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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

СИПОСГУЗОРИҲО

1 Кишварҳои узв: Алҷазоир, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Кейп Верде, Хитой, Коломбия, Миср, Фаронса, 
Гурҷистон, Олмон, Ҳиндустон, Индонезия, Ирландия, Италия, Ӯрдун, Қазоқистон, Кения, Малайзия, Малдив, Марокаш, 
Мозамбик, Нигерия, Норвегия, Покистон, Панама, Ҷумҳурии Корея, Федератсияи Россия, Испания, Шрӣ Ланка, 
Швейтсария, Тайланд, Тунис, Уганда, Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳида. Созмонҳои байналмилалӣ: Иттиҳоди 
миллатҳо, Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ), Шӯрои Аврупо, Евроҷаст (Eurojust), Адлияи ЕвроМед (EuroMed Justice), 
полиси ЕвроМед (EuroMed Police), Шабакаи адлияи Аврупо, Иттиҳоди Аврупо, Европол (Маркази мубориза бо терроризми 
Аврупо), Форуми глобалии мубориза бо терроризм, Маркази байналмилалии мубориза бо терроризм, ICT4Peace, IIJ, 
Интерпол, Раёсати комиссари олии СММ оид ба ҳуқуқи башар, Созмони кишварҳои амрикоӣ, САҲА. Бахши хусусӣ: Apple, 
Careem, EuroISPA, Facebook, Google, JustPaste.It, Mayer Brown LLP, Microsoft, Tune.Pk. Созмонҳои ғайритиҷоратӣ ва 
коршиносони мустақил: Access Now, Марказ барои демократия ва технология (CDT), Ташаббуси шабакаи глобалӣ (GNI), 
Шабакаи интернет ва сиёсати юрисдиксия, Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи ҳаёти хусусӣ, Технология бар зидди 
терроризм (Tech Against Terrorism).
2 Иштироккунандагон: After School, Averon, Шуъбаи муроҷиат ба Интернети Иттиҳоди Аврупо, полиси ЕвроМед, Google, 
Дидабони ҳуқуқи башар, Мейер Браун ЛЛП, MediaFire, Убер, Сервиси махфии Иёлоти муттаҳида, Вазорати Адлияи Иёлоти 
Муттаҳида, Викр (Wickr).

Таҳияи роҳнамои мазкур намунаи олии 
ҳамкории фаъол миёни кишварҳои узв, 
созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва 
зерминтақавӣ ва ниҳодҳои бахши хусусӣ 
мебошад, ки мақсадашон тақвияти ҳамкории 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи байналмилалӣ ва 
низоми адлия ҷиҳати мубориза бо терроризм ва 
ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ 
мутобиқи қатъномаи 2322-и Шӯрои амният 
(2015), дигар қатъномаҳои дахлдори Шӯро ва 
асноди ҳуқуқӣ ва стратегии вобаста ба адлияи 
ҷиноӣ дар фазои киберии тасвибшуда аз ҷониби 
Иттиҳоди Аврупо буд.

Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ, Раёсати иҷроияи Кумитаи мубориза 
бо терроризми Шӯрои амнияти СММ ва 
Ассосиатсияи байналмилалии прокурорҳо ба 
ҳукуматҳои Фаронса, Олмон, Ҷопон ва Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико барои маблағгузорӣ ҷиҳати 
таҳия ва паҳнсозии Роҳнамо ва низ ташкил 
кардани ҷаласаҳои гурӯҳи коршиносон – дар 
моҳҳои феврал ва июни соли 2018 дар Вена ва 
моҳи ноябри соли 2019 ва моҳи октябри соли 
2020 дар Ню-Йорк, семинар бо 
таъминкунандагони хидматрасонии 
коммуникатсионӣ – 12 июли соли 2018 дар 
Сан-Франсиско ва ҷаласаи дуҷониба дар моҳи 
июли соли 2018 дар Сан-Франсиско изҳори 
сипос мекунад.

Мо ҳамчунин ба EuroMed Justice ва полиси 
EuroMed, Europol, Eurojust ва Шабакаи 
юридикии Аврупо барои ҳамкорӣ ва хоҳишашон 
ҷиҳати мубодила кардани таҷрибаҳои мавзӯъӣ 
ва минтақавӣ ва низ барои муттаҳид сохтани 
захираҳояшон бо Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ, Раёсати иҷроияи 
Кумитаи мубориза бо терроризми Шӯрои 

амнияти СММ ва Ассосиатсияи байналмилалии 
прокурорҳо миннатдорӣ баён мекунем. Ба 
дастаи СИРИУС (SIRIUS) барои ҳамкорӣ ва кори 
даставӣ ҷиҳати таҳияи Варақаҳои модели 
дархост миннатдории махсус баён мекунем.

Таҳияи Роҳнамо ҳамчунин ба хотири садоқат ва 
ҳамкории ҳамаи кишварҳои узв, созмонҳои 
байналмилалӣ ва минтақавӣ ва ниҳодҳои бахши 
хусусӣ муяссар гардид; онҳо ба раванди 
машваратӣ дар чорчӯби чор ҷаласаи гурӯҳи 
коршиносон 1 ва семинари Сан-Франсиско 
мусоидат карданд. 2 Мо ба Вазорати адлияи 
Иёлоти Муттаҳида барои дастгирӣ ва ҳамкории 
давомдор бо ин ташаббус сипоси махсус изҳор 
медорем.

Мо ба таъминкунандагони хидматрасонӣ 
сипосгузорӣ мекунем, ки ба саволномаи мо оид 
ба «Сиёсатҳо ва механизмҳо барои ҳамкории 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дархостҳо барои 
додаҳои рақамӣ дар тафтишоти фаросарҳадӣ» 
ҷавоб доданд. Ҳамчунин ба шарикони Шабакаи 
ифшосозии додаҳо ва низ дигар созмонҳо ва 
шахсоне, ки дар ин лоиҳа иштирок карданд, 
миннатдорӣ баён мекунем.

Муносибати ҳамкорӣ, ки дар чорчӯби ин лоиҳа 
эҷод шуд, таҷрибаи хуберо муаррифӣ мекунад, 
ки бояд дар партави кӯшишҳои оянда барои 
пешбурди ҳамкории байналмилалии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва низоми адлия ҷиҳати мубориза 
бо терроризм ва ҷинояткории муташаккилонаи 
фаромиллӣ истифода шавад.

Мо ба хонум Фионнуала Нӣ Аолайн – 
Гузоришгари махсус оид ба пешбурд ва ҳимояи 
ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои бунёдӣ зимни 
мубориза бо терроризм барои таъкид кардани 
ҷанбаҳои аз ҳама баҳсноки далелҳои электронӣ 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои инсон сипосгузорӣ 
мекунем.

Ин нусхаи Роҳнамо муқаррароти қонунгузориҳо 
ва асноди таҳияшударо тавассути механизмҳои 
ҳуқуқи инсон, махсусан Кумитаи ҳуқуқи башар, 
ки татбиқи Конвенсияи байналмилалии 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсиро назорат 
мекунад, фаро мегирад.

Роҳнамои мазкур аз ҷониби коршинос ва 
мушовири пешбар Даниел Сутер дар ҳамкории 
наздик бо Олга Зудова – корманди собиқи 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ ва коршиноси калон дар самти 
ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои 
ҷиноятӣ таҳия шуд.

Роҳнамо аз ҷониби Ҳансол Парк ва Китлалин 
Кастанеда Де Ла Мора – кормандони Раёсати 
СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ 
бознигарӣ ва ҷамъбаст шудааст, то ки 

мутобиқати он бо принсипи волоияти қонун 
санҷида шавад, ҳуқуқҳои инсон ҳимоят шаванд 
ва пешрафтҳо ва музокираҳо дар сатҳҳои 
минтақавӣ ва байналмилалӣ ва ташвиқоти 
васеъ бо бахши хусусӣ пурра дар назар гирифта 
шаванд.

Кормандони Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ Мичел Ҷон О’Киф ва 
Энрико Бонинсегна дар таҳияи Роҳнамо саҳми 
боарзиш гузоштанд.

Ташаббуси глобалӣ оид ба идоракунии далелҳои 
электронӣ аз тариқи сарҳадҳо ва таҳияи 
Роҳнамои мазкур аз ҷониби Арианна Лепоре 
– корманди Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ ва Марк Поррет 
– корманди Раёсати иҷроияи Кумитаи мубориза 
бо терроризми Шӯрои амнияти СММ ҳамоҳанг 
ва роҳбарӣ шуд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИХТИСОРАҲО
АКОҶШ  Асоссиатсияи кишварҳои Осиёи 

ҷанубу шарқӣ (ASEAN)
ГАҶЭ  Гурӯҳи амалиётӣ оид ба 

ҷиноятҳои электронӣ
ДКБ  Дафтари корҳои байналмилалӣ 

– Мақоми марказӣ барои Иёлоти 
Муттаҳида

ДКОСММҲИН  Дафтари комиссари олии СММ 
оид ба ҳуқуқи инсон

ДКҲД  Дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба (MLAR)

ИАМ Иттилооти асосии муштарӣ (BSI)
ИАф Иттиҳоди Африқо
ИБТМ  Идентификатори байналмилалии 

таҷҳизоти мобилӣ (IMEI)
ИДМ Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
ИКБАНШ  Интернет-корпоратсия барои 

азхудкунии номҳо ва шумораҳо 
(ICANN)

КБШАҶК  Конвенсияи Будапешти Шӯрои 
Аврупо оид ба ҷинояткории 
киберӣ

ҚДММЭ  Қонун дар бораи махфияти 
мукотибаи электронӣ

КИААКҲДШ  Конвенсияи Иттиҳоди Африқо 
оид ба амнияти киберӣ ва ҳифзи 
додаҳои шахсӣ

КЛКАМБҶТИ  Конвенсияи Лигаи кишварҳои 
арабӣ оид ба мубориза бар 
зидди ҷиноятҳои технологияи 
иттилоотӣ

КМТ  Кумитаи мубориза бо терроризм
КСММҶФ  Конвенсияи СММ бар зидди 

ҷинояткории муташаккилонаи 
фаромиллӣ

КҲБСММ  Кумитаи ҳуқуқи башари СММ

КҲД  Кумаки ҳуқуқии дуҷониба (MLA)
ҚКДҲД  Қарордод дар бораи кумаки 

ҳуқуқии дуҷониба (MLAT)
ММ  Мақоми марказӣ
ММБКГИ  Маркази миллӣ барои кӯдакони 

гумшуда ва истисморшуда
МУҲД  Муқаррароти умумии ҳифзи 

додаҳо
МЭХ  Мубориза бо экстремизми 

хушунатомез
НДР  Назорати дастрасӣ ба расона 

(MAC)
НҶҲБ  Нишондиҳандаи ҷаҳонии ҳуқуқи 

башар
НЯТ  Нуқтаи ягонаи тамос
ПИФ  Протоколи интиқоли файл (FTP)
ПИГ  Протоколи интиқоли гиперматн 

(HTTP)
ПБҲШС  Паймони байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 
(ICCPR)

ПЭХ  Пешгирӣ аз экстремизми 
хушунатомез

ТХ  Таъминкунандаи хидматрасонӣ
ШНТИ  Шабакаи нуқтаҳои тамоси 

Иттиҳод
ШХ  Шартҳои хидматрасонӣ
ЭУҲҚ  Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи 

башар

IP  Интернет-протокол
URL  Муайянкунандаи яксони ҷои 

захира
VPN  Шабакаҳои маҷозии хусусӣ.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ТАВСИФИ МУХТАСАР

3 https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
4 https://sherloc.unodc.org/cld/en/publications/practical-guide/practical-guide.html
5 Guiding Principles on Business and Human Rights, ҳамчунин ниг. https://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_
en.pdf
6 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Тавре ки террористҳо ва ҷинояткорони 
муташаккил бештар аз Интернет, шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва барномаҳо барои мубодилаи паёмҳои 
рамзгузоришуда ҷиҳати пешбурди фаъолиятҳои 
ҷиноятии худ истифода мебаранд, ба даст 
овардани далелҳо аз таъминкунандагони ин 
хидматрасониҳо аҳамияти ҳаётӣ дорад. Далелҳои 
электронӣ, ки дар таъминкунандагони 
хидматрасонӣ нигоҳ дошта мешаванд, 
метавонанд исбот намоянд, ки ҷиноят дар куҷо 
содир карда шудааст. Онҳо ҳамчунин метавонанд 
коммуникатсияҳои (мукотибаҳои) 
айбдоркунандаро ифшо намоянд, маҳалли 
ҷойгиршавии ҷинояткоронро муайян кунанд ё 
бегуноҳии шахси гумонбар ё айбдоршавандаро 
исбот намоянд. Ба даст овардани ин далелҳои 
электронӣ метавонанд кафолат диҳанд, ки шахси 
зарурӣ мавриди таъқиби судӣ қарор дода 
мешавад, ва шахсоне, ки ҷиноятҳои вазнин 
содир намудаанд, ба ҷавобгарӣ кашида 
мешаванд.

Муҳим аст, ки дар марҳилаи барвақт масъалаи 
дархост намудани далелҳо аз таъминкунандагони 
хориҷии хидматрасониҳо баррасӣ карда шавад, 
зеро ин гуна тафтишот мумкин аст вақти зиёдро 
талаб намоянд, мураккабу печида ва гарон 
бошанд. Ин аксари вақтҳо маънои такя намудан 
ба КҲД-ро дорад, ки ба таври афзоишёбанда 
зиёд шуда истодааст ва боиси таъхирҳои тӯлонӣ 
мешавад. Ин бо табиати зудинкишофёбандаи 
терроризм ё ҷинояткории муташаккилона робита 
надорад, ки дар он Интернет сарҳад надорад.

Кормандони соҳавӣ дар давлати дархосткунанда, 
яъне кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
прокурорҳо ва мақомоти судӣ бояд фаҳманд, ки 
чӣ гуна далелҳои электрониро ҳифз намоянд, 
маълумотро барои пешгирӣ аз ҳолатҳои 
фавқулодда ба даст оранд, чӣ гуна ва кай аз 
алтернативаҳои КҲД истифода намоянд ва чӣ 
гуна дархости мувофиқро ДКҲД ҷиҳати дарёфти 
далелҳои электронӣ тартиб диҳанд. Инкишоф 
додани салоҳият дар ин соҳаҳо ҳанӯз ҳам муҳим 
аст, ҳатто, вақте ки ҳукуматҳои алоҳида ва 
мақомоти минтақавӣ ба таҳияи чорчӯбҳои нав ва 

иловагӣ ҷиҳати ба даст овардани сабтҳои 
электронӣ оғоз менамоянд. Роҳнамои мазкур 
барои таъмини эътимоди кормандони соҳавии 
кишварҳои дархосткунанда ҷиҳати фаҳмидани ин 
тартибот ҳангоми дархости далелҳои электронӣ 
таҳия карда шудааст. Бояд зикр намуд, ки бисёре 
аз таъминкунандагони хидматрасонӣ дар ИМА 
ҷойгир мебошанд, аз ин рӯ, ба талаботҳои қонунӣ 
оид ба нигоҳдорӣ ва дархости далелҳои 
электронӣ диққати махсус дода мешавад.

Истифода аз Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
барномаҳо барои мубодилаи паёмҳо ба таври 
доимӣ рушд карда истодааст. Ҷинояткорон 
мехоҳанд, ки ношинос (беном) боқӣ бимонанд ва 
онҳо аз ҳар гуна технологияҳое истифода 
мебаранд, ки ба пешбурди фаъолиятҳои 
ҷиноятии онҳо мусоидат мекунанд. Дар Роҳнамо 
баъзе аз ин мушкилиҳо ва вокунишҳо ба онҳо 
зикр карда мешаванд. Кормандони соҳавӣ бояд 
ҳамеша аз ин пешрафтҳо, ислоҳоти қонунҳои 
миллӣ ва тартиботи таъминкунандагони 
хидматрасонӣ бохабар бошанд, то ки тавонанд 
далелҳои электронии заруриро ба даст оранд. Бо 
ин мақсад, кормандони соҳавӣ метавонанд бо 
манбаъҳои дастрас дар Портали идоракунии 
дониш ба номи Шерлок (Sherloc) вобаста ба 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ 3 ва ҳамчунин бахши ба ин Роҳнамои 
амалӣ бахшидашуда шинос шаванд 4.

Кормандони соҳавӣ бояд кафолат диҳанд, ки 
дархостҳои онҳо мутобиқ бо қонуни 
байналмилалӣ, махсусан қонунҳои 
байналмилалии ҳуқуқи инсон ва заминаи ҳуқуқии 
дохилии онҳо анҷом дода мешаванд. 
Таъминкунандагони хидматрасонӣ барои риоя 
намудани ҳуқуқҳои инсон масъулияти 
корпоративӣ доранд 5. Мутобиқи Созишномаи 
глобалии СММ, корхонаҳо ва тоҷирон бояд ҳифзи 
ҳуқуқҳои дар сатҳи байналмилалӣ эълоншудаи 
инсонро дастгирӣ ва эҳтиром намоянд 
(Принсипи 1) ва ҳамчунин боварӣ ҳосил кунанд, 
ки онҳо дар вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон даст 
надоранд (Принсипи 2) 6.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар чор қатънома, 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 
(2017) ва 2396 (2017), Шӯрои амнияти СММ аз 
кишварҳои узв даъват намудааст, ки далелҳоро 
ҷамъоварӣ ва ҳифз кунанд, то ки тафтишот ва 
таъқиботи ҷиноятӣ баргузор карда шуда, шахсони 
айбдоршаванда ба содир намудани ҳамлаҳои 
террористӣ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Дар 
Қатъномаи 2322 (2016) ба таври махсус афзоиши 
назарраси дархостҳо барои ҳамкорӣ дар 
ҷамъоварии далелҳои рақамӣ аз Интернет зикр 
карда шуда, аҳамияти баррасии баҳодиҳии 
такрории методҳо ва таҷрибаҳои беҳтаринро 
ҳамчунин вобаста ба маҳоратҳои тафтишотӣ ва 
далелҳои электронӣ таъкид карда шудааст.

Барои ҷавоб додан ба ин мушкилӣ, Раёсати 
иҷроии Кумитаи мубориза бо терроризми Шӯрои 
амнияти СММ (CTED), Раёсати СММ оид ба 
маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC) ва 
Ассосиатсияи байналмилалии прокурорҳо (IAP) 
ташаббуси глобалӣ оид ба тақвияти тавоноии 
мақомоти марказӣ, прокурорҳо ва муфаттишон 
дар нигоҳдорӣ ва ба даст овардани далелҳои 
электронӣ, мубориза бар зидди терроризм ва 
тафтишоти фаромарзии вобаста ба ҷинояткории 
муташаккилонаро роҳандозӣ намуда, ду ҷаласаи 
гурӯҳи коршиносонро дар Вена дар 12–13 феврал 
ва 5–6 июни соли 2018 баргузор карданд 7, ки дар 
натиҷа нашри аввали Роҳнамои мазкур мавриди 
истифода қарор гирифт.

7 Ҳайати коршиносон аз намояндагони 31 кишвари узв, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иборат буд.

Ин нашри дуюми Роҳнамо пас аз ҷаласаҳои гурӯҳи 
коршиносон дар моҳи ноябри соли 2019 ва 
октябри соли 2020 нашр шудааст ва ҷузъи муҳими 
ин ташаббуси глобалӣ оид ба тақвияти 
зарфиятҳои мақомоти марказӣ, прокурорҳо ва 
кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар робита бо тартиботи 
муосири дархости далелҳои электронӣ дар 
мубориза бар зидди терроризм ва парвандаҳои 
ҷинояткории муташаккилона мебошад.

Нашри мазкур қайдҳои иловагии ҳуқуқи инсонро 
бар асоси ҳуҷҷатҳо ва таҷрибаи судии 
гирифташуда аз махзани иттилооти 
Нишондиҳандаи ҷаҳонии ҳуқуқи башар (UHRI) дар 
бар мегирад, ки аз ҷониби Дафтари комиссари 
олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон (OHCHR) таҳия 
шудааст.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

МУҚАДДИМА

ҲАДАФИ РОҲНАМО
Ҳадафи Роҳнамо – расонидани кумак ба 
кормандони соҳавӣ, яъне муфаттишон, 
прокурорҳо, мақомоти судӣ ва мақомоти миллии 
масъул барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба (КҲД) 
(мақомоти марказии) кишварҳои узви СММ 
ҷиҳати нигоҳдорӣ ва пешниҳоди далелҳои 
электронӣ аз таъминкунандагони 
хидматрасониҳое мебошад, ки дар доираҳои 
ҳуқуқии (юрисдиксияҳои) хориҷӣ қарор доранд. 
Роҳнамо ҷиҳати таъмини мувофиқати он ба 
асноди байналмилалӣ, аз ҷумла санадҳои 
байналмилалӣ дар бахши ҳуқуқи инсон, махсусан 
ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ, озодии баён, набудани 
табъиз ва ҳуқуқ ба тартиботи ҳуқуқии муносиб 
таҳия карда шудааст. Ин маънои онро дорад, ки 
дархости далелҳои электронӣ бояд:

• ба қонунҳо ва тартиботи давлатҳои 
дархосткунанда ва дархостшаванда, инчунин 
мутобиқ бо уҳдадориҳои байналмилалии онҳо 
оид ба ҳуқуқи инсон, махсусан уҳдадориҳо дар 
доираи Паймони байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (ICCPR) ва 
ҳуҷҷатҳои аз ҷониби Кумитаи ҳуқуқи башари 
СММ (HRC) қабулшуда мутобиқ бошад;

• ҳамаи ҳуқуқҳои инсонро риоя намояд, аз 
ҷумла:

 − ҳуқуқ ба ҳаёт (ПБҲШС, моддаи 6);
 − ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканҷа ва дигар 

шаклҳои муносибати бераҳмона (ПБҲШС, 
моддаи 7);

 − ҳуқуқ ба озодӣ ва амнияти шахсӣ (ПБҲШС, 
моддаи 9);

 − ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ (ПБҲШС, моддаи 17);
 − набудани табъиз (ПБҲШС, моддаи 26);
 − озодии андеша, виҷдон ва дин (ПБҲШС, 

моддаи 18);
 − озодии баён (ПБҲШС, моддаи 19);
 − озодии ҷамъомадҳои осоишта (ПБҲШС, 

моддаи 21);
 − озодии иттиҳодияҳо (ПБҲШС, моддаи 22);
 − озодии мусофират (ПБҲШС, моддаи 12);
 − ҳуқуқ ба мурофиаи судии одилона ва 

тартиботи ҳуқуқии муносиб (ПБҲШС, 
моддаи 14);

• барои дастгирии таъқиби судии шахси 
айбдоршаванда ба содир намудани ҷиноят ё 

исбот намудани бегуноҳии шахси гумонбар 
зарур ва мақсадҳо мутаносиб бошад;

• таъсир ба тарафҳои сеюмро дар назар 
гирифта, дахолат ба коммуникатсиҳои шахсии 
одамонеро пешгирӣ намояд, ки онҳо мавриди 
тафтишот қарор надоранд;

• ба низомҳои назорати мустақил аз ҷониби 
ҳам механизмҳои судӣ ва ҳам дигар мақомоте 
дахл дошта бошанд, ки онҳо барои таъмин 
намудани рафтори қонунии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва иктишофӣ ваколатдор карда шуданд.

Эзоҳ дар бораи ҳуқуқҳои инсон
Ҳамаи ҳуқуқҳои инсон бо якдигар 
алоқаманд буда, ба таври баробар муҳим 
мебошанд. Бо вуҷуди ин, дар контексти 
дархост намудани далелҳои электронӣ аз 
тариқи сарҳад, таъмини ҳимоя ва эҳтироми 
ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ ва нигоҳ доштани 
маълумот бисёр муҳим аст, то кафолат дода 
шавад, ки ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, коркард, 
истифода, интиқол ва ифшои маълумоти 
шахсӣ ҳаёти шахсии инсонро муҳофизат 
мекунад. Дигар ҳуқуқҳои инсон, ки махсусан 
ба дархостҳои далелҳои электронӣ аз 
тариқи сарҳад робита доранд, ҳуқуқ ба 
мурофиаи судии одилона, эътирофи шахс 
дар назди қонун, набудани табъиз, озодии 
андеша ва баён, озодии иттиҳодия, озодии 
ҳаракат ва озодии дин ё эътиқод мебошанд.
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КОНТЕКСТ

8 https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 7 сентябри 2020 с.
9 https://www.weforum.org/agenda/2019/11/cost-cybercrime-cybersecurity/ январ 2020 с.
10 https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN саҳ.14.

Истифода аз Интернет ба таври назаррас афзоиш 
ёфта истодааст. Дар саросари ҷаҳон бештар аз 
4,66 млрд. корбар вуҷуд доранд, ки тақрибан 47 
фоизи аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳан 8. Ин 
афзоиши босуръати истифода аз Интернет бо 
афзоиши фаъолиятҳои ҷиноятӣ дар Интернет 
мувофиқ аст. Чунин ҳисобида мешавад, ки 
бештар аз 80 фоизи ҷиноятҳои киберӣ аз ин ё он 
шакли ҷинояткории муташаккилонаи вобаста ба 
бозорҳои сиёҳи онлайн, инфексияи компютер ва 
ҷамъоварии маълумоти шахсӣ ва молиявӣ 
сарчашма мегиранд. Мутобиқи арзёбӣ, то соли 
2023, арзиши ҷиноятҳои киберӣ дар саросари 
ҷаҳон метавонад ба 5,2 триллион доллари ИМА 
расад 9. Шӯрои амнияти СММ дар Қатъномаи 2396 
(2017) бо нигаронӣ қайд намуд, ки «террористҳо 
ривоятҳои тағйирдодашударо эҷод мекунанд, ки 
барои ба қутбҳо ҷудо кардани аҳли ҷомеа, ҷалби 
тарафдорон ва ҷангҷӯёни террористии хориҷӣ, 
сафарбар кардани захираҳо ва дарёфти 
дастгирии тарафдорон, махсусан тавассути 
технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, аз 
ҷумла Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода 
мебаранд».

Ба таври мисол, таҳқиқот оид ба «Андозагирии 
рафтори онлайнии террористҳои маҳкумшудаи 
Британияи Кабир» 10 нишон дод, ки:

Дар гузориши Котиби генералии СММ оид ба 
силоҳҳои хурд ва сабуки оташфишон (2019) 
ҳамчунин афзоиши истифода аз Интернет барои 

тиҷорати силоҳҳои оташфишон дар байни 
корбарони беиҷозат, аз ҷумла гурӯҳҳои террористӣ 
ва гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии фаромиллӣ 
таъкид карда шудааст. Робитаҳои байни терроризм 
ва ҷинояткории муташаккилона, аз ҷумла қочоқи 
силоҳ, маводи мухаддир, моликияти фарҳангӣ ва 
савдои одамон, инчунин тиҷорати ғайриқонунии 
захираҳои табиӣ, ҷинояткории муташаккилонаи 
фаромиллӣ дар баҳр ва коррупсия дар Қатъномаи 
2482-и Шӯрои амнияти СММ (2019) зикр карда 
шудаанд.

Ба таври қонунӣ ба даст овардани далелҳои 
электронӣ аз таъминкунандагони 
хидматрасониҳои онлайн ҳоло унсури муҳим барои 
таъқиби судии бомуваффақият ҷиҳати исбот 
намудани он мебошад, ки шахсони гумонбар ба 
терроризм ва ҷинояткории муташаккилона дар 
куҷо қарор доранд, онҳо бо кӣ муошират мекунанд 
ва содир намудани кадом ҷиноятҳоро ба нақша 
мегиранд.

Тавассути назарсанҷии баргузорнамудаи Иттиҳоди 
Аврупо 11 муайян карда шудааст, ки:

• бештар аз нисфи тафтишот дархост барои 
дастрасии фаромарзӣ ба далелҳои 
электрониро дар бар мегирад;

• далелҳои электронӣ дар ҳар шакл ба 
тақрибан 85 фоизи тафтишоти умумии 
ҷиноятӣ дахл доранд;

• дар тақрибан аз се ду ҳиссаи (65 фоизи) 
тафтишоте, ки дар онҳо далелҳои электронӣ 
истифода мешаванд, пешниҳод намудани 
дархост ба таъминкунандагони 
хидматрасониҳое талаб карда мешавад, ки 
онҳо дар доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) дигар 
қарор доранд.

Системаи вуҷуддоштаи КҲД мумкин аст мураккаб 
ва дар баъзе кишварҳо бюрократӣ бошад. Ин 
аксари вақтҳо боиси таъхири тӯлонӣ дар 
гирифтани далелҳои электронӣ мешавад Ин бо 
табиати зудинкишофёбандаи терроризм ё 
ҷинояткории муташаккилона вобаста нест ва дар 
он Интернет сарҳад надорад.

46% 
маводҳои экстремистӣ 

боргирӣ кардаанд

76% аз 
223 террорист барои 
маълумот дар бораи 
фаъолиятҳои террористӣ 
аз интернет истифода 
кардаанд

32% 
бо истифода 
аз захираҳои 
онлайн 
ба ҳамлаҳо 
омода шудаанд

https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Ғайр аз ин, масъалаҳои вобаста ба доираи ҳуқуқ 12  
тавассути хидматрасонии компютерӣ дар фазои 
абрӣ эҷод шудаанд, ки онҳо баррасии бодиққати 
онро талаб мекунанд, ки ДКҲД барои иҷро ба 
куҷо ирсол карда мешаванд. Ҳамлаҳои 
террористии ахир зарурати вокунишҳои фаврӣ ба 
ҳодисаҳои фавқулодда, нигоҳдории додаҳо ва 
ҳамчунин дархостҳои фаврӣ барои ҳамкории 
байналмилалиро собит намуданд.

Далелҳои электронӣ зуд аз сарҳадот убур 
мекунанд ва истифода аз кумаки ҳуқуқии 

12 Ниг.: Strategic Seminar «Keys to Cyberspace» Eurojust, Гаага, 2 июни соли 2016, Гузориши ҷамъбастӣ.

дуҷониба барои ба даст овардани истеҳсоли онҳо 
аксари вақтҳо суст ва душвор аст, махсусан агар 
корманди соҳавӣ дар раванди кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба таҷриба надошта бошад. Тавре ки 
ҷинояткории фаромарзӣ афзоиш меёбад ва 
далелҳои электронӣ маъмулан дар хориҷа ҷойгир 
мебошанд, Роҳнамои мазкур ба мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва прокуратура воситаҳоеро (абзорҳоеро) 
барои дархост намудани ин далелҳои муҳим 
таъмин менамояд.

Ин мавридҳои зеринро дар бар мегирад:

Ҷамъбаст кардани 
тартиботи асосии 

таъминкунандагони 
хидматрасонӣ

барои нигоҳдории 
далелҳои электронӣ 

ҷиҳати таъмини 
дархости фаврии онҳо

Ирсол намудани 
дархостҳои мустақим 

ба таъминкунан-
дагони хидматрасонӣ 

ё бо истифода аз 
ҳамкории байни 

милитсия

барои ифшо намудани 
далелҳои электронӣ 

(бидуни зарурати 
интиқоли дархост барои 

кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба (ДКҲД)) ҷиҳати 

кам кардани таъхирҳо

Тартиб додани 
дархости муносиб

барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба ҷиҳати 

таъмини истеҳсоли 
зудтари далелҳои 

электронӣ бо нишон 
додани стандарти 

ҳуқуқии сатҳи 
баландтари сабаби 

эҳтимолӣ дар ИМА (ки 
он ҷо бештари 

таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ҷойгир 

мебошанд)

Дархостҳои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ

ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ оид ба 

ифшои фаврии иттилоот 
барои пешгирии хавфи 

марг ва ҷароҳати 
ҷиддии ҷисмонӣ
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар Ҷадвали 1 поён се категорияи асосии далелҳои электронӣ оварда шудаанд, ки ба таври рӯзмарра 
дархост карда мешаванд: иттилооти асосии муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ва додаҳои муҳтаво – ҳамаи 
онҳо мумкин аст нигоҳ дошта шаванд ё дар вақти воқеӣ дархост карда шаванд.

Ҷадвали 1. Категорияҳои далелҳои электронӣ

Далелҳои электронии нигоҳдошташаванда

Иттилооти 
асосии муштарӣ 
(BSI)

Номи муштарӣ/корбар метавонад маълумотеро дар бораи он дар бар гирад, ки то чӣ вақт муштарӣ аз 
он хидматрасонии мушаххас ва нишонии Интернет-протоколи (IP) логини якум истифода кардааст.

Додаҳои трафик 
(додаҳои 
ғайримуҳтаво)

• Метадодаҳо, ки ба таъмини хидматрасониҳо робита доранд ва додаҳои вобаста ба пайвастшавӣ, 
трафик ва маҳалли ҷойгиршавии коммуникатсия/алоқаро дар бар мегиранд (мисол, нишониҳои 
Интернет-протокол (IP) ё Назорати дастрасӣ ба расона (MAC)).

• Журналҳои дастрасӣ, ки дар онҳо вақт ва санаи дастрасии шахс ба хидматрасонӣ, нишонии IP сабт 
карда мешаванд, ки аз ҷо дастрасӣ ба хидматрасонӣ пайдо карда шудааст.

• Журналҳои муомилаҳо, ки маҳсулот ва хидматрасониҳоеро муайян мекунанд, ки шахс аз 
таъминкунанда ё тарафи сеюм ба даст овардааст (мисол, хариди фазои нигоҳдории абрӣ).

Додаҳои 
муҳтаво

Бадана ё матни почтаи электронӣ, мактуб, блог ё нашр намудани назар, видеоҳо, тасвирҳо, садои 
нигоҳдоришаванда дар формати рақамӣ (ба ғайр аз муштарӣ ё метадодаҳо) a ё иттилоот дар бораи 
мавқеияти ҷуғрофӣ.

Ҷамъоварии далелҳои электронӣ дар вақти воқеӣ

Додаҳои трафик Ба даст овардани иттилоот дар бораи он, ки субъект бо кӣ ва дар куҷо тамос мегирад – барои мисоли 
IP-адресҳои статикӣ ва динамикӣ.

Додаҳои 
муҳтаво

Ба даст овардани иттилоот дар бораи бадана ё матни почтаи электронӣ, мактуб, блог ё нашр намудани 
назар, видеоҳо, тасвирҳо, садои нигоҳдоришаванда дар формати рақамӣ (ба ғайр аз муштарӣ ё 
метадодаҳо) ё иттилоот дар бораи мавқеияти ҷуғрофӣ.

a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN саҳ.43.

Эзоҳи муҳим
Ҳарчанд таърифҳои зерин барои фаҳмидани мафҳум муфид мебошанд, таърифҳои ҳуқуқӣ 
ва миқёси категорияҳои додаҳо дар доираҳои ҳуқуқи (юрисдиксияҳои) гуногун фарқ 
мекунанд. Пеш аз ирсол намудани дархост, бисёр муҳим аст, ки қонунгузорӣ ё санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии худро оид ба далелҳои электронӣ таҳлил намоед.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Таҳлили мисол аз корҳои амалӣ:
Мисоли ҷамъоварии далелҳои электронӣ дар вақти воқеӣ

Аз тариқи маълумоти оперативӣ маълум шуд, ки аккаунтҳои (ҳисобҳои) почтаи электронӣ аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар Иёлоти Муттаҳида барои мукотиба байни аъзоёни шабакаи 
террористӣ истифода шудааст. Корбарони ин аккаунти (ҳисоби) почтаи электронӣ номаълум 
буданд ва барои полис додаҳои трафик барои муайян кардани ҷое лозиманд, ки то муайян кунад, 
ки почтаи электронӣ аз куҷо фиристода шудааст ва сипас аз ин тариқ корбаронро муайян намояд.

ДКҲД барои ҷамъоварии вақти воқеии нишониҳои статикии IP ба Иёлоти Муттаҳида ҷиҳати 
тасдиқ кардани он фиристода шуд, ки номаи электронӣ аз куҷо фиристода шуда буд. Нишониҳои 
IP (IP-адресҳо) бо кибер-қаҳвахонаҳо алоқаманд ҳастанд ва полис аз давлат дархост мекунад, ки 
аз боли ин маконҳо мушоҳидаи махфиро оғоз намояд. Пас аз гирифтани интиқоли мустақими 
ҷамъоварии IP-адресҳо полис онҳоеро муайян кард, ки номаҳои электрониро фиристода буданд 
ва шахсони муайяншударо дастгир кард

Return-Path: <FShaker1234@us.sp.com>
Received: from [10.134.7.26] (34-277-761-341.cust-83.exponent-e.net.  
[34-277-761-341])
By smtp.us.sp.com with ESMTPSA  
id u22sm7299292999wrf.86.2019.02.15.09.53.07
For: <TMover1234@ca.sp.com>
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE_RSA_AES128-GCM-SHA256  
bits=128/128);
Wed, 14 Feb 2018 09:54:06 -0800 (PST)
From: Felix Shaker  
<FShaker1234@us.sp.com>
Content-Type: multipart/alternative;  
boundary=us.com-mail-C6E76S65-8G09-404R- 
5G10-5T87FES8V25
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Mime-Version: 1.0 (1.o)
Date: Wed, 14 Feb 2018 17:54:06 +0000
Subject: Hello
Message-Id: <F5T08U61-76F6-5DN-94U8-V40654GH88FB@us.sp.com>
References: <G7K07H51-87H9-6CX-06Gu-B73515HB92CR@ca.sp.com>
<HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08. 
prod.output.com>
In-Reply-To: <HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075. 
eurprd08.prod.output.com>
To: Tahir Mover <TMover1234@ca.sp.com>
x-mailer: us.com Mail (15T70)
---us.com-mail- C6E76S65-8G09-404R-5G10-5T87FES8V25
Content-Type: text/plain; charset=utf-9
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Салом Тоҳир,

Умедворам ту хуб ҳастӣ.

Трафики додаҳо (метадодаҳо):
Нишонии IP нишон медиҳад, ки номаи 
электронӣ ба куҷо фиристода шудааст

Трафики додаҳо (метадодаҳо):
Кӣ номаи электрониро фиристодааст – BSI аз таъминкунандаи хидматрасонӣ 
иттилооти бештарро дар бораи Felix Shaker метавонад тасдиқ кунад

Трафики додаҳо (метадодаҳо):
Кай номаи электронӣ фиристода шуда буд

Трафики додаҳо (метадодаҳо):
Номаи электронӣ ба кӣ фиристода шуда буд

Додаҳои муҳтаво: 
Паёми номаи электронӣ

Тасвири I. Формати паёми аввалияи почтаи электронӣ, ки далелҳои электронии захирашударо нишон 
медиҳад

mailto:FShaker1234@us.sp.com
http://cust-83.exponent-e.net
http://smtp.us.sp.com
mailto:TMover1234@ca.sp.com
mailto:FShaker1234@us.sp.com
http://us.com
mailto:F5T08U61-76F6-5DN-94U8-V40654GH88FB@us.sp.com
mailto:G7K07H51-87H9-6CX-06Gu-B73515HB92CR@ca.sp.com
mailto:HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com
mailto:HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com
mailto:HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com
mailto:HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com
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МУҚАДДИМА • ШАРҲИ РОҲНАМО xvii

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ШАРҲИ РОҲНАМО
Роҳнамо аз бобҳои дорои моҳияти зерин иборат 
аст:

• Боби 1 ба афсарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
прокурорҳо ва кормандони судӣ барои ҳифз 
кардани далелҳои электронӣ тавассути 
тамоси мустақим бо таъминкунадагони 
хидматрасонии хориҷӣ ё методҳои дигар ёрӣ 
мерасонад. Тавассути фавран ҳифз кардани 
чунин додаҳо мумкин аст ДКҲД бо мақсади 
эҷоди далели электронӣ фиристода шавад, 
агар стандартҳои муносиби ҳуқуқӣ ва дигар 
қонунҳои татбиқшаванда дар кишвари 
дархостшаванда иҷозат диҳанд.

• Боби 2 тартиботро барои эҷоди Иттилооти 
асосӣ дар бораи муштарӣ (BSI) ва додаҳои 
трафик аз таъминкунадагони хидматрасонӣ 
(яъне додаҳои ғайримуҳтавоӣ) бидуни КҲД 
фароҳам месозад.

• Боби 3 тавзеҳ медиҳад, ки чӣ гуна прокурор ё 
мақоми юридикӣ метавонад Иттилооти асосӣ 
дар бораи муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ва 
додаҳои муҳтаворо аз тариқи КҲД дархост 
намояд.

• Боби 4 шарҳ медиҳад, ки чӣ гуна аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ барои 
пешгирӣ аз марг ё осеби ҷиддӣ ба одамон дар 
ҳолатҳои фавқулодда бояд додаҳо дархост 
карда шаванд. 
Дархости далелҳои электронӣ мумкин аст ба 
ин сабаб вазифаи душвор бошад, ки 
технологияҳои нав ва қонунгузории куҳнаи 
дохилӣ барои ҳалли трансформатсияи рақамӣ 
мутобиқ карда нашудаанд.

• Боби 5 роҳҳои ҳалли амалиро барои ин 
мушкилоти ҳаррӯзаи татбиқи пешниҳодҳо аз 
ҷониби кормандони таҷрибадори соҳавӣ 
фароҳам месозад.

Замимаҳои Роҳнамо иттилооти иловагии зеринро 
пешниҳод мекунанд:

• Замимаи I: Тартиб додани харитаи 
таъминкунандаи хидматрасонӣ, ки нуктаҳои 
зеринро ҷамъбаст мекунад:

 − Шарҳи хидматрасониҳои пешниҳодшуда 
аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ 
ва маълумоти тамос

 − Тартиботи таъминкунандаи хидматрасонӣ 
ба:

 − Нигоҳдории далелҳои электронӣ
 − Таҳия кардани дархост дар бораи 

ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда
 − Пешниҳоди дархости мустақим барои 

ифшосозии ихтиёрии далелҳои 
электронӣ

 − Далелҳои электроние, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ нигоҳ 
медорад, мумкин аст аз тариқи ДКҲД 
дархост карда шаванд.

• Замимаи II: Варақаи намунавии дархост 
барои нигоҳдорӣ

• Замимаи III: Варақаи намунавии дархости 
мустақим дар ҳолати фавқулодда

• Замимаи IV: Варақаи намунавии дархости 
мустақим ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
барои ифшосозии ихтиёрии далели электронӣ 
дар ҳолатҳои ғайрифавқулодда

• Замимаи V: Модели ДКҲД барои захирасозии 
далелҳои электронӣ

• Замимаи VI: Модели ДКҲД барои ҷамъоварии 
додаҳо дар вақти воқеӣ

• Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) 
ДКҲД барои ёрӣ расонидан ҷиҳати таҳияи 
ДКҲД барои далелҳои электронӣ

• Замимаи VIII: Абзорҳои ҳуқуқии минтақавӣ ва 
зерминтақавии вобаста ба далелҳои 
электронӣ

• Замимаи IX: Талаботҳои ҳуқуқӣ барои 
дархости далелҳои электронӣ ва дархост 
ҷиҳати ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда дар 
кишварҳои интихобшуда

• Замимаи X: Қонунҳо дар бораи нигоҳдории 
додаҳо барои кишварҳои интихобшуда

• Замимаи XI: Ҷойҳои тамосгирӣ барои кумак 
кардан ҷиҳати дархости далелҳои электронӣ
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МУҚАДДИМА • Нақшҳо ва масъулиятҳоxviii

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

НАҚШҲО ВА МАСЪУЛИЯТҲО
Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокурорҳо, 
мақомоти судӣ ва мақомоти ҳокимияти марказӣ 
ҳама дар ҳифз, дархост ва интиқоли далелҳои 
электронӣ нақши муҳим доранд. Кормандони 
гуногуни соҳавӣ метавонанд нақшҳоро байни худ 
тақсим кунанд. Масалан, дар баъзе низомҳои 
қонунгузорӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура 

ва мақомоти судӣ метавонанд ҳама ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дархости 
мустақим диҳанд.

Ҷадвали 2 қисмҳои дахлдори Роҳнаморо барои 
ҳар як гурӯҳи кормандони соҳавӣ нишон 
медиҳад.

Ҷадвали 2. Нақшҳо ва масъулиятҳо
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ҚИСМИ ДАХЛДОРИ РОҲНАМО

Нигоҳдорӣ ●
Боби 1
Замимаи I Тартиб додани харитаи таъминкунандаи хидматрасонӣ
Замимаи II Варақаи намунавии дархост барои нигоҳдорӣ

Дархости мустақим ба 
таъминкунандаи 
хидматрасонӣбарои 
ифшосозии BSI ва додаҳои 
трафик

●
Боби 2
Замимаи I Тартиб додани харитаи таъминкунандаи хидматрасонӣ
Замимаи IV Варақаи намунавии дархости мустақим барои ифшосозии 

ихтиёрӣ

Дархостҳо ба 
таъминкунандаи 
хидматрасонӣ барои 
додани додаҳо дар ҳолати 
фавқулодда

●
Боби 4
Замимаи I Тартиб додани харитаи таъминкунандаи хидматрасонӣ
Замимаи III Варақаи намунавии дархости мустақим дар ҳолати фавқулодда
Замимаи IX  Протседураи дархост дар ҳолатҳои фавқулодда дар кишварҳои 

интихобшуда

Ҳамкории полис ба полис Боби 2

ДКҲД барои додаҳои 
трафик
ДКҲД барои додаҳои 
муҳтаво
ДКҲД барои ҷамъоварии 
додаҳои трафик

● ●

Боби 3
Замимаи V Модели ДКҲД барои захирасозии далелҳои электронӣ
Замимаи VI Чеклисти ДКҲД
Замимаи VIII Абзорҳои ҳуқуқии минтақавӣ ва зерминтақавии вобаста ба 

далелҳои электронӣ
Замимаи IX Талаботҳои ҳуқуқӣ барои дархости далелҳои электронӣ ҷиҳати 

кишварҳои интихобшуда
MДКҲД барои ҷамъоварии 
додаҳои трафик дар вақти 
воқеӣ
ДКҲД барои ҷамъоварии 
додаҳои муҳтаво дар вақти 
воқеӣ

 ●*   ●**

Боби 3
Замимаи VI Модели ДКҲД барои захирасозии далелҳои электронӣ
Замимаи VII Чеклисти ДКҲД
Замимаи VIII Абзорҳои ҳуқуқии минтақавӣ ва зерминтақавии вобаста ба 

далелҳои электронӣ
Замимаи IX Талаботҳои ҳуқуқӣ барои дархости далелҳои электронӣ ҷиҳати 

кишварҳои интихобшуда

* Эзоҳи муҳим
Ҷамъоварии муҳтаво дар вақти воқеӣ тавассути 
ДКҲД дар ИМА мавҷуд нест.

** Эзоҳи муҳим
Ҷамъоварии муҳтаво дар вақти воқеӣ танҳо барои 
кишварҳое мавҷуд аст, ки бо ИМА созишномаи 
дуҷониба мутобиқи қонун дар бораи фазои абрӣ (CLOUD 
Act agreement) доранд.
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МУҚАДДИМА • РОҲНАМОИҲО ВА АБЗОРҲОИ ДИГАР xix

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

РОҲНАМОИҲО ВА АБЗОРҲОИ ДИГАР

13 https://uhri.ohchr.org/en/ Шохиси ҷаҳонии ҳуқуқи башар барои дастрасӣ ба тавсияҳои ҳуқуқи инсон мусоидат мекунад, 
ки аз ҷониби системаи мониторинги ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид таҳия шудаанд: ниҳодҳои масъул ба 
паймонҳо, ки мутобиқи паймонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар ва низ Протседураҳои ва Бознигарии универсалии 
давравии Шӯрои ҳуқуқи башар таъсис шудаанд.

Роҳнамои мазкур роҳнамоҳо ва абзорҳои Раёсати 
СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ, 
Шӯрои Аврупо, Интерпол, Европол ва Евроҷастро 
вобаста ба дастрасӣ пайдо кардан аз тариқи 
сарҳадҳо ба далелҳои электронӣ такмил мекунад, 
ки номгӯи онҳо дар зер оварда мешавад:

• Маслиҳатҳои асосӣ барои муфаттишон ва 
прокурорҳо оид ба дархости далелҳои 
электронӣ аз юрисдиксияи хориҷӣ, Раёсати 
СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ, 2014 (дастрас аст ба забонҳои 
англисӣ , фаронсавӣ  ва русӣ )

• Воситаи навиштан ҷиҳати ДКҲД  (бо модули 
ҷудогона оид ба дархости далелҳои 
электронӣ), Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ, 2017

• Роҳнамоҳо оид ба ҳамкорӣ байни мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва таъминкунандагони 
хидматрасониҳои (провайдерҳои) интернет бар 
зидди ҷиноятҳои киберӣ , Шӯрои Аврупо, 2008

• Дастрасии мақомоти судӣ ба додаҳо дар 
фазои абрӣ : Ҳамкорӣ бо таъминкунандагони 
хидматрасонӣ (сервис-провайдерҳо) – 
Маълумотнома – таҳияшуда тавассути T-CY 
Cloud Evidence Group, Шӯрои Аврупо, 2016

• INTERPOL E-Evidence Collection Guideline, March 
2018 (Роҳнамои ИНТЕРПОЛ оид ба ҷамъоварии 
далелҳои электронӣ, марти соли 2018)

• INTERPOL e-КҲД initiative for secure 
transmission of ДКҲДs (ИНТЕРПОЛ – 
ташаббуси кумакҳои ҳуқуқии дуҷонибаи 
электронӣ барои интиқоли амни ДКҲД)

• INTERPOL and UNOCT/UNCCT Handbook: Using 
the Internet and Social Media for Counter 
Terrorism Investigations June 2019 
(Маълумотномаи ИНТЕРПОЛ ва Дафтари СММ 
оид ба мубориза бо терроризм/Маркази СММ 
ҷиҳати мубориза бо терроризм: Истифода аз 
интернет ва расонаҳои иҷтимоӣ барои 
тафтишоти мубориза бо терроризм, июни 2019).

