщом додани амалижти мубодилавк 

қатъиян манъ аст ва риоя накардани талаботи мазкур аз щониби шахсони 

воқек қонуншиканк мацсуб гашта, боиси щавобгарии маъмурк ва щиноятк 

мегардад;  
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Иқтибос аз Дастурамали №204 

“Оид ба тартиби анщом додани амалижти интиқолк аз щониби шахсони 

воқек бе кушодани суратцисоби бонкк” 
 

 

Дар Вазорати адлияи 

ЩумцуриииТощикистон 

тацти №187 ”г”, аз 22.04.2014 

“ба қайд гирифта шудааст” 

Бо Қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

тацти №314, аз 26.12.2013 

“тасдиқ шудааст” 

 

19. Интиқоли асъор аз Щумцурии Тощикистон ба хорища аз щониби 

шахсони воқек-резидентцо (намояндацои онцо) бе кушодани суратцисобцои 

бонкк бо тартиби зерин анщом дода мешавад: 

............... 

Бонки ваколатдор интиқоли мазкурро дар цолати аз щониби резидент 

ищро кардани талаботи банди 14 Дастурамали мазкур ва риояи меъжрцои 

низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм анщом медицад. 

21. Интиқоли асъор аз Щумцурии Тощикистон ба хорища аз щониби 

ғайрирезидентцо (намояндацои онцо) бе кушодани суратцисобцои бонкк бо 

тартиби зерин анщом дода мешавад: 

............... 

Бонки ваколатдор интиқоли мазкурро дар цолати аз щониби 

ғайрирезидент ищро кардани талаботи банди 14 Дастурамали мазкур ва 

риояи меъжрцои низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм анщом 

медицад.  
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Иқтибос аз Дастурамали №181 "Дар бораи талабот ба низоми 

идоракунии хавфцо ва назорати дохилк дар ташкилотцои қарзк" 
 

Дар Вазорати адлияи 

ЩумцуриииТощикистон 

тацти №620 26 августи с. 2011 
“ба қайд гирифта шудааст” 

Бо Қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

тацти №151 аз 25 июли с. 2011 
“тасдиқ шудааст” 

 

1. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои зерин истифода мешаванд: 

............... 

- хадамоти мувофиқа (комплаенс) - хадамоти дохилии ташкилоти 

қарзк, ки аз нозири мувофиқа (комплаенс) ва иштирокдорони мувофиқа 

иборат буда, ба салоцияти он мацз назорат кардан ба мутобиқати фаъолияти 

ташкилоти қарзк ба қонунгузории Щумцурии Тощикистон, аз щумла санадцои 

меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тощикистон, иншунин қоидаю тартиботи 

ташкилоти қарзк (идоракунии хавфи - мувофиқа (комплаенс) дохил мешавад.  

Щузъи дигари муцими хадамоти мувофиқа (комплаенс) мубориза бар 

зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастомада ва маблағгузории терроризм мебошад; 

............... 

- назорати дохилк - фаъолияти ташкилотцое, ки бо маблағцои пулк ж 

дигар молу мулк барои ошкор кардани амалижти (кӯшиши анщом додани 

ацди шубцаноки) цатман назоратшаванда ва дигар амалижт бо маблағцои 

пулк ва дигар молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом амалижт анщом медицанд;” 

13. Низоми назорати дохилк аз 6 унсури ба цам алоқаманд иборат аст: 

............... 

- назорат дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом (минбаъд - МҚД/МТ ва МПСҚО). 

15. Низоми назорати дохилк анщом додани қоидацои зеринро фаро 

мегирад: 

............... 

http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/a8f/Dasturamal%E2%84%96181_TJ.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/a8f/Dasturamal%E2%84%96181_TJ.pdf
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- пешгирии қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом; 

27. Дар рафти ищрои ӯцдадорицои вазифавии худ кормандони 

ташкилоти қарзк талаботи қонунгузории Щумцурии Тощикистонро дар қисми 

пешгирии қонунигардонии (расмикунонк) даромадцои бо роци щиноят 

бадастомада ва маблағгузории терроризм риоя мекунанд. 

28. Кормандони ташкилоти қарзк дар бораи ацдцои (амалижти) зерин 

хадамоти аудити дохилк ва хадамоти мувофиқаро (комплаенсро) хабардор 

мекунанд: 

.............. 

