ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи иттилоот»
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1.
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи иттилоот» қабул карда шавад.
2.
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
- дар хусуси ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонидани қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон ба Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон таклифцо пешницод намояд.

Раиси Маҷлиси намояндагони
ХАЙРУЛЛОЕВ
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 15 майи соли 2002
№631

С.

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи иттилоот»
Маҷлиси милии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар
бораи цифзи иттилоот» барраск намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи иттилоот» ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
УБАЙДУЛЛОЕВ
ш. Душанбе 12 ноябри соли 2002
№334

М.

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи цифзи иттилоот
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 696; соли 2005, №12,
мод.646)
Қонуни мазкур принсипцои асосии таъмини цифзи иттилоот ва танзими муносибатцои цуқуқии дар
ин соца ба вуҷуд омадаро муқаррар менамояд.
БОБИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Мақсадцои цифзи иттилоот
Ба мақсадхои цифзи иттилоот мансубанд:
пешгирк намудани ихроҷк, дуздк, гумшавк, ғалат маънидодкунк, нусхабардорк ва бастани
роци пацншавии иттилоот;
пешгирк намудани амалижтцои беиҷозат оиди нобудсозк, тағйирдици, ғалат маънидодкунк,
нусхабардорк ва бастани роци пацншавии иттилоот;
пешгирк намудани амалижтхои боиҷозат ва беиҷозат, ки боиси қасдан ж бидуни қасд
нобудсозк, бастани роци пахншавк, ғалат маънидодкунк (сохтакорк), дуздк, нусхабардорк, ихроҷк,
дигаргунишавк ва тағйиребии иттилоот гардиданаш мумкин аст.
Моддаи 2. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои зайл истифода бурда мешаванд:
таъмини техникии системацои иттилоотк- маҷмӯи воситацои техникие, ки барои кори
системаи иттилоотк пешбинк шудаанд, инчунин цуҷҷатнокгардонии дахлдори ин воситацо ва
равандцои технологк;
таъмини барномавии системацои иттилоотк – маҷмӯи барномацо барои татбиқи мақсадцо ва
вазифацои системаи иттилоотк, инчунин барои мӯътадил кор кардани маҷмӯи воситацои техникк;
цифзи иттилоот – маҷмӯи чорабиницо, ки бо мақсади пешгирк намудани ихроҷк, дуздк,
гумкунк, нобудсозии беиҷозат, ғалат маънидодкунк, тагйирдихк (сохтакорк), нусхабардории беиҷозат
ва бастани роци пацншавии иттилоот гузаронида мешаванд;
самаранокии цифзи иттилоот – дараҷаи мутобиқати натиҷацои ба даст омадаи амалцо оиди
цифзи иттилоот ба мақсадцои цифз;
назорати самаранокии цифзи иттилоот – санҷиши мутобиқати самаранокии чорабиницои
цифзи иттилоот ба талаботцои муқарраршуда ж меъжрцои самаранокии цифз;
бехатарии иттилоот – цолати цимояшавии иттилоотк дар системацои иттилоотк кор карда
баромада шуда аз тацдиди дохилк ж берунк;
хориҷшавии иттилоот – пацнкунии назоратнашавандаи иттилооти цифзшаванда дар натиҷаи
дастрасшавии беиҷозат;