Ин Роҳнамо хонандаро ба юриспруденсияи 
интихобшуда ва ҳуҷҷатҳо аз махзани иттилоотии 
Индекси ҷаҳонии ҳуқуқи башар (UHRI)-и Дафтари 

Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон 
(OHCHR) равона мекунад. 13

Бисёре аз таъминкунандагони хидматрасонӣ 
расмиёти (протседураҳои) худро ба таври онлайн 
дар бахши «Роҳнамоҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ» бо 
маълумоти зерин нашр мекунанд. ниг. Харитасозии 
таъминкунандагони хидматрасонӣ дар Замимаи I:

• Маълумоти тамос барои фиристодани 
дархостҳо ва хидматрасонӣ ба раванди ҳуқуқӣ

• Тартиби нигаҳдорӣ ва тасдиқи он, агар 
таъминкунандаи хидматрасонӣ шакли 
махсуси худро барои пуркунӣ мутобиқи 
талаботи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дошта бошад

• Агар таъминкунандаи хидматрасонӣ ягон 
маълумотро ихтиёран ифшо кунад ва ё ягон 
протседураро, масалан, розигии корбар, 
розигии хешовандон, боргирии корбар ё 
дархостҳои мустақим барои иттилооти асосӣ 
дар бораи муштарӣ ва/ё додаҳои трафик

• Тасдиқи протседураи дархост барои ифшосозӣ, 
агар таъминкунандаи хидматрасонӣ шакли 
махсуси худро барои пуркунӣ мутобиқи 
талаботи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ё талаботи 
махсус барои ифшосозиро дошта бошад

ДАР ИН РОҲНАМО ЧӢ ФАРО ГИРИФТА 
НАШУДААСТ
Роҳнамо равандҳои гирифтани далелҳои 
электрониро дар рафти тафтишоти махфии онлайн 
ва гурӯҳҳои тафтишоти муштарак дар бар 
намегирад, зеро ин равандҳо барои амалисозӣ 
дастурҳои ҷудогонаро талаб мекунанд. Дар роҳнамо 
дар бораи масъалаҳои муҳтавои онлайн, пахши 
мустақим ва пок кардан маълумоти муфассал дода 
намешавад, танҳо дар Боби 5 оид ба «Душвориҳо 
ва роҳиҳалҳо» ишораи кӯтоҳ дода мешавад. 
Роҳнамо ҳамчун воситаи амалӣ барои кумак кардан 
ба кормандони соҳавӣ дар ин соҳаи ҳамеша 
тағйирёбанда дар назар гирифта шудааст. Хонанда 
вазифадор аст, ки аз сиёсатҳои марбут ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ, технологияҳои 
тараққиёбанда ва тағйирот дар қонун огоҳ бошад.

https://uhri.ohchr.org/en/
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар боби мазкур мавридҳои зерин баррасӣ карда 
мешаванд:

Чаро, кай ва чӣ гуна дархост барои нигоҳдории додаҳо 
пешниҳод карда шавад

Огоҳии эҳтимолӣ ба корбар

Талаботҳои асосии таъминкунандаихидматрасониҳо  
оид ба дархостҳо барои нигоҳдории додаҳо

1. НИГОҲДОРӢ
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2/2601. НИГОҲДОРӢ • 1.1 МУАРРИФӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи муҳим
Тартиботи таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба 
нигоҳдории додаҳо дар вақти нашри онҳо дуруст аст 
– кормандони соҳавӣ бояд кафолат диҳанд, ки онҳо бо 
истинод ба дастурамалҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ тартиботи дурустро 
риоя мекунанд, агар онҳо вуҷуд дошта бошанд (ниг. 
Харитасозии таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
Замимаи I).

1.1 МУАРРИФӢ
Нигоҳдорӣ – «снепшоти» аккаунти корбар 
мебошад, ки бояд дар вақти қабул ва коркарди 
дархост аз ҷониби таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ҳифз карда шавад. Барои зуд 
анҷом шудани раванди мазкур ва пешгирӣ аз пок 
кардан ё тағйир додани формат аз ҷониби 
корбар, бисёре аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иҷозат 
медиҳанд, ки барои нигоҳдории далелҳои 
электронӣ мустақиман бо онҳо тамос гиранд. 
Харитасозии таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
Замимаи I ин равандро барои 
таъминкунандагони асосии хидматрасониҳо 
тавсиф мекунад.

Эзоҳи муҳим
Нигоҳдорӣ бояд фавран анҷом дода шавад, вагарна 
далелҳои электронӣ аз ҷониби корбар пок карда 
мешаванд ё формати онҳо тағйир дода мешаванд, то 
ки онҳо дар мурофиаи судӣ истифода бурда 
нашаванд.

1.2  НИГОҲДОРӢ – ҚАДАМҲОИ 
АСОСӢ

Дар бахши мазкур қадамҳои асосие баррасӣ 
карда мешаванд, ки бояд барои нигоҳдории 
далелҳои электронӣ ба таври мустақим аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ анҷом дода 
шаванд.

1.2.1  Муайян кардани ҷое, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ 
далелҳои электрониро нигоҳдорӣ ва 
назорат мекунад

Муайян намудани он муҳим аст, ки дархост барои 
нигоҳдорӣ бояд ба куҷо ирсол карда шавад. 
Таъминкунандаи хидматрасонӣ метавонад 
додаҳоро дар қисматҳои гуногуни ҷаҳон нигоҳ 
дорад, вале ин маънои онро надорад, ки дархост 
барои нигоҳдорӣ ба маконе ирсол карда 
мешавад, ки он ҷо таъминкунандаи 
хидматрасонӣ додаҳоро нигоҳ медорад. Дархост 
барои нигоҳдорӣ бояд ба маконе ирсол карда 
шавад, ки он ҷо таъминкунандаи хидматрасонӣ 
додаҳоро нигоҳдорӣ ва назорат мекунад.

Барои муайян кардани макон ҷиҳати ирсол 
намудани дархост барои нигоҳдорӣ, ба 
дастурамалҳои таъминкунандаи хидматрасонӣ 
оид ба ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед (ниг. 
Замимаи I, Харитасозии таъминкунандаи 
хидматрасонӣ).

Муайян кардани 
ҷои 

таъминкунандаи 
хидматрасонӣ

Оё далел мавҷуд 
аст?

Варақаи намунавӣ

Додани дархост 
барои нигоҳдорӣ

Огоҳсозӣ ва 
ифшосозии 

корбар

Тамдид
1 2 3

4

5 6

НИГОҲДОРӢ – ҚАДАМҲОИ АСОСӢ
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

1.2.2 Оё далелҳои электронӣ мавҷуданд?

Муайян намоед, ки оё далелҳои электронӣ ҳанӯз ҳам 
аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ бо 
муроҷиат намудан ба дастурамалҳои 
таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи 
(агар вуҷуд дошта бошанд) ё тавассути ҳамкории 
полис бо полис нигоҳ дошта шудаанд. 
Таъминкунандаи хидматрасонӣ танҳо он чизеро 
нигоҳ медорад, ки дар аккаунт (учётная запись 
– account) дар вақти нигоҳдорӣ ҳифз карда шудааст 
ва тафтиш намекунад, ки оё ҳар гуна додаҳо дар 
аккаунт вуҷуд доранд ё не. Ба туфайли 
хидматрасониҳое, ки ба корбарони онҳо пешниҳод 
карда мешаванд, баъзе аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ додаҳои маҳдудро танҳо барои 
муддати кӯтоҳ нигоҳ медоранд. Ба таври мисол, 
Snapchat ва WhatsApp:

• Snapchat журналҳои аксҳои фиристодашуда 
ва қабулкардашударо дар тӯли 31 рӯзи охир, 
қиссаҳои нашршуда ва ҳар гуна чатҳои 
бознашуда ё чатҳои ҳифзшуда аз ҷониби 
ирсолкунанда ё қабулкунандаро дар тӯли 24 
соат нигоҳ медорад. Ин додаҳои муҳтаво пас 
аз дидани ҳамаи қабулкунандагон ё баъд аз 
30 рӯз пас аз фиристодани он дар шакли 
бознашуда пок карда мешаванд.

• WhatsApp паёмҳоро пас аз расонидан ва 
кушодани онҳо ё додаҳои трафики чунин 
паёмҳои расонидашударо нигоҳ намедорад. 
Паёмҳои расониданашуда пас аз 30 рӯз аз 
серверҳои WhatsApp пок карда мешаванд.

Эзоҳи муҳим
Агар корбар паёмро пок карда бошад, ин мумкин аст 
танҳо аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
муддати 48 соат нигоҳ дошта шавад. Ин маънои онро 
дорад, ки вақте таъминкунандаи хидматрасонӣ 
далелҳои электрониро аз сервери худ пок ё тоза 
мекунад, барқарор кардани он номумкин аст. Барои 
пешгирӣ аз барқарорнашавандагии далелҳои 
электронӣ тавассути пок кардани онҳо, нигоҳдорӣ бояд 
афзалият бошад.

1.2.3  Пешниҳод кардани дархост барои 
нигоҳдорӣ

Ин тартиботи соддае мебошад, ки мумкин аст ба 
таври зерин иҷро карда шавад:

• Корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ, прокурор ё 
мақоми судии кишвари хориҷӣ ба таври 
мустақим бо таъминкунандаи хидматрасонӣ 
тамос мегирад.

Эзоҳи муҳим
Бештари таъминкунандагони хидматрасонӣ талаб 
менамоянд, ки мақомоти пешниҳодкунандаи дархост аз 
нишонии расмии почтаи электронии ҳукумат ё мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ истифода намоянд.

• Тавассути ҳамкории полис бо полис ё дигар 
каналҳо (вақте ки тамоси мустақим бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ 
имконнопазир аст), бо истифода аз яке аз 
шабакаҳои ташкилшуда барои 24/7: Шабакаи 
G7 24/7, Шабакаи 24/7-и Шӯрои Аврупо дар 
Будапешт ё Шабакаи i24/7-и ИНТЕРПОЛ.

• Интиқол додани ДКҲД, вақте ки қонунҳо ё 
сиёсатҳои соҳавии кишвари дархосткунанда 
ба тамоси мустақим бо таъминкунандагони 
хидматрасонӣ аз кишвари дархосткунанда 
иҷозат намедиҳад ва ҳамкории полис бо 
полис имконнопазир аст.

Эзоҳи амалӣ
Ирсол намудани ДКҲД ҷиҳати нигоҳдории 
додаҳо дар муқоиса бо тамоси мустақим бо 
таъминкунандаи хидматрасонӣ ё ҳамкории 
полис бо полис хеле сусттар хоҳад буд. Агар 
ДКҲД фиристода шавад, бояд дархост 
кардани тартиби мувофиқи ҳуқуқӣ ҷиҳати 
фавран истеҳсол намудани додаҳо баррасӣ 
карда шавад, нисбат ба он ки танҳо 
нигаҳдории додаҳо дархост карда шавад.

Таъминкунандагони асосии хидматрасонӣ 
маъмулан дархостҳо барои нигоҳдориро 
мустақиман аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо нишонии 
расмии почтаи электронӣ қабул мекунанд (яъне 
на аккаунти Yahoo ё Gmail ва ғайра). Ин таҷрибаи 
ихтиёрии таъминкунандагони хидматрасонӣ 
мебошад. Тартибот ва таҷрибаҳо оид ба 
дархостҳо барои нигоҳдорӣ гуногун мебошанд; аз 
ин рӯ, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тавсия дода 
мешавад, ки дастурамалҳои дахлдори 
таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба ҳифзи 
ҳуқуқро баррасӣ карда (ниг. Замимаи I, 
Харитасозии таъминкунандаи хидматрасонӣ), 
тартиботро мустақиман бо таъминкунандаи 
мавриди назари хидматрасонӣ тафтиш намоянд.

Таъминкунандагони хидматрасонӣ мумкин аст 
портали мушаххас (мисол, Facebook) ё варақаи 
(форма) муайяне дошта бошанд, ки бояд барои 
нигоҳдорӣ пур карда шавад.
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Эзоҳи муҳим
Агар вуҷуд дошта бошанд, интернет-порталҳо роҳи 
зудтарин ва самарабахштарини тамос бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ мебошанд ва онҳо 
бояд ҷиҳати пешниҳоди дархостҳо барои нигоҳдорӣ, 
агар имконпазир бошад, методи афзалиятдор бошанд.

1.2.4  Варақаи намунавӣ

Агар таъминкунандаи (провайдери) хидматрасонӣ 
варақа ё портали мушаххас надошта бошад, аз 
намунаи варақаи дархост барои нигоҳдорӣ дар 
Замимаи II истифода намоед.

Ҳангоми пур кардани варақаи намунавӣ:

• Аз идентификаторҳои дорои эътибор 
истифода намоед, то ки таъминкунандаи 
хидматрасонӣ тавонад корбар(ҳо)/аккаунт(ҳо)
и мавриди ҳадафро ба осонӣ пайдо намояд. 
Агар бештар аз як аккаунт вуҷуд дошта бошад, 
мумкин аст барои ҳар профил дархости 
алоҳида барои нигоҳдорӣ зарур бошад;

• Ҳатман нишон диҳед, ки кадом намуди додаҳо 
(иттилооти асосии муштарӣ – BSI), додаҳои 
трафик ё додаҳои муҳтаво) ва муҳлати нигоҳ 
доштан талаб карда мешавад, инчунин 
робитаи онҳо бо ҷиноят чӣ гуна аст;

• Маҷмӯи додаҳоро ба чизи зарурӣ маҳдуд 
кунед. Онро ба маҳсулоти мушаххас ё 
хидматрасониҳои дахлдор маҳдуд намоед. 
Дархости аз ҳад зиёд васеъро пешниҳод 
накунед. Ин сабаби маъмултарин ҷиҳати рад 
кардани дархостҳо оид ба нигоҳдории додаҳо/
далелҳо барои аксарияти таъминкунандагони 
хидматрасонӣ мебошад;

• Асосдор намоед, ки чӣ гуна иттилооти 
нигоҳдошташаванда ба тафтишот мусоидат 
хоҳад кард;

• Барои дархости эҳтимолӣ ҷиҳати тамдиди 
муҳлати нигоҳдорӣ, тақвими ёдраскуниро 
муқаррар кунед. Дархостҳо барои тамдиди 
муҳлати нигоҳдориро ҳадди аққал ду ҳафта 
пеш аз ба охир расидани муҳлат пешниҳод 
намоед (ниг. Қадами чоруми поён);

• Пас аз тасдиқи нигоҳдорӣ, таъминкунандаи 
хидматрасонӣ маъмулан рақами истинодро 
(номер ссылки) пешниҳод мекунад. Рақами 
мазкур бояд ба ҳар гуна мукотиба бо 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дохил карда 
шавад, масалан, дархост барои тамдиди 
муҳлати нигоҳдорӣ. Илова бар ин, ин рақами 

истинод ба нигоҳдорӣ бояд ба ДКҲД барои 
тасдиқи нигоҳдории далелҳои электронии 
дархостшаванда дохил карда шавад. Пас аз 
он ки қарори суд дар кишвари 
дархостшаванда ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дода мешавад, рақами истинод 
ба нигоҳдорӣ ба дархост барои кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба дохил карда мешавад, то 
таъминкунандаи хидматрасонӣ донад, ки дар 
куҷо зуд ба далелҳои электронӣ дастрасӣ 
пайдо намояд.

1.2.5  Муайян ва ифшо кордани корбар 
(истифодабаранда)

Вақте ки дархост барои нигоҳдорӣ ба таври 
мустақим ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
пешниҳод карда мешавад, эҳтимол дорад, ки 
соҳиби аккаунт метавонад дар бораи дархости 
мазкур огоҳ шавад, ба таври автоматӣ ба сабаби 
тарҳи техникии серверҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ё сиёсати соҳавии 
таъминкунандаи хидматрасонӣ чунин аст, ки 
соҳиби аккаунтро мустақилона огоҳ созад. Ин 
ҳамчунин метавонад иттилоотро дар бораи 
маълумоти вуҷуддошта дар дархост барои 
нигоҳдорӣ дар бар гирад. Аз ин рӯ, тавсия дода 
мешавад, то баррасӣ карда шавад, ки оё 
огоҳсозӣ мутобиқ бо асноди байналмилалӣ ва 
қонунҳои амалкунанда талаб карда мешавад ё 
не. Агар он талаб карда нашавад ва бо 
дарназардошти хусусияти махфии тафтишот 
номуносиб ҳисобида шавад, банди (параграфи) 
зеринро бо дархост намудан дар бораи огоҳ 
накардани корбар ва махфияти муҳтавои 
дархост барои нигоҳдорӣ дохил кунед:

«Ман аз шумо хоҳиш менамоям, ки мавҷудияти ин 
дархостро ба муштарӣ ё ҳар гуна шахси дигар ифшо 
накунед, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин барои иҷрои 
дархости мазкур зарур аст. Агар иҷрои дархости 
мазкур метавонад боиси қатъи доимӣ ё муваққатии 
хидматрасонӣ ба аккаунт(ҳо) шавад ё ба таври дигар 
ҳар корбари аккаунт(ҳо)ро дар бораи амалҳои шумо 
барои нигоҳдории иттилооти дар поён тавсифшуда 
огоҳ намояд, лутфан ҳар чӣ зудтар ва пеш аз 
андешидани чораҳо бо ман тамос гиред».
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи амалӣ
Агар таъминкунандаи хидматрасонӣ 
сабабҳои огоҳ накардани корбар ва 
махфияти дархост барои нигоҳдориро талаб 
намояд, барои нигоҳдорӣ бояд қонуни 
дохилии кишвари дархосткунанда мушаххас 
карда шавад, агар вуҷуд дошта бошад ва 
мутобиқи он ифшо накардан ва махфияти 
иттилоот таъмин карда мешавад. Ҳамчунин, 
санаи ба охир расидани дархост барои 
ифшо накардан ва махфияти иттилоотро 
дохил кунед. Қонунҳои дохилӣ, ки огоҳ 
накарданро талаб мекунанд, бояд ба 
санадҳои байналмилалӣ мувофиқ бошанд.

Ҳангоми пешниҳод намудани дархостҳо барои 
нигоҳдорӣ ба таъминкунандагони 
хидматрасониҳо, ба ёд дошта бошед, ки на ҳамаи 
онҳо ҳайсияти (обрӯи) хуб доранд. Қобили 
таваҷҷуҳ аст, ки дар бисёр кишварҳо танзими 
саноати таъминкунандагони хидматрасонӣ бисёр 
заиф аст. Ҳолатҳое мешаванд, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ амалан аз ҷониби 
созмони ҷиноятӣ идора карда мешавад. Дар ин 
сурат, дархост барои нигоҳдорӣ метавонад боиси 
огоҳ намудани шахси мавриди тафтишот шавад. 
Аз ин рӯ, пеш аз пешниҳод намудани дархости 
мустақим ба таъминкунандаи ношиноси 
хидматрасониҳо, роҳи мувофиқро барои 
нигоҳдорӣ баррасӣ кунед. Дар ИМА бо Шабакаи 
24/7 Hi-Tech Crime (почтаи электронӣ: 24.7@
usdoj.gov) ё мақоми марказӣ – Дафтари корҳои 
байналмилалӣ (почтаи электронӣ: oia.mla@usdoj.
gov) ё атташеи маҳаллии Бюрои федералии 
тафтишоти сафорати ИМА тамос гиред. Дар 
Канада, дар сурати рад кардани нигоҳдории 
додаҳо аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ, 
мақоми ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ бояд бо шабакаи 
24/7 тамос гирад (почтаи электронӣ: Federal_
Policing_Intake_Unit@mp-grc.gc.ca), ки 
метавонанд тақозои расмии нигоҳдориро анҷом 
диҳад, дар сурати лозим, тавассути фармони 
нигоҳдорӣ.

Агар муайян карда шавад, ки далелҳои электронӣ 
дигар талаб карда намешаванд, дархости 
нигоҳдорӣ мумкин аст аз тариқи тамос бо 
таъминкунандаи хидматрасонӣ бекор карда 
шавад.

Эзоҳи амалӣ
Агар дар давлат муқаррароти ҳуқуқие вуҷуд 
надошта бошанд, ки нигоҳдориро пешбинӣ 
менамоянд, кишвари дархосткунанда 
метавонад фавран қарорҳо оид ба 
истеҳсолот, кофтуков ва мусодираро барои 
ба даст овардани далелҳои электронӣ 
дархост намояд. Ё агар дар байни тафтишот 
дар кишварҳои дархосткунанда ва 
дархостшаванда робита вуҷуд дошта бошад, 
қарори суд оид ба истеҳсол ва/ё мусодира 
мумкин аст ҳамчун бахше аз тафтишоти 
дохилӣ дар кишвари дархостшаванда 
гирифта шавад ва маҳсул бо кишвари 
дархосткунанда мубодила карда шавад.

1.2.6 Тамдид

Бештари таъминкунандагони хидматрасонӣ дар 
ИМА ва Канада пас аз қабул кардани дархост 
барои нигоҳдорӣ далелҳои электрониро дар тӯли 
90 рӯз нигоҳ медоранд ва муҳлати мазкур мумкин 
аст бо дархости хаттӣ барои 90 рӯзи иловагӣ 
тамдид карда шавад. Сарфи назар аз методи 
интихобшуда, пас аз пешниҳод намудани дархост 
барои нигаҳдорӣ, кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, прокурорҳо ё мақомоти судӣ бояд ба 
истифодаи яке аз методҳои дастрас барои 
истеҳсоли далелҳои электронӣ (дархости 
мустақим ё ирсол намудани ДКҲД) шурӯъ 
намоянд.

Дархост барои тамдиди муҳлати нигоҳдориро 
пеш аз ба охир расидани муҳлати 90 рӯз 
пешниҳод кунед, дар акси ҳол далелҳли 
электронӣ пок карда мешаванд. Агар пас аз 180 
рӯз тамдиди иловагӣ талаб карда шавад ва 
дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ирсол 
карда шуда бошад, бо мақоми марказии кишвари 
дархостшаванда ҷиҳати кумак дар тамдиди 
баъдӣ то иҷрои дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба тамос гиред.

mailto:24.7@usdoj.gov
mailto:24.7@usdoj.gov
mailto:oia.mla@usdoj.gov
mailto:oia.mla@usdoj.gov
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@mp-grc.gc.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@mp-grc.gc.ca
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Эзоҳ дар бораи ҳуқуқҳои инсон
Аз нуқтаи назари ҳуқуқи инсон, ҳар шахс 
ҳуқуқ дорад бо мақомоти давлатӣ бо дархост 
барои дидани додаҳои дар бораи онҳо 
ҷамъоваришуда ё нигоҳдошташуда тамос 
гирад.

Қарор дар бораи огоҳ намудани корбар оид 
ба нигаҳдории ихтиёрӣ, арзёбии бодиққат 
аз нуқтаи назари уҳдадориҳои 
байналмилалии давлат дар бахши ҳуқуқи 
инсон ва дар назар гирифтани ҳуқуқҳои 
субъекти додаҳо, аз ҷумла ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ ва мурофиаи 
одилонаи судӣ, принсипҳои қонунӣ будан, 
таносуб ва заруратро талаб мекунад.

Агар тафтишот оғоз шуда бошад, ирсол 
намудани огоҳинома метавонад ба корбар 
барои омода шудан ба мурофиаи одилонаи 
судӣ кумак намояд. Агар корбар зери 
тафтишоти махфӣ қарор дошта бошад, огоҳ 
намудани шахси гумонбар дар бораи 
дархости далелҳои электронӣ метавонад 
тафтишоти ҷориро зери хатар гузорад ва 
таҳдидҳои амниятиро барои ҷабрдидагони 
парвандаҳои вазнин афзоиш диҳад. 
Муроҷиат намудан ба муҳити амалиётии 
маҳаллӣ қадами аввалини хуб аст. Бисёр 
кишварҳо қонунҳо ё қоидаҳоро дар бораи 
рад кардани огоҳсозии корбар дар ҳолатҳои 
истисноӣ, аз ҷумла тафтишоти махфӣ қабул 
мекунанд.

Мулоҳизаҳо оид ба мувофиқ будани 
огоҳинома метавонанд мавридҳои зеринро 
дар бар гиранд:

• Агар тафтишот оғоз шуда бошад – 
масалан, корбар ба ҳабс гирифта шуда 
бошад – хавфи нобуд кардани далелҳо 
бо дархост барои нигоҳдорӣ коҳиш дода 
мешавад ва дигар шахсони мавриди 
таваҷҷуҳ ва фироркунанда аз адолати 
судӣ бо ҳабси корбар огоҳ карда 
мешаванд.

• Агар тафтишот ба таври махфӣ сурат 
гирад ва корбар дар бораи тафтишоти 
анҷомшаванда огоҳ набошад, огоҳсозӣ 
ба таъхир гузошта мешавад, то пешгирӣ 
карда шавад аз:

 − нобудсозии далелҳо;
 − огоҳ намудани дигар шахсони 

мавриди таваҷҷуҳ;
 − шахсоне, ки аз адолати судӣ фирор 

мекунанд.

Эзоҳи амалӣ
Полиси байналмилалӣ (Интерпол) ба 
кишварҳои узв тавсия медиҳад, агар дар 
низоми ҳуқуқии онҳо иҷозат дода шуда 
бошад, гурӯҳи коршиносони миллӣ ё нуқтаи 
ягонаи тамосро таъйин намоянд, ки 
метавонад бо таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дар давлати дигар ҳамкорӣ 
кунад. Ин аз он пешгирӣ мекунад, ки аз як 
муассиса зиёдтар барои нигоҳдорӣ вобаста 
ба тафтишони чандҷониба дархост 
пешниҳод накунанд ва кафолат медиҳад, ки 
далелҳои электронӣ зуд ва дар вақти 
даркорӣ нигоҳдорӣ шаванд. Аксарияти 
таъминкунандагони хидматрасонӣ низ ин 
таҷрибаро тавсия медиҳанд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

1.3  МИСОЛҲО ОИД БА ТАРЗИ 
НИГОҲДОРӢ ДАР ИЁЛОТИ 
МУТТАҲИДА

Ду мисоли зерин ба профили Facebook асос 
ёфтаанд ва дар он профил корбар паёмҳои W, X, 
Y ва Z-ро дорад.

Мисоли якум

Мақоми ҳифзи ҳуқуқ дархост барои нигоҳдориро 
дар санаи 13 июни соли 2020 пешниҳод мекунанд. 
Сипас, Facebook ҳамаи додаҳои аккаунти 
корбарро барои давраи 90 рӯз бозмедорад, ки дар 
13 июни соли 2020 вуҷуд доранд. Мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ бояд аз Facebook хоҳиш намояд, ки он 
додаҳои нигоҳдошташударо (мавҷуд набудани 
раванди ҳуқуқӣ барои ба даст овардани далелҳои 
электронӣ) дар охири давраи ибтидоии рӯзҳо (бо 
пешниҳод кардани дархост барои тамдиди 
нигоҳдорӣ) ҳифз намояд. Агар дар санаи 14 июни 
соли 2020, корбар паёмҳои X, Y ва Z-ро (вале 
паёми W-ро пок намекунад) аз аккаунти 
Facebook-и худ пок намояд, сипас паёмҳои A, B, C 
ва дигар паёмҳои навро нашр кунад ва баъд аз он 
дар санаи 15 июни соли 2020 Facebook раванди 
қонунӣ барои аккаунтро пас аз ДКҲД қабул 
намуда, мавридҳои зеринро истеҳсол мекунад:

• нусхаи додаҳое, ки дар вақти мурофиаи судӣ 
вуҷуд доранд, яъне паёмҳои A, B, C ва W-и 
корбар;

• додаҳое, ки дар аккаунт ҳангоми нигоҳ 
доштани он дар санаи 13 июн вуҷуд доштанд: 
паёмҳои W, X, Y ва Z.

Мисоли дуюм

Давраи нигаҳдории ибтидоӣ аз мисоли якум дар 
санаи 11 сентябри соли 2020 ба охир мерасад. 
Агар ДКҲД дар моҳи июн иҷро карда нашавад ва 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ тамдид намудани муҳлати 
нигоҳдориро фаромӯш намояд, дар охири давраи 
нигоҳдорӣ, 12 сентябри соли 2020, Facebook 
додаҳои нигоҳдошташударо аз системаи худ пок 
менамояд. Агар ДКҲД иҷро карда шавад ва 
раванди ҳуқуқӣ дар 13 сентябри соли 2020 
пешниҳод карда шавад, нигоҳдории фаъол вуҷуд 
надошта бошад, пас ҳеҷ нусхаи додаҳои 
нигоҳдошташуда (додаҳое, ки дар 13 июни соли 
2020 вуҷуд доштанд) истеҳсол карда намешавад. 
Тавре ки корбар қаблан паёмҳои X, Y ва Z-ро пок 
карда буд, онҳо истеҳсол/барқарор карда 
намешаванд. Ба ҷойи ин, дар 12 сентябри соли 
2020 додаҳое истеҳсол карда мешаванд, ки дар 
ҳоли ҳозир дар аккаунти корбар вуҷуд доранд ва 
онҳо танҳо паёмҳои A, B, C ва W-ро дар бар 
мегиранд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
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Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ a

Шуъбаи равонасозӣ ба интернет вобаста ба полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав 
паёмҳоеро муайян намуд, ки тавассути канали Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) «Нерӯи 
исёнгарон» (The Rebellion Force) нашр карда шудаанд, ки аз ҷониби ДОИШ барои ташвиқи 
ҳамлаҳо бар зидди нерӯҳои амниятӣ ва ба даст овардани манфиат аз пандемияи Covid-19 аз 
тариқи мубодила намудани пайванди (линки) видео https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...
zkLgJDF�1fKK8sf дар сайти мубодилаи файлҳо MEGA дар бораи ҷалби тарафдорон «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав» истифода шудааст. Дар нашри мушаххас дар канали Ҳуп «Нерӯи 
исёнгарон» аз ҷониби корбар @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябр дар 13.45.34 GMT+1 гуфта 
мешавад: «https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро тамошо кунед, агар 
шумо бовар кунед, ки дар Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар 
ақиб меистанд, ба хушунати соли 2021 даъват кунед, вақте ки ҷаҳон ба сабаби Covid-19 
хобидааст».

Амалиёти «Беҳтарсозӣ» барои муайян кардани корбари Ҳуп Мессенҷер @awlatulislambiqiyah 
шурӯъ шуд. Ҳадафи дигари амалиёт муайян кардани он буд, ки оё Ҳуп Мессенҷер ба шабакаи 
террористии ДОИШ дар Кишвари Нав робита дорад ё не. Дар марҳилаи аввал, Полиси мубориза 
бо терроризми Кишвари Нав бояд фавран аккаунтҳои дахлдорро нигоҳ дорад, то дастрасии 
додаҳоро ҷиҳати ҳар гуна ДКҲД ё дархости мустақим тавассути ирсол намудани варақаи 
намунавии дархост барои нигоҳдорӣ аз Замимаи II таъмин намояд. Ниг. ба намунаи варақаи 
пуркардашудаи дархост барои нигоҳдорӣ ба Ҳуп Мессенҷер, ки дар поён оварда шудааст.

a Ҳангоми баррасии таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ, ёдрас намудан муҳим аст, ки Шӯрои амният таъкид намудааст, ки 
терроризм наметавонад ва набояд бо ҳар гуна дин, миллат ё тамаддун нисбат дода шавад.

continued

ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ
1 Newtown
Headquarter Plaza, PO20

ДАРХОСТ БАРОИ НИГОҲДОРИИ ДОДАҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ
Сана: 1 сентябри соли 2021

МАҚОМИ ДАРХОСТКУНАНА: Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав
Маълумоти шиносоӣ:
– Номи пурра ё рақами мушаххаскунандаи шахсӣ: нозир Никд (DI390)
– Вазифа: нозири полис

Маълумоти тамоси намояндаи идора:
 Шумораи телефон: +123(0)2435 627348 Дохилӣ: 553336
 Почтаи электронӣ: di.nicked@police.nc

Рақами мурофиаи судӣ: маълумот вуҷуд надорад
Рақами парванда: маълумот вуҷуд надорад
Рақамҳои дархости қаблӣ: маълумот вуҷуд надорад

ҚАБУЛКУНАНДА: Ҳуп Мессенҷер
Нишонӣ: contact@hoopmessenger.com

Мақоми мазкур тафтишоти ҷиноятиеро мегузаронад, ки корбаронро аз платформаи шумо дар бар мегирад. 
Додаҳои электронӣ дар ин масъала бамаврид ҳисобида мешаванд. Ман аз ширкати шумо хоҳиш менамоям, ки 
фавран ҳамаи чораҳои заруриро барои нигоҳдорӣ ва муҳофизати додаҳои электронӣ дар бораи корбар(ҳо) ва/ё 
аккаунт(ҳо)и дар поён номбаршуда анҷом диҳед.

Ба таъминкунандаи хидматрасонӣ тасдиқ кунед, ки кӣ 
дархости нигоҳдорӣ дар бланкаи расмиро пешниҳод мекунад

Сана ва вақти тасдиқшуда – нишон додани он, 
ки нигоҳдорӣ фавран дархост шудааст

Почтаи электронии расмӣ

а куҷо фиристодани дархост барои нигоҳдорӣ

1.4 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ:

EXAMPLE

mailto:di.nicked@police.nc
mailto:contact@hoopmessenger.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

НАМУДИ ДАРХОСТ БАРОИ НИГОҲДОРӢ:
 Дархости нав барои нигоҳдорӣ

ХУСУСИЯТИ ПАРВАНДА:
Барои тавсиф намудани хусусияти ҷинояти мавриди тафтишот ба ин ҷо пахш (клик) кунед. Дар робита ба ин дархости 
мушаххас барои додаҳои электронӣ то ҳадди имкон иттилоот ва контексти бештарро пешниҳод намоед.
Намунаҳои иттилооте, ки мумкин аст дар ин ҷо илова ба хусусияти парванда пешниҳод карда шаванд:
 •  ҳолат (статус)/пешрафт (мисол, ҳабси пешакӣ, тафтишоти пешакӣ, мурофиаи судӣ, инкишофи фаъолияти ҷиноятӣ 

аз рӯи марҳилаҳои содир кардани ҷиноят ...);
 •  моддаи Кодекси миллии ҷиноятӣ/қонуни муайянкунандаи ҷинояте, ки шумо таҳқиқ менамоед;,
 •  ҷазои ҳадди ақал мутобиқ бо қонуни миллии шумо;
 •  шаҳрвандӣ ё сукунати тӯлонӣ, агар маълум бошад.

Шуъбаи равонасозӣ ба интернет вобаста ба Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав мониторинги канали 
Ҳуп Мессенҷер «Нерӯи исёнгарон»-ро оғоз намуд, ки он аз ҷониби ДОИШ барои ташвиқи ҳамлаҳо бар зидди 
нерӯҳои амниятӣ ва ба даст овардани манфиат аз вазъияти Covid-19 тавассути мубодила намудани пайванди 
(линки) видео https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf дар сайти мубодилаи файлҳо MEGA дар 
бораи ҷалби тарафдорон «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» истифода шудааст. Дар нашри мушаххас дар 
канали Ҳуп «Нерӯи исёнгарон» аз ҷониби корбар @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябри соли 2021 дар 13.45.34 
GMT+1 гуфта мешавад: «https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро тамошо кунед, агар шумо 
бовар кунед, ки дар Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба 
хушунати соли 2021 даъват кунед, вақте ки ҷаҳон ба сабаби Covid-19 хобидааст».

ЗАМИНАИ ҲУҚУҚӢ:
Мутобиқи қонунгузории дохилӣ заминаи ҳуқуқиеро барои  
пешниҳод намудани дархост муайян кунед.

Нигоҳдории додаҳои вобаста ба тафтишоти терроризм  
мутобиқ бо бахши 21(4)-и Қонун «Дар бораи мубориза  
бар зидди терроризм» (2007)

РАВАНДИ ҲУҚУҚИИ ДОХИЛӢ:
Агар аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ талаб карда  
шавад, раванди ҳуқуқии дохилиро барои нигоҳдории  
иттилооти дархостшаванда мутобиқ бо қонунгузории  
кишвари худ замима кунед.

Барои пешниҳод намудани дархост ба давлати дигар  
талаб карда намешавад.

КОРБАР Ё АККАУНТИ МАВРИДИ ҲАДАФ:
Барои ворид кардани ҳамаи иттилооти дастрас дар бораи субъекти тафтишот (масалан, ном, нишонии почтаи 
электронӣ, идентификатори аккаунт, шумораи телефон, иттилоот дар бораи дастгоҳ, номи домен барои регистратор, 
биткойн-адрес, биткойн-транзаксия, IP-адрес, корти кредитӣ ё суратҳисоби бонкӣ) ҷиҳати кумак ба ширкат дар муайян 
кардани аккаунтҳои дахлдор ба ин ҷо клик кунед.
Дар сурати имкон, нишон диҳед, ки оё субъект шахси гумонбар, ҷабрдида, шоҳид ё шахси мавриди таваҷҷуҳ барои 
тафтишоти шумо аст.
Ҳамчунин, тавсия дода мешавад, ки скриншотҳо ва муайянкунандаҳои пурраи яксони ҷои захираро (URL) дохил кунед, 
агар вуҷуд дошта бошанд.

@awlatulislambiqiyah

Ниг. скриншоти паём аз 1 сентябри соли 2021

EXAMPLE

Ин қисмати варақа ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ мефаҳмонад, ки чӣ гуна далелҳо бо 
ҳуқуқвайронкуниҳои тафтишшуда алоқаманданд

continued

Ин қисмати варақа ба таъминкунандаи хидматрасонӣ нишон 
медиҳад, ки дар як ҳолати монанд дар Кишвари нав қонун 
вуҷуд дорад ва ба полис имкон медиҳад, ки аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ нигоҳ доштани далелҳои 
электрониро талаб кунад

Ин қисмати варақа қонунро дар Кишвари нав шарҳ медиҳад, 
ки махсус фармоиши нигоҳдории шаҳодатномаи электронии 
аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ дар давлати дигар 
нигоҳ дошташударо талаб намекунад. Ин маънои онро 
дорад, ки полиси Кишвари нав метавонад фавран ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар давлати дигар барои 
нигоҳдории ихтиёрӣ муроҷиат кунад, агар дар давлате, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар он ҷо нигоҳдорӣ ва 
назорати далелҳои электронӣ дорад, иҷозат дода шавад

Муайянкунандаи аккаунт
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МАҶМӮЪИ ДОДАҲО:
Дархости мазкур ба мавридҳои дар поён нишондодашуда, хоҳ онҳо дар шакли электронӣ ва ё шакли 
дигар бошанд, аз ҷумла иттилооте дахл дорад, ки дар ҳамлкунандаҳои захиравӣ (резервные носители) 
захира карда шудаанд, агар мавҷуд бошанд. Асосдоркунии дархост барои нигаҳдории ин маҷмӯи додаҳо 
пешниҳод карда мешавад.

Иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ
•   Номи пурра пешниҳод карда шудааст
•   Номи корбар дар шабакаи иҷтимоӣ ё номи логин
•   Идентификатори корбар
•   Шумора(ҳо)и телефон
•   Нишони(ҳо)и почтаи электронӣ
•   Соли таваллуд
•   Иттилоот дар бораи пардохт/воситаҳои пардохт
•   Санаи оғоз ва ба охир расидани аккаунт
•   Ҳолати (статуси) аккаунт
•   Бақайдгирии IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Дастгоҳҳои дахлдор (аз ҷумла идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ (IMEI), MAC-адрес ва 

UDID, агар вуҷуд дошта бошанд)
•   Нусхаи ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсият ё шиносномае, ки аз ҷониби пуштарӣ пешниҳод карда шудааст
•   Намуди бақайдгирӣ, нусхаи шартнома, воситаҳои тафтиши шахсият дар вақти бақайдгирӣ, нусхаҳои 

ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби муштарӣ пешниҳод карда шудаанд
•   Ҳар гуна иттилооти дигар, ки ба шахсияти корбар/муштарӣ дахл доранд

Додаҳои трафик
•   Журналҳои IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Журналҳои паёмҳо ва журналҳои чатҳо
•   Журнали фаъолиятҳо/файлҳои журнал (logfile), аз ҷумла нишон  

додани вақт
•   Иттилоот дар бораи хатсайр (маршрутная информация)  

(IP-адреси манбаъ (IP-адрес источника), IP-адреси нуқтаи  
мақсад (IP-адрес пункта назначения), рақами порт,  
браузер, сарлавҳаи почтаи электронӣ, идентификатори паём,  
ҳаҷми додаҳои интиқолшаванда, манбаъ ё нуқтаи мақсади  
ҳар гуна паёмҳои электронии аз аккаунт ирсолшуда ё қабулшуда)

Додаҳои муҳтаво
•   Тамосҳо (контакты)
•   Паёмҳо
•   Нашрҳо (постҳо)
•   Медиа-файлҳо: видеоҳо, аксҳо, ҳуҷҷатҳо
•   Дампи почтаи электронӣ (mailbox dump)
•   Василаи захирасозии додаҳо (device backup)
•   Додаҳои геолокатсия, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Таърихи депозит/Боргирӣ/Муомила (додугирифт)
•   Тавозуни суратҳисоб
•   Акс(ҳо)и профил

Додаҳои дигар: маълумот вуҷуд надорад

АСОСНОККУНӢ, АЗ ҶУМЛА ЗАРУРАТ ВА МУТАНОСИБ БУДАН:
Шарҳу тавзеҳ диҳед, ки чӣ гуна иттилооти нигоҳдошташаванда ба тафтишот  
кумак мекунад. Агар имконпазир бошад, ин асосноккуниро ба ҳар бахши  
мушаххаси иттилооти дар боло дархостшуда анҷом диҳед. Дархости беш  
аз ҳад сабаби маъмултарин барои рад кардани ширкатҳо мебошад.

Мутобиқи Замимаи 1-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм»  
(2007), ДОИШ созмони мамнӯъи террористӣ дар Кишвари Нав мебошад ва  
амалиёти «Беҳтарсозӣ» барои муайян кардани шахсияти корбари Ҳуп  
Мессенҷер @awlatulislambiqiyah дар робита ба паҳн кардани пайванди  
(линки) видео дар бораи ба хидмат ҷалб кардани тарафдорони ДОИШ  
«Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» ва шарҳи 1 сентябри соли 2021  
ҷиҳати оғоз кардани хушунат дар Кишвари Нав дар канали машҳури ДОИШ Ҳуп «Нерӯи исёнгарон» шурӯъ шуд. 

continued

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
итттилооти дахлдори трафикро нишон 
медиҳад, ки барои муайян кардан ва 
бехатарии далелҳои ҷиноятҳои террористии 
аз тарафи @awlatulislambiqiyah содиршуда 
бояд нигоҳ дошта шаванд

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
додаҳои дахлдори муҳтаворо нишон 
медиҳад, ки барои муайян кардан ва 
бехатарии далелҳои ҷиноятҳои террористии 
аз тарафи @awlatulislambiqiyah содиршуда 
бояд нигоҳ дошта шаванд

EXAMPLE

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
нишон медиҳад, ки иттилооти асосӣ дар 
бораи муштарӣ (BSI) бояд барои муайян ва 
бехатар кардани далелҳои ҷиноятҳои 
террористии аз тарафи @awlatulislambiqiyah 
содиршуда нигоҳ дошта шавад

Ин бахш ба SP мефаҳмонад, ки чӣ гуна 
тафтишот барои муайян кардани корбари @
awlatulislambiqiyah оғоз шуд ва чаро 
нигоҳдории BSI, трафик ва маълумоти 
мундариҷа ба полис имкон медиҳад, ки 
далелҳоро ҳифз кунад, ки барои чиноятҳое, 
ки политсияи Кишвари нав тафтиш 
мекунад, ба чавобгарй кашида шавад
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11/260 1. НИГОҲДОРӢ • 1.4 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ:

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ, додаҳои трафик ва додаҳои муҳтаво ҳамчунин ба Полиси 
мубориза бо терроризми Кишвари Нав имкон медиҳанд, ки ҳар гуна далелҳоро барои дастгирии 
таъқиботи судӣ ҷиҳати ташвиқи терроризм дар Кишвари Нав мутобиқи бахши 4-и Қонун «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм» (2007), паҳн кардани маводҳои террористӣ мутобиқи бахши 2(3)-и 
Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) ва узвият дар созмони террористии мамнӯъ 
мутобиқи бахши 5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) ба даст орад.

ФОСИЛАИ ВАҚТ/ДАВРА:
Дар ин ҷо муҳлати нигаҳдории иттилоотро мушаххас кунед.  
Муҳлатро то ҳадди имкон маҳдуд нишон диҳед, то ки  
ба дархостҳои аз ҳад зиёд васеъ роҳ надиҳед ва минтақаи  
вақтро (часовой пояс) нишон диҳед.
Ба ҷойи истифода намудани рақам, моҳро нависед,  
зеро формати сана дар ИМА фарқ мекунад.

Муҳлати дархостшуда аз рӯзи қабули дархост барои нигоҳдорӣ ҳисоб  
карда шуда, паёми дар 1 сентябри 2021 ирсолшударо дар бар мегирад.

ПАЙГИРӢ:
 Дархости расмии судӣ барои ифшо намудани додаҳои электронӣ  
дар чорчӯби ҳамкории байналмилалии судӣ ба Канада (дархости  
мустақим ба Канада мавҷуд нест, ки он ҷо Ҳуп Мессенҷер додаҳои  
корбарро нигоҳдорӣ ва назорат мекунад).

МАХФИЯТ
 Ман аз шумо хоҳиш менамоям, ки мавҷудияти ин дархостро ба муштарӣ ё ҳар гуна шахси дигар ифшо накунед, ба 
истиснои ҳолатҳое, ки ин барои иҷрои дархости мазкур зарур аст. Агар иҷрои дархости мазкур метавонад боиси қатъи 
доимӣ ё муваққатии хидматрасонӣ ба аккаунт(ҳо) шавад ё ба таври дигар ҳар корбари аккаунт(ҳо)ро дар бораи 
амалҳои шумо барои нигоҳдории иттилооти дар поён тавсифшуда огоҳ намояд, лутфан ҳар чӣ зудтар ва пеш аз 
андешидани чораҳо бо ман тамос гиред.

Ба ин ҷо клик кунед, то мушаххас намоед, ки чаро манъи огоҳсозии корбар дархост карда мешавад. Агар вуҷуд дошта 
бошад, қонунеро нишон диҳед, ки мутобиқи он дархост барои ифшо накардан анҷом мешавад. Агар лозим бошад, 
ҳамчунин санаи ба охир расидани манъи огоҳсозии корбарро дохил намоед.

Агар огоҳсозии муштарӣ манъ карда шуда бошад ва шумо қарори суди дохилиро ба даст оварда бошед, дар ин 
ҷо замима кунед.

Қарори судро замима кунед, агар мавҷуд бошад

PGP: Замима кардани калиди дастрас барои ҳамаи PGP (агар имкон бошад)

ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ҲУҶҶАТҲОИ  
ЗАМИМАШУДА:
1.  Скриншоти шарҳҳои (комментария)  

@awlatulislambiqiyah
2.  Бахшҳои дахлдор мутобиқ бо Қонун  

«Дар бораи мубориза бар зидди терроризм»  
(2007): бахшҳои 2(3), 4, 5, 21(4), 32  
ва Замимаи 1

Махфият зарур аст ва ба далелҳо асос ёфтааст.  
@awlatulislambi-qiyah ҳанӯз ҳам муайян карда  
мешавад ва огоҳ кардани корбар дар бораи  
дархости нигоҳдорӣ ё ифшои муҳтавои дархост  
метавонад ба тафтишоти махфӣ монеъ шавад ва  
дигаронро, ки бахши шабакаи террористӣ  
мебошанд, огоҳ созад ва ба онҳо имкон диҳад, ки аз адолати судӣ фирор кунанд. Инчунин тибқи қоидаҳои 
дохилӣ барои хабардор кардани таъминкунандаи хидматрасонӣ истифода мешавад, ки ҳама гуна фармоиши 
хабар надодан ё ифшо накардан дар Кишвари нав қонунан иҷозат дода мешавад.

Агар шумо дар бораи дархости мазкур савол дошта бошед, лутфан бо ман тамос гиред.

EXAMPLE

Диапазони санаҳо ба хотири алоқамандӣ 
ба паёми аввалини @awlatulislambiqiyah 
ва тафтиши иртибот бо ҷиноятҳои 
террористӣ асоснок карда мешавад

Ин бахш нишон медиҳад, ки нигоҳдорӣ 
ҳамчун дархости кумаки ҳуқуқӣ барои 
гирифтани далелҳои электронии марбут ба 
ҷиноятҳои террористии тафтишшаванда 
ирсол карда мешавад

Ин тафтишоти махфӣ аст, зеро Шуъбаи равонасозӣ ба интернет 
вобаста ба Кишвари Нав (IRU) аккаунти «@awlatulislambiqiyah»-ро 
назорат менамояд, пас аз он ки он дар канали машҳури ДОИШ Ҳуп 
«Нерӯи исёнгарон» муайян карда шуд. Тавре ки шахсияти @awlatulis-
lambiqiyah маълум нест, огоҳсозии корбар дар бораи ин дархост барои 
нигоҳдории додаҳо онҳоро огоҳ мекунад, ки аккаунти Ҳуп Мессенҷер-и 
онҳо назорат карда мешавад ва эҳтимолан ин корбар ва дигар 
аъзоёни созмони террористиро аз хусусият ва марҳилаи тафтишот 
хабардор месозад. Дар Кишвари Нав фармони огоҳ накардан ва ифшо 
накардан мутобиқи бахши 32-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» (2007) асосдор карда мешавад
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Бо ин ман тасдиқ менамоям, ки ман ваколати қонунӣ барои пешниҳод намудани ин дархостро 
дорам ва иттилооти пешниҳодшуда дуруст мебошад.