- дар бораи ацд/амалижти шубцанок ва амалижтцои цатман 

назоратшаванда, ки тибқи талаботи Қонуни Щумцурии Тощикистон “Дар 

бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом” ва дигар санадцои меъжрии цуқуқк муайян карда шудааст; 

Боби 4. Талабот ба назорати дохилк дар самти муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом 

29. Ташкилотцои қарзк амалижти бонкк ва ацдцоеро, ки дар самти 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом нисбатан осебпазиранд, бояд ошкор намоянд, мунтазам тащдиди 

хавфцои соцаи бонкиро таъмин намоянд ва барномаи МҚД/МТ ва МПСҚО ба 

идорасозии хавфцо мутобиқ карда шавад.  

30. Барои таъмини ищрои қонунгузорк дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО 

шахси/шахсони масъул - нозирони мувофиқа (комплаенс) аз щониби Шӯрои 

нозирони ташкилоти қарзк таъин гардида, фаъолияташон тацти назорат 

қарор дода шавад.  

31. Нозири мувофиқа (комплаенс) барои бо иттилоот таъмин намудани 

Шӯрои нозирон ва роцбарияти (Ражсати)-и ташкилоти қарзк оид ба риоя 

шудани қонунгузорк, саривақт ошкор кардани камбудицо барои вайрон 

кардани қонунгузорк дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО бояд шорацои дахлдор 

андешад. Шӯрои нозирон ва роцбарият (Ражсат) аз хусуси цамаи хабарцо дар 
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бораи амалижтцои шубцанок, ки ба мақоми ваколатдори МҚД/МТ ва МПСҚО 

пешницод шудааст, бояд аз щониби нозири мувофиқа (комплаенс) саривақт 

хабардор карда шаванд.  

32. Ташкилотцои қарзк бояд Қоидацои назорати дохилк дошта бошанд, 

ки дар онцо тасмими ташкилоти қарзк оид ба ищрои қонунгузорк дар самти 

МҚД/МТ ва МПСҚО, иншунин меъжрцои санадцои зерқонунк доир ба 

муайянсозии муштарижн ва пешницоди маълумот дар бораи ацд/амалижти 

шубцанок нишон дода мешаванд. Қоидацои мазкур бояд шунин щанбацоро дар 

бар гирад:  

а) татбиқи низоми расмии назорати дохилк барои ошкор кардани 

муштарижни эцтимолк, ошкор кардан ва фиристодани маълумот оид ба 

ацдцои/амалижтцои шубцанок барои ба таври муносиб ба цисоб гирифтани 

амалижтцои анщомдода ва муштарижни онцо;  

б) таъин намудани нозири мувофиқа (комлаенс) барои цисоботдицк дар 

самти муқовимат ба расмикунонии пул ва маблағгузории терроризм, ки ба 

салоцияти истисноии ӯ таъмини татбиқи сижсат оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО 

ва мутобиқати он ба қонунгузорк оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО дохил мешавад; 

в) омодасозк ва таълими кормандон дар самти МҚД/МТ ва МПСҚО. 

33. Вазифацои асосии нозири мувофиқа (комплаенс) инцоянд:  

- назорат кардани кормандони ташкилоти қарзк оид ба ищрои қонуну 

қоидацое, ки самтцои МҚД/МТ ва МПСҚОро ба танзим медароранд;  

- ба роц мондани таълими кормандон доир ба масъалацои марбут ба 

МҚД/МТ ва МПСҚО;  

- тацлил кардани ацд/амалижти шубцанок;  

- тацқиқ кардани ацдцо/амалижтцо цангоми зарурат;  

- аз назар гузаронидани тацияи дурусти цамаи цисоботцои дохилк оид 

ба ацд/амалижти шубцанок;  

- омода кардани хабарцо оид ба ацд/амалижти шубцанок ва саривақт 

фиристодани онцо ба мақоми ваколатдори МҚД/МТ ва МПСҚО; 

- додани дастур ба кормандони ташкилоти қарзк доир ба масъалаи 

ифшо накардани маълумот ба муштарк, оид ба шорацое, ки барои МҚД/МТ 

ва МПСҚО андешида мешаванд;  

- ба қайд гирифтани маълумотцои ирсолшуда оид ба ацд/амалижти 

шубцанок;  
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- цамшун шахси масъул цамкорк намудан бо мақоми ваколатдори 