дастрасшавии беиҷозат – ба даст овардани иттилооти цифзшаванда аз тарафи субъекти
манфиатдор бо вайронкунии цуқуқ ж қоидацои дастрасшавии иттилооти цифзшаванда, ки хуҷҷатцои
цуқуқи ж молики (социби) иттилоот муқаррар кардаанд;
фошкунии иттилооти цифзшаванда – беиҷозат расонидани иттилооти цифзшаванда ба
истеъмолкунандагоне, ки цуқуқи дастрас кардани ин иттилоотро надоранд;
тағйирдиции иттилоот – дигаргун сохтани иттилоот, ки иҷозати муаллиф ж молики
иттилоотро талаб менамояд;
аз нав сохтани иттилоот – тағйир додани иттилоот дар натиҷаи амалижти аз тарафи система ж
технологияи иттилоотк амрномадодашуда;
ғалат маънидодкунк ва сохтакории итилоот – тағйир додани иттилоот дар натиҷаи
амалижтцои гузаронидашуда оид ба махфидорк, рафъсозк, иваз ж дохил намудани ягон хел унсурцои
иттилоот дар сатци синтаксиск, семантикк ж прагматикк;
бастани роци пацншавии иттилоот - амалижте, ки натиҷаи он қатъ шудани дастрасии
иттилоот мебошад;
нобудсозии иттилоот – ин амали барқасдона ж беэцтижтона мебошад, ки дар натиҷаи он
мавҷудияти иттилоот барои шахси цуқуқк ж воқек дар цаҷми пурра ж мацдуд қатъ мегардад;
сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот – раванди муқаррар намудани мутобиқати
воситацои истифодашавандаи цифзи иттилоот ба талаботи стандартцои давлатк ж хуҷҷатцои дигари
меъжрии Ҷумцурии Тоҷикистон оиди цифзи иттилоот.
Моддаи 3. Қонунгузорк оид ба цифзи иттилоот
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оиди цифзи иттилоот ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон, инчунин шартномацо ва санадцои меъжрию цуқуқии байналмилалие, ки онцоро Ҷумцурии
Тоҷикистон эътироф кардааст иборат аст.
Моддаи 4. Воситацои цифзи иттилоот
Ба воситацои цифзи иттилоот мансубанд:
ташкилк;
техникк;
барномавк;
дастгоцк;
ҷисмонк;
криптографк.
Моддаи 5. Объекти цифз
Объекти цифз иттилооти хуҷҷатнокгардидае мебошад, ки нисбати он қоидацои муайян ва
истифодаи мацдуди он бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, аз тарафи доранда ж молики чунин
иттилоот муқаррар карда шудаанд.
Моддаи 6. Субъектцои муносибатцои цуқуқк дар соцаи цифзи иттилоот
Субъектцои муносибатцои цуқуқк дар соцаи цифзи иттилоот давлат дар шахси мақомоти
идоракунии давлатк, шахсони воқек ва цуқуқк мебошанд, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон, цуқуқи муқарар намудани қоидацои муайян ва тартиби цифзи иттилоот, инчунин
мацдудиятцоро цангоми кор бо иттилоот доранд.
Моддаи 7. Кафолати цифзи цуқуқк
Субъектцои муносибатцои цуқуқи цангоми таъмини цифзи иттилоот барои муцофизат аз зарари дар
натиҷаи амалижтхои қонунк ж ғайриқонунк расонидашуда, ки сабаби нобудшавк, бастани рохи
пахншавк, ғалат маънидодкунк (сохтакорк), дуздк, нусхабардорк, хориҷшавк, тағйиржбк, дигаргун
шудани иттилоот гардидаанд, инчунин цангоми вайронкунии цуқуқцои муаллиф, цуқуқи доранда ж
молики иттилоот бо тартиби муқарраршудаи қонунгузорк цуқуқ доранд.
Моддаи 8. Ба танзим даровардани муносибатцои байни субъектцои муносибатцои цуқуқк
цангоми таъмини цифзи иттилоот
Муносибатцои байни субъектцои цуқуқк цангоми таъмини цифзи иттилоот бо қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон, ки категорияцои иттилоотро аз рӯи дараҷаи дастраси ба он муайян менамоянд,