Қабл аз пешниҳод намудани дархости мазкур, онро чоп намоед, имзо ва муҳр гузоред. Сипас, мутобиқи 
дастурамалҳои ширкат, онро ба шакли рақамӣ скан кунед ва ба ширкат ирсол намоед.

ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ

Ҳуп Мессенҷер нигоҳдории аккаунти почтаи электронии @awlatulislambiqiyah-ро барои 90 рӯз то 1 
декабри соли 2021 бо рақами истиноди зерин тасдиқ менамояд: folio 0028 GCC-537199-N5S0D8.

Корманд ба андешидани чораҳо оид ба дархости далелҳои электронӣ оғоз мекунад ва ду ҳафта 
пеш аз ба охир расидани муҳлати нигоҳдорӣ, 16 ноябри соли 2021, ҷиҳати тамдиди муҳлати 
нигоҳдорӣ барои 90 рӯзи дигар журнали ёддоштҳоро ташкил менамояд. Ин аз пок кардани 
далелҳои электронӣ пешгирӣ мекунад, пеш аз он ки ҳар гуна дархост ё қарори суд дар Канада 
баъд аз ирсоли ДКҲД аз ҷониби кишвари дархосткунанда ҷиҳати таҳияи далелҳои электронӣ 
содир карда мешавад.

EXAMPLE
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13/260 1. НИГОҲДОРӢ • 1.5 ҲИФЗИ ДОДАҲО ВА КОҲИШИ ҲАДДИ АҚАЛ (МИНИМИЗАТСИЯ)

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

1.5  ҲИФЗИ ДОДАҲО ВА КОҲИШИ ҲАДДИ АҚАЛ (МИНИМИЗАТСИЯ)

14 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or 
processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communica-
tions networks and amending Directive 2002/58/EC.
15 ECLI:EU:C:2014:238 (case C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications) and The Tele2/Watson case of 
December 2016, ECLI:EU:C:2016:970 (case C-203/15, Tele 2 Sverige).
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN саҳ.20.
17 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Нигоҳдорӣ аз ҳифзкунии додаҳо (хранение 
данных) фарқ мекунад, зеро нигоҳдорӣ ба 
дархости ҳадафманд барои нигоҳ доштани 
додаҳои корбари мушаххас дар чорчӯби 
тафтишоти ҷиноятӣ робита дорад.

Ҳифзкунии додаҳо – давраҳои ҳадди аққал ё ҳадди 
аксари вақте мебошад, ки таъминкунандаи 
хидматрасонӣ мутобиқи қонун барои захира 
кардани додаҳо ваколатдор мебошад. Ин 
метавонад ба кишвари дархосткунанда барои 
фаҳмидани он кумак намояд, ки оё 
таъминкунандаи хидматрасонӣ метавонад 
додаҳое дошта бошад, ки мумкин аст то фармони 
қонунӣ ҷиҳати таҳияи далелҳои электронӣ нигоҳ 
дошта шаванд. Дар Замимаи X тавсифи 
мухтасари уҳдадориҳо оид ба ҳифзкунии додаҳо 
барои давлатҳои муайян оварда шудааст. 
Додаҳое, ки нигоҳдорӣ карда мешаванд, бояд 
дар бештари ҳолатҳо ҳифз карда шаванд, пас аз 
он ки қонунҳо оид ба ҳифзкунии додаҳо 
маъмулан ба поксозии онҳо иҷозат медиҳанд ё 
ваколатдор мекунанд.

Ҳифзкунии додаҳо, дар навбати худ, аз коҳиши 
ҳадди ақали (минимизатсияи) додаҳо фарқ 
мекунад. Ба таври мисол, дар ИттиҳодиАврупо, 
коҳиши ҳадди ақали (минимизатсияи) додаҳо 
дар моддаи 5(1)(в)-и Муқаррароти умумии ҳифзи 
додаҳо (GDPR) муайян карда шудааст: «Додаҳои 
шахсӣ бояд мувофиқ, дахлдор ва маҳдуд ба 
мақсадҳое бошанд, ки барои онҳо коркард карда 
мешаванд (коҳиши ҳадди ақали (минимизатсияи) 
додаҳо)».

Дар ИМА ё дар сатҳи Иттиҳоди Аврупо қоидаҳои 
ҳатмӣ барои ҳифзкунии додаҳо вуҷуд надоранд, 
зеро Директиваи (дастурамали) ҳифзкунии 
додаҳо 14 аз ҷониби Суди Аврупо дар соли 2014 
беэътибор дониста шудааст 15. Ҳамзамон, 
талаботҳо оид ба коҳиши ҳадди ақали 
(минимизатсияи) додаҳо таъминкунандагони 
хидматрасониҳоро маҷбур месозад, ки додаҳоро 
зуд-зуд пок намоянд. Ин ба ноустувории 
далелҳои электронӣ мусоидат намуда, ба 

дастрасии додаҳои камтар барои муддати 
кӯтоҳтар оварда мерасонад, ки зарурати 
нигоҳдории фавриро боз ҳам муҳимтар мекунад 16.

Эзоҳи муҳим
Аз 25 майи соли 2018, корбарони Иттиҳоди Аврупо 
мутобиқ бо Муқаррароти умумии ҳифзи додаҳо (GDPR) 
ҳуқуқ доранд, то ба таври дақиқ донанд, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ кадом додаҳоро захира 
месозад, нусхаи онро ба даст оранд ва агар онҳо хоҳиш 
намоянд, бояд пок карда шаванд. Барои дарёфти 
иттилооти бештар дар бораи Муқаррароти умумии 
ҳифзи додаҳо, ба вебсайти Комиссияи Аврупо муроҷиат 
кунед 17.

Ассамблеяи генералии СММ изҳор дошт, ки ҳамон 
як ҳуқуқҳое, ки одамон дар офлайн доранд, онҳо 
бояд ҳамчунин дар онлайн ҳифз карда шаванд. 
Принсипҳои ҳифзи додаҳо дар кишварҳо (масалан, 
Муқаррароти умумии ҳифзи додаҳо дар кишварҳои 
узви Иттиҳоди Аврупо) ҳифзкунии додаҳоро маҳдуд 
мекунанд ва он ҷузъи муҳими ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ мебошанд (ҳарчанд 
ҳифзи додаҳо ба ҳуқуқи инсонӣ ё бунёдӣ табдил 
шудааст). Принсипҳои асосии байналмилалии 
ҳифзи додаҳо уҳдадориҳои давлатҳоро барои 
мавридҳои зерин муқаррар мекунанд:

1.  Ба даст овардани иттилооти шахсӣ ба таври 
одилона ва қонунӣ;

2.  Маҳдуд кардани доираи истифодаи он бо 
мақсади дар ибтидо пешбинишуда;

3.  Боварӣ ҳосил намудан, ки коркарди додаҳо 
мувофиқ, дахлдор ва аз ҳад зиёд намебошад;

4.  Боварӣ ҳосил намудан ба дурустии он;

5.  Бехатар нигоҳ доштани он;

6.  Пок кардани он, вақте ки он дигар лозим 
нест; ва

7.  Ба одамон додани ҳуқуқ барои дастрасӣ ба 
иттилооти онҳо ва дархост намудани ислоҳи 
онҳо.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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14/2601. НИГОҲДОРӢ • 1.4 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ:

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳ дар бораи ҳуқуқи инсон а

Дар мавриди ҳифзкунии додаҳо, Кумитаи ҳуқуқи башари СММ ҳангоми баррасии татбиқи 
Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) аз ҷониби кишварҳои узв 
мулоҳизаҳои зеринро дар бораи ҳуқуқҳои инсон қайд намудааст:

ПБҲШС, моддаи 17 (Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ)

• Таъмин намудани ҳамоҳангии қонунгузории миллӣ бо моддаи 17-и ПБҲШС, аз ҷумла, 
қонунгузорие, ки низоми ҳифзкунии умумии додаҳо барои ҳамаи таъминкунандагони 
хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ё васеъ намудани доираи ваколатҳои полисро танзим 
мекунад.

• Таъмин намудани он ки ҳар гуна дахолат ба ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, оила, хона ё 
мукотибот мутобиқи қонунҳое иҷозат дода шавад, ки ба таври умумӣ дастрас мебошанд; дорои 
муқаррароте мебошанд, ки мутобиқати ҷамъоварӣ, дастрасӣ ва истифодаи додаҳои 
коммуникатсиониро бо ҳадафҳои мушаххаси қонунӣ таъмин менамоянд; ба қадри кофӣ дақиқ 
ҳастанд ва шароиту тартиботи дақиқ барои истифода ва захирасозии додаҳои 
ҷамъоваришударо ба таври муфассал тавсиф мекунанд.

Кафолатҳои муносиб ва кофӣ

• кафолатҳои муносиб ва кофӣ аз дахолати нолозим ва номутаносиб ба ҳаёти шахсии одамон 
дар партави дошта гирифтани иттилоот ва мушоҳидаи онлайн (онлайн-перехват и 
наблюдения), аз ҷумла таҳлили зеҳнии додаҳо (интеллектуальный анализ данных) ва ба даст 
овардани иттилоот аз ҳаҷми калони додаҳои телекоммуникатсионӣ, шикастан (взлом) ва 
рамзкушоии файлҳо аз ҷониби идораҳои давлатии амниятӣ ва иктишофӣ;

• кафолатҳои ниҳодӣ (институтсионалӣ), ки онҳо шароитеро муайян менамоянд, ки таҳти онҳо 
додаҳо мумкин аст бо идораҳои иктишофии хориҷӣ мубодила карда шаванд; онҳо ҳамчунин 
механизмҳои мустақили назорат ва иштироки судӣ дар иҷозати чунин чораҳоро муайян 
мекунанд;

• кафолатҳои самарабахши ҳуқуқ ба дифоъ, аз ҷумла, агар қобили татбиқ бошад, имконият 
барои таҳқиқ ва баррасӣ намудани эътимоднокии истифода аз додаҳои электронӣ ҳамчун 
манбаъи далелҳо дар парвандаи ҷиноятӣ;

• кафолатҳои мурофиавӣ барои огоҳ намудани ҷабрдидагоне, ки ҳуқуқи онҳо ба дахлнопазирии 
ҳаёти шахсӣ тавассути мушоҳидаи иҷозатдодашуда аз ҷониби давлат вайрон карда шудаанд 
ва ба онҳо пешниҳод намудани воситаҳои самарабахши ҳимояи ҳуқуқӣ дар мавриди 
сӯиистифода;

• кафолатҳо аз дахолати беасос ва аз ҳад зиёд ба ҳуқуқ ба дахолатнопазирии ҳаёти шахсӣ, 
инчунин андешидани чораҳо барои баланд бардоштани сатҳи шаффофияти низомҳои 
мушоҳида (система наблюдения)

Ҳатто бидуни ифшо намудани муҳтаво, қисмҳои зиёди додаҳо дар бораи муоширатҳои хусусӣ 
ҳанӯз ҳам метавонанд дар бораи рафтор, робитаҳои иҷтимоӣ, афзалиятҳои хусусӣ ва шахсият 
иттилоот пешниҳод намояд. Чораҳое, ки аз дошта гирифтани иттилоот (перехват), ҷамъоварӣ ва 
захирасозии ин гуна иттилоот иборат мебошанд, метавонанд ҳуқуқи шахсеро ба 
дахолатнопазирии ҳаёти шахсӣ вайрон кунанд ва таҳти ҳамон як ҳимояҳои дар боло баёншуда 
қарор гиранд.
a Барои маълумоти бештар, ниг. Санадҳои зерини Кумитаи ҳуқуқи башар, мавҷуд дар вебсайти: https://uhri.ohchr.
org/en/search-human-rights-recommendations CCPR/C/EST/CO/4 (CCPR 2019), CCPR/C/EST/CO/4 (CCPR 2019), 
CCPR/C/NOR/CO/7 (CCPR 2018), CCPR/C/PAK/CO/1 (CCPR 2017), CCPR/C/CHE/CO/4 (CCPR 2017), CCPR/C/ZAF/CO/1 
(CCPR 2016), CCPR/C/GBR/CO/7 (CCPR 2015), CCPR/C/GBR/CO/7 (CCPR 2015), CCPR/C/GBR/CO/7 (CCPR 2015).

https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations
https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations
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15/260 1. НИГОҲДОРӢ • 1.6 ПАЙВАНДҲОИ (ЛИНКҲОИ) МУФИД ВА ЗАХИРАҲОИ ОНЛАЙН

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

1.6 ПАЙВАНДҲОИ (ЛИНКҲОИ) МУФИД ВА ЗАХИРАҲОИ ОНЛАЙН

18 www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
19 https://indicators.ohchr.org/
20 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=en
21 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.
11&Lang=en
22 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
23 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en

Иттилооти иловагӣ дар бораи робитаи 
вуҷуддоштаи байни таҷрибаҳои ҳифзкунии 
додаҳо ва ҳуқуқҳои инсон, инчунин иттилоот дар 
бораи масъалаҳои мушаххаси ҳифзкунии додаҳо 
мумкин аст дар ҳуҷҷатҳои зерин пайдо карда 
шаванд:

1.  Қатъномаи Ассамблеяи генералии СММ 
A/RES/68/167 , ки дар 21 январи соли 2014 
қабул карда шудааст:

1)  Дафтари комиссари олии СММ оид ба 
ҳуқуқи инсон (OHCHR) – Били 
байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқи башар 18

2)  Ҳолати ба тасвиб расонидани Паймони 
байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои 
шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) – Панели 
интерактивии иттилоотӣ 19

3)  Мулоҳизаҳои умумии Кумитаи ҳуқуқи 
башари СММ, №5 – Дерогатсия (қисман 
бекорсозӣ), №13 – Анҷоми адолати 
судӣ 20, №16 – Ҳуқуқ ба дахлнопазирии 
ҳаёти шахсӣ 21, №29 – Ҳолатҳои 
фавқулодда 22 ва №32 – Ҳуқуқ ба 
мурофиаи судии одилона 23;

2.  Гузориши Дафтари комиссари олии СММ оид 
ба ҳуқуқи инсон “The right to privacy in the 
digital age” A/HRC/27/37  (Ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ дар асри 
технологияҳои рақамӣ) A/HRC/27/37, ки дар 
30 июни соли 2014 қабул карда шудааст;

3.  Роҳнамои Гурӯҳи кории СММ оид ба 
мубориза бо терроризм (UN CTITF ) ба 
давлатҳо оид ба чораҳои вокуниш ба 
таҳдидҳои ҷангҷӯёни хориҷӣ бо риоя 
намудани ҳуқуқҳои инсон (2018), Ҷаласаи VII;

4.  Мушкилиҳои умумӣ дар мубориза бо ҷинояти 
киберӣ, тавре ки аз ҷониби Eurojust ва 
Европол муайян карда шудааст, июни соли 
2019, саҳ.5–6 https://www.eurojust.europa.eu/
sites/default/files/Publications/
Reports/2019-06_Joint-Eurojust-Europol-
report_Common-challenges-in-combating-
cybercrime_EN.PDF

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://indicators.ohchr.org/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en
 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
https://undocs.org/A/RES/68/167
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/ReportDigitalAge.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/ReportDigitalAge.aspx
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
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17/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

2. КУМАКҲОИ ҲУҚУҚИИ 
ДУҶОНИБАИ ПЕШАКӢ

Дар боби мазкур масъалаҳои зерин баррасӣ карда мешаванд:

Иттилоот аз манбаи кушода

Далел аз рӯи розигӣ

Пешниҳоди дархости мустақим ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ

Ҳамкории полис бо полис
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18/260 2. КУМАКҲОИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБАИ ПЕШАКӢ  
• 2.1 МУАРРИФӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

2.1 МУАРРИФӢ
Эзоҳи муҳим

Ҳар кишвари дархосткунанда бояд мутобиқ бо 
қонунгузории миллии худ муайян кунад, ки оё онҳо 
метавонанд аз методҳое истифода баранд, ки ба КҲД 
робита надоранд (дар поён тавсиф карда шудаанд) ва 
оё мумкин аст маҳсуле, ки бо ин роҳ ба даст оварда 
шудааст, дар мурофиаи судӣ дар кишвари 
дархосткунанда истифода шавад.

ДКҲД барои ба даст овардани далелҳои 
электронӣ аз таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
ҳамаи давлатҳои хориҷӣ ба таври автоматӣ талаб 
карда намешавад. Аз ин рӯ, метавон онҳоро дар 
муқоиса бо дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба аз тариқи зерин зудтар ба даст овард:

Ҷустуҷӯҳо аз манбаи кушода

Пешниҳод намудани дархостҳои 
мустақим ба таъминкунандаи 

хидматрасонӣ

Тамоси мустақим бо корбари аккаунт 
барои пешниҳоди далелҳои электронӣ, ки 

онҳо аз аккаунти худ боргирӣ мекунанд 

 
 

 

 Ҳамкории полис бо полисb, 
ки аз тарафи полис дар кишвари 

дархостшаванда тавассути раванди 
ҳуқуқӣ/судӣ ё ифшои ихтиёрӣ 

ба даст оварда шудааст

 Розигии корбари аккаунт ё хеши 
наздики онҳоa ба таъминкунандаи 

хидматрасонӣ барои пешниҳоди 
далелҳои электронӣ аз аккаунт 

Контекст

Ҳолати он ки далелҳои электронӣ тавассути КҲД 
дархост карда намешавад, маънои онро надорад, 
ки додаҳо танҳо барои «фаъолиятҳои иктишофӣ» 
ё барои истифода «дар суд» мебошанд. Он ба 
методи гирифтани далелҳо дахл дорад, яъне на 
тавассути ДКҲД.

Эзоҳи муҳим
Дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба лозим нахоҳад 
шуд, агар ба даст овардани далелҳои электронӣ бо 
мақомоти маҷбуркунанда ё суд ва ё қарори қонунӣ 
талаботи қонунӣ ҷиҳати пешниҳод кардани далелҳои 
электронии иҷозатдодашаванда дар кишвари 
дархосткунанда бошад.

Бояд қайд намуд, ки пеш аз ба даст овардани 
далелҳои электронӣ аз давлати дигар бидуни 
дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба, 
кишвари дархосткунанда бояд боварӣ ҳосил 
намояд, ки:

• Онҳо бо мустақиман дархост намудани додаҳо 
дар кишвари дархостшаванда ҷиноят содир 
намекунанд ё таъминкунандаи хидматрасонӣ 
бо ифшо кардани додаҳо қонуни кишвари 
дархостшавандаро вайрон намекунад.

• Ба даст овардани далелҳои электронӣ бидуни 
КҲД ба мақсаде мувофиқ аст, ки барои он 
кишвари дархосткунанда дархост намудааст. 
Ба таври мисол, таҳияи додаҳо тавассути 
каналҳои ғайри кумаки ҳуқуқии дуҷониба 
иҷозат дода мешавад, агар он барои ин 
мақсад дар кишвари дархосткунанда лозим 
бошад.

Боби мазкур бояд якҷо бо қонунҳои мушаххаси 
кишварҳои дархосткунанда ва дархостшаванда 
хонда шавад, то тасдиқ карда шавад, ки оё 
мумкин аст далелҳои электронӣ барои ҳар гуна 
тафтишот ё таъқиби судӣ ба даст оварда ва 
истифода шаванд ё не. Ин боб барои тавсифи 

a Дар моҳи июли 2018, Суди федералии Олмон  қарор қабул намуд, ки аккаунтҳои шабакаҳои иҷтимоӣ аз мактубҳо ва рӯзномаҳои шахсӣ 
фарқ надоранд ва онҳоро мерос гирифтан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, барои бештари таъминкунандагони хидматрасонӣ ҳанӯз ҳам қарори 
суди дохилӣ аз давлати дархосткунанда ҷиҳати таҳияи далелҳои электронӣ дар ин ҳолатҳо талаб карда мешавад.
b Ҳарчанд полис ба таври мушаххас номбар карда шудааст, ҳамчунин мумкин аст ҳамкорӣ дар байни мақомоти прокуратура ва суд вуҷуд 
дошта бошад, мисол, ҳамчун ҳамкории байни мақомоти судӣ, ки тавассути Идораи Иттиҳоди Аврупо оид ба ҳамкорӣ дар бахши адолати 
судии ҷиноятӣ (Евроюст) www.eurojust.europa.eu/about-us/what-we-do, дастгирӣ карда мешавад ё ҳамкории байни нуқтаҳои тамос оид ба 
далелҳои электронии Шабакаи нуқтаҳои тамоси Иттиҳод оид ба масъалаҳои адолати судии ҷиноятӣ (CNCP) https://thecommonwealth.org/
sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf

http://www.eurojust.europa.eu/about-us/what-we-do
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
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• 2.2 ҶУСТУҶӮҲО АЗ МАНБАҲОИ КУШОДА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

имкониятҳои ба даст овардани далелҳои 
электронӣ бидуни ниёз ба ДКҲД пешбинӣ 
шудааст, на бораи роҳнамоӣ дар бораи истифода 
аз далелҳои электронӣ дар мурофиаи судӣ. 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура ва мақомоти 

24 Лутфан таваҷҷуҳ намоед, ки махзани иттилооти WHOIS тавассути Муқаррароти умумии ҳифзи додаҳо танзим карда 
мешавад ва сабтҳо мумкин аст дуруст набошанд.

судӣ бояд дар бораи талаботҳои ҳуқуқӣ дар 
доираи ваколатҳои ҳуқуқии (юрисдиксияи) худ 
барои истифодаи ҳадафманди далелҳои 
электронии гирифташуда аз кишвари хориҷӣ 
дониши хуб дошта бошанд.

2.2 ҶУСТУҶӮҲО АЗ МАНБАҲОИ КУШОДА
Эзоҳи муҳим

Истифодаи далелҳои электронӣ аз ҷустуҷӯи манбаҳои 
кушода бояд барои муайян кардани истифодаи онҳо дар 
сурати набудани ДКҲД бо прокуратура ё мақомоти 
дахлдори судӣ муҳокима карда шавад.

Имкониятҳои (захираҳои миллӣ) бояд пеш аз 
пешниҳод намудани дархост барои дарёфти 
далелҳои электронӣ аз давлати дигар ба итмоми 
расида бошанд.

Ҷустуҷӯҳои манбаҳои кушода масъалаҳои 
зеринро дар бар мегиранд:

• Муайян кардани маҳалли ҷойгиршавии 
корбар тавассути абзорҳои онлайн ва 
дастраси умум, ба монанди IP-адрес;

• Муайян кардани соҳибони номҳои домен 24;

• Далелҳои ҷинояткорӣ тавассути аккаунтҳои 
дастраси умум дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Ин 
метавонад тасвирҳо ё видеоҳое, ки аз ҷониби 
шахсони алоҳида нашр карда шудаанд ё нашрҳо/
паёмҳо дар бораи амали ҷиноятӣ бошад.

Пайвандҳои (линкҳои) муфид

Иттилооти иловагӣ оид ба ҷустуҷӯҳо аз манбаҳои 
кушода дар нашрияҳои зерин дастрас мебошанд:

• Investigation, Prosecution and Adjudication of 
Foreign Terrorist Fighters Cases for South and 
South-East Asia (Тафтишот, таъқиби судӣ ва 
баррасии парвандаҳои ҷангҷӯёни 

террористии хориҷӣ дар Осиёи Ҷанубӣ ва 
Ҷанубу Шарқӣ) , Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC), 2018

• Foreign Terrorist Fighters, Manual for Judicial 
Training Institutes South-Eastern Europe 
(Ҷангҷӯёни террористии хориҷӣ, Дастурамал 
барои муассисаҳои таълимии судии Аврупои 
Ҷанубу Шарқӣ) , UNODC, 2017, Боби 4.2, 
On-Line Investigations Open Source 
Investigations (Тафтишоти онлайни манбаъҳои 
боз), саҳ.30–40

• Electronic Evidence Guide – A Basic Guide for 
Police Officers, Prosecutors and Judges, Council 
of Europe (Роҳнамо оид ба далелҳои электронӣ 
– Роҳнамои асосӣ барои кормандони полис, 
прокурорҳо ва судҳо, Шӯрои Аврупо) , 2014, 
Боби 4.3. On-line Sources of Information 
(Манбаъҳои онлайни иттилоот), саҳ.101–110; 
дастрасии он маҳдуд аст. Ин мумкин аст аз 
ҷониби кормандони соҳавии бахши адолати 
судии ҷиноятӣ тавассути портали Шӯрои Аврупо 
ба даст оварда шавад: Octopus Cybercrime 
Community

• Open Source Intelligence Techniques: 
Resources for Searching and Analyzing Online 
Information (Методҳои иктишофӣ бо 
манбаъҳои боз: Захираҳо барои ҷустуҷӯ ва 
таҳлили онлайнии иттилоот).

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Амир Хон
Дар санаи 7 августи соли 2021, бародарон Амир Хон, Муҳаммад Хон ва Раҷан Ишаан ба фурудгоҳи 
Кишвари Нав рафтанд ва аз он ҷо тавассути ҳавопаймо ба Малӣ сафар карданд. Дархостҳои 
иттилоот аз FastJet тасдиқ мекунанд, ки дар 5 августи соли 2021 барои се нафар билетҳои 
ҳавопймо брон карда шуда буданд ва Амир Хон бо истифода аз почтаи электронии Akan007@
icloud.com ҳамчун мусофири пешбар ном бурда шудаст. Сарлавҳаи почта барои «нишон додани 
формати паёми коркарднашуда» ва пешниҳоди метадодаҳо ҷиҳати муайян кардани IP-адрес, ки 
аз он мактуби электронӣ фиристода шудааст, «боз карда шуд». Сипас, ин IP-адрес ба воситаи 
онлайни ҷустуҷӯи IP ворид карда мешавад, то аз куҷо фиристода шудани мактуби электронӣ 
пайгирӣ карда шавад.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/34122-wd-annex_4_-_electronic_evidence_guide_2.0_final-complete.pdf
https://www.coe.int/en/web/octopus/home
https://www.coe.int/en/web/octopus/home
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

2.3 ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМ БА ТАЪМИНКУНАНДАИ ХИДМАТРАСОНӢ

25 Ниг. эзоҳи поварақи 16.

Таъминкунандагони хидматрасонӣ ҳамчунин 
метавонанд далелҳои электрониро ба корманди 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ, прокурор ё мақоми судии 
кишвари дархосткунанда дар ҳолатҳои 
ғайрифавқулоддаи зерин ифшо намоянд:

• Агар корбар розӣ шавад;

• Агар корбар фавтида бошад ва агар 
наздикони ӯ барои ифшо кардан розӣ бошанд 
ва қарори суди дохилӣ барои истеҳсол дар 
кишвари дархосткунанда гирифта шуда 
бошад 25;

• Пас аз дархости мустақим ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ барои иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI) ё додаҳои трафик аз ҷониби 
корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ, прокурор ё 
мақоми судии хориҷӣ.

Ҳар таъминкунандаи хидматрасонӣ тартиботи 
худро дорад ё мумкин аст ҳеҷ тартиботе вуҷуд 
надошта бошанд (ниг. харитасозии 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар Замимаи I). 
Таъминкунандагони хидматрасонӣ метавонанд 
дархостҳои мустақимро баррасӣ кунанд ва 
қонунӣ будани онро мувофиқи қонунгузории 
кишваре тафтиш намоянд, ки онҳо дар он ҷо 
ҷойгир мебошанд. Таъминкунандагони 
хидматрасонӣ метавонанд талаботҳои худро дар 
дастурамалҳояшон оид ба ҳифзи ҳуқуқ мутобиқ 
бо қонунҳо ва низомҳои танзимкунанда, 
меъёрҳои ҳуқуқи инсон, инчунин хусусиятҳои 
хидматрасонӣ ва маҳсулоти худро муқаррар 
кунанд. Ҳамчунин, таъминкунандагони 
хидматрасонӣ метавонанд вазъиятро дар 
кишвари дархосткунанда дар робита ба волоияти 
қонун, тартиботи муносиби ҳуқуқӣ, озодиҳои 
асосӣ ва коррупсия дар назар бигиранд. 
Таъминкунандагони хидматрасонӣ метавонанд 
ба таври иловагӣ пешниҳод намудани додаҳоро 
аз рӯи намудҳои муайяни ҷиноят маҳдуд кунанд 
ва намудҳои гуногуни ҷиноятро барои пешниҳоди 
додаҳо ва эҳтимолияти пок кардани аккаунтҳо 
баррасӣ намоянд.

Эзоҳи амалӣ
Баъзе аз таъминкунандагони хидматрасонӣ 
метавонанд ҷуброни хароҷотро дар робита 
ба ҷавоб додан ба дархостҳо барои иттилоот 
мутобиқ бо қонун ё дар сурати дархостҳои 
ғайримуқаррарӣ ё душвор талаб кунанд. 
Дастурамалҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқро (дар 
сурати мавҷуд будани онҳо) тафтиш кунед, 
то фаҳмед, ки оё хароҷот бояд пардохт 
карда шавад ё не ва ҳамеша боварӣ ҳосил 
кунед, ки дархости мустақим ба 
идентификатори мушаххаси аккаунт равона 
карда шудааст ва асосдор мебошад.

Таъминкунандагони хидматрасонӣ маъмулан 
додаҳои муҳтаворо (муҳтаво) ба таври ихтиёрӣ аз 
рӯи дархости мустақим ифшо намекунанд.

ДКҲД барои додаҳои муҳтаво талаб карда 
мешавад, агар розигии корбар барои дастрасӣ ба 
даст оварда нашавад:

• Дастгоҳе, ки дар он додаҳои дахлдори муҳтаво 
захира карда шудаанд; ё

• Аккаунт ё замимабарнома (приложение) бо 
нишон додани ном ва гузарвожаҳои (пароль) 
корбар.

Мақоми ҳифзи ҳуқуқ ё прокуратура уҳдадор 
мебошанд, ки дархости мустақим ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣро барои ифшои 
ихтиёрии иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва 
додаҳои трафик ҳамчун варианти аввал баррасӣ 
намоянд. Ин метавонад аз зарурати ирсол 
намудани дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба ё пешниҳод намудани иттилооти 
иловагӣ дар дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба ҷиҳати мутобиқат ба стандарти ҳуқуқии 
зарурӣ барои муҳтаво пешгирӣ намояд (яъне 
сабаби эҳтимолӣ дар ИМА. Ниг. Боби 3).

Эзоҳи муҳим
Ҳамеша дар назар гиред, ки оё мумкин аст додаҳо 
тавассути розигии корбар ба даст оварда шаванд ё 
дархости мустақим бояд пешниҳод карда шавад. 
Таъминкунандагони хидматрасонӣ метавонанд аз рӯи 
дархост изҳороти тасдиқкунандаро (нигоҳдорандаи 
декларатсияи (изҳорномаи) сабтҳо мутобиқи 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

қонунгузории ИМА) барои муқаррар кардани манбаи 
далелҳои электронӣ пешниҳод кунанд. Баъзе аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ метавонанд тасдиқ 
намоянд, ки далели электронӣ худ гувоҳидиҳанда аст, 
дар ҳоле ки дигар таъминкунандагони хидматрасонӣ 
метавонанд ҳеҷ иттилоотеро пешниҳод накунанд. Агар 
маҳсул аз ифшои ихтиёрӣ дар мурофиаи судӣ истифода 
нашавад, барои ин мумкин аст дархост ҷиҳати кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба талаб карда шавад, то боварӣ ҳосил 
карда шавад, ки далелҳои электронӣ дар формати 
зарурӣ барои баррасии парванда дар кишвари 
дархосткунанда таҳия карда шудааст.

2.3.1 Варақаи намунавӣ

Варақаи намунавӣ (модел) дар Замимаи IV оварда 
шудааст, вақте ки таъминкунандаи хидматрасонӣ 
қолаби мушаххас надорад. Ин аз корманди 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ, прокурор ё мақоми судии 
хориҷӣ талаб мекунад, ки дар дархости мустақим 
ба таъминкунандаи хидматрасонӣ иттилооти 
зеринро пешниҳод намояд:

• аз идентификаторҳои боэътибор истифода 
кунанд, то ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
имкон дода шавад, ки корбар(ҳо)/аккаунт(ҳо)и 
мавриди ҳадафро ба осонӣ пайдо намояд;

• ҳатман нишон диҳанд, ки кадом намуди 
иттилоот ва муҳлат талаб карда мешавад ва 
робитаи онҳо бо ҷиноят чӣ гуна аст;

• додаҳои дархостшавандаро ба чизи зарурӣ 
маҳдуд кунанд. Онро ба маҳсулоти мушаххас ё 
хидматрасониҳои дахлдор маҳдуд намоед. 
Дархости аз ҳад зиёд васеъро пешниҳод 
накунанд. Ин сабаби маъмултарин ҷиҳати рад 
кардани дархостҳо оид ба нигоҳдорӣ барои 
аксарияти таъминкунандагони хидматрасонӣ 
мебошад;

• асоснок намоед, ки чӣ гуна иттилооти дархост-
шаванда ба тафтишот мусоидат хоҳад кард;

• муайян кунанд, ки оё мутобиқи дастурамалҳои 
таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба ҳифзи 
ҳуқуқ фармони дохилӣ тибқи қонунгузории 
миллӣ талаб карда мешавад – агар 
дастурамалҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқ мавҷуд 
набошанд, дархост кардани фармони дохилӣ 
ва замима намудани он ба дархости шумо 
таҷрибаи хуб аст;

• хавфҳои махфияти додаҳоро муайян кунанд ва 
онро ба дархости худ мутобиқи қонунгузории 
дохилӣ ва тартиботи огоҳ накардан ва ифшо 
накардан ҳамзамон бо дархости фармони дохилӣ 
ҷиҳати таҳияи иттилооти асосии муштарӣ (BSI) 
ва/ё додаҳои трафик замима кунанд;

• муайян кунанд, ки оё изҳорномаи 
гувоҳидиҳии аффидавит талаб карда мешавад 
(агар ҷавобҳо худ гувоҳидиҳанда набошанд);

• пешниҳод намудани дархост барои 
нигоҳдориро барои роҳ надодан ба ҳар гуна 
талафоти додаҳо баррасӣ намоянд.

Эзоҳи амалӣ
Агар иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ё 
додаҳои трафик аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ пас аз дархости мустақим 
барои ифшои ихтиёрӣ ба даст оварда шавад, 
прокуроре, ки ДКҲД-ро таҳия мекунад, бояд 
дар баробари дигар асосҳои исботкунанда ба 
ин далелҳои электронӣ ҷиҳати дастгирии 
стандарти ҳуқуқии муҳтаво ва ҳамчунин 
тасдиқ кардани он такя намоянд, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ қаблан бо 
тафтишот ҳамкорӣ кардааст.

2.3.2  Огоҳсозӣ ва ифшосозии корбар 
(истифодабаранда)

Сиёсатҳои соҳавии таъминкунандагони 
хидматрасонӣ оид ба огоҳсозии корбар барои 
дархостҳои мустақим мувофиқ намебошанд. Аз 
ин рӯ, ба таъминкунандаи хидматрасонӣ дастур 
дода шавад, ки корбарро огоҳ накунад, агар 
огоҳсозӣ ба тафтишот таъсир расонад ва ба 
асноди байналмилалӣ мувофиқ бошад. Сабабҳои 
мушаххасро дар бораи он дохил намоед, ки чаро 
огоҳсозии корбар ба тафтишот таъсир мерасонад, 
масалан, огоҳсозии корбарон онҳоро дар бораи 
тафтишоти махфӣ хабардор месозад ва боиси 
нобудсозии далелҳои электронӣ мешавад.

Агар тафтишот хусусияти ҳассос ё махфӣ дошта 
бошад, беҳтар аст, ки ДКҲД бо дархости қарори 
суд барои таъмини махфият ирсол карда шавад. 
Инро бояд вобаста ба ҳар ҳолат барои муайян 
кардани роҳи мувофиқи амал арзёбӣ карда 
шавад. Бо вуҷуди ин, агар корбар мумкин аст ё 
бояд огоҳ карда шавад (яъне аллакай ба ҳабс 
гирифта шудааст/айбдор карда шудааст/бар 
асоси далелҳо бозпурсӣ карда шудааст ва 
нигоҳдории далелҳои аккаунт аллакай анҷом 
шудааст), пас ба ташкилкунандаи хидматрасонӣ 
бояд хабар дода шавад, ки огоҳсозии корбар 
мушкил (проблема) намебошад.
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2.4 ҲАМКОРИИ ПОЛИС БО ПОЛИС 26

26 Ҳамон як принсипҳое, ки дар бахши мазкур баён карда шудаанд, метавонанд ҳамкории байни прокурорҳо ва мақомоти 
судии дигар давлатҳоро дар бар гиранд.
27 Афсари алоқа – канали зуд ва аксари вақтҳо дар марҳилаи пеш аз тафтишот афзалиятдор мебошад, вақте ки байни ду 
давлат созишномаи дуҷониба вуҷуд дорад, ки аллакай ба чунин шаклҳои ҳамкорӣ ва мубодилаи иттилоот иҷозат медиҳад.

Чанд канал барои ҳамкорӣ полис бо полис ва 
мубодилаи иттилоот ва маълумоти иктишофии 
полис вуҷуд доранд, вале баъзе каналҳо бештар 
мувофиқ ба назар мерасанд: мақомоти 
салоҳиятдори миллӣ (ки онҳо дар баъзе кишварҳо 
нуқтаҳои ягонаи тамос номида мешаванд), канали 
мақомоти минтақавӣ/байналмилалӣ (масалан, 
дафтарҳои миллии марказии Интерпол (Полиси 
байналмилалӣ) ё шабакаҳои 24/7-и он, Европол 
(Полиси Аврупо), Полиси EuroMed) ва канали 
афсарони алоқа 27.

Тартиботи стандартии амалиётӣ дар давлатҳои 
гуногун фарқ мекунанд ва онҳо тавассути ягон 
санади байналмилалӣ ҳамоҳанг карда 
нашудаанд. Баъзе давлатҳо барои ҳамкорӣ бо 
дигар давлатҳо барои мақсадҳои ҳифзи 
тартиботи ҳуқуқӣ санадҳои возеҳи ҳуқуқиро талаб 
намекунанд ва ҳамкории ғайрирасмӣ бо онҳо 
имконпазир аст. Бо вуҷуди ин, мушоҳида карда 
шудааст, ки ҳар гуна созишномаи расмӣ, ба 
монанди ёддошти тафоҳум, аксари вақтҳо 
пешшарти ҳамкории полис бо полис ҳисобида 
мешавад.

Ҳамкории полис бо полис мумкин аст роҳи зуд 
барои таҳияи иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва 
додаҳои трафик бошад. Давлате, ки бо истифода 
аз ҳамкории полис бо полис ҳар гуна додаҳоро 
дарёфт мекунад, бояд муайян кунад, ки оё онҳо 
мумкин аст ҳамчун далелҳо истифода шавад ва 
муқаррароти қонуни кишвари дархостшавандаро 
риоя намояд, агар ин коркарди ҳассосро талаб 
кунад.

Агар додаҳо ҳамчун далелҳо истифода бурда 
нашаванд, онҳо мумкин аст барои мавридҳои 
зерин истифода шаванд:

• тасдиқ намудани он ки далелҳои электронӣ 
мавҷуд ҳастанд ва бояд ҳифз карда шаванд;

• ирсол ё истисно намудани дигар хатҳои 
мувофиқи дархсот барои тафтишот;

• дар ДКҲД барои далелҳои электронӣ ҳамчун 
асосҳои дастгирикунандаи қарори суд барои 
ифшо намудани додаҳо аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ.

Ҳамкории полис бо полис ҳамчунин мумкин аст 
барои мубодилаи ногаҳонии додаҳо истифода 
шавад (ниг. ба моддаи 26, Конвенсияи Будапешт 
оид ба ҷинояти киберӣ, моддаи 18(4)-и 
Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткории 
муташаккилонаи фаромиллӣ (UNTOC) ва моддаи 
46(4)-и Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия 
(UNCAC), ки ба тафтишот ё мурофиаҳои судӣ 
робита доранд, дар доираи ҳудудҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории дохилӣ ва 
манфиати умумии вокуниш ба амалҳои ҷиноятӣ.

Эзоҳи амалӣ
Агар далелҳо дар ҷараёни тафтишоти 
тӯлонӣ ба даст оварда шуда бошанд, 
тасдиқ кунед, ки оё шумо метавонед 
онҳоро тавассути ҳамкории полис бо полис 
бидуни зарурати ирсол намудани ДКҲД 
мубодила кунед (барои ИМА, бояд бо 
атташеи Бюрои федералии тафтишот дар 
сафорати маҳаллии ИМА тамос гирифта 
шавад). Ҳолатҳое мешавад, ки иттилоот 
танҳо бар асоси иктишофӣ тавассути 
ҳамкории полис бо полис интиқол дода 
мешавад (ба сабаби хусусияти махфии 
тафтишот) ва наметавонад ҳамчун далел 
дар кишвари дархосткунанда истифода 
шавад, агар тафтишот идома ёфта истода 
бошад.
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2.5 ШАБАКАҲОИ ИЁЛОТИ МУТТАҲИДА

28 Хадамоти махфии ИМА – мақоми тафтишотии ҳифзи ҳуқуқ мебошад, ки дар таъмини амнияти бахши бонкӣ ва молиявӣ 
нақши марказиро бозӣ мекунад. Он дар саросари ҷаҳон барои мубориза бо як қатор ҷиноятҳои киберӣ, аз дуздии 
криптоасъор (криптовалюта, ҳамлаҳо ба мақсади тамаъҷӯӣ ва гаравситонӣ ба шаҳрҳо ва беморхонаҳо, нақшаҳои онлайнӣ, 
ки барои фиреб додани корбарони Интернет пешбинӣ шудаанд то ҳамлаҳои мураккабтарин бар зидди бонкҳо ва 
муассисаҳои молиявӣ кор мекунад. Дар идора як қатор мутахассисони криминалистика, коршиносони тафтишотӣ ва 
таҳлилгарони иктишофӣ кор мекунанд, ки онҳо вокуниши фаврӣ ва иттилооти муҳимро барои дастгирии таҳлили молиявӣ, 
муҳофизати инфрасохтор ва тафтишоти ҷиноятӣ пешниҳод менамоянд.
29 Гурӯҳҳои амалиётӣ оид ба ҷиноятҳои электронӣ ҷиҳати таҳқиқи ҷиноятҳое масъул мебошанд, ки барои Хадамоти махфии 
ИМА ҳуқуқвайронкуниҳои асосӣ ҳисобида мешаванд, ба монанди дуздии додаҳои шахсӣ, қаллобӣ бо корти кредитӣ, 
қаллобӣ бо кортҳои электронии дебетӣ ва қаллобӣ бо телефони мобилӣ. Ду гурӯҳҳои амалиётӣ оид ба ҷиноятҳои 
электронӣ дар хориҷа дар Рум ва Лондон ҷойгир мебошанд. Барои тамос бо ин ва/ё дигар идораи саҳроии гурӯҳи 
амалиётӣ оид ба ҷиноятҳои электронӣ аз вабсайти зерин истифода намоед: www.secretservice.gov/contact/

Дар Иёлоти Муттаҳида як қатор идораҳои 
давлатӣ вуҷуд доранд, ки метавонанд ҳангоми 
пешниҳоди дархостҳо ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар Иёлоти Муттаҳида кумак 
намоянд. Тамос бо намояндагони идораҳои 
мазкур бояд махсусан дар ҳолатҳои фавқулоддаи 
вобаста ба ҳаёт ё марг ва ё масъалаҳои ҳассоси 
амнияти миллӣ баррасӣ карда шавад. Барои 
мақомоти судии хориҷӣ, мақомоти марказӣ ва 
прокуратура, тамоси аввал мумкин аст бо 
намояндагони Шуъбаи ҷиноятии Дафтари корҳои 
байналмилалии (OIA) Вазорати адлияи Иёлоти 
Муттаҳида (DOJ) бошад.

Дафтари корҳои байналмилалӣ мақоми марказии 
Иёлоти Муттаҳида мебошад ва мумкин аст барои 
шарикони хориҷӣ ҷиҳати таҳқиқ ва таъқиби 
судии ҷиноят дар хориҷа бо пешниҳоди далелҳои 
Иёлоти Муттаҳида ва кумаки дигар манбаъи 
арзишманд бошад. Дафтари корҳои 
байналмилалӣ идораи тахассусии асосии 
Вазорати адлияи Иёлоти Муттаҳида оид ба 
масъалаҳои байналмилалии вобаста ба 
ҷинояткорӣ мебошад ва ба роҳбарияти Вазорати 
адлияи Иёлоти Муттаҳида дар робита ба 
мушкилиҳои ҳозира ва оянда дар бахши 
тартиботи ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ 
роҳнамоии ҳуқуқӣ ва стратегӣ пешниҳод 
менамояд. Дар ҳоли ҳозир, Дафтари корҳои 
байналмилалӣ ва Шуъбаи мубориза бо 
ҷинояткорӣ дар назди сафоратҳои Иёлоти 
Муттаҳида дар Бангкок, Богота, Брюссел, 
Лондон, Манила, Мехико, Париж ва Рум 
атташеҳои Вазорати адлияро доранд. Ин 
атташеҳо бо прокурорҳо ва кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Иёлоти Муттаҳида, инчунин бо 
мақомоти хориҷӣ дар кишварҳо ё минтақаҳои 
таъйиншудаи онҳо оид ба масъалаҳои амалиётии 
вобаста ба тафтишоти ҷиноятӣ ва таъқиботи 
судӣ, аз ҷумла дархостҳо оид ба баргардонидани 

шахсоне, ки аз адолати судӣ фирор намудаанд ва 
дархостҳо барои КҲД кор мекунанд.

Ғайр аз ин, чанд мақоми ҳифзи ҳуқуқи Иёлоти 
Муттаҳида дар кишварҳои хориҷӣ атташеҳо оид 
ба ҳифзи ҳуқуқро доранд (масалан, Бюрои 
федералии тафтишот, Раёсати мубориза бо 
маводи мухаддир, Хадамоти назорати 
иммигратсия ва гумрук ё Хадамоти махфии 
ИМА 28). Ба таври мисол, Хадамоти махфии ИМА 
Гурӯҳи амалиётӣ оид ба ҷиноятҳои электрониро 
(ETCF) дорад, иттиҳоди тафтишотии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, доираҳои илмӣ ва бахши хусусӣ 
мебошад. 38 гурӯҳи амалиётии дохилӣ оид ба 
ҷиноятҳои электронӣ ва ду гурӯҳи амалиётии 
хориҷӣ оид ба ҷиноятҳои электронӣ вуҷуд доранд, 
ки бо намояндагони махсуси Хадамоти махфии 
ИМА таъмин карда шудаанд ва онҳо дар бораи 
методҳо ва стратегияҳои тафтишотии ҷиноятҳои 
электронӣ омӯзонида шудаанд 29.  Шабакаҳои 
васеи атташеҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Иёлоти 
Муттаҳида дар сафоратҳои Иёлоти Муттаҳида дар 
он кишварҳо ҷойгир аст ва онҳо метавонанд ба 
шарикони хориҷӣ дар дархостҳо барои ифшои 
додаҳо дар ҳолати фавқулодда (ниг. Боби 4), 
дархостҳо барои нигоҳдории додаҳо (ниг. Боби 1)  
ва тамос бо таъминкунандагони хидматрасонӣ 
кумак кунанд. Дар баъзе ҳолатҳои истисноӣ 
ҳангоми тафтишоти масъалаҳои вобаста ба 
мубориза бар зидди терроризм дар кишвари 
хориҷӣ, Бюрои федералии тафтишот метавонад 
дар Иёлоти Муттаҳида тафтишоти параллелиро 
оғоз намояд ва ҳамин тавр иттилоотеро дарёфт ва 
пешниҳод намояд, ки мумкин аст барои 
тафтишоти хориҷии зикршуда муфид ва/ё муҳим 
бошад. Ин танҳо дар ҳолате сурат мегирад, ки 
агар созмони террористӣ ё ҷиноятӣ ё фаъолияти 
ҷиноятӣ ҳамчунин барои Бюрои федералии 
тафтишот афзалият дошта бошад.

http://www.secretservice.gov/contact/


3

Кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба

4

Дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар 

ҳолатҳои фавқулодда

5

Душвориҳо ва 
роҳиҳалҳои амалӣ

Луғатнома
Нуқтаҳо 

барои тамос

2

Кумакҳои ҳуқуқии 
дуҷонибаи пешакӣ

1 Нигоҳдорӣ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Замимаҳо
Ихтисораҳо

24/260 2. КУМАКҲОИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБАИ ПЕШАКӢ  
• 2.6 ШАБАКАҲОИ АВРУПО

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

2.6 ШАБАКАҲОИ АВРУПО
Ҳуҷҷатҳое, ки барои ҳамкории байналмилалии 
полис дар дохили Иттиҳоди Аврупо ва бо он робита 
доранд, мумкин аст ҳамчун ҳуҷҷатҳои «дохилии» 
Иттиҳоди Аврупо гурӯҳбандӣ карда шаванд. 
Ҳарчанд онҳо ҳамкорӣ бо кишварҳои сеюм ё 
кишварҳое, ки ҳоло узви Иттиҳоди Аврупо 
намебошанд, дар бар намегиранд, вале дар баъзе 
ҳуҷҷатҳо истинод ба ҳамкории эҳтимолии берунӣ бо 
кишварҳои сеюм вуҷуд дорад.

Қарори Иттиҳоди Аврупо оид ба истифодаи 
муштараки афсарони алоқа, масалан, пешбинӣ 
менамояд, ки кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо 
бояд кафолат диҳанд, ки афсарони алоқаи онҳо, ки 
дар ҳамон як кишвари сеюм ё созмони 
байналмилалӣ фиристода шудаанд, дар тамос бо 
мақомоти кишвари мизбон ба якдигар кумак 
намоянд. Ғайр аз ин, дар қарор қоидаҳои 
мубодилаи иттилоот тавассути афсарони алоқа дар 
кишварҳои сеюм муқаррар карда мешаванд.