МҚД/МТ ва МПСҚО, бо мақомоти цифзи цуқуқ, иншунин бо дигар мақомоти 

салоциятдор доир ба пешгирк, ошкор, тацқиқ ж мутобиқат ба меъжрцои 

МҚД/МТ ва МПСҚО;  

- огоц будан аз дигаргуницои самти МҚД/МТ ва МПСҚО дар сатци 

миллк ва байналмилалк ва ба баррасии Шӯрои нозирон (Шӯрои мудирон) ва 

роцбарият манзур кардани пешницодцо оид ба такмили қоидацои назорати 

дохилии ташкилот;  

34. Ташкилотцои қарзк цангоми тация ва татбиқи рещаи худ оид ба 

МҚД/МТ ва МПСҚО навъцои зерини хавфцоро барраск мекунанд:  

- хавфи муштарк;  

- хавфи хизматрасонк;  

- хавфи щуғрофк; 

- хавф аз рӯи роццои воридшавии маълумот.  

35. Цар як ташкилоти қарзк уцдадор аст самти хавфро барои цамаи 

муштарижнаш тация кунад, то ки хавфцои қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом муайян карда шаванд.  

36. Қабл аз ба роц мондани муносибатцои муросилотии бонкк бо бонки 

респонденти пешницодшуда, бояд дар сижсат ва расмижти ташкилоти қарзк 

оид ба кушодани суратцисобцои (зерсуратцисобцои) муросилотк амалцои 

зерин пешбинк карда шаванд: 

- щамъоварии маълумот дар бораи бонки респонденти 

пешницодшаванда, дар бораи хусусияти фаъолият ва сохтори бонки 

респондент;  

- аз рӯи маълумоти дастраси умум муайян кардани нуфузу эътибори 

ташкилот ва сифати назорат, иншунин дар бораи он ки ин ташкилот дар 

робита ба расмикунонии пул ж маблағгузории терроризм ж амалцои назоратк 

ж тацримцои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии 

силоци қатли ом дар гузаштаи нашандон дур мавриди тацқиқ қарор 

гирифтааст ж не;  

- муайян кардани мавщудияти низоми боэътимоди назорати МҚД/МТ ва 

МПСҚО аз щониби бонки респондент;  
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- муайян ва назорат кардани истифодаи цисобцои муросилотие, ки 

имкон дорад цамшун “цисобцои транзитк” барои қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли ом истифода шаванд;  

- муайян намудани давлати бақайдгирифтаи бонки репондент ва 

щойгиршавии он дар рӯйхати давлатцое, ки талаботи тавсияцои ФАТФ- ро 

ищро наменамоянд ж бо таври нокифоя ищро менамоянд.  

37. Дар муносибатцои муросилотк, ки нигоцдории “цисобцои транзитк”-

ро дар бар мегирад, ташкилотцои қарзк бояд талаботи зеринро ищро 

намоянд:  

- муштарк (ташкилотцои молиявк- респондент) цамаи уцдадорицои 

маъмулии санщиши дахлдори муштариро нисбат ба он муштарижни худ, ки 

ба цисобцои ташкилоти муросилотии молиявк дастрасии бевосита доранд, 

ищро намудааст;  

- ташкилоти молиявк-респондент бояд тавонад, ки ба ташкилоти 

молиявии муросилотк маълумоти дахлдори муайянсозандаи муштариро дар 

асоси дархост пешницод кунад.  

38. Сижсат ва расмижти ташкилотцои қарзк бояд талабот дар бораи 

фавран пешницод намудани маълумот оид ба ацд/амалижти шубцанокро ба 

мақоми ваколатдори МҚД/МТ ва МПСҚО пешбинк намояд.  

39. Ба кормандони ташкилотцои қарзк ифшои иттилоот ба муштарижн 

манъ аст, дар сурате ки иттилоот дар бораи онцо ба мақоми ваколатдори 

МҚД/МТ ва МПСҚО дода мешавад.  