тартиби цифзи иттилоот, инчунин бо шартномацо ва созишномацое, ки байни субъектцои муносибатцои
цуқуқк баста шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд.
Субъектцои муносибати цуқуқк ӯцдадоранд якдигарро оиди хусусиятцо, усулцо ва шаклцои
коркарди иттилоот, цифзи он хабардор намоянд ва розигии молик ж дорандаи иттилоотро оиди
коркарди он гиранд.
БОБИ II. ТАШКИЛИ ЦИФЗИ ИТТИЛООТ
Моддаи 9. Танзим ва идоракунии давлатк дар соцаи цифзи иттилоот
Мақомоти давлатии ваколатдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цифзи иттилоотро бо роццои
зерин идора мекунад:
гузаронидани сижсати ягонаи техникк оид ба цифзи иттилоот;
тацияи консепсияцо, талабот, асноди меъжрии техникк ва тавсияцои илмию методии цифзи
иттилоот;
тасдиқ намудани тартиби ташкил, фаъолият ва назорати иҷрои тадбирцои цифзи иттилооте,
ки моликияти давлат аст, инчунин тавсияцо оид ба цифзи иттилооте, ки моликияти шахси воқек ва
цуқуқк мебошад;
ташкили озмоиш ва сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот;
таъсиси сохторцои идоравк ва соцавии цамоцангсоз ҷицати цифзи иттилоот;
гузаронидани аттестатсияи кормандони мақомот, марказу лабораторияцои сертификатсионк,
додани иҷозатнома дар соцаи цифзи иттилоот;
анҷом додани назорати иҷрои корцо оиди ташкили цифзи иттилоот;
муайян намудани тартиби ба шахсони воқек ва цуқуқии давлатцои хориҷк дастрас будани
иттилооте, ки моликияти давлат мебошад ж иттилооти шахсони цуқуқк ва воқек, ки нисбат ба пацн
намудан ва истифодаи он аз ҷониби давлат мацдудиятцо муқаррар гардидаанд.
Вазорату идорацо ва дигар мақомоти цокимияти давлатк ва идоракунк цалли масъалацои цифзи
иттилоотро дар доираи салоцияти худ таъмин мекунанд.
Моддаи 10. Иҷозатномадиции (литсензиякунонии) фаъолият дар соцаи цифзи иттилоот
Иҷозатномадиции (литсензиякунонии) фаъолият дар соцаи цифзи иттилоот тибқи
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» анҷом дода
мешавад.
Моддаи 11. Умури цифзи иттилоот
Дар муассисацо ва ташкилотцои давлатк мумкин аст воцидцо, умурцое ташкил карда шаванд, ки
кори вобаста ба цифзи иттилоот, дастгирии сатци цифзи иттилоотро ташкил менамоянд ва барои
самаранокии цифзи иттилоот мутобиқи талаботи Қонуни мазкур масъул мебошанд.
Моддаи 12. Маблағгузории корцо
Корцои марбут ба иҷрои талаботи иловагк оид ба цифзи иттилоот, ки аз шакли сертификатсионк
фарқ дорад, аз ҷониби ашхоси воқек ж цуқуқие, ки онцоро муайян намудаанд ва ж дар асоси шартнома
маблағгузори карда мешаванд.
БОБИ III. ТАЛАБОТИ УМУМК БА ЦИФЗИ ИТТИЛООТ
Моддаи 13. Таъмини цифзи иттилоот
Цифзи иттилоот бо роццои зайл таъмин карда мешаванд:
аз тарафи субъектцои муносибатцои цуқуқк риоя намудани меъжрцо, талабот ва қоидацои
хусусияти ташкилк ва техникидошта оиди цифзи иттилоот;
истифодаи воситацои техникаи цисоббарор, таъмини барномавк ва дастгоцк ва умуман
воситацои цифз, ки ба талаботи муқарраршуда оиди цифзи иттилоот ҷавобгӯ мебошанд;
ба ҷо овардани назорати цифзи иттилоот.
Моддаи 14. Муқаррар намудани талаботу қоидацо ва шартцои цифзи иттилоот
Талаботу қоидацои цифзи иттилоот, ки моликияти давлат мебошад ж иттилооте, ки цифзи он аз
тарафи давлат кафолат дода шудааст, аз тарафи мақомоти давлатии ваколатдори Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Шартцои цифзи иттилоот дар воситацои коркарди иттилоот бо тартиби мукаррарнамудаи
низомномаи дахлдор, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, ба ҷо оварда мешавад.
Ин талаботу қоидацо ва шартцои цифзи иттилоот барои цамаи субъектцои ин муносибатцо цатмк
мебошанд.
Моддаи 15. Вазифацои мақомоти давлатк оид ба сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот
Воситацои цифзи иттилоот бояд сертификати мақомоти давлатии ваколатдори Цукумати Ҷумхурии
Тоҷикистонро дошта бошад.
Дар рафти сертификатсияи воситацои цифз санҷиши (аттестатсияи) онцо низ гузаронида мешавад.
Молики иттилоот цуқуқ дорад ба мақомоти сертификатсия бо дархост оиди гузаронидани санҷиши
воситацои цифз ва гирифтани хулосацои дахлдор муроҷиат намояд.
Таъсис ва мутобиқати системаи сертификатсияи воситацои цифзи иттилоотро оид ба талаботи
бехатарии иттилоот мақоми давлатии ваколатдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардонад,
ки он дар асоси қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва Низомномаи сертификатсияи воситацои цифзи
иттилоот оид ба талаботи бехатарии иттилоот, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудаст,
фаъолият мекунад.
Мақоми давлатие, ки сертификатсияи воситацои цифзи иттилоотро ба ҷо меорад, иҷрои вазифацои
зайлро таъмин менамояд:
ташкил ва мутобиқ кардани системацои сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот ба
талаботи бехатарии иттилоот;
ташкил ва кор кардани системацои сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот;
муайян намудани фецристи воситацои цифз, ки бояд цатман сертификатсия карда шаванд;
муқаррар намудани қоидацои ваколатдоршавк
барои гузаронидани корцо оид ба
сертификатсия;
тация ва тасдиқи цуҷатцои меъжрк ва методии системацои сертификатсияи воситацои цифзи
иттилоот ;
тартиб додани рӯйхати давлатии иштирокчижн ва объектцои сертификатсия;
ба ҷо овардани назорати давлатк (аз ҷумла бозраск) барои риоя намудани қоидацои
сертификатсия ва воситацои сертификатсияшудаи цифзи иттилоот;
баррасии шикоятцо оид ба масъалацои сертификатсия;
ташкили нашри давравии маълумотцо оиди системаи сертификатсия, талабот ва қоидацои он,
бо нишон додани фецристи воситацои цифзи иттилоот, ки бо параметрцои сертификатсияшавандаи
онцо бояд сертификатсия карда шаванд, фецристи мақомот оиди сертификатсияи намудцои муайяни
воситацои цифзи иттилоот, фецристи марказцои (лабораторияцои) озмоишк, фецристи цуҷҷатцои
меъжрк ба мутобиқати талаботцое, ки аз рӯи онцо сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот
гузаронида мешавад ва цуҷҷатцои методк оиди гузаронидани озмоишцои сертификатсионк;
мутобиқ кардани фаъолияти мақомоти сертификатсия ва мақомоти озмоишк
(лабораторияцо), ки ба системаи сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот дохиланд.
Системаи сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот бо талаботи бехатарии иттилоот аттестатсияи
объектцои иттилоотониро бо талаботи бехатарии иттилоот низ дар бар мегирад ва бояд бо тартиби
муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайди давлатк гирифта шаванд.
Моддаи 16. Сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот
Тацти мафцуми объектцои иттилоотонк, ки бо талаботи бехатарии иттилоот аттестатсия мешаванд,
системацои автоматии (АС) сатццои гуногун ва таъинотцо, системацои алоқа, тасвир ва нусхабардории
цуҷҷатцо дар якҷоягк бо биноцое, ки дар онцо гузошта шудаанд, иттилооти барои коркард ва додан
пешбинишудае, ки бояд цифз карда шаванд, инчунин худи биноцо, ки барои бурдани гуфтугӯцои махфк
пешбинк гардидаанд, фацмида мешавад.
Мавриди сертификатсияи цатмк воситацо, аз ҷумла истецсоли хориҷк, ки барои цифзи иттилоот
таъин шудаанд ва сирри давлатиро ташкил менамоянд, инчунин дигар иттилоот бо мацдудияти
дастраск, инчунин воситацое, ки дар идораи объектцои аз ҷицати экологк хатарнок истифода мешаванд,
қарор мегиранд.Фецристи воситацои цифзи иттилоот, ки бояд цатман сертификатсия карда шаванд, аз
тарафи мақомоти давлатие, ки фаъолияти системаи сертификатсияи воситацои цифзи иттилоотро
мутобиқ менамояд, кор карда баромада ва тасдиқ карда мешавад.Дар цолатцои боқимонда
сертификатсия хусусияти ихтижрк (сертификатсияи ихтижрк) дорад ва бо ташаббуси тациягар,
тайжркунанда ж истифодабарандаи воситацои цифзи иттилоот ба ҷо оварда мешавад.