Европол барои кор дар шарикӣ бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, идораҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ пешбинӣ 
шудааст. Шарикӣ ва созишномаҳои берунии 

Европол вобаста ба робитаи идора бо кишвари 
дахлдор шаклҳои гуногун дорад. Дар маҷмӯъ, ду 
намуди созишномаи ҳамкорӣ вуҷуд дорад, ки 
Европол метавонад бо давлатҳо ва дигар идораҳо 
берун аз Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад: 
созишномаҳои стратегӣ  ва амалиётӣ . Ҳарчанд 
ҳар ду намуди созишнома барои густариши 
ҳамкории байни Европол ва кишвари дахлдор 
пешбинӣ шудаанд, як фарқияти асосӣ дар ин 
замина вуҷуд дорад: созишномаҳои стратегӣ бо 
мубодилаи маълумоти иктишофии умумӣ, инчунин 
иттилооти стратегӣ ва техникӣ маҳдуд мебошанд, 
дар ҳоле ки созишномаҳои амалиётӣ барои 
мубодилаи иттилоот, аз ҷумла додаҳои шахсӣ иҷозат 
медиҳанд. Системаи афсарони алоқа дар Европол 
кафолат медиҳад, ки манфиатҳои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ва 
кишварҳои шарики берун аз Иттиҳоди Аврупо дар 
идораи марказии Европол пешбарӣ карда 
мешаванд. Кишварҳое, ки узви Иттиҳоди Аврупо 
намебошанд ва бо онҳо Европол созишномаҳои 
ҳамкориро ба имзо расонидаанд, ҳадди аққал бо як 
афсари алоқа намояндагӣ карда мешаванд.

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Амир Хон
Пас аз шарҳҳое (комментария), ки аз ҷониби @awlatulislambiqiyah дар канали Ҳуп Мессенҷер 
«Нерӯи исёнгарон» дар 1 сентябри соли 2021 нашр карда шуданд, полиси Кишвари Нав аз MEGA 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафикро барои таҳқиқ намудани он талаб намуд, ки 
чӣ касе видеои «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав»-ро боргузорӣ намудааст. Полиси Кишвари 
Нав харитасозии Замимаи 1-ро аз назар гузаронида, муайян мекунад, ки:

1.  Ҳуп Мессенҷер ҳеҷ дастурамал оид ба ҳифзи ҳуқуқ надорад ва ифшои ихтиёрии додаҳо дар 
Канада мавҷуд нест, ки он ҷо додаҳо захирасозӣ ва назорат карда мешаванд (ниг. Замимаи IX)

2.  Дастурамалҳои MEGA оид ба ҳифзи ҳуқуқ (Takedown Guidance) тасдиқ мекунанд, ки «қонуни 
татбиқшаванда мутобиқ бо роҳнамои мазкур қонуни Зеландияи Нав мебошад. Бо вуҷуди ин, MEGA 
метавонад, агар хоҳиш дошта бошад, бидуни уҳдадорӣ ва бидуни тобеият ба қонуни ҳар гуна доираи 
ҳуқуқии (юрисдиксияи) дигар ё судҳо дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои дигарро баррасӣ 
кунад ва ба онҳо кумак расонад ... пурра ё қисман». Ғайр аз ин, «барои масъалаҳои ҷиноятӣ, ин 
маъмулан маънои «қарори истеҳсолӣ»-ро дорад, ки мувофиқи зербанди 2 қисми 3 Қонун «Дар бораи 
ҷустуҷӯ ва мушоҳида» (2012) талаб карда мешавад, дар муқоиса бо танҳо дархости расмӣ ё ғайрирасмӣ 
барои иттилоот ва/ё амал». Бо вуҷуди ин, Дар Роҳнамо илова карда шудааст, ки барои маводи 
экстремизми хушунатомез MEGA «... ҷузъиёти аккаунт ва дигар додаҳоро ба мақомоти дахлдор бо 
салоҳдиди худ пешниҳод мекунад». Аз ин сабаб, Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав бо 
истифода аз варақаи намунавии дархости мустақим дар замимаи IV барои иттилооти асосии муштарӣ 
(BSI) ва додаҳои трафик ҷиҳати муайян кардани корбаре, ки Муайянкунандаи яксони ҷои захираро 
(URL) боргузорӣ кардааст, дархости мустақим ирсол менамояд: https://mega.
co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf.

2.7 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ
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ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ
1 Newtown
Headquarter Plaza, PO20

ДАРХОСТИ МУСТАҚИМ БАРОИ ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРИИ ДОДАҲО
Сана: 2 сентябри соли 2021

МАҚОМИ ДАРХОСТКУНАНДА: Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав
Маълумоти шиносоӣ:
– Номи пурра ё рақами мушаххаскунандаи шахсӣ: нозир Никд (DI390)
– Вазифа: нозири полис

Маълумоти тамоси намояндаи идора:
 Шумораи телефон: +123(0)2435 627348; дохилӣ: 553336
 Почтаи электронӣ: di.nicked@police.nc

Рақами мурофиаи судӣ: маълумот вуҷуд надорад
Рақами парванда: маълумот вуҷуд надорад
Рақамҳои дархости қаблӣ: маълумот вуҷуд надорад

ҚАБУЛКУНАНДА (ГИРАНДА): MEGA
Нишонӣ: abuse@mega.NZ

Мақоми мазкур тафтишоти ҷиноятиро баргузор намуда истодааст, ки дар он корбарон аз платформаи шумо ҷалб 
шудаанд. Додаҳои электронӣ дар ин масъала бамаврид ҳисобида мешаванд. Аз Шумо хоҳиш менамоям, ки додаҳои 
электрониро ба таври ихтиёрӣ дар робита бо корбар(ҳо) ва/ё аккаунт(ҳо)и дар поён номбаршуда ифшо намоед.
Ҳар гуна иттилоот ё додаҳои пешниҳодшаванда дар ҷавоб ба дархости мазкур танҳо дар тафтишоти тавсифшуда 
истифода мешаванд ва онҳо ба кормандони беиҷозат ифшо карда нахоҳанд шуд.

ХУСУСИЯТИ ПАРВАНДА:
Барои тавсиф намудани хусусияти ҷинояти мавриди тафтишот ба ин  
ҷо пахш (клик) кунед. Дар робита ба ин дархости мушаххас барои  
додаҳои электронӣ то ҳадди имкон иттилоот ва контексти бештарро пешниҳод намоед.
Намунаҳои иттилооте, ки мумкин аст дар ин ҷо илова ба хусусияти парванда пешниҳод карда шаванд:
 •  ҳолат (статус)/пешрафт (мисол, ҳабси пешакӣ, тафтишоти пешакӣ, мурофиаи судӣ, инкишофи фаъолияти ҷиноятӣ 

аз рӯи марҳилаҳои содир кардани ҷиноят …);
 •  моддаи Кодекси миллии ҷиноятӣ/қонуни муайянкунандаи ҷинояте, ки шумо таҳқиқ менамоед;
 •  ҷазои ҳадди ақал мутобиқ бо қонуни миллии шумо;
 •  шаҳрвандӣ ё сукунати тӯлонӣ, агар маълум бошад.
 
Шуъбаи муроҷиат ба интернети Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав мониторинги канали Ҳуп 
Мессенҷер «Нерӯи исёнгарон»-ро оғоз намуд, ки он аз ҷониби ДОИШ барои ташвиқи ҳамлаҳо бар зидди нерӯҳои 
амниятӣ ва ба даст овардани манфиат аз вазъияти Covid-19 тавассути мубодила намудани пайванди видео https://
mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf дар сайти мубодилаи файлҳо MEGA дар бораи ҷалби 
тарафдорон «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» истифода шудааст. Дар нашри (пост) мушаххас дар канали Ҳуп 
Мечченҷер «Нерӯи исёнгарон» аз ҷониби корбар @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябри соли 2021 дар 
13.45.34 GMT+1 гуфта мешавад: «https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро тамошо кунед, 
агар шумо бовар кунед, ки дар Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб 
меистанд, ба хушунати соли 2021 даъват кунед, вақте ки ҷаҳон ба сабаби Covid-19 хобидааст».

ЗАМИНАИ ҲУҚУҚӢ:
Мутобиқи қонунгузории дохилӣ заминаи ҳуқуқиеро  
барои пешниҳод намудани дархост муайян кунед.

Истеҳсоли/таҳияи додаҳои вобаста ба тафтишоти  
терроризм мутобиқ бо бахши 28-и Қонун «Дар бораи  
мубориза бар зидди терроризм» (2007).

РАВАНДИ ҲУҚУҚИИ ДОХИЛӢ:
Агар аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ талаб карда шавад, раванди  
ҳуқуқии дохилиро барои додаҳои дархостшаванда мутобиқ бо қонунгузории  
кишвари худ замима кунед.

Ниг. Фармони истеҳсол бо имзои судяи калони магистрат Тромбло  
замима шудааст a

EXAMPLE

continued

Ба таъминкунандаи хидматрасонӣ тасдиқ кунед, ки кӣ 
дархости нигоҳдорӣ дар бланкаи расмиро пешниҳод мекунад

Сана ва вақти тасдиқшудаи 
ирсоли дархости мустақим

Почтаи электронии расмӣ

Ба куҷо фиристодани дархости мустақим

одаҳои дархостшуда барои ифшосозии ихтиёрӣ ба 
ҳуқуқвайронкуниҳои тафтишшуда алоқаманданд

Ин қисмати варақа ба таъминкунандаи хидматрасонӣ нишон 
медиҳад, ки дар як ҳолати монанд дар Кишвари нав қонун вуҷуд 
дорад ва ба полис имкон медиҳад, ки аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ нигоҳ доштани далелҳои электрониро талаб кунад

Ҳалномаи истеҳсолӣ аз ҷониби судя дода 
шудааст ва ба форма замима шудааст. Ин 
қарори замимашуда, ки ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ имкон медиҳад, ки додаҳоро 
пас аз иҷозати судӣ дар Кишвари нав ба 
таври асоснок таҳия намояд
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КОРБАР Ё АККАУНТИ МАВРИДИ ҲАДАФ:
Барои ворид кардани ҳамаи иттилооти дастрас дар бораи субъекти тафтишот (масалан, ном, нишонии  
почтаи электронӣ, идентификатори аккаунт, шумораи телефон, иттилоот дар бораи дастгоҳ, номи домен 
барои регистратор, биткойн-адрес, биткойн-транзаксия, IP-адрес, корти кредитӣ ё суратҳисоби бонкӣ) ҷиҳати кумак ба 
ширкат дар муайян кардани аккаунтҳои дахлдор ба ин ҷо клик кунед.
Дар сурати имкон, нишон диҳед, ки оё субъект шахси гумонбар, ҷабрдида, шоҳид ё шахси мавриди таваҷҷуҳ барои 
тафтишоти шумо аст.
Ҳамчунин, тавсия дода мешавад, ки скриншотҳо ва муайянкунандаҳои пурраи яксони ҷои захираро (URL) дохил кунед, 
агар вуҷуд дошта бошанд.

@awlatulislambiqiyah

Ниг. скриншоти паём аз 1 сентябри соли 2021

ИТТИЛООТИ ДАРХОСТШАВАНДА:
Дархости мазкур ба мавридҳои дар поён нишондодашуда, хоҳ онҳо дар шакли электронӣ ва ё шакли дигар бошанд, аз 
ҷумла иттилооте дахл дорад, ки дар ҳамлкунандаҳои захиравӣ (резервные носители) захира карда шудаанд, агар 
мавҷуд бошанд. Асосноккунии дархост барои нигоҳдории ин маҷмӯъи додаҳо пешниҳод карда мешавад.

Иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ барои корбаре, ки муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав»-ро боргузорӣ намудааст: https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...
zkLgJDF_1fKK8sf
•   Номи пурра пешниҳод карда шудааст
•   Номи корбар дар шабакаи иҷтимоӣ ё номи логин
•   Идентификатори корбар
•   Шумора(ҳо)-и телефон
•   Нишони(ҳо)-и почтаи электронӣ
•   Соли таваллуд
•   Иттилоот дар бораи пардохт/воситаҳои пардохт
•   Санаи оғоз ва ба охир расидани аккаунт
•   Ҳолати (статуси) аккаунт
•   Бақайдгирии IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Дастгоҳҳои дахлдор (аз ҷумла идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ (IMEI), MAC-адрес ва 

UDID, агар вуҷуд дошта бошанд)
•   Нусхаи ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсият ё шиносномае, ки аз ҷониби муштарӣ пешниҳод карда шудааст
•   Намуди бақайдгирӣ, нусхаи шартнома, воситаҳои тафтиши шахсият дар вақти бақайдгирӣ, нусхаҳои 

ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби муштарӣ пешниҳод карда шудаанд
•   Ҳар гуна иттилооти дигар, ки ба шахсияти корбар/муштарӣ дахл доранд

Додаҳои трафик барои корбаре, ки муайянкунандаи яксони ҷои захираи  
(URL) «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав»-ро боргузорӣ намудааст:  
https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf
•   Журналҳои IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Журналҳои паёмҳо ва журналҳои чатҳо
•   Журнали фаъолиятҳо/файлҳои журнал (logfile), аз ҷумла нишон додани  

вақт
•   Иттилоот дар бораи хатсайр (маршрутная информация) (IP-адреси ибтидоӣ  

(исходный IP-адрес), IP-адреси мақсад (целевой IP-адрес), рақами порт,  
браузер, сарлавҳаи почтаи электронӣ, идентификатори паём, ҳаҷми додаҳои  
интиқолшаванда, манбаъ ё нуқтаи мақсади ҳар гуна паёми электронии  
аз аккаунт ирсолшуда ё қабулшуда)

АСОСНОККУНӢ, АЗ ҶУМЛА ЗАРУРАТ ВА МУТАНОСИБ БУДАН: 
Шарҳу тавзеҳ диҳед, ки чӣ гуна иттилооти нигоҳдошташаванда ба тафтишот кумак мекунад. Агар имконпазир бошад, 
ин асосноккуниро ба ҳар бахши мушаххаси иттилооти дар боло дархостшуда анҷом диҳед. Дархости беш аз ҳад сабаби 
маъмултарин барои рад кардани ширкатҳо мебошад.

TРоҳнамои MEGA «Takedown» пешбинӣ менамояд, ки барои маводи экстремистии хушунатомезе, ки дар сайти 
он истифода мешавад, MEGA «... додаҳои аккаунт ва дигар додаҳоро ба мақомоти дахлдор мувофиқи салоҳдиди худ 
пешниҳод мекунад». Мутобиқи Замимаи 1-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007), ДОИШ 
созмони мамнӯъи террористӣ дар Кишвари Нав мебошад ва амалиёти «Беҳтарсозӣ» барои муайян кардани 
шахсияти корбари Ҳуп Мессенҷер @awlatulislambiqiyah шурӯъ шудааст, ки пайванди MEGA-ро дар бораи видео 

EXAMPLE

continued

Муайянкунандаи аккаунт

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ нишон 
медиҳад, ки иттилооти асосӣ дар бораи муштарии 
(BSI-и) дахлдор ҷиҳати ифшосозии ихтиёрӣ ва 
муайян кардан ва бехатарии далелҳои вобаста ба 
ҷиноятҳои террористӣ аз ҷониби корбаре зарур аст, 
ки маводи «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав»-ро 
ба Мега боргузорӣ ва ирсол кардааст

Ин бахш ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ итттилооти 
дахлдори трафикро нишон 
медиҳад, ки барои муайян кардан 
ва бехатарии далелҳои ҷиноятҳои 
террористӣ аз ҷониби корбаре 
зарур аст, ки маводи «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав»-ро 
ба Мега боргузорӣ ва ирсол 
кардааст
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

барои ҷалби экстремистҳои хушунатгари ДОИШ бо номи «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» 
мубодила намудааст. Иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ ва додаҳои трафики корбари MEGA-ро ба 
ҷиноятҳои вобаста ба терроризм дар Кишвари Нав пайваст мекунад, ки хилофи бахши 4-и Қонун «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007), паҳн кардани маводҳои террористӣ мутобиқи бахши 2(3)-и Қонун 
«Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) ва узвият дар созмони террористии мамнӯъ мутобиқи бахши 
5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) мебошад.

ФОСИЛАИ ВАҚТ/ДАВРА:
Дар ин ҷо муҳлати нигаҳдории иттилоотро мушаххас кунед. Муҳлатро то ҳадди имкон маҳдуд  
нишон диҳед, то ки ба дархостҳои аз ҳад зиёд васеъ роҳ надиҳед ва минтақаи вақтро  
(часовой пояс) нишон диҳед.
Ба ҷойи истифода намудани рақам, моҳро нависед, зеро формати сана дар Иёлоти Муттаҳида  
фарқ мекунад.

Муҳлати дархостшуда аз рӯзи қабули дархост барои нигоҳдорӣ ҳисоб карда шуда, паёми  
дар 1 сентябри 2021 ирсолшуда аз ҷониби @awlatulislambiqiyah бо пайванди видеои  
экстремистии хушунатомез дар MEGA «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав»-ро дар бар мегирад.

МАХФИЯТ
 Ман аз шумо хоҳиш менамоям, ки мавҷудияти ин дархостро ба муштарӣ ё ҳар гуна шахси дигар ифшо накунед, ба 
истиснои ҳолатҳое, ки ин барои иҷрои дархости мазкур зарур аст. Агар иҷрои дархости мазкур метавонад боиси қатъи 
доимӣ ё муваққатии хидматрасонӣ ба аккаунт(ҳо) шавад ё ба таври дигар ҳар корбари аккаунт(ҳо)ро дар бораи 
амалҳои шумо барои ифшо намудани иттилооти дар поён тавсифшуда огоҳ намояд, лутфан ҳар чӣ зудтар ва пеш аз 
андешидани чораҳо бо ман тамос гиред

Ба ин ҷо клик кунед, то мушаххас 
намоед, ки чаро манъи огоҳсозии корбар 
дархост карда мешавад. Агар вуҷуд 
дошта бошад, қонунеро нишон диҳед, ки 
мутобиқи он дархост барои ифшо 
накардан анҷом мешавад. Агар лозим 
бошад, ҳамчунин санаи ба охир 
расидани манъи огоҳсозии корбарро 
дохил намоед.
Агар огоҳсозии муштарӣ манъ карда 
шуда бошад ва шумо қарори суди 
дохилиро ба даст оварда бошед, онро 
дар ин ҷо замима кунед.

Ин тафтишоти махфӣ аст, зеро Шуъбаи муроҷиат ба интернети вобаста ба Полиси мубориза бо терроризми 
Кишвари Нав аккаунти «@awlatulislambiqiyah»-ро назорат менамояд, пас аз он ки он дар канали машҳури 
ДОИШ Ҳуп «Нерӯи исёнгарон» муайян карда шуд. Тавре ки шахсияти корбаре, ки муҳтавои экстремистии 
хушунатомезро ба MEGA боргузорӣ кардааст, маълум нест, огоҳсозии корбар дар бораи ин дархост онҳоро огоҳ 
мекунад, ки аккаунти онҳо назорат карда мешавад ва эҳтимолан ин корбар ва дигар аъзоёни созмони 
террористиро аз хусусият ва марҳилаи тафтишот хабардор месозад. Ба фармони замимашуда дар бораи огоҳ 
накардан ва ифшо накардан мутобиқи бахши 32-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) 
муроҷиат намоед, ки аз ҷониби судяи калони магистрат Тромбло ба имзо расидааст.a

Қарори судро замима кунед, агар мавҷуд бошад

PGP: Калиди ҷамъиятии PGP-ро замима кунед (агар имкон бошад)

EXAMPLE

Диапазони санаҳо ба 
хотири алоқамандӣ ба 
паёми аввалини 
@awlatulislambiqiyah ва 
боргузорӣ ба Мега 
асоснок карда мешавад

Махфият зарур аст ва ба далелҳо асос ёфтааст. @awlatulislambi-qiyah ва корбаре, 
ки видеоро ба Мега боргузор кардааст, ҳанӯз ҳам муайян карда мешавад ва огоҳ 
кардани корбар дар бораи дархости мустақим ё ифшои муҳтавои дархост 
метавонад ба тафтишоти махфӣ монеъ шавад ва дигаронро, ки бахши шабакаи 
террористӣ мебошанд, огоҳ созад ва ба онҳо имкон диҳад, ки аз адолат фирор 
кунанд. Ҳукм дар бораи хабар хабар надодан ё ифшо накардан мутобиқи қоун 
дар Кишвари нав замима шудааст ва таъминкунандаи хидматрасонӣ метавонад 
махфиятро риоят кунад 

н бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ мефаҳмонад, ки чӣ гуна тафтишот барои 
муайян кардани корбаре оғоз шудааст, ки маводи «Таҳрики муъминон дар Кишвари 
нав»-ро ба Мега боргузорӣ ва ирсол кардааст ва чаро нигоҳ доштани иттилооти асосӣ 
дар бораи муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафик ба полис имкон медиҳад, ки далелҳоро 
барои таъқиби ҷиноятҳое, ки полиси Кишвари нав тафтиш мекунад, таъмин кунад
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MEGA ба таври ихтиёрӣ он муайянкунандаи яксони ҷои захираро (URL) ифшо менамояд: https://
mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf аз ҷониби А. Хан бо нишонии почтаи 
электронии Akan007@icloud.com, соли таваллудаш 1980, нишонӣ ноҳияи якуми Шаҳри Нав, 
Кишвари Нав эҷод шуда буд. Дар натиҷа, дархости мустақим ба ширкати Apple оид ба иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI) барои Akan007@icloud.com ва ба даст овардани журналҳои воридшавӣ дар 
тӯли 30 рӯзи охир (ниг. Харитасозии Apple дар Замимаи 1) ҷиҳати муайян кардани ҳар гуна 
шахсони дигари гумонбар ва ҳамчунин муайян кардани корбар ирсол карда шуд.

ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ҲУҶҶАТҲОИ ЗАМИМАШУДА:

1.  Скриншоти шарҳҳои (комментария) @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябр
2.  Бахшҳои дахлдор мутобиқ бо Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007): бахшҳои 2(3), 4, 5, 

28, 32 ва Замимаи 1
3.  Фармони истеҳсол бо имзои судяи калони магистрат Тромбло ва санаи 2 сентябр
4.  Фармон дар бораи огоҳ накардан ва ифшо накардан, ки дар санаи 2 сентябри соли 2021 аз ҷониби судяи 

калони магистрат Тромбло имзо карда шудааст

Агар шумо дар бораи дархости мазкур савол дошта бошед, лутфан бо ман тамос гиред.

Бо ин ман тасдиқ менамоям, ки ман ваколати қонунӣ барои пешниҳод намудани ин дархостро дорам ва 
иттилооти пешниҳодшуда дуруст мебошад.

Қабл аз пешниҳод намудани дархости мазкур, онро чоп намоед, имзо ва муҳр гузоред. Сипас, мутобиқи 
дастурамалҳои ширкат, онро ба шакли рақамӣ скан кунед ва ба ширкат ирсол намоед.

ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ

a Барои мақсадҳои ин таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ фармони истеҳсоли додаҳо замима карда намешавад, вале дар амал 
шахси таҳиякунандаи дархост бояд барои гирифтани фармон ариза пешниҳод намояд ва сипас онро замима кунад.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ  
ДУҶОНИБА

Дар боби мазкур масъалаҳои зерин баррасӣ карда мешаванд:

ДКҲД барои иттилооти асосии муштарӣ

ДКҲД барои додаҳои трафик

ДКҲД барои додаҳои муҳтаво

Ҷамъоварии додаҳо дар вақти воқеӣ
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дуҷониба

4

Дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар 

ҳолатҳои фавқулодда

5

Душвориҳо ва 
роҳиҳалҳои амалӣ

Луғатнома
Нуқтаҳо 

барои тамос

2

Кумакҳои ҳуқуқии 
дуҷонибаи пешакӣ

1 Нигоҳдорӣ
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II
III
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V
VI
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Замимаҳо
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30/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.1 МУАРРИФӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Барои зуд пешниҳод намудани далелҳои 
электронӣ, дар ДКҲД 30 ояд ба таври дақиқ 
кумаки дархостшуда ва сабаби зарурати далели 
электронӣ бо истинод ба меъёрҳои ҳуқуқии 
кишвари дархостшаванда зикр карда шавад.

Ёддошти муҳим
Боби мазкури Роҳнамодар вақти чоп дуруст аст. 
Кормандони соҳавӣ уҳдадор мебошанд, ки бо истинод 
ба дастурамалҳо ва қонуни кишвари дархостшаванда 
оид ба КҲД тартиботи дурустро риоя намоянд.

3.1 МУАРРИФӢ

Агар далелҳои электронии қобили қабул 
тавассути механизмҳои ғайри кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба ба сабабҳои зерин ба даст оварда 
нашаванд:

Дар боби мазкур масъалаҳои зерин шарҳу тавзеҳ 
дода мешаванд:

• Принсипҳои таҳияи дархост барои кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба барои:

• Талаботҳои ҳуқуқӣ барои дархостҳо ҷиҳати 
кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба Иёлоти 
Муттаҳида, маҳалли ҷойгиршавии 
таъминкунандагони асосии хидматрасониҳо

• Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ дар бораи 
принсипҳои таҳияи ДКҲД барои ба даст 
овардани далелҳои электронӣ

30 Боби мазкур ба дархостҳо барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба дахл дорад, на ба супоришҳои судӣ. Зикр намудан муҳим аст, 
ки супоришҳои судӣ бояд аз ҷониби мақомоти судӣ дода шаванд, ки оғози мурофиаи судиро талаб мекунанд. Ниг. 
параграфи 2.D.1 (a)(ii) дар саҳифаи 114-и Дастурамали Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC) барои 
ҳамкории байналмилалӣ дар масъалаҳои ҷиноятӣ, ки ба терроризм робита доранд ва дар он мушкилоти эҳтимолии қонунҳои 
умумӣ дар давлатҳо зикр карда шудаанд, вақте ки тафтишоти ҷиноятӣ мурофиаи судӣ намебошанд.

Модели ДКҲД

Ба Замимаи V оид ба Модели ДКҲД барои 
иттилооти асосии захирашудаи муштарӣ, додаҳои 
трафик ё додаҳои муҳтаво ва Замимаи VI барои 
ҷамъоварии далелҳои электронӣ дар вақти воқеӣ 
муроҷиат кунед. Рӯйхати санҷишӣ ҷиҳати таҳияи 
ДКҲД барои далелҳои электронӣ ва қадамҳои 
муҳим ба Замимаи VII дохил карда шудааст.

Эзоҳи амалӣ
Пеш аз таҳия намудани ҳар гуна ДКҲД, 
таҳиякунанда бояд дастурамалҳои кишвари 
дархостшавандаро оид ба кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба мутолиа намояд. (ниг. Замимаи IX 
барои пайвандҳо ба баъзе дархостҳои 
вуҷуддошта). Харитасозии таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дар Замимаи I тавсифи 
далелҳои электрониро пешниҳод мекунад, 
ки дар таъминкунандагони асосии 
хидматрасонӣ мавҷуд мебошанд ва мумкин 
аст дар ДКҲД дархост карда шаванд. Бо 
мақоми марказии кишвари дархосткунанда 
низ тамос гирифтан мумкин аст, то муайян 
карда шавад, ки оё онҳо дастурамалҳо оид 
ба кумаки ҳуқуқии дуҷониба барои кишвари 
дархостшаванда доранд ё не.

• Далелҳои электронӣ тавассути ҷустуҷӯи манбаҳои кушода 
дастрас нестанд 

• Таъминкунандагони хидматрасонӣ далелҳои электрониро 
дар ҷавоб ба дархости мустақим барои додаҳои трафик 
ё иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ифшо намекунад

• Додаҳои муҳтаво талаб карда мешаванд
• Додаҳо наметавонанд нигоҳ дошта шаванд ва барои 

пешгирӣ аз поккунӣ бояд зуд ба даст оварда шаванд
• Далелҳои электронӣ, ки тавассути ифшои ихтиёрӣ ба даст 

оварда шудаанд, барои қонеъ сохтани талаботи кишвари 
дархосткунанда оид ба қобили қабул будан мувофиқ намебошанд

Қадами оянда таҳияи ДКҲД мебошад 

Иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI)

Додаҳои трафик Додаҳои муҳтаво Ҷамъоварии додаҳо 
дар вақти воқеӣ
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31/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.1 МУАРРИФӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Тасвири II. Раванди стандартии ДКҲД: намунаи ирсол намудани дархост ба Иёлоти Муттаҳида

Эзоҳи муҳим
Мисоли мазкур ҳар марҳилаи раванди ДКҲД-ро дар Иёлоти Муттаҳида фаро намегирад, 
зеро ин раванд бар асоси мулоҳизаҳои ҳар ҳолат беназир аст. Ғайр аз ин, ин раванди 
мазкур ҳамеша тағйир меёбад.

Эзоҳ дар бораи ҳуқуқҳои инсон
Дар робита ба додаҳои муҳтаво, Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи башар/мубориза бо терроризм 
қайд намуд, ки бисёр кишварҳо ҷамъоварии додаҳоро бар асоси иҷозатҳои имзошуда аз ҷониби 
шахсони мансабдори ҳокимияти иҷроия бидуни баррасии мустақили судӣ иҷозат медиҳанд.a Дар 
байни доираҳои ҳуқуқие (юрисдиксия), ки баъзе бознигарии судиро талаб мекунанд, бисёрии онҳо 
меъёри ҳуқуқии баробар ба сабабҳои эҳтимолиро ҷиҳати маҳдуд кардани дастрасии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ надоранд. Хонум ҳамчунин таъкид кард, ки дар Иттиҳодии Аврупо стандарти камтаре 
истифода мешавад ва он аз мақомот талаб мекунад, ки арзёбии мутаносиб будан ва заруратро 
нисбат ба ҳуқуқҳои бунёдии шахси айбдоршаванда баргузор намоянд. Ҳамчунин, вай ба он далеле 
ишора намуд, ки баъзе кишварҳои узви Иттиҳодии Аврупо эътироф кардаанд, ки дар бештари 
мавридҳо дархостҳо барои додаҳои муҳтаво ҳангоми тафтишоти пешакӣ пешниҳод мешаванд, вақте 
ки мақомот барои нишон додани «сабабҳои эҳтимолӣ» иттилооти кофӣ надоранд.b

a Аз 30 ноябри соли 2020 мавриди амал қарор гирифтааст.
b Шӯрои Иттиҳодияи Аврупо, Questionnaire in preparation for the workshop on the application of the mutual legal 
assistance (MLA) and extradition agreements between the European Union and the United States of America 
(Саволнома дар бораи омодагӣ ба семинар оид ба татбиқи кумаки ҳуқуқии дуҷониба (MLA) ва созишномаҳои 
истирдод дар байни Иттиҳодияи Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) (Евроюст, 25–26 октябри соли 2012), 
14253/2/12 REV 2, дастрас аст дар: https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-
mla-requests-14253-rev2-12.pdf

Давлати талабкунанда ИЁЛОТИ МУТТАҲИДА

Прокурор, адвокат ё судя

Мақоми марказӣ

Пешнависи ДКҲД

Дафтари корҳои 
байналмилалӣ (OIA)

Ордер барои
муҳтаво

Санад барои суд Судя

FBI

Далелҳо

Таъминкунандаи хидматрасонӣ

ДКҲД

1

2
4 5

6

7
8

3

Ордер барои
ғайримуҳтаво

1. Прокурор ё судяи кишвари дархосткунанда ДКҲД-ро барои далелҳо таҳия мекунад.
2. ДКҲД аз ҷониби мақоми марказии кишвари дархосткунанда ба мақоми марказии ИМА, Дафтари корҳои байналмилалӣ (OIA) ирсол карда мешавад.
3. Намояндаи ваколатдори (адвокати) Дафтари корҳои байналмилалӣ ДКҲД-ро тафтиш мекунад, то боварӣ ҳосил карда шавад, ки ҳамаи иттилооти дахлдор пешниҳод карда шудаанд ва ба стандарт(ҳо)и ҳуқуқии дахлдори ИМА оид ба намуд(ҳо)и додаҳои дархостшуда ҷавобгӯ 

мебошанд. Агар иттилооти иловагӣ талаб карда шавад, намояндаи ваколатдори Дафтари корҳои байналмилалӣ бо мақоми марказии кишвари дархосткунанда машварат мекунад
4. Намояндаи ваколатдори Дафтари корҳои байналмилалӣ ҳуҷҷатҳои заруриро барои қарори суди ИМА ҷиҳати пешниҳоди далелҳои электронӣ таҳия мекунад.
5. Судя-магистрат барои ордер ҷиҳати ҷустуҷӯи муҳтаво ё қарор дар бораи таҳияи додаҳои ғайримуҳтаво содир менамояд, ки мумкин аст муҳр гузошта шавад ва ифшо накардан ба корбарро дар бар гирад. Муҳр гузоштан ва қарорҳо оид ба ифшо накардан ба даст оварда мешаванд, 

агар он танҳо дар ҳолати мушаххас мувофиқ бошад.
6. Агар ордер (қарор) барои санҷиши муҳтаво бошад, Бюрои федералии тафтишот (FBI) барои таъминкунандаи хидматрасонӣ хидмат мекунад – агар ордер (қарор) ғайр аз муҳтаво бошад, он мустақиман барои таъминкунандаи хидматрасонӣ хидмат мекунад.
7. Таъминкунандаи хидматрасонӣ фармон ё ордерро иҷро мекунад ва далелҳои электрониро пешниҳод менамояд.
8. Пас аз бознигарии далелҳои электронӣ барои мувофиқатии онҳо ба қарор суд оид ба таҳияи додаҳо ё ордери ҷустуҷӯи додаҳо, Дафтари корҳои байналмилалӣ далелҳои электрониро ба кишвари дархосткунанда ирсол менамояд.

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-mla-requests-14253-rev2-12.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-mla-requests-14253-rev2-12.pdf
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32/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.2 ТАҲИЯИ ДКҲД БАРОИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.2 ТАҲИЯИ ДКҲД БАРОИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

3.2.1 Забон

ДКҲД – ҳуҷҷати расмии ҳуқуқие мебошад, ки 
бояд аз ҷониби кишвари дархостшаванда ба 
осонӣ фаҳмида ва иҷро карда шавад. Ин маънои 
онро дорад, ки ба кишвари дархостшаванда бояд 
ҳамаи иттилооти зарурӣ пешниҳод карда шавад, 
то қарор қабул карда шавад, ки оё кумак 
расонида шавад ё чӣ гуна ин корро анҷом дод.

Забони истифодашаванда бояд расмӣ ва 
эҳтиромона бошад. Ҳангоми истифодаи 
ихтисораҳо, ба монанди IP-адрес, ҳангоми 
истифодаи аввали онҳо бояд ҳамеша варианти 
пурраи онҳо навишта шавад.

Ҳарчанд, дар маҷмӯъ, бояд аз забони гуфтугӯӣ ва 
жаргон худдорӣ кард, агар маълум бошад, 
истифода намудан аз забони намуди далелҳои 
дархостшаванда аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ муҳим аст. Масалан, паёмҳои 
Snapchat бояд ҳамчун «snaps» номида шаванд. 
Ҳадаф таҳия намудани ҳуҷҷати ба осонӣ 
хондашаванда аст, ки аз он хонанда фавран 
фаҳмад, ки чӣ талаб карда мешавад ва ҳамзамон 
возеҳии ҳар гуна қарорҳои судро таъмин кунад.

3.2.2 Фаврият

Мувофиқи мақсад аст, ки ДКҲД-ро ҳамчун 
дархости фаврӣ қайд накунед, агар он воқеан 
чунин набошад. Барои қабул намудани далелҳои 
электронӣ муҳлат муқаррар накунед, агар он 
муҳлати воқеӣ набошад. Таҳиякунандаи ДКҲД 
бояд оқибатҳои фавран нагирифтани далелҳои 
электрониро шарҳ диҳад. Ба таври мисол, тавзеҳ 
додани он ки далелҳои электронӣ ҷузъи 
ҷудоинопазири парвандаи ҷиноятӣ мебошанд ва 
бидуни фавран ба даст овардани онҳо шахси 
айбдоршаванда мумкин аст аз ҳабси пешакӣ 
озод карда шавад ё айбдоркуниҳо бекор карда 
шаванд.

Хавфи он вуҷуд дорад, ки пас аз ба охир 
расидани муҳлат, кишвари дархостшаванда 
ҳамаи дархостҳоро боз дошта, ДКҲД-ро дар 
бойгонӣ қарор диҳад. Агар кишвари 
дархостшаванда муҳлати ниҳоиро аз ибтидо 
ғайривоқеӣ ҳисобад, мумкин аст, ки дархостҳо 
иҷро карда нашаванд, зеро пешниҳоди далелҳои 
электронӣ бо мақсади дархостшуда ғайриимкон 
мебошад. Ба давлатҳои дархостшаванда тавсия 
дода мешавад, ки бо кишвари дархосткунанда 

тамос гиранд ва тасдиқ намоянд, ки онҳо 
метавонанд ё наметавонанд ДКҲД-ро фавран 
иҷро намоянд ва пурсанд, ки оё далели 
электронӣ ҳанӯз ҳам зарур аст ё не.

Дар сурати муносиб будан, ДКҲД бояд ҳамчун 
дархости фаврӣ қайд карда шуда, шарҳ дода 
шавад, ки чаро ба ин ДКҲД нисбат ба дархостҳои 
дигар афзалият дода шавад. Ин метавонад ҷиддӣ 
будани айбдоркуниҳо дар терроризм ё тафтишот/
таъқиби судии ҷинояткории муташаккилонаро 
дар бар гирад ва далелҳои электронӣ барои 
тафтишот/таъқиби судӣ ё муайян кардани 
шахсони дигар дар шабака муҳим аст.

Таҳиякунандаи ДКҲД бояд Қарордод дар бораи 
кумаки ҳуқуқии дуҷонибаро (ҚҲДT) аз назар 
гузаронад, то муайян кунад, ки оё дархости 
фаврӣ мумкин аст барои сарфа намудани вақт на 
тавассути каналҳои дипломатӣ, балки 
мустақиман ба мақоми марказии кишвари 
дархостшаванда ирсол карда шавад ё не. 
Ҳамчунин, таҳиякунандаи дархост бояд муайян 
намояд, ки оё кишвари дархосткунанда 
метавонад ДКҲД-ро тавассути почтаи электронӣ 
барои кам кардани таъхир бо истинод ба 
Директорияи онлайнии мақомоти марказии 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ интиқол диҳад (ниг. Замимаи XI).

Эзоҳи муҳим
Каналҳои дипломатӣ бояд танҳо дар сурате истифода 
шаванд, ки истифода аз каналҳои алтернативии 
фавритар қонунҳои дохилии кишвари дархосткунанда 
ва/ё кишвари дархостшавандаро вайрон мекунад.

3.2.3 Асоси ҳуқуқӣ

Баъзе давлатҳо барои КҲД танҳо асоси 
созишномавиро талаб мекунанд, дар ҳоле ки 
давлатҳои дигар метавонанд дар сурати 
набудани қарордодҳои дахлдор, бар асоси 
принсипҳои кумаки муштарак ё эҳтироми 
мутақобил ё бар асоси қонунҳои дохилии худ 
кумак намоянд.

Агар кишвари дархостшаванда барои кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба асоси созишномавиро талаб 
намояд, ДКҲД барои далелҳои электронӣ мумкин 
аст ба қарордодҳои дуҷониба ва/ё бисёрҷониба 
(яъне қарордодҳои минтақавӣ, зерминтақавӣ ва 
глобалӣ) асос ёбад, ба монанди ҳолатҳои вобаста 
ба ДКҲД барои далелҳои анъанавӣ.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Баъзе қарордодҳо махсусан ба КҲД оид ба 
масъалаҳои ҷиноятӣ робита доранд, қарордодҳои 
дигар ба мубориза бо баъзе ҷиноятҳо диққат 
медиҳанд ва маъмулан муқаррарот дар бораи 
КҲД-ро дар бар мегиранд. Сарфи назар аз он ки 
дар аксарияти қарордодҳо дар бораи далелҳои 
электронӣ ба таври мушаххас ишора карда 
намешавад, онҳо метавонанд ҳамчун асоси 
ҳуқуқии КҲД барои далелҳои электронӣ хидмат 
кунанд. Ба таври мисол, мутобиқи моддаи 18 
Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткории 
муташаккилонаи фаромиллӣ (UNTOC), намудҳои 
КҲД, ки мумкин аст дархост карда шаванд, 
мавридҳои зеринро дар бар мегиранд: «ба даст 
овардани далелҳо ...», «пешниҳоди далелҳо ...», 
«анҷом додани кофтуков ва мусодира ...» ва 
«дигар намуди кумакҳое, ки хилофи қонунҳои 
дохилии кишвари дархостшаванда намебошанд».

Ҳуҷҷатҳо ва қарордодҳои зерини минтақавӣ ва 
зерминтақавӣ махсусан ба ҳамкории 
байналмилалӣ ва далелҳои электронӣ ё 
ҷиноятҳои киберӣ дахл доранд:

• Конвенсияи Шӯрои Аврупо оид ба 
ҷинояткории киберӣ , 2001, ҳамчун 
Конвенсияи Будапешт низ шинохта шудааст

• Конвенсияи Иттиҳоди Африқо оид ба амнияти 
киберӣ ва ҳифзи додаҳои шахсӣ , 2014

• Конвенсияи Лигаи араб оид ба мубориза бар 
зидди ҷиноятҳои технологияи иттилоотӣ , 
2010

• Созишномаи ҳамкории кишварҳои узви ИДМ 
дар мубориза бо ҷиноятҳои вобаста ба 
иттилооти компютерӣ , 2001 (танҳо ба 
забони русӣ)

• Нақшаи бознигаришудаи кумаки мутақобил 
дар масъалаҳои ҷиноятӣ дар чорчӯби 
Иттиҳодия , 2011 (Нақшаи бознигаришудаи 
Хараре)

Тавсифи мухтасари ҳуҷҷатҳои мазкур аз нуқтаи 
назари мақоми (статус) ҳуқуқии онҳо ва намудҳои 
кумак дар робита ба далелҳои электроние, ки 
мумкин аст дархост карда шаванд, дар Замимаи 
VII оварда шудааст.

Дигар қарордодҳои минтақавӣ ва зерминтақавӣ 
дар робита ба КҲД оид ба масъалаҳои ҷиноятӣ 

31 Директиваи чорчӯбавии Иттиҳоди Аврупо 2014/41/EU  Ордери тафтишотии Аврупоро (EIO) ҳамчун воситаи расмӣ ҷорӣ 
намудааст, ки тавассути он кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо метавонанд далелҳо, аз ҷумла далелҳои электрониро бидуни 
MLAR аз дигар кишварҳои узв дархост намоянд.
32 www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf

дар чорчӯби созмонҳо ва сохторҳои мухталифи 
минтақавӣ, аз ҷумла Иттиҳодияи Африқо, 
Асоссиатсияи кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ 
(ASEAN), Шӯрои ҳамкории кишварҳои арабии 
Халиҷи Форс, Ҷамъияти иқтисодии кишварҳои 
Африқои Ғарбӣ, ИДМ, Шӯрои Аврупо, Иттиҳоди 
Аврупо31, Созмони кишварҳои амрикоӣ, 
Ассотсиатсияи ҳамкории минтақавии Осиёи 
Ҷанубӣ ва ғайра баста шудаанд. Ҳарчанд 
ҳуҷҷатҳои мазкур ба таври мушаххас ба далелҳои 
электронӣ дахл надоранд, онҳо мумкин аст 
ҳамчун асоси ҳуқуқӣ барои ДКҲД оид ба далелҳои 
электронӣ хидмат кунанд, тавре ки дар боло зикр 
карда шуд. Ҳуҷҷатҳои мазкур ва ҳамчунин 
қарордодҳо ва созишномаҳои минтақавӣ ва 
зерминтақавӣ оид ба мубориза бар зидди 
терроризм дар замимаҳои VI ва IV-и Дастурамали 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ (UNODC) оид ба ҳамкории 
байналмилалӣ дар масъалаҳои ҷиноятии вобаста 
ба терроризм  номбар карда шудаанд 32.

Агар давлатҳои дархостшаванда ва 
дархосткунанда ҷонибҳои санадҳои минтақавӣ 
набошанд, ДКҲД мумкин аст ба қарордодҳои 
глобалӣ асос ёбад. Аз ҷумла, заминаи ҳуқуқии 
универсалии мубориза бо терроризм  аз 19 
конвенсия ва протоколҳо оид ба мубориза бар 
зидди терроризм ва қатъномаҳои дахлдори 
Шӯрои амнияти СММ  иборат мебошад.

Мутобиқи қатъномаҳои Шӯрои амният 1373 
(2001), 2178 (2014), 2322 (2016) ва 2396 (2017), 
давлатҳо бояд дар робита бо тафтишоти ҷиноятӣ 
ё мурофиаҳои ҷиноятии вобаста ба маблағгузорӣ 
ё дастгирии амалҳои террористӣ, аз ҷумла 
мусоидат дар таҳияи далелҳо, ҳамзамон бо риояи 
ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ ба якдигар 
кумаки ҳадди аксар расонанд. Қатъномаҳо аз 
давлатҳо даъват менамоянд, ки аз ҳуҷҷатҳои 
байналмилалии қобили татбиқ ҳамчун асос барои 
КҲД истифода баранд ва дар сурати набудани 
санадҳои қобили татбиқ, то ҳадди имкон бар 
асоси кумаки мутақобил ё вобаста ба ҳар ҳолати 
мушаххас ҳамкорӣ намоянд. Қатъномаи 2322 
(2016), аз ҷумла, аз давлатҳо даъват менамоянд, 
ки қонунҳои вуҷуддоштаро оид ба КҲД дар робита 
ба афзоиши назарраси ҳаҷми дархостҳо барои 
далелҳои электронӣ бознигарӣ ва таҷдид кунанд. 
Иҷро қатъномаҳои мазкур ҳатмӣ мебошад, зеро 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0041
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
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онҳо мутобиқи Боби VII-и Оинномаи СММ қабул 
карда шудаанд, аз ҷумла барои кишварҳое, ки 
ҳама ё баъзе аз ҳуҷҷатҳои универсалиро ба 
тасвиб нарасонидаанд.

На ҳамаи 19 конвенсия ва протоколҳои 
универсалӣ бар зидди терроризм метавонанд 
барои КҲД ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ хидмат кунанд. 
Барои тавсифи мухтасари моддаҳои дахлдори 
ҳуҷҷатҳои мазкур, ки асоси КҲД-ро ташкил 
медиҳанд, ба Замимаи V-и Дастурамали Раёсати 
СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар 
бораи ҳамкории байналмилалӣ дар масъалаҳои 
ҷинояткории вобаста ба терроризм  муроҷиат 
намоед.

Иттилооти муфид оид ба КҲД дар масъалаҳои 
вобаста ба терроризм мумкин аст дар Барномаи 
омӯзишии ҳуқуқии Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар бораи мубориза бо 
терроризм , Модули 3: Ҳамкории байналмилалӣ 
дар масъалаҳои ҷинояткорӣ пайдо карда шавад.

Дигар ҳуҷҷатҳои глобалӣ, аз ҷумла, Конвенсияи 
СММ оид ба мубориза бар зидди гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир ва моддаҳои 
психотропӣ, Конвенсияи СММ бар зидди 
ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ, the 
United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime  ва Конвенсияи СММ бар 
зидди коррупсия  низ метавонанд ҳамчун асоси 
қонунӣ барои КҲД оид ба далелҳои электронӣ 
хидмат намоянд. Конвенсияҳои мазкур аз 
муқаррароти муфассал оид ба КҲД иборат 
мебошанд, зеро онҳо аксари вақтҳо ҳамчун 
«қарордодҳои хурд оид ба кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба» номида мешаванд.

3.2.4 Ҳадафи дархост

Таҳиякунандаи ДКҲД бояд дар аввали он 
итилооти зеринро ба таври мухтасар зикр ё 
ҷамъбаст намояд:

• Субъектҳо: то ҳадди имкон иттилооти 
муфассал дар бораи ҳар шахси гумонбар/
айбдоршаванда дар парванда. Ин метавонад 
номи пурра, сана ва ҷойи таваллуд, миллат, 
нишонӣ ва рақами шиносномаро дар бар 
гирад; ҳамчунин марҳилаи тафтишот ё 
мурофиаи судиро қайд намояд

• Далелҳои электронӣ ё методи тафтишотие 
зикр карда шаванд, ки дар ДКҲД талаб карда 
мешавад ва агар ҳар гуна далели электронӣ 
аллакай тавассути алтернативаҳои КҲД ба 
даст оварда шуда бошад (масалан, тавассути 
пешниҳоди дархости мустақим ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ)

Эзоҳи муҳим
Аксари вақтҳо ҳадафи ДКҲД муайян кардани субъект 
мебошад. Дар ин ҳолат, он чизеро дохил намоед, ки 
барои муайян кардан, масалан номҳои корбарон ё 
IP-адресҳо кумак мекунанд.

3.2.5 Қонуни дахлдошта

Дар ин бахш бояд тавсифи мухтасари қонуни 
дахлдор, яъне ҷиноятҳое, ки нисбат ба онҳо 
тафтишот/таъқиби судӣ анҷом мешавад, қайд 
карда шавад. Мавҷудияти Қонуни дахлдор дар 
ҳарду ҷониб талаб карда мешавад, зеро баъзе 
давлатҳо танҳо дар сурати эътирофи дуҷонибаи 
амал ҳамчун ҷиноят метавонанд кумак намоянд; 
мулоҳизаи дигари дахлдор мумкин аст ҷазое 
бошад, ки таъйин карда шавад. Дар ин маврид аз 
Портали идоракунии дониш ба номи Шерлок 
(Sherloc) вобаста ба Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ  ё Махзани Раёсати 
СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ 
оид ба ҷинояткории киберӣ  барои таҳқиқи 
ҷиноятҳои дахлдор истифода намоед.