40. Ташкилотцои қарзк уцдадоранд муносибатцои корк бо муштариро 

мунтазам мониторинг намоянд:  

- маълумот дар бораи муштариро нав кунанд;  

- фаъолияти (аз щумла цисоббаробаркуницои нақдк ва ғайринақдии) 

муштариро мониторинг кунанд, то бовар цосил шавад, ки онцо ба хусусияти 

тищорати муштарк, соцаи хавфи муштарк мутобиқат доранд;  

- ошкор кардани амалижти мураккаб, нақшаи ацд/амалижти калону 

ғайримуқаррарк, ки мақсади  дақиқи иқтисодк ж қонунк надоранд ва 

метавонанд аз қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци щиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци 

қатли ом дарак дицанд.  
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41. Ташкилотцои қарзк бояд тамоми маълумоти зарурк ж 

цущщатгузориро оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО ба воцидцои сохтории дахлдори 

БМТ пешницод намоянд. Ташкилотцои қарзк бояд цущщатцои зеринро дошта 

бошанд: 

а) қоидацои тасдиқшудаи назорати дохилк дар самти МҚД/МТ ва 

МПСҚО;  

б) фармони таъин намудани шахси/шахсони масъул оид ба масъалацои 

МҚД/МТ ва МПСҚО, уцдадории вазифавии ӯ, ки роцбарият тасдиқ кардааст;  

в) қайди цисобгирии хабарцои (пажмакцои) ирсолшуда оид ба 

ацд/амалижти шубцанок;  

г) щадвали шорабиницои таълимк барои кормандони ташкилотцои қарзк 

оид ба МҚД/МТ ва МПСҚО;  

ғ) нусхаи зарурии цущщатцо оид ба мушаххаскунии муштарижн.  
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Иқтибос аз Дастурамали №171 “Дар бораи кушодан, аз нав ба 

расмият даровардан ва бастани суратцисобцои бонкк аз тарафи 

ташкилотцои қарзк дар Ҷумцурии Тощикистон” 
 

Дар Вазорати адлияи 

ЩумцуриииТощикистон 

тацти №545 “а” аз “10” июни с. 2011 

“ба қайд гирифта шудааст” 

Бо Қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

тацти №74 аз “28“ апрели с. 2011 
“тасдиқ шудааст” 

 

8. Амалижт аз рӯи суратцисоби бонкк метавонад боздошта шавад:  

............... 

- дар цолатцо ва бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Щумцурии 

Тощикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадцои бо роци щиноят бадастомада ва маблағгузории терроризм”; 

............... 

 Воситацои молиявии шахсони воқек ва ташкилотцо, ки ба рӯйхати 

шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд тибқи Қонуни 

Щумцурии Тощикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” аз 

щониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Щумцурии Тощикистон манъ ва 

бекор карда мешаванд. 

30.  

............... 

Ташкилотцои қарзк, ки цуқуқи кушодану пешбурди суратцисобцои 

бонкиро доранд, цангоми анщом додани муносибатцои муросилотии 

фаромарзк ӯцдадоранд: 

............... 

- дар асоси иттилооти дастрасиаш умум мақому эътибори муштариро 

бацо дода, мавщудияти мақоми назораткунандаро дар соцаи муқовимат ба 

маблағгузории терроризм ва қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци щиноят бадастомада муайян намоянд;  

- механизмцои назоратиеро, ки муштарк доир ба масъалаи муқовимат 

ба маблағгузории терроризм ва қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци щиноят бадастомада истифода мебарад, бацо дицанд.  

http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
http://intranet.nbt.tj/upload/iblock/f53/instruk_171_tj.pdf
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Банди 7. Тартиби гузаронидани бацодиции тарафайн 
 

Тавсияцои ФАТФ 
 

ФАТФ ташкилоти байницукуматк ба цисоб рафта, стандартцои 

байналмилалиро дар самти МҚД/МТ/МПСҚО ва мубориза алайци дигар 

тацдидцо ба низоми байналмилалии молиявк тация намудааст. Қобили қайд 

аст, ки дар кишварцои мухталифи сайжра низоми гуногуни цуқуқк, маъмурк 

ва молиявк мавщуд мебошад. Аз ин лицоз, стандартцои ФАТФ мащмӯк 

шорабиницои умумиро дар самти МҚД/МТ/МПСҚО муқаррар намуда, 

мутобиқи Қатъномаи Шӯрои Амнияти СММ №1617 аз соли 2005 ищрои 

талаботи ин стандартцо цатмк мебошад. 