Озмоиши воситацои цифзи иттилоот аз тарафи марказцои (лабораторияцои) озмоишии ваколатдор
дар базаи моддию техникии онцо ж бо мувофиқа бо мақоми давлатие, ки системаи сертификатсияи
воситацои цифзи иттилоотро мутобиқ мекунад, дар базаи аризадицанда гузаронида мешавад.
Асоси гузаронидани корцо ба сертификатсияи шартномаи байни иштирокчижни сертификатсия
мебошад.
Хароҷоти гузаронидани сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот ба арзиши аслии он дохил
карда мешавад.
Қарори боздоштан ж бекор кардани амали сертификат ва шацодатномаи ваколатдориро мақоми
давлатие, ки фаъолияти системаи сертификатсияи воситацои цифзи иттилоотро мутобиқ менамояд,
қабул мекунад.
Мақомоте, ки фаъолиятро оиди сертификатсияи воситацои цифзи иттилоот ба амал мебароранд ва
марказцои (лабараторияцои) озмоишк барои иҷрои вазифацои ба зиммаашон гузошташуда,таъмини
нигоцдории сирри давлатк, дигар маълумотцои махфк, инчунин барои риояи цуқуқцои муаллифии
аризадицандагон цангоми озмоиши воситацои цифзи иттилооти онцо ҷавобгар мебошанд.
Дар бораи амалцои гайриқонунии мақомоти сертификатсияи мумкин аст ба тариқи судк шикоят
карда шавад.
БОБИ IV. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛК ДАР CОЦАИ ЦИФЗИ ИТТИЛООТ
Моддаи 17. Цамкорк доир ба масъалацои цифзи иттилоот
Бо мақсади таъмини цамкории байнидавлатк, мақомоти давлатии аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон ваколатдоршуда кори худро оиди цифзи иттилоот бо мақомоти цифзи иттилооти дигар
давлатцо тибқи санадцои цуқуқии байналмилалк, ки онцоро Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст,
цамоцанг месозанд.
БОБИ V. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 18. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Барои вайрон намудани талаботи Қонуни мазкур ҷавобгарк мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон сурат мегирад.
Товони зарари расонидашуда дар цаҷми пуррааш бо роци ихтижрк ж бо тартиби судк рӯжнида
мешавад.
Моддаи 19. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз нашри расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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