Агар тавсифи қонун ба таври ногузир дароз 
бошад, онро дар замима ҷойгир кунед. Ҳамеша 
ба ёд дошта бошед, ки ДКҲД сарбории зиёдро 
бар дӯши мақомоти марказӣ ва ваколатдор 
вогузор менамоянд, ки онҳо аллакай сарбории 
назарраси кориро доранд. Чӣ қадаре ки сохтори/
матни ДКҲД мухтасар бошад, ҳамон қадар 
эҳтимолияти зиёд вуҷуд дорад, ки он зуд баррасӣ 
карда мешавад.

Эзоҳи амалӣ
Барои барқарор намудани робита ва хати 
коммуникатсия ҷиҳати то ҳадди имкон 
қонеъ сохтани ҳамаи талаботҳои кишвари 
дархостшаванда, тамоси барвақт бояд бо 
мақоми марказии кишвари дархостшаванда 
барқарор карда шавад. Ин метавонад барои 
иҷрои саривақтии ДКҲД барои далелҳои 
электронӣ муҳим бошад.

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.2.6 Маҷмӯи далелҳо

Танҳо тавсифи мухтасар талаб карда мешавад, на 
баёни тӯлонии ҳамаи ҷузъиёт. Ба ёд дошта 
бошед, ки ДКҲД ҳуҷҷати ҷудогона аст ва кишвари 
дархостшаванда дар бораи ин дигар иттилоот 
нахоҳад дошт. Далелҳое (факт) талаб карда 
мешаванд, ки барои муайян кардани далелҳои 
электронии дархостшаванда, зарурати далелҳои 
электронӣ барои кишвари дархосткунанда дахл 
доранд. Онҳо нишон медиҳанд, ки чӣ гуна 
далелҳои тасдиқкунанда ба меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 
ҳар гуна дигар талаботи ҳуқуқии кишвари 
дархостшаванда ҷавобгӯ мебошанд. Тавсифи 
мухтасари далелҳо бояд ба таври возеҳ, мухтасар 
ва дуруст баён карда шавад.

Ба таври идеалӣ, далелҳо (фактҳо) бояд 
мавҷудияти далелҳои кофиии онро нишон 
диҳанд, ки ҳар айбдоршавандаи номбаршуда 
ҷиноятҳои муайяншударо содир кардааст ё 
ҷиноят содир карда шудааст (ва шахсони 
гумонбар ҳанӯз муайян карда нашудаанд). Дар 
мавриди тафтишот/таъқиби судии ҷиноятҳои 
вобаста ба терроризм, ин метавонад тасдиқи 
мамнӯъ ё таъйин шудани созмони террористиро 
дар бар гирад. Ин мумкин аст тавассути 
қонунгузории дохилӣ, Рӯйхати якҷокардашудаи 
таҳримҳои Шӯрои амният  ё Рӯйхати 
террористҳои Иттиҳодии Аврупо  муқаррар 
карда шавад.

Ғайр аз ин, дар ДКҲД бояд иттилоот ва ҳуҷҷатҳои 
кофии тасдиқкунанда пешниҳод карда шаванд, 
то ба кишвари дархостшаванда имкон дода 
шавад, ки барои ба таври қонунӣ вазифадор 
намудани таъминкунандаи хидматрасонӣ ҷиҳати 
пешниҳоди далелҳои электронии 
дархостшаванда чораҳо андешад. Ин мумкин аст 
қарорҳои суд оид ба таҳияи додаҳо ва/ё қарорҳои 
дахлдори дигар мақомоти салоҳиятдори миллиро 
дар бар гирад, агар раванди дохилии ҳуқуқӣ 
талаб карда шавад. Таҳиякунандаи ДКҲД бояд 
меъёрҳои ҳуқуқии кишвари дархостшавандаро аз 
назар гузаронад, то донад, ки кадом иттилоот ва 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда бояд ба он дохил карда 
шаванд. Вебсайтҳои Шӯрои Аврупо ва Шабакаи 
юридикии Аврупо (https://www.ejn-crimjust.
europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges/EN/-1/-1/-1) , 
инчунин Махзани Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ оид ба ҷинояткории 
киберӣ  ва Портали идоракунии дониш ба номи 
Шерлок вобаста ба Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ (UNODC Sherloc) , аз 
ҷумла манбаъи рушднакардаи он оид ба 

далелҳои электронӣ, дорои қонунгузории 
дахлдори давлатҳо дар саросари ҷаҳон 
мебошанд.

Аз он ки аксарияти таъминкунандагони асосии 
хидматрасонӣ дар Иёлоти Муттаҳида ҷойгир 
мебошанд (Apple, Google, Microsoft, Facebook, 
Yahoo, Twitter, Ebay), дониши муфассал дар бораи 
қонунҳои Иёлоти Муттаҳида ва тартиботи зарурӣ 
таҳияи далелҳои электронӣ ҷамъоварии 
далелҳоро ҷиҳати мубориза бо терроризм ва 
тафтишот/таъқиби судии ҷинояткории 
муташаккилонаро беҳтар хоҳад кард. Яъне, 
далелҳои тасдиқкунанда бояд барои пайваст 
кардани аккаунтҳо бо фаъолиятҳои ҷиноятии 
мавриди тафтишот пешниҳод карда шаванд. 
Санаҳо ҳамчунин бояд барои нишон додани 
санаҳои содир намудани ҷиноятҳо ва санаҳои 
истифода шудани аккаунтҳо дохил карда шаванд. 
Ин иттилоот муҳим барои иҷрои ДКҲД дар 
Иёлоти Муттаҳида зарур мебошад.

Дар поён тавсифи мухтасари талаботҳо барои 
дохил кардани онҳо ба ДКҲД дар Иёлоти 
Муттаҳида барои захирасозии далелҳои 
электронӣ ва ҷамъоварии далелҳои трафик дар 
вақти воқеӣ пешниҳод карда шудааст.
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3.3 ДКҲД-И ИЁЛОТИ МУТТАҲИДА

3.3.1 Иттилооти асосии муштарӣ

Стандарти ҳуқуқӣ

Барои ба даст овардани иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI), бояд муқаррар карда шавад, ки 
далелҳои электронии дархостшаванда ба 
тафтишоти ҷиноятӣ робита доранд. Нишон 
додани он кофӣ намебошад, ки шахси гумонбар ё 
айбдоршаванда аккаунти почтаи электронӣ ё 
аккаунт дар шабакаҳои иҷтимоӣ дошт; аккаунт 
бояд бо ҷинояти мавриди тафтишот робита дошта 
бошад. Ин меъёри/стандарти пасттарини ҳуқуқие 
мебошад, ки барои тамоми равандҳои тафтишот 
зарур аст.

Намудҳои дастраси иттилооти асосии муштарӣ 
(BSI)

Маълумотҳои зерин намудҳои иттилооти асосии 
муштарӣ мебошанд, ки барои таҳия намудани 
дархост зарур мебошанд:

• аккаунти корбар (муштарӣ) ё номи логин;

• номи корбар ва нишонии кӯча;

• рақам ё рақамҳои телефони корбар;

• нишонии почтаи электронии корбар;

• сана ва вақти бақайдгирии аввал, намуди 
бақайдгирӣ, нусхаи шартнома, воситаи 
тафтиши шахсият ҳангоми бақайдгирӣ, 
нусхаҳои ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи корбар;

• ҳар гуна иттилооти дигари вобаста ба 
шахсияти корбар/муштарӣ;

• намуди хидматрасонӣ, аз ҷумла идентификатор 
(рақами телефон, IP-адрес, рақами SIM-корт, 
Mac-адрес) ва дастгоҳ(ҳо)и дахлдор;

• иттилоот дар бораи профил (номи корбар);

• додаҳо дар бораи тасдиқи истифодаи 
хидматрасонӣ, ба монанди нишонии почтаи 
электронии алтернативие, ки аз ҷониби 
корбар/муштарӣ пешниҳод карда шудааст;

• иттилоот дар бораи корти дебетӣ ё корти 
кредитӣ (ки аз ҷониби корбар барои мақсадҳои 
пардохт пешниҳод карда шудааст), аз ҷумла 
дигар воситаҳои пардохт;

• нишонии Интернет-протокол (IP-адрес), ки аз 
ҷониби корбар барои бақайдгирии аккаунт ё ба 

таври дигар роҳандозӣ намудани 
хидматрасонӣ истифода шудааст;

• ҳамаи IP-адресҳое, ки аз ҷониби корбар барои 
ворид шудан ва хориҷ шудан аз аккаунт 
истифода шудаанд;

• вақт, санаҳо ва муҳлатҳои истифодабарӣ;

• ҳар гуна иттилооти дигари вобаста ба 
шахсияти корбар, аз ҷумла, иттилооти пардохт 
(масалан намуд ва шумораи кортҳои кредитӣ, 
рақами мушаххаси донишҷӯ ё дигар иттилооти 
мушаххаскунанда ва ғайра).

3.3.2 Додаҳои трафик

Стандарти ҳуқуқӣ

Барои ба даст овардани бештари намудҳои 
додаҳои трафик, бояд далелҳои мушаххасе 
пешниҳод карда шаванд, ки чӣ гуна робита 
доштани сабтҳо ё дигар иттилооти 
дархостшавандаро ба тафтишоти ҷиноятӣ ба 
таври муфассал тавсиф мекунанд. Сабаб дар он 
аст, ки қонунгузории Иёлоти Муттаҳида аз 
прокурорҳо талаб мекунанд, ки ба суд хулосаи 
воқеии тафтишотро пешниҳод намоянд ва нишон 
диҳанд, ки чӣ гуна сабтҳои дархостшуда 
метавонанд ба пешрафти тафтишот мусоидат 
кунанд. Ин як стандарти миёнамуддат аст, 
баландтар аз ҳолати маъмулӣ аст, вале ончунон 
сарбории ҷиддии ҳуқуқӣ монанди «асоси кофӣ» 
барои додаҳои муҳтаво нест. Қарори суд ҳамчун 
қарори d номида мешавад ва бо номи Бахши 
2703(d)-и Қонун дар бораи махфияти мукотибаи 
электронӣ (ECPA) номгузорӣ карда шудааст.

Эзоҳи амалӣ
Агар далелҳои тасдиқкунанда ва мувофиқ 
барои исботи стандарти баландтари 
далелҳо барои муҳтаво кофӣ набошанд, 
додаҳои трафикро талаб кунед. Ин 
метавонад робитаи байни субъектҳоро дар 
вақти содир намудани ҷиноят нишон диҳад. 
Вақт мумкин аст беҳуда сарф карда шавад, 
агар ДКҲД барои муҳтавое ирсол карда 
шавад, ки ба стандарт ё далели мувофиқ 
ҷавобгӯ намебошад. Рӯйкарди (подход) 
тадриҷӣ ва дархости додаҳои трафик дар 
навбати аввал метавонад барои эҷоди 
стандарти ҳуқуқии зарурӣ барои додаҳои 
муҳтаво муфид бошад.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи муҳим
Таҳиякунандаи ДКҲД бояд муҳлати дархостшударо 
барои додаҳои муайяни трафикӣ (масалан, журналҳои 
фаъолият, сарлавҳаҳои почтаи электронӣ ва андозаи 
файлҳо) ҷиҳати нишон додани аҳамият ва мавод барои 
тафтишоти ҷиноятӣ асоснок намояд.

Намудҳои дастраси додаҳои трафик

Мавридҳои зерин намудҳои додаҳои трафике 
мебошанд, ки мумкин аст барои таҳия дастрас 
бошанд:

Барои таъминкунандагони интернет:
• объекти пайвастшавӣ ё манбаи пайвастшавӣ
• вақт ва санаи пайвастшавӣ
• вақт ва санаи хориҷ шудан
• методи пайвастшавӣ ба система (масалан, telnet, ftp, http)
• ҳаҷми интиқоли додаҳо (масалан, байтҳо)
• иттилоот дар бораи маршрутизатсия (IP-адреси манбаъ (IP-адрес 

источника), IP-адрес(ҳо)и нуқтаи мақсад (IP-адрес пункта 
назначения), рақам(ҳо)и портҳо, браузер, иттилооти сарлавҳаи почтаи 
электронӣ, идентификатори паём)

• сабтҳо/журналҳои пайвастшавии IP барои мақсадҳои муайянсозӣ
• иттилооте, ки ба ҳар гуна тасвир(ҳо) ё дигар ҳуҷҷатҳое дахл дорад, ки 

ба аккаунт боргузорӣ карда шудаанд, аз ҷумла сана ва вақти 
боргузорӣ ва андозаи файлҳо, вале муҳтавои ин файлҳоро дар бар 
намегирад

• ном ва дигар ҷузъиёти мушаххаскунандаи шахсоне, ки ба 
тасвир/файл/веб-саҳифаи муайян дар тӯли муддати муайяни вақт, дар 
санаи муайян дастрасӣ пайдо кардаанд

• ҳаҷми маълумот

• файлҳои журнал 
(журнальные файлы)

• билетҳо
• таърихи харид
• собиқаи пешпардохтшудаи 

тавозун (баланс)

Барои таъминкунандагони 
хидматрасонии 

веб-хостинг:

Эзоҳ дар бораи ҳуқуқҳои инсон
Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи башар/
мубориза бо терроризм таъкид намуд, ки 
ҷамъоварии додаҳои трафик метавонад 
оқибатҳои ҷиддӣ барои ҳуқуқи инсон дошта 
бошад, зеро он метавонад шахсият ва 
мавқеияти ҷуғрофии ирсолкунанда ва 
қабулкунанда ва таҷҳизотеро ифшо намояд, 
ки тавассути он коммуникатсия интиқол 
дода шудааст.a Ин намуди додаҳо на танҳо 
ҳуқуқ ба дахлнопазири ҳаёти шахсӣ, балки 
ҳамчунин озодии иттиҳодияҳоро дар назар 
дорад. Дар кишварҳое, ки он ҷо барои 
додаҳои трафик талабот оид ба додани 
ордер вуҷуд надорад, таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ҷиҳати муқаррар намудани 
сиёсати ихтиёрии худ оид ба ифшои додаҳо 
озод мебошанд ва тавассути он онҳо муайян 
мекунанд, ки оё додаҳои трафик ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқҳои хориҷӣ пешниҳод 
карда шаванд ё не. 

a Аз 30 ноябри соли 2020 мавриди амал қарор 
гирифтааст.

3.3.3 Додаҳои муҳтаво

Ҳар дастгоҳ ё ҳар аккаунте, ки аз он додаҳои 
муҳтаво зарур мебошанд, ҳамчун макони алоҳида, 
ба монанди хона, ҳисобида мешавад ва барои ҳар 
кадоми он мақоми судӣ далелҳои алоҳидаро 
истифода мебарад. Ин маънои онро дорад, ки 
асосҳои дастгирикунанда дар ДКҲД бояд барои 
ҳар аккаунт ё ҳар дастгоҳ муқаррар карда шаванд 
ва барои татбиқи ҳар стандарти ҳуқуқии зарурӣ 
бояд асоси мантиқӣ вуҷуд дошта бошад.

Эзоҳи муҳим
Додаҳо дар бораи мавқеияти ҷуғрофӣ ва тасвирҳои 
профил дар Иёлоти муттаҳида ҳамчун додаҳои муҳтаво 
ҳисобида мешаванд.

Стандарти ҳуқуқӣ

TДКҲД бояд далелҳои мушаххаси 
дастгирикунандаеро пешниҳод намояд, ки 
далелҳои (муҳтавои) ҷустуҷӯшаванда дар байни 
сабтҳои таъминкунандаи хидматрасонӣ пайдо 
карда хоҳанд шуд ва далелҳо ба ҷиноят робита 
доранд. Ин сабаби эҳтимолӣ аст. Ин ҳамон як 
стандарте мебошад, ки ба кофтукови хона ё 
корхона дар Иёлоти Муттаҳида татбиқ карда 
мешавад. ДКҲД бояд тавсифи муфассали 
мавридҳои зеринро пешниҳод намояд.
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• намуди додаҳои муҳтаво, ки бояд мусодира 
карда шаванд (масалан, коммуникатсияҳои 
почтаи электронӣ);

• сабаби он ки чаро додаҳои муҳтаво ба 
ҷинояти мавриди тафтишот робита доранд;

• танҳо он далелҳоеро (фактҳо) дохил кунед, ки 
онҳо ба далелҳои электронии зарурӣ мувофиқ 
мебошанд ва ҳамеша манбаи иттилоотро дар 
ДКҲД тасдиқ кунед;

• алоқаманд намудани аккаунт ба шахси 
гумонбар: он чизеро истифода баред, ки 
аллакай дар бораи масъала вуҷуд дорад, 
масалан, гумонбар ин аккаунти Gmail-ро бар 
асоси аккаунти шоҳид истифода мебарад ё 
дархости мустақим ба Facebook барои 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI) нишон 
медиҳад, ки шахси гумонбар ин аккаунти 
Facebook-ро бо нишонии почтаи электроние 
боз намудааст, ки додаҳои муҳтавои он 
дархост карда мешаванд;

• агар додаҳои муҳтаво ба дастгоҳе робита 
дошта бошанд, идентификатсияи дақиқи 
дастгоҳе, ки аз он далелҳои электронӣ талаб 
карда мешаванд, масалан:

 − шахси гумонбари номбурда аз iPhone 5, 
модели xxx истифода намудааст;

 − Идентификатори байналмилалии 
таҷҳизоти мобилӣ (IMEI) xxx, ки ба ... 
мувофиқ аст;

 − шумораи телефон xxx;
 − муштарии аккаунти xxxx (агар тавассути 

дархости мустақим ба даст оварда шуда 
бошад).

• Иттилооти тасдиқкунандаи боэътимодро 
тасдиқ намоед, ки бовариро дар бораи 
мавридҳои зерин тақвият медиҳанд:

 − ҷиноят содир карда шудааст; ва
 − идентификатори аккаунти мавриди ҷустуҷӯ 

(дар тӯли давраи муайяни вақт) дорои 
далелҳои ҷиноят мебошад.

• Ҷумлаҳои зеринро истифода набаред: 
«тафтишот нишон медиҳад»; «чунин ба назар 
мерасад»; вале ба таври муфассал кадом 
тафтишот? Кай? Чӣ гуна далелҳо инро тасдиқ 
мекунанд?

• Робитаи шахсро бо ҷиноят нишон диҳед: ӯ 
муаллиф аст? Кадом далелҳо инро тасдиқ 
мекунанд?

Оё далелҳо ба сабабҳои эҳтимолӣ мувофиқат 
мекунанд?

Ин аз далелҳои тасдиқкунандаи парванда ва 
таъмини алоқаи байни ҷиноят ва далелҳои 
дархостшуда вобаста аст. Баъзан далелҳои 
тасдиқкунанда барои расидан ба стандарти 
сабаби эҳтимолӣ кофӣ намебошанд. Пас, тавсия 
дода мешавад, ки дар навбати аввал ДКҲД 
барои ба даст овардани иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI) ё додаҳои трафик таҳия карда 
шавад. Рӯйкарди (подход) мазкур зарурати ба 
даст овардани муҳтаво ё қабул кардани қарорро 
таъмин менамояд, ки далелҳои кофӣ барои 
дархости муҳтаво вуҷуд надоранд.

Ба таври мисол, дар мавриди мубориза бо 
терроризм, ДКҲД барои додаҳои трафики 
(фармони d) аккаунти почтаи электронии 
муаллиф метавонад ифшо намояд, ки чанде пеш 
аз ҳамла ё пас аз он муаллиф аз аккаунти 
почтаи электронии худ барои тамос бо шахси 
дигар истифода кардааст. Ба сабаби наздикӣ ба 
ҳамла, мумкин аст сабаби эҳтимолиии кофӣ 
нишон дода шавад, ки муҳтавои 
коммуникатсияи почтаи электронӣ ба ҷиноят 
робита дорад ва аз ин рӯ мумкин аст ба судя-
магистрат ҷиҳати гирифтани ордер барои 
кофтукови/ҷустуҷӯи он коммуникатсия пешниҳод 
карда шавад.

Эзоҳи муҳим
DТаҷдид намудани ДКҲД-ро пас аз интиқоли он ба 
кишвари дархостшаванда тавассути пешниҳоди 
ДКҲД-и ислоҳшуда ё иттилооти иловагӣ ба кишвари 
дархостшаванда фаромӯш накунед. Аксари вақтҳо, 

Эзоҳи амалӣ
Танҳо далелҳоеро дохил кунед, ки онҳо 
хулосаҳоро дар бораи он тасдиқ мекунанд, ки 
додаҳои муҳтаво дорои далелҳои ҷинояти 
мавриди тафтишот мебошанд. Тавсифи 
мухтасари далелҳо дар ДКҲД бояд ба кумаки 
дархостшаванда мувофиқ бошад, на тавсифи 
мухтасари тамоми тафтишот. Саволҳои 
маъмулии мақоми марказии Иёлоти 
Муттаҳида мавридҳои зеринро дар бар 
мегиранд: «Шумо аз куҷо медонед?»; «Шумо 
ин иттилоотро кай ва чӣ гуна пайдо кардед?». 
Дар назар гирифтани саволҳои мазкур 
ҳангоми таҳияи дархост метавонад вақти 
иҷрои ДКҲД-ро сарфа намояд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

муфаттишон ДКҲД-ро ирсол намуда, иҷрои онро бидуни 
фаъолият интизор мешаванд. Ҳар кашфиёти нав дар 
тафтишот пас аз фиристодани ДКҲД метавонад ба 
иҷрои он ё расидан ба стандарти ҳуқуқии кишвари 
дархостшаванда суръат бахшад; масалан, мусоҳибаи 
ахир бо шоҳид, ки ифшо намудани иттилоот дар бораи 
шахси гумонбар кумак мекунад. Ҳар гуна далелҳои 
иловагии тасдиқкунанда, дар мавриди Иёлоти 
Муттаҳида, бояд тавассути почтаи электронӣ ба мақоми 
марказӣ, Дафтари корҳои байналмилалии Вазорати 
адлияи Иёлоти Муттаҳида ирсол карда шаванд.

Иттилооти «ҷорӣ» ё «нав» талаботи дуюм барои 
ба даст овардани додаҳои муҳтаво мебошад. Ин 
маънои онро дорад, ки ҳадди ақал баъзе 
далелҳое, ки ДКҲД ба онҳо асос ёфтааст, бояд 
нисбатан нав бошанд ё эҳтимолияти онро 
нишон диҳанд, ки далелҳои электронӣ ҳанӯз ҳам 
дар ҷойи ҷустуҷӯ қарор доранд. Судҳо дархостро 
рад мекунанд, агар иттилооти тасдиқкунандаи 
пешниҳодшуда «куҳна» бошад. Барои он ки вақт 
барои ирсол намудани ДКҲД беҳуда сарф 
нашавад, муфаттиш бояд тасдиқ намояд, ки оё 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дорои сиёсати 
соҳавӣ барои пок намудани додаҳо мебошад, 
агар аккаунт дар тӯли давраи муайяни вақт 
ғайрифаъол бошад.

Иттилооти боэътимод бояд ба андешаронӣ асос 
ёфта бошад. Мутобиқи қонунгузории Иёлоти 
Муттаҳида, ҳамаи далелҳое, ки дар мурофиаи 
судӣ истифода мешаванд, бояд боэътимод 
бошанд, яъне аз манбаи боэътимод ва 
санҷидашаванда дарёфт шуда бошанд, ки дорои 
сатҳи баланди эътимоднокӣ мебошад. 

Донистани далел аз ҷониби муфаттиш худ ба худ 
кофӣ нест ва ӯ бояд шарҳ диҳад: ман ин 
маълумотро чӣ гуна ба даст овардам?

Ҳатмӣ нест, ки иттилооти дастгирикунанда дар 
ДКҲД бояд дар шакле бошад, ки дар суд қобили 
қабул бошад. Бо вуҷуди ин, ҳолатҳо дар ДКҲД, 
ки дар маҷмӯъ баррасӣ карда мешавад, бояд 
эътимоднокии иттилоотро нишон диҳанд. Дар 
маҷмӯъ, ҳангоми қабул кардани қарор ҷиҳати 
додани ордер барои кофтуков, судя-магистрати 
Иёлоти Муттаҳида эътимоднокии итилоотро 
месанҷад, ки метавонад арзёбии манбаҳоеро 
дар бар гирад, ки мумкин аст боэътимод 
ҳисобида шаванд:

• хабаррасони (информатори) махфии полис, ки 
дар гузашта боэътимод будани ӯ муқаррар 
карда шудааст ё дар бораи рафторҳои 
ғайриқонунӣ иттилооти аввалия дорад;

• хабаррасоне, ки худашро ҳамчун субъект 
муаррифӣ мекунад;

• хабаррасоне, ки иттилооти ӯ пас аз ҳадди 
ақал қисман санҷидани полис дуруст ба назар 
мерасад;

• ҷабрдидаи ҷинояти мавриди тафтишот 
қарордошта;

• шоҳиди ҷинояти мавриди тафтишот 
қарордошта;

• дигар корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ.

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Фаронса
Террорист ду корманди полисро дар хонаи онҳо ба қатл расонид. Террорист ду аккаунти Facebook 
дошт ва онҳо бо iPhone алоқаманд буданд, ки дар ҷои ҷиноят мусодира карда шуд: як аккаунт бо 
номи худи ӯ ва аккаунти дигар бо тахаллусе, ки дар он видеои куштори ду шахсро интишор 
намуда, ҳамларо тасдиқ кардааст. Кишвари дархосткунанда барои ба даст овардани додаҳои 
муҳтаво аз ҳар ду аккаунти Facebook ДКҲД ирсол намуд. Мақоми марказии Иёлоти Муттаҳида 
изҳор дошт, ки сабаби эҳтимолӣ танҳо барои аккаунти тахаллусӣ ба сабаби интишор намудани 
видеои куштор қонеъ карда шудааст, на аккаунти шахсӣ. Аккаунти тахаллусӣ ба ҷиноят робитаи 
мустақим дошт, дар ҳоле ки аккаунти шахсӣ чунин робита бо ҷиноят надошт.
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Озодии баён, ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ ва дигар 
ҳуқуқҳои инсон

Дархост барои расонидани кумак мумкин аст рад 
карда шавад, агар рафтори/амали мавриди назар 
мутобиқи қонунҳои дохилии кишвари 
дархостшаванда ҳамчун вайронкунии ҳуқуқҳои 
инсон ҳисоб карда шавад, тавре ки аз ҷониби 
кишвари дархостшаванда эътироф карда 
шудааст. Ба таври мисол, дар робита бо 
таблиғоти онлайнӣ аз ҷониби террористон ё 
тарафдорони онҳо, мумкин аст дар байни 
муҳтавое, ки амалҳои террористиро таҳрик 
мекунад ва ин мутобиқ бо санадҳои 
байналмилалӣ бояд ҷиноят ҳисобида шавад ва 
«муҳтавои зараровар» фарқият вуҷуд дошта 
бошад, ки ба ҳар ҳол ҳамчун татбиқи ҳуқуқ ба 
озодии баён ва ҳамчунин дигар ҳуқуқҳо, аз ҷумла 
ҳуқуқ ба озодии андеша, виҷдон, дин, эътиқод ва 
ақида қонунӣ ҳисобида мешавад.

Ба таври мисол, дар нашрияи Вазорати адлияи 
Иёлоти Муттаҳида «Роҳнамои тафтишотӣ барои ба 
даст овардани далелҳои электронӣ аз Иёлоти 
Муттаҳида» ( 2012) омадааст:

«... Иёлоти Муттаҳида дархости кумакро рад 
мекунад, агар он ба изҳороти (хаттӣ, шифоҳӣ 
ё шакли дигари) шахсе дахл дошта бошад, ки 
таҳти ҳимояи Конститутсияи ИМА дар бораи 
озодии баён қарор дошта бошад (масалан, 
забони «нафратомез» маъмулан тавассути 

Конститутсия ҳимоя карда мешавад, ҳарчанд 
қобили қабул намебошад), агар далелҳо 
нишон надиҳанд, ки баёни назар аз доираи 
иҷозатдодашуда, суханронии 
муҳофизатшаванда берун мебароянд 
(масалан, забони нафратомез, ки даъват ба 
амалҳои фаврӣ ва зӯровариро дар бар 
мегирад). На ҳамаи изҳорот тавассути 
Конститутсияи ИМА ҳимоя карда мешаванд. 
Лутфан дар ин замина бо мақомоти ИМА 
машварат кунед, то муайян намоед, ки оё 
кумак дар ҳар ҳолати мушаххас пешниҳод 
карда мешавад ё не».

Ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ – ҳуқуқи дигари инсон аст, 
ки ба мубодилаи додаҳои муҳтаво дахл дорад. 
Дар робита ба ин, дар хотир доштан муҳим аст, 
ки ҳар гуна вайронкунии ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ 
бояд ба принсипҳои зарурат, мутаносиб будан ва 
ҳамчунин набудани табъиз мувофиқ бошад. Ҳар 
гуна интиқоли байналмилалии чунин иттилоот 
бояд барои ҳадафи тафтишот муҳим бошад ва 
тавре тавсиф карда шавад, то ифшо намудани 
додаҳоеро пешгирӣ намояд, ки ба таври қатъӣ 
дахлдор ё зарур намебошанд.

Бо дарназардошти он ки кишварҳои мухталиф 
аз ҳуқуқҳои асосии инсон сахт ҳимоят мекунанд, 
тавсия дода мешавад, ки ҳангоми вуҷуд 
доштани шубҳа ҳамеша бо мақоми дахлдори 
кишвари дархостшаванда оид ба рафтори 
мавриди назар машварат кунед.

Иттилоот барои баррасӣ намудани фарқияти 
байни ҷинояти вобаста ба таҳрики амалҳои 
террористӣ ва ҳуқуқ ба озодии баён ва ҳамчунин 
ҳаёти хусусӣ дар манбаҳои зерини СММ мавҷуд 
мебошад:

• Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ (UNODC), The Module on Human 

Эзоҳи амалӣ
Агар ДКҲД бо мақсади қабул намудани 
далелҳои электронии аз ҷониби полис дар 
кишвари дархосткунанда ба Иёлоти 
Муттаҳида ирсол карда шавад, вале ҳоло 
тавассути ДКҲД расман дархост карда 
мешавад, дар ин замина мулоҳизаҳо ва 
стандартҳои гуногун татбиқ карда мешаванд. 
Аз ин сабаб, муҳим аст, ки бо Дафтари корҳои 
байналмилалӣ Иёлоти Муттаҳида тамос 
гирифта шавад, то муҳокима карда шавад, ки 
дар ДКҲД чӣ мумкин аст дохил карда шавад. 
Барои маълумоти тамос ба Директорияи 
онлайнии мақомоти марказии Раёсати СММ 
оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ 
муроҷиат кунед (ниг. Замимаи XI).

Эзоҳи амалӣ
Давлатҳои дархосткунанда бояд бо Дафтари 
корҳои байналмилалии Вазорати адлияи 
Иёлоти Муттаҳида бо рақами 202-514-0000 
тамос гиранд, агар онҳо мехоҳанд маълумоти 
тамос бо Мақоми марказии прокурори дастаи 
мубориза бо ҷинояти киберии ИМА-ро барои 
баррасии ҳар гуна масъалаҳо, аз ҷумла 
озодии сухан ба даст оранд.
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41/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.3 ДКҲД-И ИЁЛОТИ МУТТАҲИДА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Rights and Criminal Justice Responses to 
Terrorism of the Counter Terrorism Legal 
Training Curriculum , 2014, Бахши 2.3

• Дафтари комиссари олӣ барои ҳуқуқи башар 
(СММ), “Human Rights, Terrorism and 
Counter-terrorism” , Бюллетени 
иттилоотии №32, 2008, Боби III, Бахши H ва J

• Гурӯҳи кории СММ оид ба мубориза бо 
терроризм “Guidance to States on Human 
Rights-Compliant Responses to the Threat 
Posed by Foreign Fighters” , бобҳои VII ва X

• Ҳисоботи Гузоришгари махсус оид ба 
пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва 
озодиҳои асосӣ дар контексти мубориза бо 
терроризм, марти соли 2019

• Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои интихобшуда дар мавзӯи 
ҳуқуқи инсон ва мубориза бо терроризм, ки 
аз махзани иттилоотии Дафтари комиссари 
олии СММ оид ба ҳуқуқи башар – Шохиси 
ҷаҳонии ҳуқуқи башар гирифта шудаанд (дар 
моҳи декабри соли 2020) 33

• Масъулияти корпоративӣ барои риояи 
ҳуқуқҳои инсон.34

Ҳамчунин, масъалаҳои зерини муҳим оид ба 
ҳуқуқҳои инсонро баррасӣ намоед:

33 https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ab5438f5-756f-4f52-ad77-3ec58d904d98
34 www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_en.pdf

• Dаърифҳои мухталифи терроризм ва хавфҳои 
таърифҳои норавшан ё аз ҳад зиёд васеъ дар 
қонунгузорӣ, ки боиси истифодаи худсарона 
ё ҳатто беасоси қонунҳои зиддитеррористӣ 
нисбат ба одамоне, ки ақидаҳои мухталифро 
бо роҳи осоишта баён мекунанд, ҳомиёни 
ҳуқуқи инсон, фаъолони мухолифин ё 
рӯзноманигорон мешаванд.

• Принсипҳои муҳофизати додаҳо (ҷамъоварӣ 
ва коркарди одилона ва қонунии додаҳои 
шахсӣ, мушаххасоти соҳаи корбурд, назорати 
дастрасӣ, муҳофизат аз дастрасии беиҷозат, 
муҳлати маҳдуди захирасозӣ ва ғайра).

• Хавфҳои забон як кардан дар вайронкунии 
ҳуқуқҳои инсон тавассути мубодилаи 
иттилоот/далелҳо бо дигар кишварҳое, ки он 
ҷо ин иттилоот/далелҳо мумкин аст бар 
хилофи стандартҳои ҳуқуқи инсон истифода 
шаванд.

Навъҳои дастрасии додаҳои муҳтаво

Намудҳои додаҳои муҳтаво ки барои таҳия/
истеҳсол зарур мебошанд, инҳоянд: ҳар муҳтавои 
мактубҳо/паёмҳои электронӣ, ки дар аккаунти 
почтаи электронии корбар вуҷуд доранд, аз 
ҷумла IP-адреси компютере, ки тавассути он 
мактуб/паём ирсол карда шудааст:

• Ҳар гуна замимаҳо, аксҳо, видеоҳо ва 
сабтҳои аудиоӣ

• Рӯйхати тамосҳо (контакт)
• Ҳар гуна лоиҳаи/пешнависи мактубҳои 

электронӣ ё нашрҳо (постҳо) дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ

• Ҳар гуна мактубҳои электронии 
поккардашудаи дастрас ё нашрҳо дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ

• Дампи почтаи электронӣ (mailbox dump)
• Дампи захирасозии онлайни додаҳо 

(додаҳои аз ҷониби корбар ҳосилшаванда)

• Дампи саҳифа (page dump)
• Журнали паёмҳо/захирасозӣ/нусхаҳои 

захирашуда (backup)
• Муҳтавоҳои (содержание) сервер
• Ҳар гуна нусхаҳои захирашуда
• Ҳар гуна сабтҳо ва далелҳои дигари вобаста 

ба аккаунт ё сервери дархостшуда, 
масалан, мукотибот ва дигар сабтҳои тамос 
аз ҷониби ҳар шахси воқеӣ ё шахси ҳуқуқӣ 
дар бораи аккаунт ё сервер

• Додаҳои геолокатсия

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ab5438f5-756f-4f52-ad77-3ec58d904d98
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_en.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.3.4  Ҷамъоварии додаҳои трафик дар 
вақти воқеӣ

Эзоҳи муҳим
Методи мазкур мумкин аст ҳам вақти бештарро гирад 
ва ҳам гарон бошад. Давлатҳои дархосткунанда бояд ба 
он диққати махсус диҳанд, ки оё маводи дархостшуда 
мумкин аст бо шакли дигари кумак ба даст оварда 
шавад ва оё ин ҷамъоварии додаҳои трафик дар вақти 
воқеӣ барои тафтишоти феълӣ воқеан зарур аст ё не.

Стандарти ҳуқуқӣ

Ҷамъоварии додаҳои трафик дар вақти воқеӣ ба 
дарёфти иттилоот дар бораи маршрутизатсия 
дахл дорад (масалан, додаҳои муайянкунандаи 
он ки чӣ касе паёми электрониро ирсол кардааст 
ё ба таъминкунандаи хидматрасонӣ пайваст 
мешавад), дар ҳоле ки коммуникатсия/алоқа 
ҳанӯз ҳам тавассути IP-адреси воридшавӣ, ки ба 
макони мақсад меравад, эҷод карда мешавад.

Эзоҳи муҳим
Ин иттилоот муҳтавои мактуби электронӣ, ҳар гуна 
замимаҳое, ки онро ҳамроҳӣ мекунанд ё сатри 
мавзӯъро дар бар намегирад.

Дар Иёлоти Муттаҳида, истилоҳи «Pen Register» 
(регистратори худкори суҳбатҳои телефонӣ 
– автоматический регистратор телефонных 
переговоров) ва истилоҳоти «гӯш ва пайгирӣ 
кардан» (перехват и слежения) мумкин аст ба 
ҷойи якдигар барои тавсифи ҷамъоварии 
додаҳои трафик дар вақти воқеӣ дар 
қонунгузории Иёлоти Муттаҳида  истифода 
шаванд.

Барои гирифтани додаҳои трафик дар вақти 
воқеӣ, ДКҲД бояд далелҳои мушаххасро нишон 
диҳад, ки чӣ гуна сабтҳо ё дигар иттилооти 
дархостшаванда ба тафтишоти ҷиноятӣ 
алоқаманд мебошанд. Ба ибораи дигар, шарҳ 
диҳед, ки чӣ гуна иттилооти дархостшаванда ба 
тафтишоте робита дорад, ки барои он ҷустуҷӯ 
карда мешавад. Пас аз он ки суд қарори худро 
мебарорад, мақоми ҳифзи ҳуқуқи Иёлоти 
Муттаҳида метавонанд ин иттилоотро дар вақти 
воқеӣ то 60 рӯз ҷамъоварӣ кунад ва дар сурати 
зарурат ин дархостро барои 60 рӯзи дигар тамдид 
намояд (ва онро суд тасдиқ мекунад).

Эзоҳи муҳим
Амалияи ҳуқуқии Иёлоти Муттаҳида ҷамъоварии 
перспективии (ояндаи) муҳтаворо дар вақти воқеӣ 
танҳо аз номи ҳукуматҳои хориҷӣ манъ мекунад. Бо 
вуҷуди ин, ду истисно аз ин қоида вуҷуд доранд. Агар 
тафтишоти параллелӣ ё муштарак аз ҷониби мақоми 

ҳифзи ҳуқуқи Иёлоти Муттаҳида гузаронида шавад, ба 
мақомоти Иёлоти Муттаҳида иҷозат дода мешавад, ки 
додаҳоро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ мубодила 
кунанд. Муҳтаво дар вақти воқеӣ ҳамчунин барои 
кишварҳои дорои Созишномаи дуҷониба вобаста ба 
қонуни CLOUD бо Иёлоти Муттаҳида дастрас мебошад.
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43/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.4 МИҚЁСИ САНАҲО

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.4 МИҚЁСИ САНАҲО
Агар ДКҲД барои додаҳои муҳтаво пешниҳод 
карда шавад, фосилаи санаҳо дар ДКҲД бояд бо 
стандарти ҳуқуқӣ (масалан, сабаби эҳтимолӣ дар 
Иёлоти Муттаҳида) барои тамоми давра мувофиқ 
бошад. ДКҲД бояд нишон диҳад, ки асосҳои 
мантиқие вуҷуд доранд, ки шахси гумонбар ё 
айбдоршаванда ҷиноят содир кардааст ва 
ҳамчунин маводи дархостшаванда аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ далели содир 
намудани ҷиноятро дорад ё аккаунти почтаи 
электронӣ, барнома (приложение) барои 
мубодилаи паёмҳо, аккаунти шабакаи иҷтимоӣ ё 
вебсайт барои содир намудани ҷиноят дар тӯли 
давраи муайяни вақт истифода шудааст.

Эзоҳи муҳим
Дархост бояд мушаххас бошад. Барои 
дархостҳое, ки ҷиҳати расонидани кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба (ДКҲД) ба Иёлоти 
Муттаҳидапешниҳод карда мешаванд, агар 
давраи бисёр тӯлонӣ пеш аз содир намудани 
ҷиноят ва ё пас аз он дархост карда шавад, 
сабаби эҳтимолии ба даст овардани доираи 
васеи далелҳои электронӣ мумкин аст дигар 
вуҷуд надошта бошад. Аксари вақтҳо, ДКҲД-ҳое, 
ки ба Иёлоти Муттаҳида ирсол мешаванд, қонеъ 
карда намешаванд, зеро давраи дархости 
далелҳои электронӣ бисёр васеъ аст. Ба таври 
идеалӣ, сабаби эҳтимолӣ бояд барои ҳар давраи 
дархостшаванда, аз ҷумла барои ҷиноятҳое, ки 
ҳангоми интиқоли ДКҲД идома доранд, санҷида 
шавад. Ба таври мисол: барои ҷинояте, ки дар 
моҳи ноябри соли 2020 содир шуда буд, оё 
додаҳои муҳтавои аккаунти Facebook як сол пеш 
аз содир намудани ҷиноят, яъне барои соли 2019 
воқеан зарур мебошанд? Ва агар ин тавр бошад, 
чаро ва чӣ гуна бояд нишон дод, ки ин муҳтаво 
далели ҷинояти пас аз як сол содиршуда буда 
метавонад?

Дар бораи муҳлатҳо барои идентификаторҳои 
аккаунт дар Иёлоти Муттаҳида мулоҳизаҳои 
махсус вуҷуд доранд, ки танҳо бо мақсади 
фаъолиятҳои ҷиноятӣ эҷод карда шудаанд. Агар 
тафтишот инро муқаррар карда тавонад, пас 
ҷиҳати муайян кардани муҳлат барои аккаунт 
зарурат вуҷуд надорад, танҳо муҳлати умумии 
амали ҷиноятӣ лозим аст.

Бо вуҷуди ин, барои ба даст овардани ҳамаи 
муҳтавоҳои аккаунт бояд сабаби эҳтимолӣ 
муайян карда шавад, ки аккаунт танҳо бо 

мақсади фаъолияти ҷиноятӣ эҷод (ё истифода) 
шудааст. Пешниҳод намудани санаҳо ва 
мисолҳои мушаххас дар бораи чӣ гуна ва кай 
истифода шудани аккаунт барои анҷоми 
фаъолияти ҷиноятӣ ҳанӯз ҳам ҷиҳати муайян 
кардани сабаби эҳтимолӣ зарур аст, ҳатто агар 
аккаунт танҳо бо мақсади фаъолияти ҷиноятӣ 
эҷод шуда бошад.

Эзоҳи амалӣ
Ҳамеша санаҳои пурра ва возеҳро дар ДКҲД 
нишон диҳед, мисол, 2 июни соли 2021 ба 
ҷойи 2/6/2021, ки ин дар Иёлоти Муттаҳида 
маънои 6 феврали соли 2021-ро дорад. 
Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки аккаунти 
мавриди ҳадаф дар саросари ДКҲД дуруст ва 
пайдарпай навишта шудааст.
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3.5 ДАРХОСТИ КУМАК
Таҳиякунандаи ДКҲД дар ин бахш далелҳои 
мушаххаси захирашудаи электронӣ ва кумаки 
дархостшавандаро барои ҳар аккаунт ба таври 
муфассал шарҳ медиҳад, масалан, қарори 
мувофиқи суд ё ордер барои водор намудани 
таъминкунандаи хидматрасонӣ ҷиҳати ифшо 
кардани иттилооти асосии муштарӣ (BSI), 
додаҳои трафик ё додаҳои муҳтаво.

Бисёр муҳим аст, ки ин бандҳо (параграфҳо) 
равшану возеҳ бошанд. Сабаби ҳар дархост бояд 
бо хондани тавсифи мухтасари далелҳо возеҳ 
бошад (яъне робита бояд муайян карда шуда 
бошад) ва ҳар дархост бояд барои осонии 
истифода рақамгузорӣ карда шавад.

Барои таъмини ҳар гуна қарори мақомоти ҳуқуқӣ 
оид ба истеҳсол, нишонии таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ҳамчунин бояд дар ин бахши ДКҲД 
дохил карда шавад.

Iзоҳи муҳим
Ҳангоми дархости далелҳои электронӣ, ҳамеша 
идентификатори мушаххаси аккаунт [масалан, 
Akan007@icloud.com] ё IP-адрес [масалан, 
IP-адрес 80.42.104.81] ва ё муайянкунандаи 
яксони ҷои захира (URL) барои веб-саҳифа 
[масалан, https://mega.co.nz/ 
#!zHYESCxY!ulXdNJK... zkLgJDF_1fKK8sf] ё номи 
корбар, инчунин сана, вақт ва минтақаи вақти 
мувофиқро нишон диҳед.

Эзоҳи амалӣ
Агар муҳтавои сервер талаб карда шавад, 
тасвири криминалистӣ мумкин аст дархост 
карда шавад. Ин нусхаи дақиқи тамоми 
сервер хоҳад буд ва ДКҲД бояд истинод 
(ссылка) ба IP-адрес, номи домейн ва 
соҳиби серверро дар бар гирад.

Эзоҳи амалӣ
Ин шомили хусусияти нигоҳдорӣ низ 
мебошад ва дар ҳар қарору фармон низ 
ворид карда мешавад. Ҳаммзамон ин 
кафолат медиҳад, ки далелҳои электронии 
нгоҳдошташуда зуд аз ҷониби 
таъминкунандаи хидматрасонӣ тавассути 
қарор ё ордер пайдо карда шавад.

Ҳамчунин, дархости додаҳои таърихии 
трафикӣ (аз ҷумла додаҳои NetFlow) 
баррасӣ карда шавад, агар дар иҷрои ДКҲД 
барои ҷамъоварии додаҳои трафик дар 
вақти воқеӣ таъхир вуҷуд дошта бошад.
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3.6 ИСТИФОДАИ ДАЛЕЛҲОИ БАДАСТОМАДА
Кишвари дархостшаванда бояд ба шартҳои ҳар 
гуна қарордод дар бораи кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба (КҲДT) оид ба истифода аз далелҳои 
электронии бадастомада муроҷиат кунад ва 
ҳамаи шартҳои кишвари дархостшавандаро 
татбиқ намояд. Ҳангоми таҳияи ДКҲД тавсия 
дода мешавад, ки ҳадафҳои дархости кумак ба 
таври возеҳ баён карда шуда, ҳамаи мақсадҳои 
ба таври оқилона пешбинишаванда фаро 
гирифта шаванд. Банди зерин, ки ба шароити 
парванда мутобиқ карда шудааст, бояд ба бахши 
мазкур дохил карда шавад:

Агар шумо тартиби дигареро нишон надиҳед, 
ҳар гуна далели бадастомада мутобиқи 
дархости мазкур мумкин аст дар ҳар таъқиби 
ҷиноятӣ ва мурофиаҳои иловагии вобаста ба 
он (аз ҷумла мурофиаҳои судӣ, мусодира ва 
гӯшкунии судӣ оид ба иҷрои маҷбурӣ) 
истифода шавад, ки пурра ё қисман аз 
тафтишот/таъқиби судии зикршуда 
бармеоянд ё ба субъектҳои дар боло 
номбаршуда ё ба шахсони дигар робита 
доранд, ки метавонанд ба субъекти ин 
тафтишот/таъқибӣ судӣ табдил шаванд.

Агар далелҳои электрониро ба даст оварда, 
кишвари дархосткунанда мехоҳад онро барои 
мақсади иловагӣ истифода намояд, ғайр аз 
ҳадафе, ки дар ДКҲД-и ибтидоӣ зикр карда 
шудааст, пас мумкин аст барои он ба даст 
овардани розигии кишвари дархостшаванда 
лозим бошад. Ба таври мисол, истифода намудан 
дар мурофиаи судии шахси айбдоршавандае, ки 
номи ӯ дар ДКҲД зикр карда нашудааст ё барои 
ҷиноятҳои иловагии субъектҳои маълум. Дарёфт 
накардани розигӣ ё иҷро накардани шартҳои 
қарордод дар бораи кумаки ҳуқуқии дуҷониба, 
метавонад боиси қобили қабул набудани 
далелҳои электронӣ дар кишвари 
дархосткунанда шавад. Ҳар гуна кӯшиши 
истифодаи далелҳои электронии бадастомада 
барои мақсади дигар бидуни розигии кишвари 
дархостшаванда ҳамчунин метавонад 
ҳамкориҳои ояндаи кишварҳои дархосткунанда 
ва дархостшавандаро зери хатар гузорад.

Эзоҳи муҳим
Ҳадафи возеҳи ҳар гуна муқаррароти махсус пешгирӣ 
кардани ҷониби дахлдор аз гирифтани кумак ва ҳар 
гуна маҳдудияте мебошад, ки дар ҳолати баръакс имкон 
дошт чунин маҳдудият гузошта шавад, масалан аз 
тариқи ифшо кардани ҳуқуқвайронкунии ғайрисиёсӣ, 

ки мумкин аст маводи бадастомада барои таъқиби судӣ 
ҷиҳати ҳуқуқвайронкунии сиёсӣ истифода шавад.

Дархост барои ба даст овардани розигӣ ҷиҳати 
истифодаи маводе, ки аллакай дар ихтиёри 
кишвари дархосткунанда мебошад, мумкин аст 
бо ҳар гуна воситаҳои қобили қабул барои 
кишвари дархостшаванда, аз ҷумла почтаи 
электронӣ ва телефон анҷом дода шавад. Сабти 
хаттии дархост ва розигӣ бояд нигоҳ дошта 
шавад. ДКҲД барои мақсади мазкур зарур нест.