Тавсияцои ФАТФ мутобиқ гардидани қонунгузории тамоми кишварцои 

сажраро ба талаботи стандартцои байналмилалиро дар самти 

МҚД/МТ/МПСҚО тақозо менамоянд. Бори нахуст ФАТФ 40 тавсия худро соли 

1990 барои цифз намудани низоми байналмилалии молиявк аз тацдидцои 

қонунигардонии даромадцо аз фурӯши маводи мухаддир тарцрезк намудааст. 

Аммо, аз сабаби рушди тартиб ва усулцои қонунигардонии даромадцои бо 

роци щиноят бадастоварда, соли 1996 тавсияцои ФАТФ нахустин маротиба аз 

нав барраск гардиданд. 
 

 
 

Қобили зикр аст, ки соли 2001, бинобар ба вуқуъ омадани амалк 

террористк дар ш.Ню-Йорки Ижлоти Муттацидаи Америка, ваколатцои 

ФАТФ маблағгузории амалцои террористк ва ташкилотцои террористиро 
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фаро гирифтанд. Дар робита ба ин, бо мақсади муқаррар намудани шорацои 

пешгирии амалцои террористк, 8 (цашт ва минбаъд 9 (нӯц)) тавсияи махсус 

алайци мубориза бо маблағгузории терроризм қабул гардид. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба тавсияцои ФАТФ, аз сабаби ба таври 

мунтазам инкишоф жфтани усулцои қонунигардонии даромадцои бо роци 

щиноят бадастоварда, шанд маротибаи дигар тағйироту иловацо ворид 

гардидаанд. Нашрияи ницоки тавсияцои ФАТФ соли 2012 интишор 

гардидааст, ки айни замон дар асоси муқаррароти санади мазкур бацодиции 

тарафайни низоми миллии МҚД/МТ/МПСҚО-и кишварцои мухталиф амалк 

гашта истодааст. 
 

 
 

Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки Методологияи ФАТФ, нашрияи 

соли 2013, аз худ як воситаи санщишк дар амал татбиқ гардидани тавсияцои 

ФАТФро ифода менамояд. Дар асоси санади мазкур, даращаи мутобиқати 

техникии қонунгузории кишвар ба талаботи тавсияцо ва самаранок дар амал 

татбиқ гардидани ин қонунгузорк мавриди санщиши мукаммал қарор дода 

мешавад. 

Василаи қабул гардидани қарор ва пешбурди сижсати ФАТФ дар самти 

МҚД/МТ/МПСҚО аз щониби щаласаи Пленарии ин ницоди байналмилалк 

амалк мегардад. Дар илова бар ин, фаъолияти техникии ташкилот аз щониби 

Котиботи ФАТФ сурат гирифта, барои ба таври мунтазам ба роц мондани 

муросилот бо кишварцои аъзои ин ницод ва дигар ташкилотцои 

байналмилалк равона гардидааст. Қароргоци ФАТФ дар ш. Париж (Фаронса) 

щойгир мебошад. Маълумоти муфассалро оид ба фаъолияти ин ташкилот 

тавассути сомонаи www.fatf-gafi.org даржфт хоцед кард.  

http://www.fatf-gafi.org/
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Банди 8. Санадцои калидии Гурӯци Авросиж, ки нақши ин 

ташкилотро дар низоми байналмилалии МҚД/МТ/МПСҚО 

муқаррар менамоянд 
 

 Бинобар сабаби макон гирифтани қароргоци ФАТФ дар ш. Париж 

(Фаронса), ташкилоти мазкур фаъолияти худро дар дигар кишварцои сайжра 

тавассути Гурӯццои минтақавк бо шакли ФАТФ амалк намуда истодааст. 

Қобили қайд аст, ки яке аз гурӯццои мазкур Гурӯци Авросиж ба цисоб меравад. 

Гурӯци Авросиж соли 2004 дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) таъсис дода 

шудааст. Вазифаи асосии Гурӯци Авросиж ин таъмин намудани цамкории 

самаранок дар самти МҚД/МТ/МПСҚО байни давлатцои-аъзо ва пешбурди 

сижсати ФАТФ ва цамонцангсозии барномацои марбут ба цамкории 

байналмилалк ва жрии техникк бо ташкилотцои байналхалқк, ницодцои 

байналмилалк ва кишварцои цавасманд ба цисоб меравад. 
 