Барои дақиқ кардани он ки бо далелҳои 
электронӣ пас аз ба охир расидани таъқиби судӣ 
чӣ мешавад, тавсия дода мешавад, ки ба ДКҲД 
банди зерин дохил карда шавад:

«Агар ба таври дигар иттилоъ дода нашуда 
бошад, мо мефаҳмем, ки шумо барои нигоҳ 
доштани далелҳои бадастомада пас аз ба 
охир расидани мурофиаи судӣ зид 
намебошед».
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3.7  ШАКЛИ ДИЛХОҲИ 
(ДАРХОСТШАВАНДАИ) ДАЛЕЛҲО

Дохил намудани иттилооти зерин «шакли кумаки 
дархостшаванда ва дилхоҳи (ё зарурии) далелҳо» 
таҷрибаи хуб аст, зеро ин аксари вақтҳо бахши 
аввали дархост мебошад, ки мақоми марказӣ ё 
мақоми салоҳиятдори кишвари дархостшаванда 
ба он назар мекунад. Агар «шакли дилхоҳи (ё 
зарурии) далелҳо» дар ҳамон як бахш монанди 
«кумаки дархостшаванда» номбар карда нашуда 
бошад, он гоҳ талабот мумкин аст нодида 
гирифта шаванд.

Мақомоти салоҳиятдори иҷрокунанда маъмулан 
барои расонидани кумак дар формати 
дархостшуда ҳар кори аз дасташон меомадаро 
анҷом медиҳанд. Тавсифи ҳар гуна 
сертификатсия ё шакли дигаре, ки дар он 
далелҳо бояд бо риояи қонунҳои кишвари 
дархосткунанда таҳия карда шаванд ва ба ДКҲД 
замима намудани қолаб (шаблон) ё намуна (дар 
формати «пуркунии варақа») барои ин 
сертификатсия ё варақа, аз ҷумла гувоҳии 
шоҳидон, ки бояд аз ҷониби таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ё шахси мансабдори дахлдори 
кишвари дархостшаванда пур карда шавад, 
таҷрибаи хуб мебошад. Намунаҳои саволҳое, ки 
бояд дар ин намуди тавзеҳот ҷавоб дода шаванд, 
мавридҳои зеринро дар бар мегиранд:

• Кадом иттилоот бояд дар изҳорот/
сертификатсияи таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дохил карда шаванд? Масалан, 
номи пурра, соли таваллуд, нишонии ҷойи кор 
ва вазифаи расмии шахси имзокунанда?

• Оё нусхаҳои аслӣ талаб карда мешаванд?

• Оё мумкин аст изҳорот/сертификатсияи 
таъминкунандаи хидматрасонӣ ба таври 
электронӣ пур карда шавад? Агар ҳа, кадом 
имзоҳои рақамӣ қобили қабул мебошанд?

• Оё он бояд ба таври нотариалӣ тасдиқ карда 
шавад?

Баъзе қарордодҳои байналмилалӣ оид ба КҲД аз 
мақоми салоҳиятдор иҷро намудани ДКҲД-ро дар 
тартиби дархостшуда талаб мекунанд, ба шарте 
ки ин кор бо қонунгузории кишвари 
дархостшаванда мухолиф набошад.

3.8  МАХФИЯТ
Оё қарори суд дар кишвари дархостшаванда 
барои мавридҳои зерин талаб карда мешавад:

1.  Нигоҳ доштани махфияти муҳтавои ДКҲД, 
зеро он дорои иттилооти ҳассос мебошад. 
Мисол, дархост ба тафтишоти махфӣ робита 
дорад. Ниг. OSCE Human rights in Counter-
Terrorism Investigations Manual , 
(Дастурамали САҲА оид ба ҳуқуқи инсон дар 
тафтишоти зиддитеррористӣ), Қисми 1, 
Додаҳои иктишофӣ, методҳои фаъоли 
тафтишот ва маҳоратҳои махсуси тафтишот.

2.  Пешгирии ифшои мукотиботи байни 
кишварҳои дархосткунанда ва 
дархостшаванда, ки итилооти ҳассосро 
баррасӣ мекунанд.

3.  Пешгирии ифшои далелҳои электронии 
истеҳсолшуда.

4.  Пешгирии огоҳсозии корбар дар бораи 
дархост барои далелҳои электронӣ.

Агар қарори суд талаб карда шавад, таҳиякунандаи 
ДКҲД бояд стандарти ҳуқуқии талабшавандаро дар 
кишвари дархостшаванда муайян намояд. Ба таври 
мисол, оё дархост ба далелҳои тасдиқкунандаи 
эҳтимолияти нобуд кардани далелҳо, фирори 
субъектҳо ё дахолат ба шоҳидон асос ёфтааст. Агар 
субъекти ДКҲД донад, ки ӯ мавриди тафтишот 
қарор дорад, асоси мантиқӣ барои ба даст 
овардани қарори суд дар кишвари дархостшаванда 
ҷиҳати огоҳ накардани вай аз ҷониби 
таъминкунандаи хидматрасонӣ вуҷуд надорад.

Эзоҳи муҳим
Агар дар қарордод дар бораи кумаки ҳуқуқии 
дуҷонибаи байни кишвари дархосткунанда ва 
кишвари дархостшаванда муқаррарот дар бораи 
махфият мавҷуд бошад, ба муқаррароти 
мушаххас ва ҳар гуна асосҳои дастгирикунандае 
муроҷиат намоед, ки барои дохил кардан ба 
ДКҲД зарур мебошанд.

Дар баъзе кишварҳо, мақомоти судӣ мумкин аст 
барои иттилоъ додан ба шахси зарардида 
уҳдадор бошанд, пас аз он ки тадбирҳои 
дахолаткунанда нисбат ба он шахс анҷом дода 
шуданд. Дар чунин ҳолатҳо, кишвари 
дархосткунанда бояд ин масъаларо дар ДКҲД 
баррасӣ намояд ва муайян кунад, ки оё махфият 
барои муҳофизати манбаҳои ҳассос ё иктишофӣ 
талаб карда мешавад ё не.

https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf
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47/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.8 МАХФИЯТ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар бештари кишварҳои дархосткунанда возеҳ 
ба назар мерасад, ки кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
махфӣ аст ва амалҳои тафтишотӣ ё дархостҳо 
махфӣ боқӣ хоҳанд монд. Дар кишварҳои 
дархостшаванда, ки он ҷо шаффофият ҳамчун 
қоида ҳисобида мешавад, чунин нест. На танҳо 
аксарияти таъминкунандагони (провайдерҳои) 
хидматрасонӣ ҳамчун сиёсати соҳавӣ корбарони 
худро огоҳ месозанд, вақте ки баъзе мақомот 
дидани додаҳои онҳоро дар Иёлоти Муттаҳида 
дархост менамоянд, балки ҳамчунин судяҳо ба 
гузоштани уҳдадориҳо барои ифшо накардани 
додаҳо, ки «қарорҳои суд ё ҳукумат дар бораи 
фош накардани ягон ҳодиса» ё «қарорҳои 
фошнасозӣ» номида мешаванд, хоҳиш надоранд.

Ҳамин тавр, ифшо накардани дархост бояд дар 
ДКҲД ба Иёлоти Муттаҳида бо асоси мантиқии 
қавӣ (ё «далели хуб») дархост карда шавад, 
масалан, ин ифшосозӣ метавонад ба мавридҳои 
зерин оварда расонад:

Endangering the life or physical safety of  
an individual

• хатар ба ҳаёт ё бехатарии физикии шахс;

• фирор аз таъқиби судӣ;

• нобудсозӣ ё қалбакисозии далелҳо;

• тарсонидани шоҳидони эҳтимолӣ;

• ба таври дигар расонидани зарари ҷиддӣ ба 
тафтишот ё беасос ба таъхир гузоштани 
мурофиаи судӣ.

IАгар шахси гумонбар донад, ки ӯ мавриди тафтишот 
қарор дорад, доштани асосҳои қавӣ барои махфият 
ва шарҳи мушаххаси он душвор аст, ки чаро ин 
сабабҳо ҳанӯз ҳам қобили татбиқ мебошанд.

Дар Иёлоти Муттаҳида, дархостҳо ҳамчунин 
мумкин аст тавассути истифода аз фармони 
«муҳрзанӣ» махфӣ нигоҳ дошта шаванд. Вақте ки 
судя-магистрат барои истеҳсоли/таҳияи 
далелҳои электронӣ қарор қабул мекунад, вай 
ҳамчунин метавонад амр диҳад, ки ин масъала 
«муҳр карда шавад». Ин маънои онро дорад, ки 
ҳамаи ҳуҷҷатҳои судии вобаста ба ин масъала (аз 
ҷумла иттилоот дар бораи ДКҲД) барои оммаи 
мардум дастрас намебошанд.

Ҳамеша мебояд иттилоот дар бораи зарурати 
махфият (яъне қарор барои ифшо накардан ва/ё 
муҳр гузоштан) дар ДКҲД ба Иёлоти Муттаҳида 
дохил карда шавад, то саволе ба вуҷуд наояд, ки 
тавонад иҷрои ДКҲД-ро ба таъхир андозад.

Эзоҳи муҳим
Барои дархостҳо ҷиҳати расонидани кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба (ДКҲД), ки ба Иёлоти 
муттаҳида пешниҳод карда мешаванд:
1.  Бидуни NDO, корбар мумкин аст аз ҷониби 

таъминкунандаи хидматрасонӣ дар бораи раванди 
ҳуқуқӣ/судӣ огоҳ карда шавад, яъне он моҳиятан 
метавонад ба корбарон хабар диҳад, ки онҳо 
мавриди тафтишот қарор доранд.

2.  Агар қарор дар бораи муҳр гузоштан мавҷуд 
набошад, ин маънои онро дорад, ки ҲАР КАС 
метавонад ба тамоми раванди мурофиаи судӣ 
дастрасӣ дошта бошад, ки далелҳои парвандаро 
дар бар мегирад. Барои дидани ин ҳуҷҷатҳо ба суд 
муроҷиат кардан лозим нест. Онҳо ба осонӣ аз 
тариқи онлайн дастрас мебошанд. Ин метавонад 
маънои онро дошта бошад, ки воситаҳои ахбори 
омма ба ҳуҷҷатҳо аз тариқи онлайн дастрасӣ 
пайдо намуда, дубора онҳоро нашр мекунанд.

3.  Муҳр гузоштан мумкин аст бидуни NDO ба даст 
оварда шавад, вале на баръакс.

Эзоҳи амалӣ
Муҳр гузоштан дар Иёлоти Муттаҳида 
мумкин аст бо чанд сабаб анҷом дода 
шавад, аз ҷумла барои пешгирӣ аз халал 
расонидан ба тафтишоти ҷорӣ ё ифшосозии 
додаҳои шахсии шоҳид ё ҷабрдида. Муҳри 
ҳуҷҷатҳо мумкин аст бардошта шавад, 
масалан, пас аз ҳабси шахси номбурда.
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48/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.9 ИНТИҚОЛИ ДАЛЕЛҲОИ ДАРХОСТШУДА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.9  ИНТИҚОЛИ ДАЛЕЛҲОИ 
ДАРХОСТШУДА

Ин маъмулан тавассути мақоми марказии 
кишвари дархостшаванда сурат мегирад. Агар 
ҳуҷҷатҳо ҳассос бошанд, бояд тарзи расонидани 
(таҳвили) далелҳо дархост карда шавад, ки 
ҳангоми қабул намудани онҳо имзо карданро 
талаб мекунад. Дар мавридҳои муносиб, дар 
ДКҲД бояд дархост карда шавад, ки далелҳои 
электронӣ аз ҷониби кишвари дархостшаванда 
барои муҳофизати онҳо аломатгузорӣ карда 
шаванд ё тавассути ҳомили (носитель) 
рамзгузоришуда ирсол карда шаванд. Дар ҳамаи 
ҳолатҳо, дар ДКҲД дархост намоед, ки кишвари 
дархостшаванда ҳангоми фиристодани дархости 
иҷрошуда ба мақоми марказии кишвари 
дархосткунанда мактуби электронӣ ирсол 
намояд.

Мисол:

«Вақте ки шумо далелҳои дархостшударо 
ирсол менамоед, лутфан ба нишонии 
firstname.surname@gov барои тасдиқ 
намудани фиристодани далелҳо мактуби 
электронӣ ирсол кунед. Ин ба ман имкон 
медиҳад, ки ҷавоби шуморо дархост намоям, 
агар он дар тӯли чанд рӯз дарёфт карда 
нашавад».

3.10  ҚОНУНҲОИ МУРОФИАВИИ 
ДУҶОНИБАИ КИШВАРҲОИ 
ДАРХОСТКУНАНДА ВА 
ДАРХОСТШАВАНДА

Баъзе аз кишварҳои дархостшаванда танҳо 
КҲД-ро пешниҳод менамоянд, агар кишвари 
дархосткунанда метавонад мутобиқи 
қонунгузории дохилии худ кумакҳои 
дархостшавандаро мустақилона иҷро намояд. 
Дар ин ҳолат, ДКҲД бояд кафолати мувофиқро 
дар ин замина дар бар гирад. Агар кишвари 
дархосткунанда ин кафолатро дода натавонад, 
муҳим аст, ки он кишвар бо мақоми марказии 
кишвари дархостшаванда тамос гиранд, то аниқ 
намояд, ки оё дархост ҳанӯз ҳам иҷро шуда 
метавонад. Ин бояд ба тартиби афзалиятдор пеш 
аз ирсол намудани ДКҲД анҷом дода шавад, то 
ки вақт ва кӯшишҳо дар ҳар ду кишвар беҳуда 
сарф карда нашаванд.

Бисёр муҳим аст, ки ДКҲД ба қарордодҳое асос 
ёбад, ки дар онҳо муқаррароти махсус дар бораи 
ба даст овардани далелҳои электронӣ аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ вуҷуд 
надоранд, масалан, ҳамаи конвенсияҳои СММ, 
инчунин ҳамаи созишномаҳои минтақавӣ ва 
зерминтақавӣ дар бораи КҲД оид ба масъалаҳои 
ҷиноятӣ. Кишварҳои дархосткунанда бояд дар 
ДКҲД тасдиқ намоянд, ки онҳо қонунгузории 
муштарак доранд ва он ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар кишвари онҳо имкон 
медиҳанд, ки барои истеҳсол/таҳия намудани 
далелҳои электронӣ маҷбур карда шаванд.
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49/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.11 МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.11 МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС
Маълумоти пурра барои тамос бо таҳиякунандаи 
ДКҲД ва муфаттишоне, ки кишвари 
дархостшаванда барои ҳалли ҳар гуна масъалаҳо 
би онҳо тамос мегирад, бояд дар ДКҲД дохил 
карда шаванд, агар ягон мушкил ба вуҷуд ояд ё 
иттилооти иловагии дастгирикунанда барои 
иҷрои ДКҲД талаб карда шавад. Маълумот барои 
тамос бояд нишониҳои почта, рақамҳои 
телефонии шахсӣ ва нишониҳои почтаи 
электронӣ ва дар сурати зарурат ҷузъиёти 
забонҳои мавриди истифодаро дар бар гирад.

35 Илтимос дар хотир гиред, ки дар қаламрави баъзе адвокат аз марказии мақоми ҳокимияти метавонад асарҳои ДКҲД.

3.12 ТАРҶУМА
Пас аз ба охир расидани ДКҲД, мумкин аст 
тарҷумаи он ба забони расмӣ ё яке аз забонҳои 
расмии кишвари дархостшаванда зарур бошад. 
Дар Директорияи онлайнии мақомоти марказии 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ иттилоот дар бораи талаботи забони 
ДКҲД-и кишварҳои гуногуни дархостшаванда 
вуҷуд дорад (ниг. Замимаи XI). Танҳо тарҷумонҳои 
боихтисоси муносиб бояд истифода шаванд. Агар 
тарҷумаи ДКҲД хуб набошад, он метавонад боиси 
мушкилот дар иҷрои он шавад. Беҳтар аст, ки 
ДКҲД ё дар шакли тарҷумашуда ирсол карда 
шавад ва ё аз кишвари дархостшаванда тасдиқи 
пешакӣ ба даст оварда шавад, ки дархости 
пешниҳодшаванда мумкин аст пурра иҷро карда 
шавад, агар он ба забони кишвари 
дархосткунанда фиристода шавад.

Таҳлили мисолҳои зерин аз корҳои амалӣ дар 
бораи ДКҲД ба принсипҳои таҳияи дархост дахл 
дорад, ки дар боло баён карда шудаанд. Дар 
ҳуҷҷати аввали поён дархости мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ барои ДКҲД ҷиҳати ба даст овардани 
далелҳои электроние баён карда шудааст, ки 
бояд таҳия ва ба кишвари дархостшаванда 
интиқол дода шавад, дар ин ҳолат ба Иёлоти 
Муттаҳида ДКҲД, ки пас аз он таҳия ва ба Иёлоти 
Муттаҳида интиқол дода мешавад, бо шарҳҳо дар 
бораи таҷрибаи хуби таҳия намудани дархост 
ҳамроҳӣ карда мешавад.35

Эзоҳи амалӣ
Муҳим аст, ки таҳиякунандаи дархост ё 
мақоми марказӣ пешрафти иҷрои ДКҲД-ро 
назорат кунанд, то боварӣ ҳосил намоянд, 
ки ҳамаи иттилооти зарурӣ ҷиҳати иҷрои 
дархост ва риояи муҳлатҳо вуҷуд доранд.

Эзоҳи амалӣ
Ҳамеша тарҷумаро тафтиш кунед. Хато 
навиштани «o» ҳамчун сифр ё «l» ҳамчун як 
метавонад ба натиҷаҳои ДКҲД таъсир 
расонад, махсусан агар идентификатори 
нодурусти аккаунт нишон дода шуда бошад.

continued
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50/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.13 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ВАРАҚАИ ДАРХОСТИ ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА (ДКҲД)

Ҷиноятҳо:
1.  Ташвиқи амалҳои террористӣ ба хилофи бахши 4-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 

терроризм» (2007);
 Ҳукм: даҳ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
2.  Сафар барои мақсадҳои террористӣ, бахши 10-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007);
 Ҳукм: даҳ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
3.  Паҳн кардани маводи террористӣ, бахши 2(3)-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007);
 Ҳукм: ҳашт сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
4.  Узвият дар созмони террористӣ бар хилофи бахши 5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» 

(2007);
 Ҳукм: панҷ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ

Маҳкум шудааст: Не

Субъект:
Ном: Амир Хон
Соли таваллуд: 1 июли соли 1980
Миллат: Кишвари Нав
Маҳалли ҷойгиршавии маълум: Кишвари Нав

Рақами истинод: AK/01

Кишвари дархостшуда: (агар далел ё методи тафтишот аз бештар аз як кишвар талаб карда шавад, лутфан 
онҳоро номбар кунед)

Ном: Иёлоти Муттаҳида
Нишонӣ: Вазорати адлияи Иёлоти Муттаҳида, Шуъбаи мубориза бо ҷинояткорӣ, Дафтари корҳои 
байналмилалӣ, 1301 Хиёбони Ню Йорк, NW, Вашингтон, DC 20005
Нишонии почтаи электронӣ: oia.mla@usdoj.gov

Маълумот барои тамос:
Номи идораи дархосткунанда: Полиси Кишвари Нав
Корманди масъул барои парванда: нозир Никд (DS190)
Шумораи телефон: +123(0)2435 627348 дохилӣ: 553336
Нишонии почтаи электронӣ: ds.nicked@police.nc

continued

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ
Корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва журналҳои мукотиботро дар 
тӯли 30 рӯзи охир аз ширкати Apple барои Akan007@icloud.com ба даст меорад. Ин ифшосозии 
ихтиёрии ширкати Apple нишон медиҳад, ки мактубҳои электронӣ ба почтаи электронии Раҷан 
Ишаан дар моҳи август фиристода шудаанд. Аз манбаъҳои боз маълум аст, ки Раҷан Ишаан дар 
ҳамлаи бомбагузори худкуш дар шимоли Малӣ кушта шудааст. Амир Хон дар санаи 10 сентябри 
2021 ба Кишвари Нав баргашт ва iPhone-и ӯ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мусодира карда 
шуд. IPhone ба почтаи электронии Akan007@icloud.com ба қайд гирифта шудааст, вале додаҳои он 
пок карда шудаанд ва Амир Хон аз ҷавоб додан ба саволҳо дар бораи сафари худ ба Малӣ ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ худдорӣ кард. Корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ варақаи ДКҲД-ро (дар поён) 
бо иттилооти дахлдори тафтишот омода мекунад, то ки прокурор тавонад барои далели 
электронии дахлдор ДКҲД таҳия намояд.

3.13 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ

Лутфан ба ёд дошта бошед, ки дар баъзе доираи ҳуқуқҳо (юрисдиксия) намояндаи ваколатдори мақоми 
марказӣ метавонад ДКҲД-ро таҳия намояд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Корманди ивазкунанда дар сурати дастнорас будани шахси тамос: сержант Кафд
Шумораи телефон: +123(0)2435 627347 дохилӣ: 553337
Нишонии почтаи электронӣ: ds.cuffed@police.nc

Далели робитаи шахси гумонбар бо ҷиноят(ҳо)
1.  Амалиёти «Беҳтарсозӣ» – тафтишоти фаъолиятҳои Амир Хон аст, ки гумон меравад узви созмони террористии 

мамнӯъи Давлати исломӣ мебошад. Ӯ барои анҷоми амалҳои террористӣ бо Давлати Исломӣ дар Саҳрои 
Бузург (ISGS) ба Малӣ сафар кардааст, фаъолияти террористиро дар Кишвари Нав ба нақша гирифта, маводи 
террористиро паҳн кардааст.

2.  Тафтишот пас аз он оғоз шуд, ки Шуъбаи равонасозӣ ба интернет вобаста ба Полиси мубориза бо 
терроризми Кишвари Нав мониторинги канали Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) «Нерӯи исёнгарон»-ро 
шурӯъ кард. Ин канали шинохташудае мебошад, ки аз ҷониби ДОИШ барои ташвиқи ҳамлаҳо бар зидди 
нерӯҳои амниятӣ ва ба даст овардани манфиат аз вазъияти вобаста ба Covid-19 истифода мешавад. 
Шуъбаи равонасозӣ ба интернет пайвандеро (https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf) 
муайян кард, ки дар сайти мубодилаи файлҳо MEGA видео дар бораи ҷалби тарафдорон бо номи «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав» аз ҷониби корбар dawlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябри соли 2021 дар 
соати 13.45.34 GMT+1 нашр карда шудааст ва дар он гуфта мешавад: «https://mega.co.
nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро тамошо кунед, агар шумо бовар кунед, ки дар Кишвари Нав 
вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба хушунати соли 2021 даъват кунед, 
вақте ки ҷаҳон ба сабаби Covid-19 хобидааст».

 
3.  Номи корбар @awlatulislambiqiyah ба пайванди MEGA https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...

zkLgJDF�1fKK8sf видео дар бораи ҷалби тарафдорон бо номи «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» 
пайваст аст, ки ҳамчунин ба Akan007@icloud.com дахл дорад. Пас аз пешниҳод намудани дархости мустақим 
ба MEGA, он ба таври ихтиёрӣ ифшо намуд, ки видео дар санаи 1 сентябри соли 2021 бо нишонии почтаи 
электронии Akan007@icloud.com боргузорӣ карда шудааст, ки ба номи А. Хан, соли таваллуд – 1980, нишонӣ 
– ноҳияи якуми Шаҳри Нав ба қайд гирифта шудааст.

4.  Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав (CTPN) журналҳои воридшавиро аз ширкати Apple пас аз 
дархости мустақим барои аккаунти iCloud ба даст овард, ки ба Akan007@me.com алоқаманд буд ва онҳо дар 
тӯли як соат нашри (пости) @awlatulislambiqiyah-ро дар аккаунти Ҳуп Мессенҷер дар санаи 1 сентябри 2021 
дар 13.45.34 GMT+ 1 нишон медиҳанд, ки Akan007@icloud.com ба чанд нишонии почтаи электронӣ 27 мактуб 
фиристодааст.

5.  Журналҳои воридшавии ширкати Apple нишон медиҳанд, ки дар санаи 5 августи соли 2021 Akan007@icloud.
com ба Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) мувофиқи бақайдгирии аккаунт мактуби электронӣ ирсол 
намудааст. Журналҳои воридшавӣ, ки ба таври ихтиёрӣ аз ҷониби ширкати Apple ифшо карда шудаанд, 
нишон медиҳанд, ки мактуби электронӣ аз ҷониби Akan007@icloud.com ба MEGA дар санаи 30 августи соли 
2021 барои тасдиқи аккаунт фиристода шудааст.

6.  Дархости мустақим ба ширкати Apple ҳамчунин тасдиқ намуд, ки аккаунти Akan007@icloud.com ба номи 
А. Хан, ноҳияи якуми Шаҳри Нав ба қайд гирифта шудааст.

7.  Дар санаи 7 августи соли 2021, бародарон Амир Хон, Муҳаммад Хон ва Раҷан Ишаан ба Фурудгоҳи Кишвари 
Нав рафта, аз он ҷо тавассути ҳавопаймо ба Малӣ рафтаанд. Дархостҳо ба ширкати FastJet тасдиқ 
мекунанд, ки бронкунии онлайн дар санаи 5 августи соли 2021 дар соати 17.45.12 GMT+1 барои се нафар 
анҷом дода шудааст. Амир Хон бо истифода аз нишонии почтаи электронии Akan007@icloud.com ҳамчун 
мусофири асосӣ ном бурда мешавад. Дархостҳо ба Бонки Кишвари Нав тасдиқ мекунанд, ки аз аккаунти 
Амир Хон, ноҳияи якуми Шаҳри нав дар санаи 5 августи соли 2021 соати 17.45 бо 780 доллари ИМА бо 
ширкати FastJet муомила (транзаксия) анҷом дода шудааст. Се нафар дар парвози FZY2383, яъне Амир Хон, 
Муҳаммад Хон ва Раҷан Ишаан брон карда шуда буданд.

8.  Журналҳои воридшавии ширкати Apple нишон медиҳанд, ки мактубҳои электронӣ аз ин аккаунт ба почтаи 
электронии Раҷан Ишаан Rishaan001@icloud.com (бо дархости иттилоотии Apple ба нишонии хонаи ӯ тасдиқ 
шудааст) аз 5 то 6 августи соли 2021 аз IP-адреси 67.34.27.16 (ба нишонии хонаи Амир Хон) ба таври зерин 
фиристода шудаанд:

Дар санаи 5 августи соли 2021 дар 17:43:26 (GMT+1
Дар санаи 5 августи соли 2021 дар 17:48:42 (GMT+1)
Дар санаи 5 августи соли 2021 дар 17:50:56 (GMT+1)
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

9.  Полис дастгоҳҳои электронии тааллуқдошта ба аъзоёни гуногуни оилаи Амир Хон ва Муҳаммад 
Ханро мусодира кардааст. Суҳбати сабтшуда аз санаи 3 декабри соли 2020 дар як дастгоҳи 
электронӣ захира карда шуда буд ва тахмин меравад, ки он байни Муҳаммад Хон ва Умар Ақтар 
(амакбачаи Амир Хон) сурат гирифтааст. Ҳангоми суҳбат Амир Хон доштани ақидаҳои экстремистиро тавсиф 
намуда, хоҳиши ҳамроҳ шудан ё ташкил намудани ассотсиатсияро бо ДОИШ изҳор намудааст. Муҳаммад 
Хон дар идома изҳор дошт, ки Амир Хон хоҳиши анҷоми зӯровариро изҳор намуда, ақидаҳои экстремистии 
хушунатомези худро дар интернет нашр кардааст.

10.  Эйнас Хон (модари Амир Хон ва Муҳаммад Хан) ҳангоми кофтукови амволи ӯ ба полис хабар дод, ки вай бо 
Амир Хон мунтазам дар тамос буд, вақте ки ӯ дар Малӣ қарор дошт. Тамос асосан тавассути почтаи 
электронии Амир Akan007@icloud.com сурат гирфитааст. Хонум Хан ба полис шарҳ дод, ки вай бо истифода 
аз ek�1945@icloud.com ҷиҳати бовар кунонидани писараш барои баргаштан мактубҳои электронӣ 
навиштааст.

11.  Канали Ҳуп Мессенҷер «Нерӯи исёнгарон» масъулияти бомбгузории мошини боркашро бар зидди филиали 
ал-Қоида Ҷамоати наср ал-Ислом вал-муслимин (JNIM) дар шимоли Малӣ дар санаи 30 августи соли 2021 
бар дӯш гирифтааст ва @awlatulislambiqiyah дар 21.34.43 GMT+1 дар ҳамон як сана паёмеро нашр кардааст: 
«Бародари ман Ишаан шаҳиди Кишвари Нав аст! Мо дар Кишвари Нав чӣ кор карда метавонем, танҳо 
бишинем, ман чунин фикр намекунам! Аллоҳу Акбар!»

12.  Журналҳои воридшавии ширкати Apple нишон медиҳанд, ки Akan007@icloud.com ба почтаи электронии 
Раҷан Ишаан Rishaan001@icloud.com аз IP-адресҳо, тавре ки маълум аст онҳо дар Малӣ қарор доранд, аз 9 
август то 1 сентябри соли 2021 35 мактуб ирсол намудааст. Ин мактубҳо пас аз 30 августи соли 2021 қатъ 
шудаанд, вақте ки Раҷан Ишаан дар таркиши бомбаи террористи худкуш ба қатл расид.

13.  Амир Хон дар санаи 10 сентябри соли 2021 аз Малӣ ба Кишвари Нав баргашт ва ҳангоми бозгашт дар 
фурудгоҳ аз ҷониби полис ба ҳабс гирифта шуд.

14.  Ҳангоми ба ҳабс гирифтан, телефони мобилии Амир Хон мусодира карда шуд. Ин Apple iPhone 8 буд. Он 
дорои ҷузъиёти техникии зерин буд:

 Модел: iPhone 8 (C1774)
 Версия: 4.3.5(6Q2)
 Идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ (IMEI): 012458912000879
 Рақами силсилавӣ (серийный номер) 78341LM6H7G
 Идентификатори ягонаи дастгоҳ: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
 Нишонии WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
 Рақами модел: MC702
 Соҳиби аккаунт: Раҷа Хан, ноҳияи якуми Кишвари Нав
 Нишонии почтаи электронӣ: Akan007@icloud.com 

15.  Боргирӣ (загрузка) нишон дод, ки трафики почтаи электронӣ вуҷуд дошт, вале мактубҳои электронӣ баъдан 
пок карда шуданд ва танҳо порчаҳои онҳо дарёфт карда шуданд.

16.  Таҳқиқи ин Apple iPhone 8 ҳамчунин вуҷуд доштани аккаунти Facebook-ро муайян кард: www.facebook.
com/#!/AKhan, ки ба www.facebook.com/AKHAN бурда мерасонад.

17.  Полис ба Facebook дархости мустақим ирсол намуд ва муайян карда шуд, ки аккаунти почтаи электронии 
Akan007@icloud.com ба ин аккаунти Facebook ва номи корбар A. Хан алоқаманд аст. Итилооти муфассал дар 
бораи як қатор коммуникатсияҳои анҷомшуда тавассути нишонии Интернет-протоколи (IP-адреси) 
80.42.104.81 муфассал шарҳ вуҷуд дорад. Мутобиқи Қонун «Дар бораи додаҳои рақамӣ» (2016), огоҳинома бо 
нишон додани додаҳои муштарӣ ба ин IP-адрес ба таъминкунандаи (провайдери) хидматрасонӣ ирсол 
карда шуда, ки ба Эйнас Хон, ноҳияи якуми Шаҳри Нав иҷозат дода шуда буд.

18.  Пас аз бозпурсии полис дар санаи 11 сентябри соли 2021, Амир Хон гуфт, ки ӯ барои кор дар лагери 
гурезаҳо ба Малӣ сафар кардааст. Дархостҳои Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав тасдиқ 
намекунад, ки Амир Хон дар ҳеҷ лагери гурезаҳо шахси ихтиёрӣ (волонтёр) набуд ё кор накардааст.

19.  Корбар @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябри соли 2021 дар як қатор видеоҳои экстремистии 
хушунатомез дар каналҳои мухталифи Ҳуп Мессенҷер «лайк» гузоштааст.

20.  Онҳо мавридҳои зеринро дар бар мегиранд:
 а. Мо то ба Кохи Сафед нарасем, таваққуф нахоҳем кард
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 б. Аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба хушунати соли 2021 даъват кунед
 в. Вақт фаро расид
 г. Шаҳрвандони Кишвари Нав бо ДОИШ дар Малӣ меҷанганд

21. Маҳалли ҷойгиршавии Раҷан Ишаан номаълум аст.

Далелҳои дархостшуда ва/ё методи тафтишотро тасдиқ кунед
Додаҳои муҳтавои Facebook, Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) ва iCloud аз ширкати Apple

Санаи нигоҳдорӣ, санаи ба охир расидани муҳлат ва ҳар гуна рақамҳои истинод (ссылка)
@awlatulislambiqiyah аз 1 сентябри соли 2021
Истинод: Hoop Messenger folio 0028 GCC-537199-N5S0D8
Дархост барои нигоҳдории додаҳо дар санаи 1 декабри соли 2021 ба охир мерасад.

Akan007@icloud.com аз 1 сентябри соли 2021
Истинод ба ширкати Apple: folio 0030 GFT-537201-FGR78GY
Дархост барои нигоҳдории додаҳо дар санаи 1 декабри соли 2021 ба охир мерасад.

Санаи далелҳо ё даврае, ки дар метоти тафтишот дархост карда мешавад
Аз 1 январи соли 2021

Кай далелҳо бояд ба даст оварда шаванд (агар фаврӣ бошад, онро тасдиқ кунед)
Бо дарназардошти таҳдид ба ҳаёт ва пешгирӣ аз ҳамлаҳои оянда тавассути муайян кардани аъзоёни ҳалқаи 
(ячейка) террористӣ, дархост фаврӣ аст.

Кай методи тафтишотии дархостшуда бояд оғоз карда шавад: Маълумот вуҷуд надорад.

Ҳар гуна ҳассосият ба мубодилаи додаҳои иктишофӣ ё дигар иттилоот бо кишвари дархостшаванда
Мо ба хотири ҳузур доштани дигарон дар шабака ва хабардор нашудани онҳо дар бораи тафтишот махфияти 
додаҳоро дархост мекунем.

Тасдиқи ҳар гуна тамоси аллакай барқароршуда бо кишвари дархостшаванда: Маълумот вуҷуд надорад.

Оё алтернативаҳо ба ДКҲД аз ҷониби прокурор азрёбӣ карда шудаанд?
Оё далелҳои дархостшударо метавон тавассути дархости мустақим, манбаъи боз ё розигӣ ба даст овард?
Дархости мустақим ба MEGA барои ба даст овардани иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва трафик
Агар не, сабабҳоро тасдиқ кунед:
Оё дар кишвари дархостшаванда тафтишоте анҷом мешавад ё анҷом шудааст, ки ба мубодилаи далелҳо 
дар байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иҷозат диҳад: Не
Оё иттилоот мумкин аст ба таври ногаҳонӣ бо кишвари дархостшаванда мубодила карда шавад, то онҳо 
тавонанд тафтишоти худро оғоз наоянд: Не – ҳеҷ алоқа бо Иёлоти Муттаҳида, Канада (Ҳуп Мессенҷер) ё 
Зеландияи Нав (MEGA) вуҷуд надорад.

Шакли дархостшудаи далелҳо
Баён ва истеҳсоли муҳтавои аккаунтҳои почтаи электронӣ ва Facebook.

Reciprocity
Оё метавон кумаки дархостшавандаро ба даст овард, агар дар чунин ҳолат дархост барои кумак ба 
мақомоти дохилӣ ирсол карда шаванд: Ҳа
Муқаррароти ҳуқуқии дохилиро тасдиқ кунед: 
Қонун «Дар бораи кумаки ҳуқуқии дуҷониба (парвандаҳои ҷиноятӣ)» (2016)

Интиқоли далелҳо. Тасдиқ кунед, ки далелҳо ё маҳсули ҳар гуна методи тафтишотӣ бояд ба кӣ ирсол карда 
шаванд
Кишвари Нав

Сертификатсия
Имзо: Стевос Никд
Сана: 13 сентябри соли 2021
Ном бо ҳарфҳои чопӣ: Стевос Никд
Дараҷа: Нозир
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ТАҲЛИЛИ МИСОЛҲО АЗ КОРҲОИ АМАЛӢ ДАР БОРАИ ДАРХОСТ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
(ДКҲД) АЗ ҶОНИБИ КИШВАРИ НАВ БА ИЁЛОТИ МУТТАҲИДА

Вазорати адлияи Иёлоти Муттаҳида
Шуъбаи мубориза бо ҷинояткорӣ
Дафтари корҳои байналмилалӣ
1301 Хиёбони Ню Йорк, NW
Вашингтон, DC 20005
Иёлоти Муттаҳида

Рақами истиноди шумо: AK/1/2021
Рақами истиноди мо: AK/ДКҲД1/2021
Сана: 14 сентябри соли 2021

Муҳтарам ҷаноб ё хонум

ДАРХОСТ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА:
Номи шахси гумонбар: Амир Хон
Амалиёти «Беҳтарсозӣ»
Номи ман Нютон Чанг аст ва ман корманди Прокуратураи Кишвари Нав, Суди олии кассатсионӣ ва адлия 
мебошам. Барои ман шарафи бузург аст, ки кумаки шуморо дар робита ба тафтишоти ҷиноятие дархост намоям, 
ки аз ҷониби Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав (CTPN) гузаронида мешавад.

ФАВРӢ

Мо хоҳиш мекунем, ки бо дарназардошти таҳдид ба ҳаёт аз ҷониби аъзоёни шабакаи террористӣ, ки ҳанӯз 
муайян карда нашудаанд, ин масъала фавран мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Далелҳои электронии аз 
ширкати Apple дархостшаванда ба Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав барои муайян кардани 
аъзоёни дигари шабакаи террористӣ ва пешгирии амалҳои ояндаи террористӣ мусоидат мекунанд.

Эзоҳи муҳим
Фаврӣ будан бо ранги сурхи ғафс дар сарлавҳаи мактуб ва тавзеҳоти асосноккунандаи 
зарурати суръат бахшидан ба иҷрои дархост барои далелҳои электронӣ.

Агар огоҳсозии корбар ва/ё ифшосозии дархост ба оммаи мардум ба тафтишот халал 
расонад, бандеро дар бораи махфият ва сабабҳои онро дохил кунед, ки чаро огоҳсозии 
корбар ва/ё ифшо намудани дархост ба оммаи мардум метавонад ба тафтишот монеъ 
шавад, мисол, нобуд кардани далелҳо ё фирор кардани шахси гумонбар. Агар асос пок 
кардани аккаунтҳо бошад, далелҳои тасдиқкунандаи онро пешниҳод кунед, ки субъекти 
дархост метавонад ин амалро анҷом диҳад. Аз рӯи далелҳо (фактҳо) иттилооти 
тасдиқкунандаи ҳеҷ кадоме аз ин сабабҳо барои махфият вуҷуд надорад, зеро Амир Хон 
ҳабс шудааст ва далелҳои электронӣ нигоҳ дошта шудаанд. Вақте ки зарурат барои 
махфият вуҷуд надорад, дохил кардани он метавонад иҷрои ДКҲД-ро ба таъхир гузорад. 
Агар дар қарордод дар бораи кумаки ҳуқуқии дуҷониба (КҲДT) муқаррароти махсус оид ба 
огоҳсозии корбар ва/ё ифшосозии он вуҷуд дошта бошанд, таҳиякунандаи дархост бояд 
ба ин муқаррарот ишора кунад.

Дар сурати мавҷуд набудани қарордоди дуҷониба, ба конвенсияи дахлдори бисёрҷониба ё 
конвенсияи СММ муроҷиат кунед, ки кишварҳои дархосткунанда ва дархостшаванда 
ҷонибҳои он мебошанд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Асоси дархост
Барои ман шараф аст, ки мутобиқи муқаррароти Дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба оид ба 
парвандаҳои ҷиноятӣ (2017) байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Кишвари Нав аз шумо кумак дархост 
намоям.

Ҳадафи дархост
Ин дархост аз ширкати Apple барои пешниҳод намудани далелҳои муҳтаво барои аккаунти почтаи электронии 
Akan007@icloud.com ҷиҳати истифода намудани онҳо дар тафтишот ва таъқиби судии баъдӣ (аз ҷумла, ҳар 
ҳолати вобаста ба ин нигоҳдошташуда, мусодира, раванди суд ва ҳар гуна мурофиаҳои иловагии вобаста ба он) 
мебошад:

СУБЪЕКТ СОЛИ ТАВАЛЛУД ҶОЙИ ТАВАЛЛУД МИЛЛАТ НИШОНӢ
Амир Хон  1 июли соли 1980 Шаҳри Нав Кишвари Нав Ноҳияи якуми Шаҳри Нав

Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав ҷиноятҳои зеринро тафтиш менамояд:
1.  Ташвиқи амалҳои террористӣ ба хилофи баъши 4-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» 

(2007);
 Ҳукм: даҳ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
2.  Сафар барои мақсадҳои террористӣ, бахши 10-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007);
 Ҳукм: даҳ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
3.  Паҳн кардани маводи террористӣ, бахши 2(3)-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007);
 Ҳукм: ҳашт сол маҳрумсозӣ аз озодӣ
4.  Узвият дар созмони террористӣ бар хилофи бахши 5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» 

(2007);
 Ҳукм: панҷ сол маҳрумсозӣ аз озодӣ

Қонун
Лутфан, дар Замимаи А бахши қонуни Кишвари Навро, ки ба ин ДКҲД дахл дорад, пайдо кунед.

Тавсифи мухтасари далелҳо
1.  1. Амалиёти «Беҳтарсозӣ» – тафтишоти фаъолиятҳои Амир Хон аст, ки гумон меравад узви созмони 

террористии мамнӯи Давлати исломӣ мебошад. Ӯ барои анҷоми амалҳои террористӣ бо Давлати Исломӣ 
дар Саҳрои Бузург (ISGS) ба Малӣ сафар кардааст, фаъолиятҳои террористиро дар Кишвари Нав ташвиқ 
намуда, маводи террористиро бо мубодила кардани пайванд ба видеои тарғиботии ДОИШ паҳн кардааст.

Эзоҳи амалӣ
Намуди далелҳои электронии дархостшавандаро тасдиқ кунед, яъне иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ё додаҳои муҳтаво ва аз кадом таъминкунандаи 
(провайдери) хидматрасониҳо. Тасдиқи онро дохил намоед, ки далелҳои электронии 
дархостшаванда барои таъқиби судӣ ва ҳар гуна мурофиаҳои ёрирасон истифода 
мешаванд, масалан, баргардонидани дороиҳо. Полиси мубориза бо терроризми Кишвари 
Нав (CTPN) аз Facebook муҳтавои аккаунтро дархост намуд, вале иттилооти тасдиқкунанда 
барои асоснок кардани дохилсозии он ба ДКҲД кофӣ намебошад. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед, 
ки Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) додаҳоро дар Канада нигоҳ медорад ва назорат 
мекунад ва MEGA бошад додаҳои худро дар Зеландияи Нав нигоҳ дошта, назорат мекунад, 
ки ин барои ҳар доираи ҳуқуқ (юрисдиксия) ДКҲД-ҳои алоҳидаро талаб мекунад.

EXAMPLE

continued



3

Кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба

4

Дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар 

ҳолатҳои фавқулодда

5

Душвориҳо ва 
роҳиҳалҳои амалӣ

Луғатнома
Нуқтаҳо 

барои тамос

2

Кумакҳои ҳуқуқии 
дуҷонибаи пешакӣ

1 Нигоҳдорӣ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Замимаҳо
Ихтисораҳо

56/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.14 МОДЕЛИ ДАРХОСТ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
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Эзоҳи амалӣ
Тавсифи мухтасар бояд дорои далелҳои мувофиқ ҷиҳати қонеъ сохтани меъёрҳои ҳуқуқии 
зарурии сабабҳои эҳтимолии додаҳои муҳтаво барои Akan007@icloud.com бошад.

Хронологияи мухтасари тафтишот/мурофиаи судиро то ба имрӯз ворид кунед. Итилоот дар 
бораи к й ҳабс шудан, маҳкум шудан ва санаи мурофиаи судӣ, агар маълум бошад, 
инчунин тавсифи мухтасари далелҳоро барои дастгирии тафтишот дохил кунед.

Хронологияи тафтишот
2.  Амалиёти «Беҳтарсозӣ» барои муайян кардани корбар @awlatulislambiqiyah пас аз он оғоз шуд, ки Шуъбаи 

равонасозӣ ба интернет вобаста ба Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав мубодилаи видеоҳои 
ДОИШ-ро дар канали Ҳуп Мессенҷер (Таъминкунандаи хидматрасонӣи онлайнӣ, ки дар Канада ҷойгир аст) 
«Нерӯи исёнгарон» назорат намуд. Ин канали шинохташудае мебошад, ки аз ҷониби ДОИШ барои ташвиқи 
ҳамлаҳо бар зидди нерӯҳои амниятӣ ва ба даст овардани манфиат аз вазъияти вобаста ба Covid-19 истифода 
мешавад. Шуъбаи равонасозӣ ба интернет пайвандеро (https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...
zkLgJDF�1fKK8sf) муайян кард, ки дар сайти мубодилаи файлҳо MEGA (дар Зеландияи Нав ҷойгир аст) видео 
дар бораи ҷалби тарафдорон бо номи «Таҳрики муъминон дар Кишвари нав» аз ҷониби корбар dawlatulislam-
biqiyah дар санаи 1 сентябри соли 2021 дар соати 13.45.34 GMT+1 нашр карда шудааст ва дар он гуфта 
мешавад: «https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро тамошо кунед, агар шумо бовар 
кунед, ки дар Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба 
хушунати соли 2021 даъват кунед, вақте ки ҷаҳон ба сабаби Covid-19 хобидааст».

3.  Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав (CTPN) ба нишонии ноҳияи якуми Шаҳри Нав ташриф овард 
ва бо Эйнас Хон суҳбат кард. Хонум тасдиқ намуд, ки модари Амир Хон мебошад. Эйнас Хон ҳамчунин ифшо 
намуд, ки писараш ба Малӣ сафар кардааст ва ӯ бо писараш тавассути почтаи электронии Амир Akan007@
icloud.com дар тамос буд. Эйнас Хон ба Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав шарҳ дод, ки вай бо 
ин почтаи электронӣ ба Амир мактуб ирсол намуда, талош намудааст, ки ӯро ба хона баргардонад. Эйнас 
Хон нахост, ки барои дастрасӣ ба аккаунти почтаи электронии ek�1945@icloud.com розигӣ диҳад ва дар 
бораи он баёнот пешниҳод намекунад.

4.  Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав дастгоҳҳои электронии мутааллиқ ба аъзоёни гуногуни 
оилаи Амир Хон ва Муҳаммад Ханро дар ноҳияи якуми Шаҳри Нав, Кишвари Нав мусодира кардааст. 
Суҳбати сабтшуда аз санаи 3 декабри соли 2020 дар як дастгоҳи электронӣ захира карда шуда буд ва тахмин 
меравад, ки он байни Муҳаммад Хон ва Умар Ақтар (амакбачаи Амир Хон) сурат гирифтааст. Ҳангоми суҳбат 
Амир Хон доштани ақидаҳои экстремистиро тавсиф намуда, хоҳиши ҳамроҳ шудан ё ташкил намудани 
ассотсиатсияро бо ДОИШ изҳор намудааст. Муҳаммад Хон дар идома изҳор дошт, ки Амир Хон хоҳиши 
анҷоми зӯровариро изҳор намуда, ақидаҳои экстремистии хушунатомези худро дар интернет нашр 
кардааст.

5.  Ин ба мониторинги Шуъбаи равонасозӣ ба интернет (IRU) мувофиқ аст ва он ифшо намуд, ки @awlatulis-
lambiqiyah дар 1 сентябри соли 2021 дар як қатор видеоҳои экстремистии хушунатомез «лайк» гузоштааст. 
Аз ҷумла:
•  Мо то ба Кохи Сафед нарасем, таваққуф нахоҳем кард
•  Аз ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба хушунати соли 2021 даъват кунед
•  Вақт фаро расид
•  Шаҳрвандони Кишвари Нав бо ДОИШ дар Малӣ меҷанганд.

6.  Дархостҳо ба ширкати FastJet тасдиқ мекунанд, ки бронкунии онлайн дар санаи 5 августи соли 2021 дар 
соати 17.45.12 GMT+1 барои Амир Хон, Муҳаммад Хон ва Раҷан Ишаан бо истифода аз нишонии почтаи 
электронии Akan007@icloud.com ва корти кредитии Бонки Кишвари Нав ба маблағи 780 доллари ИМА 
анҷом дода шудааст. Дар санаи 7 августи соли 2021, Амир Хон, Муҳаммад Хон ва Раҷан Ишаан ба қайд 
гирифта шуда, ба парвози FastJet FZY2383 аз Кишвари Нав ба Малӣ савор шуданд.

7.  Дархостҳо ба Бонки Кишвари Нав тасдиқ мекунанд, ки аз аккаунти Амир Хон, ноҳияи якуми Шаҳри Нав дар 
санаи 5 августи соли 2021 соати 17.45 ба маблағи 780 доллари ИМА бо ширкати FastJet муомила 
(транзаксия) анҷом дода шудааст.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

8.  Канали Ҳуп Мессенҷер «Нерӯи исёнгарон» масъулияти бомбгузории мошини боркашро бар зидди 
филиали ал-Қоида Ҷамоати наср ал-Ислом вал-муслимин (JNIM) дар шимоли Малӣ дар санаи 30 
августи соли 2021 бар дӯш гирифтааст.

9.  @awlatulislambiqiyah дар 21.34.43 GMT+1 дар санаи 3 августи соли 2021 паёмеро дар канали Ҳуп Мессенҷер 
«Нерӯи исёнгарон» нашр кардааст: «Бародари ман Ишаан шаҳиди Кишвари Нав аст! Мо дар Кишвари Нав 
чӣ кор карда метавонем, танҳо бишинем, ман чунин фикр намекунам! Аллоҳу Акбар!»

10.  Дар санаи 10 сентябри соли 2021, Амир Хон аз Малӣ ба Фурудгоҳи Кишвари Нав баргашт ва пас нашри 
эълони мавриди ҷустуҷӯ қарор доштан дар огоҳиномаи сурхи Интерпол, аз ҷониби Полиси мубориза бо 
терроризми Кишвари Нав (CTPN) ба ҳабс гирифта шуд.

11.  Ҳангоми ба ҳабс гирифтан, телефони мобилии Амир Хон мусодира карда шуд. Ин Apple iPhone 8 буд. Он 
дорои ҷузъиёти техникии зерин буд:
•  Mодел: iPhone 8 (C1774)
•  Версия: 4.3.5(6Q2)
•  Идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ (IMEI): 012458912000879
•  Рақами силсилавӣ (серийный номер): 78341LM6H7G
•  Идентификатори ягонаи дастгоҳ: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
•  Нишонии WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
•  Рақами модел: MC702
•  Соҳиби аккаунт: Раҷа Хан, ноҳияи якуми Кишвари Нав
•  Нишонии почтаи электронӣ: Akan007@icloud.com

12. Боргирии (загрузка) ин iPhone нишон дод, ки ҳамаи додаҳо тоза карда шудаанд.

13.  Пас аз бозпурсии полис дар санаи 11 сентябри соли 2021, Амир Хон гуфт, ки ӯ барои кор дар лагери 
гурезаҳо ба Малӣ сафар кардааст ва сафар кардан барои ҷанг барои ДОИШ-ро рад кард. Дархостҳои 
Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав (CTPN) тасдиқ намекунад, ки Амир Хон дар ҳеҷ лагери 
гурезаҳо шахси ихтиёрӣ (волонтёр) набуд ё кор накардааст.

 

Эзоҳи амалӣ
Барои додаҳои муҳтаво, ДКҲД бояд мавридҳои зеринро дар бар гирад:

1.  Муайян кардани робитаи аккаунт ба корбар

2.  Фарзияи он ки кадом далелҳои электронӣ дар аккаунт вуҷуд доранд

3.  Иттилооти тасдиқкунанда (манбаъи тасдиқкунанда) дар бораи он ки муҳтаво дорои 
далели ҷиноят мебошад

4.  Бо дарназардошти иттилооти тасдиқкунанда, асоснок кардани он ки чаро ин 
далелҳои электронӣ дар аккаунти почтаи электронӣ вуҷуд доранд

5.  Асоснокк кардани фосилаи санаҳо барои додаҳои муҳтавои дархостшаванда 
– полис аз январи соли 2021 дархост кардааст, вале ҳеҷ асос барои далели 
электронии аз ин сана вуҷуд надорад.

Мақомоти Иёлоти Муттаҳида бояд моҳияти фаъолияти ғайриқонунӣ ва робитаи байни 
далелҳои электронии дархостшаванда ва ин фаъолияти ғайриқонуниро фаҳманд. Ин 
маънои онро дорад, ки мақомоти Иёлоти Муттаҳида тафтиши тасодуфиро (монанди 
моҳигирӣ) баргузор намекунанд; аз ин рӯ, дар тавсифи мухтасар бояд ба мисолҳое диққат 
дода шавад, ки дархост барои муҳтавои почтаи электрониро дастгирӣ мекунанд. Тавре ки 
Вазорати адлия бояд ба суди Иёлоти Муттаҳида оид ба истифодаи аккаунти дахлдор 
далелҳои воқеӣ пешниҳод намояд, тавсифи мухтасар бояд ҳамаи далелҳои 
дастгирикунандаи (бо санаҳо) вобаста ба истифодаи он аккаунти мушаххасро дар бар 
гирад.
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14.  Ширкати Apple иттилооти асосии зеринро дар бораи муштарӣ пешниҳод кард, ки Akan007@icloud.
com ба Амир Хон робита дорад:
•  Соҳиби аккаунт: Амир Хон
•  Нишонӣ: Ноҳияи якуми Шаҳри Нав

Эзоҳи амалӣ
Робита доштани аккаунти Akan007@icloud.com-ро ба Амир Хон бо истифода аз иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI) тасдиқ кунед, ки аз дархости мустақим ба ширкати Apple ифшо 
карда шудааст. Ифшосозии ихтиёрии ширкати Apple-ро оид ба журналҳои воридшавӣ 
барои аккаунти Ak n007@icloud.com ҳамчун далели тасдиқкунанда ворид кунед, ки Амир 
Хон аккаунти почтаи электрониро дар вақтҳои мувофиқ бо ҷиноятҳои эҳтимолӣ истифода 
намудааст.

15.  Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав ҳамчунин журналҳои воридшавиро аз ширкати Apple барои 
аккаунти iCloud ба даст овард, ки он бо Akan007@icloud.com алоқаманд аст ва нишон медиҳад, ки мактубҳои 
электронӣ аз аккаунти Akan007@icloud.com ба аккауни почтаи электронии Раҷан Ишаан Rishaan001@icloud.
com (мансубият тавассути дархости иттилоот аз ширкати Apple тасдиқ карда шудааст), аз 5 то 6 августи соли 
2021 аз IP-адреси 67.34.27.16 (ба нишонии хонаи Амир Хон) ба таври зерин ирсол карда шудаанд:
•  Дар 5 августи соли 2021 дар 17:43:26 (GMT+1)
•  Дар 5 августи соли 2021 дар 17:48:42 (GMT+1)
•  Дар 5 августи соли 2021 дар 17:50:56 (GMT+1)

16.  Ин мактубҳои электронӣ пеш аз брон кардани парвозҳо ба Малӣ дар платформаи онлайни FastJet дар 
17.45.12 GMT+1 барои Амир Хон, бародараш Муҳаммад ва Раҷан Ишаан ва пас аз он фиристода шуданд.

17.  Дархост ба оилаи Раҷан Ишаан барои розигӣ ҷиҳати ба даст овардани муҳтавои аккаунти почтаи 
электронии ӯ аз Apple пешниҳод карда шуд, вале он рад карда шуд.

18.  Журналҳо нишон медиҳанд, ки Akan007@icloud.com ба аккауни почтаи электронии Раҷан Ишаан 
Rishaan001@icloud.com аз IP-адресҳои қарордошта дар Малӣ дар байни 9 август ва 1 сентябри соли 2021 35 
мактуб ирсол кардааст. Ин мактубҳои электронӣ пас аз 30 август қатъ шуданд, вақте гумон меравад, ки 
Раҷан Ишаан дар ҳамлаи террористи худкуши ДОИШ ба қатл расидааст ва ин тавассути аккаунти Ҳуп 
Мессенҷер @awlatulislambiqiyah тасдиқ карда шудааст.

19.  Within one hour of the post by @awlatulislambiqiyah on Hoop Messenger account on 1 September 2021 at 
13.45.34 GMT+1 with a link to an IS recruitment video “Incite the Believers in New Country” (see paragraph 2 
above) the logs show that the Akan007@icloud.com sent 27 emails to a variety of email addresses.

20.  Пас аз ирсоли дархости мустақим ба MEGA, он ба таври ихтиёрӣ ифшо намуд, ки видео дар бораи ҷалби 
тарафдорон бо номи «Таҳрики муъминон дар Кишвари Нав» дар санаи 1 сентябри 2021 бо нишонии почтаи 
электронии Akan007@icloud.com боргузорӣ карда шудааст, ки ба номи А. Хан, соли таваллудаш 1980, 
нишонии ноҳияи якуми Шаҳри Нав ба қайд гирифта шудааст. Журналҳои воридшавӣ, ки ба таври ихтиёрӣ 
аз ҷониби ширкати Apple ифшо карда шудаанд, нишон медиҳанд, ки мактуби электронӣ аз ҷониби 
Akan007@icloud.com ба MEGA дар санаи 30 августи соли 2021 барои тасдиқи аккаунт ирсол карда шудааст.

21.  Хулоса, додаҳои муҳтавои аккаунти почтаи электронии Apple Akan007@icloud.com дархост карда мешавад, 
зеро он аз ҷониби Амир Хон барои содир намудани ҷиноятҳои террористии зерин истифода шудааст:
а.  Сафар бо мақсади анҷом додани амалҳои террористӣ, хилофи бахши 10bis1-и Қонун «Дар бораи 

мубориза бар зидди терроризм» (2007) мебошад: Брон кардани парвозҳо ба Малӣ, ки он ҷо ӯ узви 
Давлати Исломӣ дар Сахрои Бузург буд.

б.  Паҳн кардани маводи террористӣ, ки хилофи бахши 2(3)-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» (2007) мебошад: боргузорӣ кардани видео дар бораи ҷалби тарафдорон бо номи «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав».

в.  Ташвиқ намудани амалҳои террористӣ, ки хилофи бахши 4-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» (2007) мебошад: коммуникатсия бо ҷангҷӯи Давлати Исломӣ дар Саҳрои Бузург Раҷан 
Ишаан, ки дар як ҳамлаи террористӣ дар Малӣ кушта шудааст.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

г.  Узвият дар созмони террористии мамнӯъ (Давлати исломӣ), ки хилофи бахши 5-и Қонун «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007) мебошад.

Эзоҳи амалӣ
Тасдиқ кунед, ки шабакаи террористии мавриди тафтишот ҳамчун дастгирикунандаи 
ҷиноятҳои дугона манъ аст. Агар манъи дохилӣ вуҷуд надошта бошад, ба гурӯҳҳои 
террористӣ дар Рӯйхати таҳримҳои СММ муроҷиат кунед. https://www.un.org/
securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 

Созмони мамнӯъ
Давлати Исломӣ дар санаи 1 январи соли 2017 аз ҷониби Парламенти Кишвари Нав бо фармони 1272 ҳамчун 
созмони террористӣ эътироф карда шуда, ба рӯйхати созмонҳои террористӣ дар Замимаи 1-и Қонун «Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм» (2007) дохил карда шудааст. Давлати Исломӣ дар Саҳрои Бузург бояд ҳамчун 
номи алтернативӣ барои созмоне баррасӣ карда шавад, ки аллакай бо номи «Давлати Исломӣ» мамнӯъ аст.

Нигоҳдорӣ
Ширкати Apple тасдиқ намуд, ки онҳо додаҳои аккаунти Akan007@icloud.com-ро аз 1 сентябри 2021 таҳти 
истиноди зерин нигоҳ доштаанд: folio 0030 GFT-537201-FGR78GY. Нигоҳдории додаҳо дар 1 декабри соли 2021 ба 
охир мерасад ва тамдиди оянда то иҷрои ин дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба сурат хоҳад гирифт.

Кумаки дархостшаванда ва формати зарурии далелҳо
Akan007@icloud.com
Пас аз ба даст овардани ҳар гуна даъватнома ба суд, ордер барои кофтуков, қарори суд ё қарори дигар барои 
аккаунти дар боло зикршуда, аз администратор ба таври хаттӣ баёноти шоҳидро аз ба даст оред:

Apple Inc.
Диққат: Махфият ва риояи ҳифзи ҳуқуқ
1 Инфинит Луп
Купертино
CA 95014

бо нишон додани ҳамаи додаҳои муҳтавои онҳо вобаста ба нишонии почтаи электронии Akan007@icloud.com 
барои давраи аз 4 августи соли 2021 (санаи пеш аз брон кардани парвоз ба Малӣ бо истифода аз Akan007@
icloud.com, ниг. банди 6) то 10 сентябри соли 2021 (санаи ба ҳабс гирифтан) ба даст оред.

Ҳамчунин дархост карда мешавад:
1.  Чунин дархостҳои дигари анҷомшуда, шахсони мусоҳибашуда ва далелҳое, ки дар ҷараёни тафтишот зарур 

мебошанд.
2.  Ҳар гуна сабтҳо ҳамчун далелҳо дар ҳар гуна изҳорот ва шарҳи истилоҳҳои техникии дар сабтҳо 

истифодашаванда.

Эзоҳоти амалӣ
Санаи нигоҳдорӣ ва рақамҳои истинодро барои ҳар аккаунт дохил кунед. Ин кафолат 
медиҳад, ки далелҳои электронии нигоҳдоришуда мутобиқи ҳар гуна қарори суд истеҳсол 
карда мешаванд ва таъминкунандаи хидматрасонӣ метавонад ба онҳо зуд дастрасӣ пайдо 
намояд.

Дар бахши кумаки дархостшаванда тартиби ҳуқуқии зарурӣ, нишонии таъминкунандаи 
хидматрасонӣ аз фосилаи мушаххаси санаҳоро дохил кунед. Дар бахши мазкур ҳамчунин 
формате тасдиқ карда мешавад, ки дар он далелҳо дар кишвари дархосткунанда қобили 
қабул мебошанд.

EXAMPLE

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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60/260 3. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.14 МОДЕЛИ ДАРХОСТ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

3.   Ҳар гуна иттилооте, ки дар компютер дар ҳар шакл нигоҳ дошта мешавад, аз дахолати беиҷозат 
ҳифз карда мешавад ва барои истифода дар ҳар гуна мурофиаи судии оянда ба кормандони масъули 
тафтишот ва Прокуратураи Кишвари Нав дастрас карда мешавад.

4.  Ҳар гуна маводе, ки мутобиқи дархости мазкур ба ман пешниҳод карда шудааст, мумкин аст дар ҳар гуна 
таъқиби ҷиноятӣ ё дигар мурофиаи судии вобаста ба ин масъала истифода шавад, аз ҷумла ҳар гуна дигар 
тартиботи маҳдудсозӣ ё мусодира ва мурофиаи судии вобаста ба ҳар гуна ҳуқуқвайронкуниҳо, тағйирот, 
дубора арзёбӣ намудан ё иҷрои қарорҳои суди Кишвари Нав.

5.  Иҷрои дархостҳои дар боло зикршуда ва иҷозат барои фиристодани нусхаҳои аслӣ ё имзошуда ва 
тасдиқшудаи ҳар гуна изҳорот ва ҳуҷҷатҳо ё ашёи дигаре, ки дар ҷараёни тафтишот ба даст оварда 
мешаванд, ҷиҳати истифода дар ҳар гуна мурофиаи ҷиноятӣ, мурофиаи судӣ, мусодира ва тартиботи татбиқи 
ҳуқуқ (процедура правоприменения) дар Кишвари Нав.

6.  Мо дархост менамоем, ки нигоҳдорандаи сабтҳо дар Apple изҳороти тасдиқкунандаи дурустии додаҳои 
муҳтаво ва додаҳои трафикро пешниҳод намояд. Шакли намунавии изҳорот барои анҷом дар Замимаи II 
замима карда шудааст..

Интиқоли далелҳо
Лутфан ҳар гуна далелҳоро ба мақоми марказии Кишвари Нав, Прокуратураи Суди олии кассатсионӣ ва адлия 
ирсол намоед ва хабар диҳед, ки оё шумо мехоҳед ҳар гуна бахше аз далелҳо пас аз ба охир расидани мурофиаи 
судӣ дар Кишвари Нав ба шумо баргардонида шаванд.
Вақте ки шумо далелҳоро ирсол менамоед, ман бисёр сипосгузор хоҳам буд, агар шумо ҳамчунин ба нозири 
Никд паёми электронӣ фиристед, то тасдиқ намоед, ки далелҳо ирсол карда шуданд. Ин имкон медиҳад, ки 
барои пайдо кардани далелҳо дархостҳо анҷом дода шаванд, агар онҳо дар тӯли чанд рӯз дастрас нашавад.
Муҳтавои аккаунти почтаи электронӣ ва додаҳои вобаста ба он бояд дар диски компютер нигоҳ дошта шаванд. 
Диск бояд барои ҳифзи муҳтавои он рамзгузорӣ карда шавад.

Эзоҳи амалӣ
Тасдиқ кунед, ки Кишвари Нав метавонад дархостро иҷро кунад, агар аз ҷониби кишвари 
дархостшаванда дархост карда шавад – «Робитаи мутақобил».

Маълумоти тамоси зарурии Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав ва муаллифи 
ДКҲД-ро барои ҳар гуна саволҳои оянда пешниҳод намоед.

Қонунҳои мурофиавии дуҷониба
Ман тасдиқ мекунам, ки кумаки дар боло дархостшуда мумкин аст мутобиқи қонунгузории амалкунандаи 
Кишвари Нав ба даст оварда шавад, агар дар ҳолати монанд аз ҷониби Иёлоти Муттаҳида ба мақомоти Кишвари 
Нав дархост барои чунин кумак пешниҳод карда шавад.

Эзоҳи амалӣ
Модели форматро дохил кунед, то кафолат дода шавад, ки далелҳои электронии 
дархостшуда барои мурофиаи судӣ дар Кишвари Нав қобили қабул мебошанд.

Тасдиқ кунед, ки далелҳои электронӣ пас аз истеҳсол/таҳия шудан ба куҷо фиристода 
шаванд.

Эзоҳи амалӣ
Маълумоти тамоси зарурии Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав ва муаллифи 
дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷонибаро (ДКҲД) барои ҳар гуна саволҳои оянда 
пешниҳод намоед.

EXAMPLE
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61/2603. КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА  • 3.14 МОДЕЛИ ДАРХОСТ БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Маълумот барои тамос
Корманди масъул барои парванда: нозири Никд (DS190)
Шумораи телефон: +2435 627348 Дохилӣ: 553336
Почтаи электронӣ: di.nicked@police.nc
Прокурор: Нютон Чанг
Почтаи электронӣ: Nchang@pros.nc
Шумораи тамос:23142 676257
Нишонӣ: Прокуратураи суди олии кассатсионӣ ва адлия

Ман миннатдории худро барои ҳамкорӣ ва кумаки арзишманди шумо дар ин масъала изҳор менамоям.

Бо эҳтиром,

Нютон Чанг

Прокурор

EXAMPLE
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63/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

4. ДАРХОСТҲО БАРОИ 
ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТҲОИ 

ФАВҚУЛОДДА
Дар боби мазкур масъалаҳои зерин баррасӣ карда мешаванд:

Қонун дар Иёлоти Муттаҳида

Кадом додаҳо мумкин аст ба даст оварда шаванд

Раванди дархост барои ифшосозӣ
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64/260 4. ДАРХОСТҲО БАРОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА  
• 4.1 МУАРРИФӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар ҳолатҳои фавқулодда додаҳо метавонанд 
барои пешгирии хавфи марг ё расонидани зарари 
ҷиддӣ кумак намоянд. Ин вокуниши ҳамоҳангшуда 
аз ҷониби кишварҳои дархосткунанда ва 
донистани роҳҳои зудтарин барои ба даст 
овардани додаҳои заруриро талаб мекунад.

Эзоҳи муҳим
Тартиботи таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба 
дархост барои ифшосозӣ дар ҳолатҳои фавқулодда дар 
вақти нашри онҳо эътибор доранд. Кормандони соҳавӣ 
уҳдадор мебошанд, боварӣ ҳосил намоянд, ки онҳо бо 
истинод ба дастурамалҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ тартиботи дурустро 
пайравӣ менамоянд (ниг. Харитасозӣ дар Замимаи I).

4.1 МУАРРИФӢ
Ҳолатҳои зиёде вуҷуд дошта метавонанд, ки 
ифшосозии додаҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ метавонад масъалаи ҳаёт ё марг 
бошад. Дар боби мазкур тартиботе баррасӣ карда 
мешаванд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ҷиҳати 
фавран ба даст овардани додаҳо аз 
таъминкунандагони (провайдерҳои) хидматрасонӣ 
барои пешгирӣ аз таҳдиди марг ё зарари ҷиддии 
ҷисмонӣ аз онҳо истифода намоянд. Додаҳои 
муҳофизатшуда барои пешгирӣ аз ҳолатҳои 
фавқулодда, ба монанди пешгирӣ аз ҳамлаи 
террористӣ бо муайян кардани он истифода 
мешаванд, ки корбари барномаи заминавӣ 
(приложение) барои ирсоли паёмҳо аз куҷо 
паёмҳоро мефиристад. Тартиботи дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолатҳои фавқулодда набояд дар 
ҳолатҳои ғайрифавқулодда истифода шаванд. 
Тавре ки таъминкунандагони асосии 
хидматрасонӣ дар Иёлоти Муттаҳида ҷойгир 
мебошанд, боби мазкур ба қонунгузории Иёлоти 
Муттаҳида оид ба дархостҳо барои ифшосозӣ дар 
ҳолатҳои фавқулодда ишора мекунад.

36 18 US Code §2702 – Voluntary disclosure of customer communications or records (Қонуни ИМА §2702 – Ифшосозии 
ихтиёрии коммуникатсияҳо ё сабтҳои муштарӣ), (b) (8) ва (c) (4).

4.2  СТАНДАРТИ ҲУҚУҚИИ ИЁЛОТИ 
МУТТАҲИДА ОИД БА ИФШОСОЗӢ 
ДАР ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА

Мутобиқи қонуни Иёлоти Муттаҳида ,36 ҳолати 
фавқулодда ҳисобида мешавад:

Эзоҳи муҳим
Имконияти таҳия намудани ДКҲД-и фаврӣ дар ҳолати 
фавқулодда ҳамчун нусхаи захиравии дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда, ки бевосита ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ фиристода мешавад, 
бояд баррасӣ карда шавад. Коммуникатсия бо Дафтари 
корҳои байналмилалӣ муҳим аст, аз ин рӯ, онҳо дар бораи 
вазъияти (статуси) пешниҳоди ҳар гуна дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ огоҳ карда мешаванд ва агар ДКҲД талаб 
карда шавад, чораҳо бояд барои зуд иҷро кардани ДКҲД 
дар ҳолати зарурӣ андешида шаванд.

Қайд кардан муҳим аст, ки ҳангоми муайян 
кардани ҳолати фавқулоддаи воқеӣ «ногузир 
будан» муҳим аст. Агар марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонии ногузир дигар ҳифз карда нашавад, 
барои дархости ифшосозии додаҳо дар ҳолати 
фавқуллода асосе нахоҳад буд.

Баъзе ДКҲД иҷрои фавриро талаб мекунанд:

Бо вуҷуди ин, ин гуна вазъиятҳо ҳолатҳои 
фавқулодда ҳисобида намешаванд, агар ягон 
хатари ногузири марг ё зарари вазнини ҷисмонӣ 
вуҷуд надошта бошад. ДКҲД, ки андешидани 
чораҳои фавриро тақозо менамояд, мумкин аст бо 
нишон додани далелҳои дар боло овардашуда 
интиқол дода шавад, вале ин набояд бо ҳолати 
фавқулодда омехта карда шавад.

Эзоҳи амалӣ
Дар баробари дархост барои ифшосозӣ дар 
ҳолатҳои фавқулодда, аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ, ки додаҳои дахлдорро 
захира месозад, фармони нигоҳдориро 
дархост намоед, то ки ҳамаи додаҳо то таҳия 
намудани ДКҲД нигоҳ дошта шаванд.

Зарурат барои талаб кардан ё асоснок намудани ифшосозӣ 
бидуни таъхир.

Хатари ногузири марг ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба ҳар 
шахс (ширкати Apple ҳамчунин ҳолатҳоеро дар бар мегирад, 
ки ба таҳдид(ҳо)и фаврӣ ва ҷиддӣ ба амнияти давлат ва 
амнияти инфрасохтор/объектҳои муҳим робита доранд).

барои суръат 
бахшидан ба тафтишот

барои роҳ надодан 
ба вайрон кардани 
муҳлатҳои мурофиаи суд  

барои пешгирӣ аз хавфи 
ҷиноятҳои нав

барои муайян кардани 
ҷинояткор ё шабакаи васеътар 
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Барои кумак ба кормандони соҳавӣ дар 
фаҳмидани қонуни Иёлоти Муттаҳида  оид ба 
дархостҳо барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда, мисолҳои зеринро баррасӣ 
мекунед:

• Полис як шахси гумонбарро ба ҳабс гирифт ва 
пас аз дастрасӣ ба телефони мобилии ӯ 
паёмеро дар бораи ҳамла бо истифода аз 
хидматрасонии инкори тақсимшуда (DDoS) ба 
Шуъбаи табобати интенсивӣ дар утоқи 
(палатаи) беморхона бо беморони вазнин 
пайдо шуд. Ҳамла бо истифода аз 
хидматрасонии инкори тақсимшуда ба 
кормандони беморхона иҷозат намедиҳад, ки 
ба додаҳои муҳими файлҳои беморон дастрасӣ 
дошта бошанд. Журналҳо ва таърихи хариди 
таъминкунандаи (провайдери) веб-хостинг 
барои тасдиқ намудани он зарур мебошанд, ки 
чӣ касе ҳамла бо истифода аз хидматрасонии 
инкори тақсимшударо анҷом додааст.

 − Хулоса: Ин ҳолати фавқулодда ба сабаби 
хатари ногузири зарари ҷисмонӣ ё марги 
беморони дар Шуъбаи табобати интенсивӣ 
мебошад, агар ҳамла бо истифода аз 
хидматрасонии инкори тақсимшуда рух 
диҳад.

• Хадамоти иктишофӣ чанд коммуникатсияи/
паёми гурӯҳи террористиро ба даст оварданд/
гӯш карданд (перехват). Чунин ба назар 
мерасад, ки ҳамлаи бомбгузорӣ мумкин аст 
ногузир бошад. Барои пешгирӣ намудани 
ҳамла, IP-адресҳои манбаъ (IP-адрес 
источника) аз барномаҳои замимавӣ 
(приложение) барои ирсоли фаврии паёмҳо 
зарур мебошанд, ки террористҳо аз онҳо 
истифода намудаанд.

 − Хулоса: Ин ҳолати фавқулодда аст, зеро 
хатари ногузири марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ ба одамон вуҷуд дорад, ҳарчанд 
қурбониёни эҳтимолӣ номаълум 
мебошанд.

• Кӯдаке рабуда шуд ва ба падару модари ӯ 
таҳдид карданд, ки агар фидия (выкуп) 
пардохт карда нашавад, ӯро мекушанд. 
Волидайн фидияро пардохт карданд ва кӯдак 
озод карда шуд. Шахсоне, ки кӯдакро рабуда 
буданд, пайдо карда нашуданд.

 − Хулоса: Ин ҳолати фавқулодда нест, зеро 
хатари марг ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ 
ба кӯдак дигар ногузир намебошад.

4.2.1  Дар мавриди дархостҳо аз хориҷ чӣ 
кор бояд кард?

Iар маҷмӯъ, забоне, ки таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар Иёлоти Муттаҳида дар 
дастурамалҳои худ оид ба ҳифзи ҳуқуқ истифода 
менамоянд, фарқ намегузорад, ки чӣ касе метавонад 
дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулоддаро 
пешниҳод намояд. Онҳо танҳо имконияти ифшо 
кардани «иттилоот» ё «додаҳои корбар»-ро бидуни 
тафовути дигар пешниҳод мекунанд.

Дар бештари ҳолатҳо, таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дархост ҷиҳати ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулодда барои иттилооти асосии 
муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафикро аз мақоми 
ҳифзи ҳуқуқи берун аз ҳудуди Иёлоти Муттаҳида 
қабул мекунад, махсусан, агар шахси 
пешниҳодкунандаи дархост тасдиқ карда 
тавонад, ки ӯ воқеан корманди давлатӣ аст, 
масалан, тавассути истифода намудан аз 
нишонии почтаи электронӣ аз домени расмии 
ҳукумат ва бо пешниҳод намудани нишонии 
расмӣ ва маълумоти тамосҳои телефонӣ. Агар 
шахси мансабдори давлатӣ дар кишвари 
дархосткунанда наметавонад ин талаботро барои 
муайян кардани шахсияти худ қонеъ созад, 
мумкин аст талаб карда шавад, ки дархости онҳо 
тавассути тарафи сеюми эътирофшуда пешниҳод 
карда шавад, масалан, тавассути дархости кумак 
аз Интерпол, шабакаи 24/7 ё мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
дар кишвари дархостшаванда.

Вақте ки дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ҷиҳати ба даст овардани додаҳои 
муҳтаво равона карда шудааст, он мумкин аст 
душвортар бошад, зеро он дахолати бештар ба 
ҳуқуқи шахс ба дахлнопазирии ҳаёти шахсиро дар 
бар мегирад. Баъзе аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ба ҳар ҳол ба чунин дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда пеш аз ҳама бо 
такя ба сиёсатҳои соҳавии худ ҷавоб хоҳанд дод. 
Агар додаҳои муҳтаво дархост карда шаванд, 
беҳтар аст ин кор тавассути атташеи Бюрои 
федералии тафтишоти сафорати маҳаллии ИМА 
дар кишвари дархосткунанда ё агар он кишвар 
узви яке аз шабакаҳои 24/7 бошад, тавассути он 
шабакаҳо анҷом дода шавад. Агар таъминкунандаи 
хидматрасонӣ додаҳои муҳтаворо пешниҳод 
накунад, бояд ДКҲД – фаврӣ интиқол дода шавад. 
Ҳар гуна муқаррароти қарордод дар бораи кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба (КҲДT) бояд дар назар гирифта 
шавад, ки имкон медиҳад вобаста ба хусусияти 
ҳолати фавқулодда аввал ДКҲД-и шифоҳӣ ва сипас 
ДКҲД-и хаттӣ интиқол дода шавад.
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Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Фаронса
Пас аз ҳамлаи террористӣ ба Шарли Эбдо (Charlie Hebdo) дар 7 январи соли 2015, мақомоти 
Фаронса бо Бюрои федералии тафтишот (FBI) тамос гирифтанд, ки ба Microsoft дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда дар бораи ду аккаунти почтаи электронӣ пешниҳод намуд. 
Дархост дар шакли электронӣ то соати 6-и субҳ расид ва Microsoft тавонист онро баррасӣ 
намояд, додаҳои дахлдорро ба даст орад ва онҳоро дар тӯли 45 дақиқа ба Бюрои федералии 
тафтишот ҷиҳати интиқол ба мақомоти Фаронса ирсол намояд.

4.2.2 Варақаи намунавӣ

Барои шакли/варақаи намунавӣ оид ба дархост 
барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ба 
таъминкунандагони хидматрасонӣ ба Замимаи III 
муроҷиат кунед.

Эзоҳи муҳим
Баъзе таъминкунандагони хидматрасонӣ варақаи худро 
дар бораи дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда доранд, масалан, ширкатҳои Google ва 
Apple, ки онҳо бояд пур карда шаванд. Барои иттилооти 
бештар, ниг. харитасозии таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дар Замимаи I.

Ҳангоми пешниҳод намудани дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда, масъалаҳои 
зерин бояд пешниҳод карда шаванд:

• Аккаунт ё идентификатори корбар, вобаста ба 
хидматрасонӣ ва сиёсати мушаххаси 
таъминкунандаи хидматрасонӣ. Лутфан бо 
дастурамалҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқ барои ҳар 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар Замимаи I 
дар ин замина шинос шавед, то боварӣ ҳосил 
намоед, ки идентификатори дуруст нишон 
дода шудааст.

Эзоҳи муҳим
Агар дар мактуб ғалат кунед ё рақами нодурустро 
нишон диҳед, ҳаёт мумкин аст дар маърази хатар қарор 
гирад!

• Ҷузъиёти асосӣ дар бораи хусусияти ҳолати 
фавқулодда. Танҳо зикр намудани он кофӣ 
нест, ки хатари таркиши бомба вуҷуд дорад. 
Шарҳ диҳед, ки чаро таҳдид қобили эътимод 
аст.

• Таҳдиди ногузири марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ. Пешниҳод намудани ҷузъиёти 
асосӣ, ба монанди муҳлатҳо барои гирифтани 
иттилооти дархостшуда ва асоси воқеӣ, ки 
мавҷудияти ин муҳлатро тасдиқ мекунад, 
метавонанд муфид бошанд.

• Шарҳ диҳед, ки чӣ гуна додаҳои 
дархостшаванда метавонанд барои пешгирии 
таҳдиди марг ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ 
кумак кунанд ва чаро онҳоро наметавон бо 
дигар методҳо ба даст овард.

• Ҳатман нишон диҳед, ки кадом намуди додаҳо 
ва давраи вақт лозим мебошанд ва робитаи 
онҳо ба ҳолати фавқулодда чӣ гуна аст;

• Дархостро ба чизи зарурӣ маҳдуд кунед. Онро 
бо маҳсулоти мушаххас ё хидматрасониҳои 
дахлдор маҳдуд намоед. Дархости аз ҳад зиёд 
васеъро пешниҳод накунед. Ин сабаби 
маъмултарини рад кардани дархостҳо барои 
аксарияти таъминкунандагони (провайдерҳои) 
хидматрасонӣ мебошад.

• Ҳамаи дигар ҷузъиёт ё контекст дар робита ба 
ҳолатҳои мушаххас.

• Ҳувияти шахсе (агар маълум бошад), ки дар 
маърази хатари марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ қарор дорад.

• Муайян кардани додаҳои мушаххас, ки 
эҳтимол дар ихтиёри таъминкунандаи 
хидматрасонӣ вуҷуд дорад ва чӣ гуна он ба 
ҳолати фавқулоддаи баёншуда робита дорад.

• Оё тамос бо атташеи Бюрои федералии 
тафтишоти сафорати маҳаллии Иёлоти 
Муттаҳида сурат гирифтааст?

• Дархост бораи ифшо накардани дархостҳо ва 
огоҳ накардани корбар, зеро ин метавонад 
ҳолати фавқулоддаро бадтар созад.

• Тафтиш кунед, ки оё мутобиқи дастурамали 
таъминкунандаи хидматрасонӣ оид ба ҳифзи 
ҳуқуқи фармони дохилӣ тибқи қонунгузории 
миллӣ талаб карда мешавад.

• Пешниҳод намудани дархост барои 
нигоҳдориро баррасӣ кунед, то ки ба талафи 
додаҳо роҳ дода нашавад..
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Эзоҳи амалӣ
Агар имконпазир бошад, тавсия дода 
мешавад, ки бо дархост барои ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулодда ба таъминкунандаи 
хидматрасонии Иёлоти Муттаҳида фавран бо 
атташеи Бюрои федералии тафтишоти 
сафорати маҳаллии ИМА тамос гиред ва 
дастурамалҳои ӯро риоя намоед. Атташеи 
Бюрои федералии тафтишот метавонад 
ҳолати фавқулоддаро то пешниҳод намудани 
он ба таъминкунандаи хидматрасонӣ тафтиш 
кунад ва ин ҳамчунин метавонад ба дарёфти 
натиҷаи зудтар оварда расонад.

4.2.3  Намуди додаҳои пешниҳодшаванда

Мутобиқи United States law , ҳар гуна додаҳо 
мумкин аст тавассути дархост барои ифшосозӣ 
дар ҳолати фавқулодда пешниҳод карда шаванд: 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI), додаҳои трафик 
ва додаҳои муҳтаво.

Ба ёд дошта бошед, ки таъминкунандагони 
хидматрасонӣ метавонанд натиҷаи худро маҳдуд 
кунанд ва додаҳоеро пешниҳод намоянд, ки ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ танҳо барои пешгирӣ 
кардани ҳолати фавқулодда имкон медиҳанд. 
Додаҳои дигаре, ки барои тафтишот зарур 
мебошанд, бояд тавассути ДКҲД дархост карда 
шаванд.

Ҳамчунин, баррасӣ намоед, ки оё додаҳои 
дарёфтшаванда тавассути дархост барои 

ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда мумкин аст дар 
мурофиаи судӣ истифода шаванд ё ДКҲД бояд 
барои муқаррар кардани манбаъи онҳо ирсол 
карда шавад. Агар пешниҳод намудани ДКҲД 
лозим бошад, ба он ишора кунед, ки додаҳо 
мутобиқ бо дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ифшо карда шудаанд. Ба ёд дошта 
бошед, ки ДКҲД барои истифода дар мурофиаи 
судӣ/суд талаб карда мешавад.

Эзоҳи муҳим
Агар таъминкунандаи хидматрасонӣи воқеъ дар Иёлоти 
Муттаҳида тасмим гирад, ки ҳама ё як қисми додаҳои 
дархостшударо ихтиёран ифшо накунад, шикоят карда 
намешавад, ҳатто агар дархост тавассути атташеи 
Бюрои федералии тафтишот ирсол шуда бошад. Дар ин 
ҳолат, кишвари дархосткунанда бояд фавран ДКҲД 
таҳия намояд. Вақте ки ДКҲД-и фаврӣ таҳия карда 
мешавад, тавсия дода мешавад, ки бо Дафтари корҳои 
байналмилалӣ барои ҳамоҳангсозии иҷрои ДКҲД 
ҳамчун афзалият тамос гиред.

Эзоҳи амалӣ
Агар мақоми ҳифзи ҳуқуқ дархост барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулоддаро 
пешниҳод намояд, таъминкунандаи 
хидматрасонӣ метавонад ҳамаи додаҳои 
дахлдорро ифшо накунад ва ДКҲД бояд 
ирсол карда шавад, то боварӣ ҳосил карда 
шавад, ки ҳамаи далелҳои электронӣ аз 
ҷониби кишвари дархосткунанда барои ҳар 
гуна таъқиби судӣ ба даст оварда шудаанд.

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2702
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ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ
1 Newtown 
Headquarter Plaza, PO20

ДАРХОСТ БАРОИ НИГОҲДОРИИ ДОДАҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ
Сана: 15 сентябри соли 2021

МАҚОМИ ДАРХОСТКУНАНДА: Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав
Ҷузъиёти шиносоӣ:
– Номи пурра ё рақами мушаххаскунандаи шахсӣ: нозир Никд (DI390)
– Вазифа: нозири полис

Маълумоти тамоси намояндаи идора:
 Шумораи телефон: +123(0)2435 627348 Дохилӣ: 553336
 Почтаи электронӣ: di.nicked@police.nc 

Рақами мурофиаи судӣ: AmirKhan/15092021/1
Рақами парванда: маълумот вуҷуд надорад
Рақамҳои дархостҳои қаблӣ: маълумот вуҷуд надорад

ҚАБУЛКУНАНДА: rocket.chat
Нишонӣ: legal@rocket.chat

Мақоми мазкур тафтишоти ҷиноятиеро мегузаронад, ки корбаронро аз платформаи шумо дар бар мегирад. 
Додаҳои электронӣ дар ин масъала бамаврид ҳисобида мешаванд. Ман ба шумо дархости фавқулоддаро барои 
ифшосозии додаҳои электронӣ дар бораи корбар(ҳо)/аккаунт(ҳо)и дар поён номбаршуда пешниҳод менамоям.

1)  Сервери Rocket.Chat: www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89!
2)  Номи корбари Rocket.Chat username: @sitrepintel

Ҳамаи иттилоот ё додаҳое, ки дар ҷавоб ба ин дархост пешниҳод карда мешаванд, танҳо дар тафтишоти 
тавсифшуда истифода мешаванд ва ба кормандони беиҷозат ифшо карда нахоҳанд шуд.

ХУСУСИЯТИ ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА:
CБарои тавсиф намудани хусусияти ногузири ҳолати фавқулодда ба ин ҷо пахш (клик) кунед. Дар робита ба ин 
дархости мушаххас барои дарёфти додаҳои электронӣ то ҳадди имкон иттилоот ва контексти бештарро пешниҳод 
намоед.
Машварат бо ҳар ширкат дар бораи меъёрҳои мушаххаси ҳолати фавқулоддаро баррасӣ намоед.
Намунаҳои иттилооте, ки мумкин аст дар ин ҷо илова ба хусусияти ҳолати фавқулодда пешниҳод карда шаванд:
•  ҳолат (статус)/пешрафт (мисол, ҳабси пешакӣ, тафтишоти пешакӣ, мурофиаи судӣ, инкишофи фаъолияти ҷиноятӣ 

аз рӯи марҳилаҳои содир кардани ҷиноят...);

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ Амир Хан
Пас аз он ки Амир Хан ба ҷиноятҳои террористӣ дар Кишвари Нав айбдор карда шуд, шарҳҳо 
(комментария) дар видео дар YouTube дар 15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 бо номи 
корбар @revenge бо таҳдиди ҳамла ба маркази савдо дар рӯзи аввалини суд дар 15 сентябри соли 
2021 пайдо шуданд.
«Интиқоми бародари мо Амир гирифта хоҳад шуд, агар ӯ дар суд пайдо шавад ва ҳамаи беимонон 
дар соати 10:00 дар маркази савдои Шаҳри Нав (Newtown) кушта хоҳанд шуд, Аллаху Акбар rocket.
chat url www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89! @sitrepintel»
Полиси Кишвари Нав бо истифода аз варақаи Google оид ба дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ва бо истифода аз варақаи намунавии Замимаи III ба rocket.chat чунин дархостро 
пешниҳод намуд. Ниг. ба варақаҳои пешниҳодшуда дар поён.

continued

EXAMPLE

Ба таъминкунандаи хидматрасонӣ тасдиқ кунед, 
ки кӣ дархости мустақим дар бланкаи расмиро 
пешниҳод мекунад

Сана ва вақти тасдиқшудаи ирсоли 
дархост барои ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулодда

Почтаи электронии расмӣ

Ба куҷо фиристодани дархости мустақим

Муайянкунандаи аккаунт

4.3 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ
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•  моддаи Кодекси миллии ҷиноятӣ/қонуни муайянкунандаи ҷинояте, ки шумо таҳқиқ менамоед;
•  ҷазои ҳадди ақал мутобиқ бо қонуни миллии шумо;
•  шаҳрвандӣ ё сукунати тӯлонӣ, агар маълум бошад.

Амир Хан барои ҷиноятҳои террористии вобаста ба созмони мамнӯъи террористии  
Давлати Исломӣ дар Саҳрои Бузург (ISGS) дар Малӣ ва ташвиқи амалҳои  
террористӣ тавассути паҳн кардани видео дар бораи ҷалби тарафдорони Давлати  
Исломӣ ва ҳамчунин ташвиқи ҳамлаҳои террористӣ дар паёмҳои (постҳои) онлайн  
дар Кишвари Нав айбдор карда мешавад.

Тафтишот дар бораи фаъолиятҳои террористии Амир Хан пас нашри шарҳҳо  
дар канали Ҳуп Мессенҷер (Hoop Messenger) «Нерӯи исёнгарон» бо ташвиқ  
намудани ҳамлаҳои террористӣ дар Кишвари Нав дар 1 сентябри соли 2021  
оғоз шуд. Тафтишот тасдиқ намуд, ки Амир Хан дар санаи 7 августи соли 2021  
ба Малӣ сафар кардааст ва дар он ҷо дар тарафи Давлати Исломӣ дар Саҳрои  
Бузург ҷанг намудааст. Ӯ дар санаи 10 сентябри соли 2021 ба Кишвари Нав  
баргашт ва барои ҷиноятҳои террористии зерин айбдор карда мешавад:
•   Ташвиқи амалҳои террористӣ бар хилофи баъши 4-и Қонун «Дар бораи  

мубориза бар зидди терроризм» (2007);
•   Сафар барои мақсадҳои террористӣ, бахши 10bis1-и Қонун «Дар бораи  

мубориза бар зидди терроризм» (2007);
•   Паҳн кардани маводи террористӣ, бахши 2(3)-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007);
•   Узвият дар созмони террористии мамнӯъ (Давлати Исломӣ), бахши 5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар 

зидди терроризм» (2007).

Шарҳи видеоии нашршуда аз ҷониби @revenge дар санаи 15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 дар 
YouTube бо номи «Хабарҳои нави телевизиони Кишвари Нав, 15 сентябри соли 2021 А. Хан бо ҷиноятҳои 
террористӣ айбдор карда мешавад» www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI истинод ба (ссылка) ба сервер ва 
корбари Rocket.Chat дар паёми (пости) зерин мебошад, дар паёми зерин ба сервер ва корбари Rocket.Chat 
ишора кардааст:
«Интиқоми бародари мо Амир гирифта хоҳад шуд, агар ӯ дар суд пайдо шавад ва ҳамаи беимонон дар соати 10:00 дар 
маркази савдои Шаҳри Нав (Newtown) кушта хоҳанд шуд, Аллаху Акбар rocket.chat url www.rocket.chat.com/
watch?v=trDgy&89! @sitrepintel»

Мо тасдиқ мекуниям, ки дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ба Google ҷиҳати дарёфти иттилооти 
асосии муштарӣ барои корбар @revenge ва IP-адреси логин (воридшавӣ) барои шарҳе, ки дар санаи 15 сентябри 
соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 ба шакли видеоии YouTube «Хабарҳои нави телевизиони Кишвари Нав, 15 
сентябри соли 2021 А. Хан бо ҷиноятҳои террористӣ айбдор карда мешавад» www.youtube.com/
watch?v=FrdFTy78NjI нашр шудааст, ирсол карда шуд.

Татбиқи дастурамалҳои Rocket.Chat оид ба ҳифзи ҳуқуқ дар бораи дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда бар асоси сервери Rocket.Chat: www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89! ва номи корбарии Rocket.
Chat: @sitrepintel дар паёме дар YouTube бо таҳдиди имрӯз анҷом доданиз ҳамла ба маркази савдои Шаҳри Нав 
зикр шуда буд. Чунин ҳисобида мешавад, ки ҳолати фавқулоддаи вобаста ба мавридҳои зерин вуҷуд дорад:

R хатари марг; ё
R зарари вазнини ҷисмонӣ ба одамон.

Rocket.Chat дорои иттилооте мебошад, ки барои муайян кардани корбар/ҳои сервери Rocket.Chat кумак мекунад: 
www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89! ва номи корбари Rocket.Chat: @sitrepintel барои пешгирии он зарар зарур 
аст, яъне ҳар гуна додаҳои шахсӣ

ЗАМИНАИ ҲУҚУҚӢ:
Мувофиқи қонунгузории дохилӣ заминаи ҳуқуқиеро муайян намоед, ки бар асоси он  
дархост пешниҳод карда мешавад.

Мутобиқи бахши 38-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (2007),  
дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда мумкин аст ба таъминкунандагони  
(провайдерҳои) дохилии хидматрасонӣ пешниҳод карда шавад.

continued

EXAMPLE

Дар ин қисмати варақа ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ 
фаҳмонида мешавад, ки чӣ гуна 
идентификаторҳои аккаунт ба 
ҳолати фавқулоддаи ногузир дар 
асоси таърифи ҳолати 
фавқулодда аз ҷониби 
таъминкунандаи хидматрасонии 
дахлдор (то ҷое ки аз дастурҳои 
ҳифзи ҳуқуқи онҳо дастрас 
бошад) алоқаманд аст

Ин қисмати варақа ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ 
нишон медиҳад, ки дар ҳолати 
монанд дар Кишвари нав қонуне 
вуҷуд дорад, ки ба полис имкон 
медиҳад, ки аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ додаҳоро дархост 
кунад, то аз ҳолати фавқулодда 
пешгирӣ кунад
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РАВАНДИ ҲУҚУҚИИ ДОХИЛӢ:
IАгар аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ талаб карда шавад, раванди ҳуқуқии  
дохилиро барои нигоҳдории иттилооти дархостшуда мутобиқи қонунгузории  
кишвари худ замима кунед.

КОРБ
АР Ё АККАУНТИ МАВРИДИ ҲАДАФ:
Ба ин ҷо пахш (клилк) кунед, то ки ҳамаи иттилооти дастрасро дар бораи  
субъекти тафтишот (ба монанди ном, нишонии почтаи электронӣ,  
идентификатори аккаунт, шумораи телефон, иттилоот дар бораи дастгоҳ,  
номи домен барои регистратор, Bitcoin-адрес, Bitcoin-транзаксия, IP-адресҳо,  
корти кредитӣ ё суратҳисоби бонкӣ) ҷиҳати кумак ба ширкат дар муайян  
кардани аккаунтҳои дахлдор ворид намоед.
Агар имконпазир бошад, зикр намоед, ки субъект шахси гумонбар, ҷабрдида,  
шоҳид ё шахси мавриди таваҷҷуҳи тафтишоти шумо мебошад.
Тавсия дода мешавад, ки ҳамчунин скриншотҳо ва URL-ҳои пурра дохил  
карда шаванд, агар мавҷуд бошанд.

1) Сервери Rocket.Chat: www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89! 
2) Номи корбари Rocket.Chat: @sitrepintel

Скриншоти шарҳҳое (комменария) замима карда мешавад, ки аз ҷониби  
@revenge дар www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI дар санаи  
15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 нашр карда шудаанд.

ЛУТФАН ТАВАҶҶУҲ НАМОЕД: бо атташеи ҳуқуқӣ дар сафорати ИМА  
тамос гирифта шуд, ки бо ӯ аз тариқи legalattache@USembassy.org  
тамос гирифтан мумкин аст, то ки иттилоот дар робита ба ин дархост  
тасдиқ карда шавад.

Нишон диҳед, ки оё шумо қаблан дархост барои нигоҳдории  
додаҳои аккаунтҳоро пешниҳод кардаед
Не, вале дархост барои нигоҳдорӣ ҳамзамон бо ин дархост барои  
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда фиристода мешавад.

ИТТИЛООТИ ДАРХОСТШАВАНДА БАРОИ ПЕШГИРӢ НАМУДАНИ  
ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА:
Дархости мазкур ба мавридҳои дар поён нишондодашуда, хоҳ дар шакли  
электронӣ, хоҳ дар шакли дигар, аз ҷумла иттилооте дахл дорад, ки дар  
ҳамлкунандаҳои захиравӣ (резервные носители) захира карда шудаанд,  
агар вуҷуд дошта бошанд. Асоснокунии дархост барои ифшосозии ин  
маҷмӯаи додаҳо пешниҳод карда мешавад.