 
Давлатцои-аъзои Гурӯци Авросиж 9 кишвар мебошанд: Федератсияи 

Русия, Щумцурии Тощикистон (яке аз муассисони Гурӯц), Щумцурии 

Қирғизистон, Щумцурии Қазоқистон, Щумцурии Мардумии Шин, Циндустон, 

Туркманистон, Щумцурии Ӯзбекистон ва Щумцурии Белорус. Мақоми 
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мушоцид дар Гурӯци мазкур ба 16 кишвар ва 17 ташкилоти байналмилалк 

пешницод гардидааст. 
 

 
 

Гурӯци Авросиж фаъолияти худро дар асоси Созишнома “Дар бораи 

Гурӯци Авросиж оид ба МҚД/МТ” амалк намуда истодааст. Санади мазкур 

соли 2011 аз щониби давлатцои-аъзои Гурӯци Авросиж ба тасвиб расидааст. 

Мутобиқи моддаи 7 созишнома, кишваре ки аъзои ин ницод мебошад бояд 

дар барномацои бацодиции тарафайн ширкат варзад. 
 

 
Қайд кардан ба маврид аст, ки бацодиции тарафайн дар асоси Тартиботи 

гузаронидани шунин бацодицк, ки аз щониби Гурӯци Авросиж тасдиқ 

гардидааст, амалк мегардад. Бацодицк 2 (ду) марцилаи асосиро фаро мегирад: 

1. Бацодиции мутобиқати техникк; 

2. Бацодиции самаранок дар амал татбиқ гардидани талаботи 
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қонунгузории кишвар дар самти МҚД/МТ/МПСҚО. 

Қобили қайд аст, ки цангоми марцилаи мутобиқати қонунгузории 

мамлакат ба талаботи тавсияцои ФАТФ мавриди санщиш қарор дода мешавад. 

Яъне ож кишвар муқаррароти тавсияцоро ба қонунгузории худ ворид кардааст 

ж на. Дар сурати бацодиции самараноки, коршиносон-бацогузорон амалк 

гардидани талаботи қонунгузорк барои МҚД/МТ/МПСҚО мавриди санщиши 

цамащониба қарор медицанд. Яъне ож дар щумцурк механизми риояи қонуни 

соцавк ва дигар қонунцои марбут ба самти МҚД/МТ/МПСҚО таъмин 

гардидааст ж на. 
 

 
 

Тартиби коргузорк дар Гурӯци Авросиж ба таври зайл тақсим карда 

шудааст: Щаласаи Пленарк, Раиси Гурӯци Авросиж, муовини Раиси Гурӯци 

Авросиж, Котиботи Гурӯци Авросиж, гурӯццои кории Гурӯци Авросиж, аз 
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щумла, Гурӯци корк оид ба расонидани жрии техникк, Гурӯци корк оид ба 

бацодиции тарафайн ва масъалацои цуқуқк, ва Гурӯцк корк оид ба 

типологияцо ва муқовимат ба маблағгузории терроризм ва щинояткорк. 
 

 
 

Раиси Гурӯци Авросиж аз аввали соли 2018 намояндаи Щумцурии 

Мардумии Шин ХАО Сзинхуа мебошад. 
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Муовини Раиси Гурӯци Авросиж собиқ Раиси ин ницод намояндаи 

Федератсияи Русия Шиханшин Юрий Анатолевиш мебошад. 
 

 
 

Котиби ищроияи Гурӯци Авросиж аз соли 2015 Нешаев Владимир 

Павловиш мебошад. 
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Муфассалтар дар бораи тартиби бацодицк ва дигар санадцои марбут ба 

фаъолияти Гурӯци Авросиж тавассути сацифаи иттилоотии Гурӯци Авросиж 

бо пахши истинодцои зерин ошно хоцед гашт: 

1. http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php; 

2. http://www. eurasiangroup. org /ru/observers.php; 

3. http://www. eurasiangroup. org /ru/eag/structure.php; 

4. http://www. eurasiangroup. org /ru/eag/stat_documents.php; 

5. http://www. eurasiangroup. org /ru/eag/strategy_and_methodology.php; 

6. http://www. eurasiangroup. org /ru/eag/public_statements.php; 

7. http://www. eurasiangroup. org /ru/page_1469529599_8.php; 

8. http://www. eurasiangroup. org /ru/page_1469529478_02.php; 

9. http://www. eurasiangroup. org /ru/news/detail/news/prezident_fatf/; 

10. http://www. eurasiangroup. org/ru/eag/fatf.php. 

http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php