Иттилооти асосии муштарӣ
•   Номи пурра пешнҳод карда шудааст
•   Номи корбар дар шабакаи иҷтимоӣ ё номи логин
•   Идентификатори корбар
•   Шумора(ҳо)и телефон
•   Нишони(ҳо)и почтаи электронӣ
•   Соли таваллуд
•   Иттилоот дар бораи пардохт/воситаҳои пардохт
•   Санаи оғоз ва ба охир арсидани аккаунт
•   Ҳолати (статуси) аккаунт
•   Бақайдгирии IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Дастгоҳҳои дахлдор (аз ҷумла идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ (IMEI), MAC-адрес ва 

UDID, агар вуҷуд дошта бошанд)
•   Нусхаи ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсият ё шиносномае, ки аз ҷониби пуштарӣ пешниҳод карда шудааст
•   Намуди бақайдгирӣ, нусхаи шартнома, воситаҳои тафтиши шахсият дар вақти бақайдгирӣ, нусхаҳои 

ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби муштарӣ пешниҳод карда шудаанд
•   Ҳар гуна иттилооти дигар, ки ба шахсияти корбар/муштарӣ дахл доранд

continued

EXAMPLE

Ин қисмати варақа скриншотеро дар бар 
мегирад, ки истинодҳоро ба 
идентификаторҳои аккаунтро дар ҳолати 
фавқулодда тасдиқ мекунад ва тасдиқи 
ҳолати фавқулоддаро инчунин метавон аз 
атташеи ҳуқуқии Сафорати ИМА дар 
Кишвари нав дастрас кард

Ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
тасдиқ карда мешавад, ки варақаи 
алоҳида барои нигоҳ доштани 
идентификаторҳои аккаунт интиқол дода 
мешавад, ки бояд ҳамзамон аз ҷониби 
корманди дигари полис анҷом дода

Ин бахш ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ BSI-и мувофиқро нишон 
медиҳад, ки барои муайян кардани 
корбари идентификаторҳои аккаунти 
rocket.chat ва пешгирии ҳолати 
фавқулодда лозим аст

Ин фасли варақа холӣ гузошта шудааст, 
зеро дастурамалҳои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи таъминкунандаи хидматрасонӣ 
ордери дохилиро барои баррасии 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ба 
таври ихтиёрӣ талаб намекунанд
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• 4.3 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Додаҳои трафик
•   Журналҳои IP-адрес, аз ҷумла нишон додани вақт
•   Журналҳои паёмҳо ва журналҳои чатҳо
•   Журнали фаъолиятҳо/файлҳои журнал (logfile), аз ҷумла нишон  

додани вақт
•   Иттилоот дар бораи хатсайр (маршрутная информация) (IP-адреси  

манбаъ (IP-адрес источника), IP-адреси нуқтаи мақсад (IP-адрес  
пункта назначения), рақами порт, браузер, сарлавҳаи почтаи  
электронӣ, идентификатори паём, ҳаҷми додаҳои интиқолшаванда,  
манбаъ ё нуқтаи мақсади ҳар гуна паёмҳои электронии аз аккаунт  
ирсолшуда ё қабулшуда)

АСОСНОККУНӢ, АЗ ҶУМЛА ЗАРУРАТ ВА МУТАНОСИБ БУДАН:
Шарҳ диҳед, ки чӣ гуна иттилооти дархостшаванда ба тафтишот барои пешгирӣ намудани ҳолати фавқулодда кумак 
мекунад. Ҳамчунин, фаҳмонед, ки чӣ гуна корбар, аккаунт ва ҳар категорияи додаҳои дархостшаванда бо ҳолатҳои 
фавқулодда робита дорад. Агар имконпазир бошад, ин асосноккуниро ба ҳар бахши мушаххаси иттилооти дар боло 
дархостшуда анҷом диҳед. Дархости беш аз ҳад сабаби маъмултарин барои рад кардани ширкатҳо мебошад.

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ мефаҳмонад, ки чӣ гуна BSI ва додаҳои трафики 
дархостшуда ба полиси Кишвари нав имкон медиҳад, ки корбари идентификаторҳои аккаунти rocket.
chat-ро муайян ва ҳолати фавқулоддаро пешгирӣ кунад. Ғайр аз он, ин бахш таъкид мекунад, ки 
бинобар наздик будани таҳдид дархости мустақим ё дархости ҳуқуқии дуҷониба барои касби додаҳои 
зарурӣ вақти аз ҳад зиёдро мегирад – дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда зарурӣ ва ба 
шароит муносиб аст

Иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафики вобаста ба сервери Rocket.Chat: www.rocket.chat.com/
watch?v=trDgy&89! ва номи корбарии Rocket.Chat: @sitrepintel барои муайян кардани он зарур мебошанд, ки 
чӣ касе шарҳҳоро бо таҳдиди ҳамлаи ногузир ба маркази савдои Шаҳри Нав нашр намудааст, ки метавонад 
боиси осеби ҷиддӣ ё кушта шудани одамон шавад. Бо тасдиқ намудани ҳуввияти шахси робитадошта ба 
сервери Rocket.Chat ва номи корбар тавассути иттилооти асосии муштарӣ ё додаҳои трафик, Полиси мубориза 
бо терроризми Кишвари Нав метавонад барои пайдо кардани шахси мавриди ҳадаф ҷиҳати пешгирӣ 
намудани ҳамла чораҳои мувофиқро андешад. Дигар методҳои ба даст овардани ин додаҳо барои пешгирӣ аз 
ҳолати фавқулоддаи ногузир вуҷуд надоранд.
ЛУТФАН ТАВАҶҶУҲ НАМОЕД, ки таҳдид ба ҳамлае робита дорад, ки ба таври ногузир имрӯз дар соати 10:00 рух 
хоҳад дод ва раванди ифшосозии ихтиёрӣ ва кумаки ҳуқуқии дуҷониба дар ин шароит мувофиқ намебошанд. 
Иттилооти асосии муштарӣ ё додаҳои трафик ҷиҳати пешгирӣ аз ин ҳолати фавқулодда ногузир зарур 
мебошанд.

ФОСИЛАИ ВАҚТ/ДАВРА:
Дар ин ҷо муҳлати нигаҳдории иттилоотро мушаххас кунед. Муҳлатро то ҳадди имкон  
маҳдуд нишон диҳед, то ки ба дархостҳои аз ҳад зиёд васеъ роҳ надиҳед ва минтақаи  
вақтро (часовой пояс) нишон диҳед.

Ба ҷойи истифода намудани рақам, моҳро нависед, зеро формати сана  
дар Иёлоти Муттаҳида фарқ мекунад.

МАХФИЯТ
 IМан аз шумо хоҳиш менамоям, ки мавҷудияти ин дархостро ба муштарӣ ё ҳар гуна шахси дигар ифшо накунед, ба 
истиснои ҳолатҳое, ки ин барои иҷрои дархости мазкур зарур аст. Агар иҷрои дархости мазкур метавонад боиси қатъи 
доимӣ ё муваққатии хидматрасонӣ ба аккаунт(ҳо) шавад ё ба таври дигар ҳар корбари аккаунт(ҳо)ро дар бораи 
амалҳои шумо барои ифшосозии иттилооти дар поён тавсифшуда огоҳ намояд, лутфан ҳар чӣ зудтар ва пеш аз 
андешидани чораҳо бо ман тамос гиред.

Ба ин ҷо клик кунед, то мушаххас намоед, ки чаро манъи огоҳсозии корбар дархост карда мешавад. Агар вуҷуд дошта 
бошад, қонунеро нишон диҳед, ки мутобиқи он дархост барои ифшо накардан анҷом мешавад. Агар қобили татбиқ 
бошад, ҳамчунин санаи ба охир расидани манъи огоҳсозии корбарро дохил намоед.
Агар огоҳсозии муштарӣ манъ карда шуда бошад ва шумо қарори суди дохилиро ба даст оварда бошед, дар ин ҷо 
замима кунед.

EXAMPLE

continued

Ин бахш ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 
додаҳои дахлдори трафикро нишон 
медиҳад, ки барои муайян кардани 
истифодабарандаи идентификаторҳои 
аккаунти rocket.chat ва пешгирӣ кардани 
ҳолати фавқулодда лозим аст

Таъминкунандаи хидматрасонӣ 
дар бораи BSI ва додаҳои 
трафики мавҷуда огоҳ карда 
мешавад, ки барои муайян 
кардани корбар ҷиҳати 
пешгирии ҳолати фавқулодда 
зарур аст
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТ БАРОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА ВОБАСТА БА GOOGLE INC.
Варақаи мазкур барои кумак ба Google дар муайян кардани он пешбинӣ шудааст, ки оё асосҳои кофӣ 
барои фарз намудани он вуҷуд доранд, ки ифшосозии бидуни таъхири додаҳо ҷиҳати пешгирии  
таҳдиди марг ё осеби вазнини ҷисмонӣ вуҷуд доранд, тавре ки дар Қонуни ИМА 18 §2702 (б)(8)  
ва (в)(4) муқаррар карда шудааст. Варақаи мазкур бояд аз ҷониби корманди ваколатдори мақоми ҳифзи  
ҳуқуқ пур карда шавад.

Лутфан боварӣ ҳосил кунед, ки: (а) корбарро бо идентификатори мувофиқи маҳсул (идентификатор продукта) 
(масалан, нишонии Gmail, URL-и YouTube ё рақами Google Voice) нишон диҳед, (б) ба ҳамаи саволҳо ҷавоб 
диҳед, (в) имзо кунед, тавре ки поён нишон дода шудааст (ба ҳамаи саҳифаҳои иловагии пешниҳодшуда имзо 
гузоред ва (г) варақаи пуркардашуда ва маводҳои дастгирикунандаро тавассути ё нишонии расмии почтаи 
электронии идораатон ба EDRLawEnecution@google.com ё аз тариқи факс бо мактуби ҳамроҳикунанда дар 
бланкаи расмии идораатон ба +1-650-469-0276 баргардонед.

1.  Тавзеҳи муфассали ҳолати фавқулоддаро пешниҳод кунед, аз ҷумла чӣ гуна таҳдид бо хавфи хавфи марг ё 
ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба одамон робита дорад ва он кай рух хоҳад дод:

  Амир Хан барои ҷиноятҳои террористии вобаста ба созмони мамнӯъи террористии Давлати Исломӣ дар 
Саҳрои Бузург (ISGS) дар Малӣ ва ташвиқи амалҳои террористӣ тавассути паҳн кардани видео дар бораи 
ҷалби тарафдорони Давлати Исломӣ ва ҳамчунин ташвиқи ҳамлаҳои террористӣ дар паёмҳои (постҳои) 
онлайн дар Кишвари Нав айбдор карда мешавад.

  Тафтишот дар бораи фаъолиятҳои террористии Амир Хан пас нашри шарҳҳо дар канали Ҳуп Мессенҷер 
(Hoop Messenger) «Нерӯи исёнгарон» бо ташвиқ намудани ҳамлаҳои террористӣ дар Кишвари Нав дар 1 
сентябри соли 2021 оғоз шуд. Тафтишот тасдиқ намуд, ки Амир Хан дар санаи 7 августи соли 20221 ба Малӣ 
сафар кардааст ва дар он ҷо дар тарафи Давлати Исломӣ дар Саҳрои Бузург ҷанг намудааст. Ӯ дар санаи 10 
сентябри соли 2021 ба Кишвари Нав баргашт ва барои ҷиноятҳои террористии зерин айбдор карда 
мешавад:

•   Ташвиқи амалҳои террористӣ бар хилофи бахши 4-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» (2007);

•   Сафар барои мақсадҳои террористӣ, бахши 10bis1-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» (2007);

•   Паҳн кардани маводи террористӣ, бахши 2(3)-и Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» 
(2007);

•   Узвият дар созмони террористии мамнӯъ (Давлати Исломӣ), бахши 5-и Қонун «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм» (2007).

Ин тафтишоти махфӣ мебошад ва огоҳ кардани корбар ё соҳиби сервер метавонад  
ба тафтишот ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолати фавқулоддаро монеъ шавад  
ва боиси ҷароҳат ва марги шаҳрвандоне шавад, ки ба маркази савдои  
Шаҳри Нав ташриф овардаанд.

Қарори судро замима кунед, агар мавҷуд бошад.

PGP: Замима кардани калиди дастрас барои ҳамаи PGP (агар имкон бошад).

ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ҲУҶҶАТҲОИ ЗАМИМАШУДА:

SСкриншоти шарҳҳои нашршуда аз ҷониби @revenge дар www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI дар санаи 15 
сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 замима карда мешавад.

Агар шумо дар бораи дархости мазкур савол дошта бошед, лутфан бо ман тамос гиред.

Бо ин ман тасдиқ менамоям, ки ман ваколати қонунӣ барои пешниҳод намудани ин дархостро дорам ва 
иттилооти пешниҳодшуда дуруст мебошад.

Қабл аз пешниҳод намудани дархости мазкур, онро чоп намоед, имзо ва муҳр гузоред. Сипас, мутобиқи 
дастурамалҳои ширкат, онро ба шакли рақамӣ скан кунед ва ба ширкат ирсол намоед.

ПОЛИСИ КИШВАРИ НАВ

EXAMPLE

EXAMPLE

Варақа ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ мефаҳмонад, ки 
махфият барои пешгирӣ аз ҳолати 
фавқулодда зарур аст



3

Ку
ма

ки
 ҳу

қу
қи

и 
ду

ҷо
ни

ба

4

Да
рх

ос
тҳ

о б
ар

ои
 

иф
шо

со
зӣ

 да
р 

ҳо
ла

тҳ
ои

 ф
ав

қу
ло

дд
а

5

Ду
шв

ор
иҳ

о в
а 

ро
ҳи

ҳа
лҳ

ои
 ам

ал
ӣ

Лу
ға

тн
ом

а
Ну

қт
аҳ

о 
ба

ро
и т

ам
ос

2

Ку
ма

кҳ
ои

 ҳу
қу

қи
и 

ду
ҷо

ни
ба

и п
еш

ак
ӣ

1

Ни
го

ҳд
ор

ӣ

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

За
ми

ма
ҳо

Их
ти

со
ра

ҳо

73/2604. ДАРХОСТҲО БАРОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА  
• 4.3 СЕНАРИЯИ НАМУНАВӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Гузориши New Country TV News (Хабарҳои телевизиони Кишвари Нав) ба YouTube боргузорӣ карда шуд, 
ки аввалин зуҳури Амир Ханро дар Суди олии Шаҳри Нав дар санаи 15 сентябри соли 2021 тасдиқ кард 
ва дар шарҳи (комментария) @revenge гуфта шудааст:
«Интиқоми бародари мо Амир гирифта хоҳад шуд, агар ӯ дар суд пайдо шавад ва ҳамаи беимонон дар соати 
10:00 дар маркази савдои Шаҳри Нав (Newtown) кушта хоҳанд шуд, Аллоҳу акбар rocket.chat url www.rocket.chat.
com/watch?v=trDgy&89! @sitrepintel»

2.  What type of data do you need to help prevent the emergency? Information to help identify an unknown 
individual (e.g., name, phone number) information to help locate a known individual (e.g., recent  
IP activity, location coordinates) Other (please explain):Basic subscriber information and the source  
IP for the comments by @revenge posted on “New Country TV News 15 September 2021 A Khan  
Charged with Terror Offences” www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI on 15 September 2021  
at 07.34.23 GMT+1.

3.   Шумо кадом идентификатори Google (масалан, нишони Gmail, URL-и YouTube, рақами Voice)-ро тафтиш 
намуда истодаед?

  Видео бономи «Хабарҳои телевизиони Кишвари Нав (New Country TV News) дар санаи 15 сентябри соли 
2021 А. Хан бо ҷиноятҳои террористӣ айбдор карда мешавад» www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI бо 
шарҳҳо аз ҷониби соҳиби аккаунти YouTube: www.youtube.com/user/lonewolf

4.  Чаро раванди муқаррарии ифшосозӣ барои ба даст овардани иттилоот ҷиҳати бартараф намудани ҳолати 
фавқулоддаи дар боло тавсифшуда кофӣ нест?

  Таҳдид ба ҳамлае робита дорад, ки ба таври ногузир имрӯз дар соати 10:00 рух хоҳад дод ва раванди 
ифшосозии ихтиёрӣ, инчунин кумаки ҳуқуқии дуҷониба дар ин шароит мувофиқ намебошанд.

5.  Чӣ гуна дентификатори дар боло номбаршудаи Google ба ҳолати фавқулодда робита дорад? Лутфан 
варианти аз ҳама бештар мувофиқро қайд кунед:

  Субъекти мавриди тафтишот (@revenge) дар санаи 15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 аз маҳсули 
Google (яъне YouTube) барои нашри шарҳи таҳдидомези расонидани осеби вазнини ҷисмонӣ ё марг дар 
видеои YouTube «Хабарҳои телевизиони Кишвари Нав (New Country TV News) дар санаи 15 сентябри соли 
2021 А. Хан бо ҷиноятҳои террористӣ айбдор карда мешавад» истифода намудааст.

  Агар субъект дар маҳсули дигари Google изҳорот нашр карда бошад, лутфан URL-и блоги паём (пост), URL-и 
видеои YouTube ва ғайраро пешниҳод кунед.

6.  Иттилооти дақиқеро нишон диҳед, ки шумо аз Google Inc. дархост мекунед (масалан, иттилоот дар бораи 
муштарӣ, IP-адреси воридшавӣ (логин) ва ғайра)

  Иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва IP-адреси воридшавӣ (логин) барои www.youtube.com/user/lonewolf дар 
санаи 15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1, вақте ки таҳдиди расонидани осеби вазнини ҷисмонӣ ё 
марг нашр карда шуд.

  Иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафики вобаста ба аккаунт барои муайян кардани он зарур 
мебошанд, ки чӣ касе шарҳҳоро бо таҳдиди ҳамлаи ногузир ба маркази савдои Шаҳри Нав нашр намудааст, 
ки метавонад боиси осеби ҷиддӣ ё кушта шудани одамон шавад. Бо тасдиқ намудани ҳуввияти шахси 
нашрамудаи шарҳҳо (комментария) тавассути иттилооти асосии муштарӣ ё IP-адреси воридшавӣ (логин), 
Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав метавонад барои пайдо кардани шахси мавриди ҳадаф ҷиҳати 
пешгирӣ намудани ҳамла чораҳои мувофиқро андешад.

7. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро пешниҳод кунед (тавре ки дар #5 тавсиф карда шудааст):
  Скриншоти шарҳҳои нашршуда аз ҷониби @revenge дар www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI дар санаи 

15 сентябри соли 2021 дар 07.34.23 GMT+1 замима карда мешавад.

ЛУТФАН ТАВАҶҶУҲ НАМОЕД: бо атташеи ҳуқуқӣ дар сафорати ИМА тамос гирифта шуд, ки бо ӯ аз тариқи legalattache@
USembassy.org тамос гирифтан мумкин аст, то ки иттилоот дар робита ба ин дархост тасдиқ карда шавад.

Дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ҳамчунин ба Rocket.chat вобаста ба url www.rocket.chat.com/
watch?v=trDgy&89! ва корбар @sitrepintel ирсол карда мешавад.

Агар шумо ин варақаро берун аз вақти кории муқаррарӣ пешниҳод кунед (аз соати 9:00 то 17:00 бо вақти Уқёнуси 
Ором аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа) ва шумо ҳанӯз ба дастгирии ҳуқуқии Google дар бораи ин масъала 
муроҷиат накарда бошед, шумо метавонед ба +1-650-417-9011 занг занед ва паём гузоред, зеро факсҳо ва 
мактубҳои электронӣ танҳо дар соатҳои кории муқаррарӣ баррасӣ карда мешаванд.

EXAMPLE
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74/260 4. ДАРХОСТҲО БАРОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА  
• 4.4 КИШВАРҲОИ ДИГАР

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Ном бо ҳарфҳои чопӣ: Стевос Никд (DS190)
Унвон: Нозир (DS190)
Идора: Полиси мубориза бо терроризми Кишвари Нав
Почтаи электронӣ: ds.nicked@police.nc 
Рақами телефон: +123(0)2435 627348 Дохилӣ: 553336
Рақами факс: +123(0)2435 627349

Ман тибқи қонунҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷазо додан барои додани шаҳодати дурӯғ изҳор медорам, ки 
гуфтаҳои боло дурустанд ва ман як корманди савгандхӯрдаи давлатӣ ҳастам.

Сана: 15 сентябри соли 2021

Имзо

Стевос Никд

EXAMPLE

4.4 КИШВАРҲОИ ДИГАР

Дар Замимаи IX тавсифи мухтасари тартибот дар 
ҳолати фавқулодда дар дигар кишварҳо пешниҳод 
карда шудааст. Ҳеҷ кишвари дигаре вуҷуд надорад 
(ба истиснои Иёлоти Муттаҳида ва Канада), ки он 
ҷо метавон дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулоддаро мустақиман ба таъминкунандагони 
(провайдерҳои) хидматрасонӣ ирсол намуд. Ин 
маънои онро дорад, ки кишварҳои дархосткунанда 
бояд аз каналҳои ҳамкории полис бо полис 
истифода намоянд ё ба кишвари дархостшаванда 
дархости фаврӣ барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба 
интиқол диҳанд.

Эзоҳи муҳим
Кишвари дархосткунанда бояд бо мақоми марказии 
кишвари дархостшаванда тамоси наздик дошта бошад, 
то тасдиқ намояд, ки оё ДКҲД ба таври фаврӣ иҷро 

карда шавад, агар каналҳои ҳамкории полис бо полис 
муваффақ набошанд.

TШабакаи 24/7-и нуқтаҳои тамос, дар моддаи 
35-и Конвенсияи Будапешт, Шабакаи тамоси 
Иттиҳодия ва идораи махсус мутобиқи моддаи 
43-и мақоми махсуси CITO бояд аз ҷониби 
кишварҳои дархостшаванда барои тамоси аввал 
ҷиҳати тасдиқи роҳи зудтари ҳалли дархости 
фавқулодда ва таъмини мубодилаи оперативии 
иттилооти зарурӣ бо кишвари дархосткунанда 
истифода шаванд.

Барои он кишварҳое, ки шабакаи 24/7 ё идораи 
махсус надоранд, бояд ба Бюрои миллии 
марказии Интерпол муроҷиат кунанд.

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Зеландияи Нав
TТафтишот пас аз ҳамла дар Крайстчёрч дар санаи 15 марти соли 2019 дархостҳои зиёдеро аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ дар бораи мубодилаи паёмҳо, чатҳо ва аккаунтҳо шабакаҳои 
иҷтимоиро дар бар гирифт. Ғайр аз ин, тафтишот аз ҷониби атташеи Бюрои федералии тафтишот 
бо пешниҳод намудани дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда ва мақомоти марказӣ бо 
интиқол додани дархостҳои фаврӣ барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба дастгирӣ карда шуд.

Google disclose the BSI for username @revenge and a source IP address for the posted comment and 
Rocket. Chat payment details for the server all resolve to an address in New Country. A search 
warrant is obtained to enter the property and locate the suspect. The police confirm the outcome to 
Google and Rocket.Chat to demonstrate how their response to the emergency prevented the terrorist 
attack.
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75/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

5. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ 
ҲАЛЛИ АМАЛӢ

Дар боби мазкур масъалаҳои зерин баррасӣ карда мешаванд:

Қобили қабул будани далелҳои электронӣ
Муаррифии далели электронӣ дар мурофиаи судӣ

Рамзгузорӣ (шифрование)
Доираи ҳуқуқӣ (юрисдиксия) ва фазои маҷозии абрӣ

Шабакаҳои маҷозии хусусӣ (VPN)
Серверҳои проксӣ (Proxy server)

Таъминкунандагони хидматрасонӣ ба таври 
ғайриҳамкорӣ

Шабакаҳои ҳамсол ба ҳамсол (ҳамто ба ҳамто)
Нақши квазисудии таъминкунандагони хидматрасониҳо
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76/260 5. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ АМАЛӢ  
• 5.1 ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАНИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар боби мазкур душвориҳои мумие баррасӣ карда 
мешаванд, ки кормандони соҳавӣ бо онҳо ҳангоми 
пешниҳоди далелҳои электронӣ дар мурофиаи судӣ 
ва дархости далелҳои электронӣ аз дигар 
кишварҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Бартараф намудани 
ин душвориҳо таҳқиқот/тафтишоти фаъол ва 
рӯйкарди (подход) ҳамоҳангшудаи байни мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва прокуратураро барои муайян 
кардани роҳи мувофиқ ва қонунӣ талаб мекунад.

5.1  ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАНИ 
ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

5.1.1  Душвориҳо

Далелҳои электронӣ, ки дар Роҳнамои мазкур зикр 
карда шудаанд, маъмулан аз сервери 
таъминкунандагони хидматрасонӣ (иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ва додаҳои 
муҳтаво) ба даст оварда мешаванд ва онҳо мумкин 
аст дар чанд сервере захира карда шаванд, ки аз 
ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
саросари ҷаҳон назорат карда мешаванд. Вақте ки 
далелҳои электронӣ дар серверҳо захира карда 
мешаванд, онҳо маъмулан шакли мустақили физикӣ 
надоранд. Ин барои низомҳои адлия, ки бештар ба 
пешниҳод намудани далелҳои шайъӣ ба монанди 
ҳуҷҷатҳо дар мурофиаи судӣ одат кардаанд, душворӣ 
эҷод мекунад. Дар баъзе доираҳои (юрисдиксияҳои) 
ҳуқуқии шаҳрвандӣ кодексҳои мурофиавии 
ҷиноятии дахлдор метавонад тартиби пешниҳоди 

далелҳои электрониро дар суд муқаррар намоянд. 
Дар доираҳои ҳуқуқи умумӣ, ки он ҷо қонунҳои 
мушаххас вуҷуд надоранд, далелҳои электронӣ 
мумкин аст ба ҳамон тарз монанди дигар шаклҳои 
далелҳо баррасӣ карда шаванд. Ин нишон медиҳад, 
ки он тағйир дода нашудааст ё агар ягон тағйирот 
вуҷуд дошта бошад, онҳо зарур буданд ё ба томияти 
далелҳо таъсир нарасонидаанд. Аз ин рӯ, ҳар 
кишвари дархосткунанда бояд муайян кунад, ки оё 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ё 
додаҳои муҳтаво дар мурофиаи судӣ бо татбиқ 
намудани қонунгузорӣ ва тартиботи миллии онҳо 
қобили қабул аст ё не. Дар бахши мазкури Роҳнамо 
масъалаҳои умумӣ ва роҳҳҳои ҳали эҳтимолие 
баррасӣ карда мешаванд, ки барои истифодаи 
иттилооти асосии муштарӣ, додаҳои трафик ё 
додаҳои муҳтаво аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар мурофиаи судӣ иҷозат медиҳанд.

5.1.2  Роҳҳои ҳал

Муҳим аст, ки барои ба даст овардани ҳар гуна 
далелҳои электронӣ раванди дурусти ҳуқуқӣ риоя 
карда шавад. Риоя накардани тартиботи дохилӣ 
барои пешниҳод намудани дархостҳо метавонад 
боиси қобили қабул набудани далелҳои электронӣ 
дар суд шавад. Ба таври мисол, агар ҷиҳати 
пешниҳод намудани дархостҳои мустақим ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар дохили кишвар 
барои ифшосозии ихтиёрӣ иҷозати суд талаб карда 
шавад, ҳамон як тартиб бояд барои пешниҳод 
намудани дархостҳои мустақим ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дар кишвари дигар риоя карда шавад.

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Малайзия
Дар моҳи январи соли 2014, Муҳаммад Касифуллоҳ ба дӯсти худ дар Facebook гуфт, ки ӯ дар Сурия буд ва 
бо гурӯҳи ДОИШ-и вобаста ба Абу Убайда, террористи малайзиягӣ робита дошт. Муҳаммад Касифуллоҳ 
барои даъват ба гурӯҳҳои террористӣ ё дастгирии террористҳо ва ё содир кардани амалҳои террористӣ 
мутобиқи моддаи 130J(1)(а) ва бахши 130J(1)(b)-и Кодекси ҷиноятии Малайзия айбдор карда шуд. 
Корманди масъули тафтишот барои нигоҳдории далелҳо ба Facebook муроҷиат кард ва ДКҲД барои ба 
даст овардани муҳтавои Facebook таҳия карда шуд, аз ҷумла ҳар занги видеоӣ тавассути мессенҷери 
Facebook ва аккаунтҳои дӯстони Муҳаммад Касифуллоҳ, ки вай бо онҳо мукотибаҳо анҷом додааст. Пас 
аз он ки мақомоти Малайзия дар бораи лоиҳаи ДКҲД ба Дафтари корҳои байналмилалӣ иттилооти 
иловагӣ пешниҳод намуданд, он расман дар санаи 10 июни соли 2015 интиқол дода шуд. Дар санаи 8 
январи соли 2016, Дафтари корҳои байналмилалӣ тавассути каналҳои дипломатӣ далелҳои 
электрониро дар шакли CD-ROM якҷо бо Шаҳодатномаи тасдиқнамоии сабтҳои дохилии фаъолияти 
мунтазам баргузоршаванда ва Аттестатсияи тасдиқнамоии сабтҳо интиқол дод, ки мутобиқи 
қонунгузории дохилӣ ба даст оварда шудаанд. Ҷониби айбдоркунанда ба Муҳаммад Касифуллоҳ хабар 
дод, ки далелҳои электронии паёмҳои (постҳои) ӯ дар Facebook тавассути ДКҲД ба даст оварда шудаанд 
ва ӯ ба ба гуноҳи худ аз рӯи айбдоркунии алтернативӣ иқрор шудааст. Дар санаи 10 августи соли 2016, 
Суди аппелятсионӣ ҳукми Муҳаммад Касифуллоҳро аз 5 то 12 соли зиндон зиёд кард.
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77/2605. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ АМАЛӢ  
• 5.1 ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАНИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Бо дарназардошти ноустуворӣ ва надоштани шакли 
физикии далелҳои электронӣ, мулоҳизаҳои зерин ба 
кормандони соҳавие кумак менамоянд, ки онҳо ба 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ва/ё 
додаҳои муҳтаво дар мурофиаи судӣ такя мекунанд:

• Оё далелҳои электронӣ ба парвандаи 
баррасишаванда дахл доранд?

 − Аҳамият маъмулан аз ақли солим ё далеле 
вобаста аст, ки «мантиқан исботшаванда» 
мебошад. Ба таври мисол, далелҳои 
муоширати байни чанд шахси ба як гуноҳ 
айдоршуда ё шахсони дигар, ки дар 
барномаи мубодилаи паёмҳо номаълум 
мебошанд, вале тарафи фаъолияти ҷиноятӣ 
мебошанд, аҳамият хоҳанд дошт, агар 
муҳтаво ба масъалаи баррасишаванда 
робита дошта бошад.

 − Агар далелҳои ба назари аввал боэътимод 
вуҷуд дошта бошанд, ки шахси 
айбдоршаванда муаллифи паём ё пост дар 
шабакаи иҷтимоӣ мебошад, масалан, он дар 
дастгоҳе вуҷуд дорад, ки ба ӯ тааллуқ дорад 
ва мумкин аст исбот карда шавад, ки дастгоҳ 
дар вақти ирсол намудани паём дар ихтиёрӣ 
ӯ буд, пас паём мумкин аст ҳамчун далели 
асосӣ ё далели беҳтарин эътироф карда 
шавад. Далелҳои ибтидоӣ ҳуҷҷати аслӣ ё 

37 Ниг. Дастурамалҳо оид ба муайянсозӣ, ҷамъоварӣ ва ба даст овардани далелҳои электронӣ (ISO/IEC 27037: 2012) барои 
роҳнамоӣ ҷиҳати коркарди далелҳои рақамие, ки мумкин аст арзиши далелро дошта бошанд. Он шахсони алоҳидаро дар 
ҳолатҳои умумие роҳнамоӣ мекунад, ки дар ҷараёни коркарди далелҳои электронӣ ба вуҷуд меоянд ва ба созмонҳо дар 
тартиботи интизомӣ ва мубодилаи далелҳои эҳтимолии электронӣ дар байни доираҳои ҳуқуқӣ (юрисдиксияҳо) кумак 
мерасонад. Дастрас аст дар: https://www.iso.org/standard/44381.html

баёни шифоҳии далелҳои аслиро дар бар 
мегиранд, масалан, шахсе, ки ин ҳодисаро 
дидааст ва дар бораи он гувоҳӣ медиҳад. Ин 
метавонад шоҳидони ҳамкорикунандаро дар 
бар гирад, вале ҳатто гувоҳии онҳо бояд 
бодиққат тафтиш карда шавад.

• Оё далелҳо дуруст/қобили эътимод ҳастанд?

 − Ба таври мисол, агар шахси ирсолкунанда дар 
чорчӯби айбдоркунӣ далели паём ё постро 
пешниҳод накунад, масалан, онҳо номаълум 
бошанд, бояд муайян карда шавад, ки ҳадафи 
қабул намудани паём чист ва он чӣ гуна тасдиқ 
карда мешавад. Дар сурати нишон дода 
натавонистани шахс ирсолкунанда ҳамчун 
муаллифи паём, мавридҳои зерин метавонанд 
ба арзёбии қобили эътимод будани далелҳо 
кумак кунанд:

Ҳувият: далели электронӣ ҳамон як чизе аст, 
ки фарз карда мешавад?

Манбаъ: пайдоиши механикӣ ё физикии 
далелҳои электронӣ барои исботи 
мавҷудияти он чист?

Давомдорӣ: оё тартиби нигоҳдорӣ 37 аз 
вақти мусодира то пешниҳод намудан дар 
суд риоя карда шудааст?

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Швейтсария
Суди олии Швейтсарияa қарор қабул кард, ки далелҳои электронии бадастомада пас аз пешниҳоди 
дархости мустақими полиси Швейтсария ба Google барои додаҳои траффикӣ қобили қабул 
намебошанд. Суди олӣ қарор қабул кард, вақте ки дархостҳо додаҳои пайвастшавӣ ба Интернетро аз 
ҷониби шахсии гумонбари ба мақомот номаълум ошкор мекунанд, барои ин иҷозат талаб карда 
мешавад. Ғайр аз ин, тавре ки дархост ба муайян кардани шахсият ва макони ҷойгиршавии ӯ 
мусоидат намуд, ин додаҳои трафике буданд, ки аз полис ба даст овардани иҷозати пешакии судро 
талаб мекунанд. Тавре ки пеш аз ирсол намудани дархости мустақим ба Google иҷозати суд ба даст 
оварда нашудааст, ба истифодаи додаҳои трафики бадастомада дар суд иҷозат дода намешавад.

Тавре ки далелҳои электронӣ мумкин аст бисёр ноустувор бошанд, тағйир дода шаванд, бидуни 
паст кардани сифат нусхабардорӣ карда шаванд ва формати физикӣ надоранд, бисёр кормандони 
соҳавӣ комилан дарк намекунанд, ки чӣ гуна далелҳои электрониро дар суд қабул намоянд. 
Ҳолати мазкур ба сабаби қонунҳои куҳна боз ҳам бадтар мешавад, ки мумкин аст ба қобили қабул 
будани далелҳои электронӣ дахл надошта бошанд.
a Суди олии Швейтсария, рақами парванда 6B�656/2016, 16 декабри соли 2016 www.eurojust.europa.eu/sites/
default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf

http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf
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78/260 5. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ АМАЛӢ  
• 5.1 ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАНИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Тамомият: оё ба далелҳои электронӣ 
дахолат карда шудааст, агар ҳа, оё он 
зарур буд ва он ба тамомияти далелҳо 
таъсир расонидааст ё не; ва

Аслӣ будан: дар баъзе кишварҳо мумкин 
аст пешниҳод намудани далелҳои 
беҳтарин дар суд талаб карда шавад, ки 
маъмулан далелҳои аслӣ мебошанд. Агар 
нусхаи далелҳои электронӣ тавре 
пешниҳод карда шавад, ки 
нишондиҳандаи шакли аслии он мебошад, 
пас он бояд аслӣ ҳисобида шавад. Аслӣ 
будани нусхаҳои далелҳои электрониро 
метавон тавассути «арзиши хеш» (хеш-
значение) тасдиқ кард. Арзиши хеш ба 
«изи ангушт»-и беназири рақамӣ монанд 
аст ва мумкин аст барои исботи ҳамон як 
чиз будани тасвири аслӣ ва нусхаи он 
истифода шавад. Хеш тавассути алгоритми 
математикӣ сохта мешавад. Агар арзиши 
хеш барои ҳар ду файл яксон бошад, пас 
файлҳо яксон ҳисобида мешаванд.

Оё сифатҳои фарқкунандаи гуногун 
истифода мешаванд, ки додаҳои 
муҳтаворо ҳамчун корбар муайян 
мекунанд? Баъзе мисолҳо барои баррасӣ:

–  Ном ё тахаллуси маъмулан 
истифодашаванда.

–  Шумораи телефон ё блоки имзо дохил 
карда шудааст.

–  Форматҳои муқаррарии додаҳои 
муҳтаво аз шахси ирсолкунанда

–  Маҷмӯи беназири рақамҳо дар 
идентификатори аккаунт ба монанди 
соли таваллуд.

–  Истинод ба ба нуқта ё ҷойе, ки ба 
шахси ирсолкунанда робита дорад

–  Намуди зоҳирӣ ва шаклҳои дохилии 
додаҳои муҳтаво ва тарзҳои гуногуни 
истифодаи забон.

–  Муҳтаво бо додаҳои контенте яксон аст, 
ки дар дастгоҳи шахси қабулкунанда 
пайдо карда шудааст.

–  Далелҳо дар додаҳои муҳтаво ба шахси 
ирсолкунанда маълум мебошанд.

–  Мувофиқат бо дигар додаҳои муҳтаво, 
ки ба шахсони мавриди таъқиби судӣ 
робита доранд.

–  Оё ҷавоб аз манбаъи муайяншаванда 
вуҷуд дорад?

38 Қоидаи 902-и Қоидаҳои федералии далелҳо.

–  Суҳбатҳое, ки фаҳмиши додаҳои 
дахлдори муҳтаворо инъикос мекунанд

–  Шахси айбдоршаванда метавонад розӣ 
шавад, ки далелҳои электронӣ аслӣ 
ҳастанд, вале ҳанӯз ҳам метавонад ба 
қобили қабул будани он эътироз кунад, 
масалан, бар асоси овозаҳо ё аҳамияти 
он далелҳо.

–  Агар далелҳои электронӣ мавриди баҳс 
қарор гиранд, ҷониби айбдоркунанда 
метавонад барои тасдиқи аслӣ будани 
он коршиноси судӣ-техникиро даъват 
намояд.

–  Судя метавонад бо огоҳии судӣ 
далелҳои электрониро қабул кунад, ки 
зарурати додани гувоҳиро аз байн 
мебарад, агар судя боварӣ дошта 
бошад, ки ҳуҷҷат аслӣ аст. Ин аксари 
вақтҳо барои нусхаҳои мактуби 
электронӣ ва кори таъминкунандагони 
асосии хидматрасониҳо, ба монанди 
Facebook истифода мешавад.

–  Агар саволҳо дар бораи тасдиқи аслӣ 
будан ва қалбакисозии далелҳои 
электронӣ ба вуҷуд оянд, шоҳид 
метавонад бо маълумоти дахлдор ба 
аслӣ будани далелҳо гувоҳӣ диҳад. Ин 
мумкин аст бо шарҳу тавзеҳ додани он 
сурат гирад, ки чӣ гуна далелҳои 
электронӣ аз ҷониби мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ тавассути дархости мустақим ё 
ДКҲД дархост карда шуда, сипас ба 
кишвари дархосткунанда ё мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ интиқол дода шудааст.

Эзоҳи муҳим
Таъминкунандагони хориҷии хидматрасонӣ маъмулан 
дар суд гувоҳӣ намедиҳанд, зеро далелҳои электронии 
истеҳсолшуда худ гувоҳидиҳанда мебошанд. Агар 
далелҳои электронӣ пас аз иҷрои ДКҲД дар Иёлоти 
Муттаҳида ба даст оварда шуда бошанд, формати 
стандартӣ нигоҳдорандаи декларатсияи (изҳорномаи) 
сабтҳо мебошад, ки дуруст ва дақиқ будани далелҳои 
электрониро тасдиқ мекунанд38. Дар сурати набудани 
гувоҳидиҳӣ ба таври зинда, баррасӣ намоед, ки оё 
нигоҳдорандаи декларатсияи (изҳорномаи) сабтҳо аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар ИМА, ки далелҳои 
электрониро истеҳсол намудааст, мутобиқи 
қонунгузории дохилӣ метавонад ҳамчун бизнес-ҳуҷҷат 
(бизнес-документ) қабул карда шавад. Барои дигар 
кишварҳо, ҳамеша дар ДКҲД формати қобили қабули 
далелҳои электрониро дархост намоед, ки бояд ба суд 
пешниҳод карда шавад.
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79/2605. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ АМАЛӢ  
• 5.1 ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАНИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Бо истифода аз намунаи шарҳҳои (комментария) 
корбар @awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябр 
дар 13.45.34 GMT+1, «https://mega.
co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF�1fKK8sf-ро 
тамошо кунед, агар шумо бовар кунед, ки дар 
Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз ҷумлаи 
онҳое набошед, ки дар ақиб меистанд, ба 
хушунати соли 2021 даъват кунед, вақте ки ҷаҳон 
ба сабаби Covid-19 хобидааст», аз Таҳлили 
мисолҳо аз корҳои амалӣ дар бораи Амир Хан, 
мулоҳизаҳои зерин метавонанд кумак кунанд:

Робита

Шарҳҳои корбар @awlatulislambiqiyah ба нишон 
додани паҳнкунии видео дар бораи ҷалби 
тарафдорон «Таҳрики муъминон дар Кишвари 
нав» ва ташвиқи амалҳои террористӣ дар 
Кишвари Нав робита доранд.

Ҳувият

Видео дар бораи ҷалби тарафдорон «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав» мумкин аст дар суд 
намоиш дода шавад ва шарҳҳо аз Ҳуп Мессенҷер 
(Hoop Messenger) аз ҷониби корбар @
awlatulislambiqiyah дар санаи 1 сентябр дар 
13.45.34 GMT+1, ҳамон далелҳои электроние 
мебошанд, ки тасдиқ карда мешаванд.

Манбаъ

Далелҳои электронии зерин мавҷудияти видео 
дар бораи ҷалби тарафдорони ДОИШ «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари нав» ва идентификатори 
аккаунти Ҳуп Мессенҷер @awlatulislambiqiyah-ро 
тасдиқ менамоянд:

a.  Иттилооти асосии муштарӣ (BSI) аз 
MEGA тасдиқ мекунад, ки Akan007@
icloud.com видеоро боргузорӣ намуд

б.  Иттилооти асосии муштарӣ аз Apple 
аккаунти Akan007@icloud.com-ро бо 
нишонии хонаи Амир Хан пайваст 
менамояд

в.  Журналҳои воридшавии Apple тамос бо 
MEGA-ро дар 30 августи соли 2021 бо 
истифода аз аккаунти Akan007@icloud.
com нишон медиҳанд

г.  Агар ДКҲД дар Канада барои истеҳсоли 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва 
додаҳои трафике иҷро шавад, ки робитаи 
аккаунтро бо Амир Хан нишон медиҳанд, 
масалан, ҳамон як нишонии почтаи 
электронии Akan007@icloud.com

Давомдорӣ

Силсилаи нигоҳдорӣ аз лаҳзаи мусодира то 
пешниҳод намудани ин иттилооти асосии 
муштарӣ суд мумкин аст аз ҷониби корманди 

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Канадаа

TШахси айбдоршаванда бар асоси 85 паём дар Facebook барои дастгирӣ ва дасиса (сговор) бо 
ДОИШ айбдор карда шуд. Полиси шоҳигарии савораи Канада (RCMP) скриншотҳоро ба даст 
овард ва прокурорҳои шоҳигарӣ талош намудаанд, ки 85 паём, саҳифаҳо ва профилҳои 
Facebook-ро ҳамчун далелҳо қабул намоянд. Суди олии Колумбияи Британия дурустии 
скриншотҳоро зери шубҳа гузошт, зеро Полиси шоҳигарии савораи Канада аз нармафзори 
ғайрикриминалистикӣ истифода намудааст. Ғайр аз ин, Полиси шоҳигарии савораи Канада 
скриншотҳоро чанд маротиба байни дастгоҳҳо интиқол дод ва формати файл тағйир ёфт. Ин 
тағйиротҳо маънои онро доштанд, ки файлҳо мумкин аст вайрон ё иваз карда шуда бошанд, ҳеҷ 
метадодаҳо нигоҳ дошта нашуданд ва ҳеҷ арзишҳои хеш барои мақсадҳои тасдиқи аслӣ будани 
онҳо таҳия карда нашуданд. Илова бар ин, ҷониби айбдоркунанда муқаррар карда натавонист, ки 
муҳлатҳо ба ҳамон вақтҳое мувофиқ мебошанд, ки шахсе ба профилҳо ва саҳифаҳои Facebook 
ворид мешавад. Суд ба ҷониби айбдоркунанда дастур дод, ки барои тасдиқи аслӣ будани 
скриншотҳо як қатор чораҳоро анҷом диҳад, аз ҷумла пешниҳод намудани дархости мустақим ба 
Facebook барои ифшосозии IP-адресҳо.

а R v. Hamdan 2017 BCSC 626 (24 April 2017).

5.1.3  Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ
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мақоми ҳифзи ҳуқуқ тасдиқ карда шавад, ки 
далелҳои электрониро дархост намуда, онҳоро 
мустақиман аз MEGA ва Apple, инчунин тавассути 
ДКҲД аз Канада барои Ҳуп Мессенҷер ба даст 
овардааст.

Тамомият

Ба далелҳои электронӣ мудохила карда 
нашудааст, зеро корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
метавонад тасдиқ кунад, ки он аз MEGA ва Apple, 
инчунин тавассути ДКҲД аз Канада барои Ҳуп 
Мессенҷер дархост карда шуда, ба даст оварда 
шудааст.

Қонуният

The electronic evidence must have been requested 
Далелҳои электронӣ бояд ба таври қонунӣ 
дархост ва ба даст оварда шаванд. Ин махсусан 
муҳим аст, вақте ки онҳо ба таври ихтиёрӣ, 
ғайрирасмӣ ифшо карда шавад ё аз кишвари 
сеюм иҷозат талаб карда мешавад. Иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI) ва журналҳои воридшавӣ 
дар ин мисол ба таври қонунӣ пас аз пешниҳод 
намудани дархости мустақим барои ифшосозии 
ихтиёрӣ ба даст оварда шудаанд, ки ба 
қонунгузории кишвари дархостшаванда ва 
интиқол додан аз Канада тавассути ДКҲД 
мувофиқ мебошад.

Эзоҳи муҳим
Барои далелҳои электронӣ ва юриспуриденсияи киберӣ 
аз Аврупо, ниг. Монитори юридикии ҷиноятҳои киберии 
Евроюст (Eurojust).

5.2  МУАРРИФИИ ДАЛЕЛИ 
ЭЛЕКТРОНӢ ДАР МУРОФИАИ 
СУДӢ

5.2.1  Душвориҳо

Далелҳои электронӣ мумкин аст аз доираи 
ҳуқуқии (юрисдиксияи) дигар истеҳсол карда 
шаванд ва шакли ҷисмонӣ надошта бошанд, аз 
ин рӯ барои пешниҳод намудани онҳо ба тарзе, 
ки судҳо аслӣ будани онҳоро фаҳманд, душворӣ 
вуҷуд доранд. Нокомӣ дар пешниҳод намудани 
далелҳои электронӣ ба тарзе, ки суд онҳоро 
фаҳмад, метавонад ба сабабҳои зерин боз ҳам 
тақвият ёбад:

• дониши нокофии прокурорҳо ва мақомоти 
судӣ дар бораи далелҳои электронӣ;

• технологияҳои маҳдуд дар суд барои нишон 
додани далелҳои электронӣ;

• далелҳои электроние, ки дар кишвари дигар 
истеҳсол карда шудаанд.

5.2.2 Роҳҳои ҳал

Пешбинӣ кардани муҳлатҳо дар суд метавонад 
робитаи байни далелҳои электронӣ ва амалҳои 
онлайни шахси айбдоршавандаро таъмин кунад 
Муқоиса намудани ҳар гуна муҳлатҳо бо манбаи 
далелҳои электронӣ муҳим буда, қобили қабул 
будани онҳоро тасдиқ мекунад. Ин метавонад 
нишон додани санаи кушодани аккаунт, 
иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва сипас санаи 
ҳар гуна паёмҳо (постҳо) ё дигар фаъолиятҳои 
онлайнӣ бошад. Ниг. намунаи поён бо истифода 
аз мисоли Амир Хан:
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Тасвири III. Ҷадвали замонӣ

5 августи соли 2021 30 августи соли 2021 1 сентябри соли 2021

ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ВА АМАЛҲО

SOURCE OF ELECTRONIC EVIDENCE

BSI from MEGA  
confirms  registration 
email  Akan007@i-
cloud.com

МАНБАЪ: Иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI) 
барои канали Ҳуп 
Мессенҷер «Нерӯи 
исёнгарон» ва 
идентификатори аккаунт 
@awlatulislambiqiyah аз 
ДКҲД ба Канада.

МАНБАЪ: Иттилооти 
асосии муштарӣ (BSI) аз 
MEGA бақайдгирии 
почтаи электронии 
Akan007@icloud.com-ро 
тасдиқ мекунад, инчунин 
журналҳои воридшавӣ аз 
Apple тамоси 
Akan007@icloud.com-ро 
бо MEGA барои санҷиши 
аккаунт дар 30 августи 
соли 2020 тасдиқ 
мекунанд.
Apple иттилооти асосии 
муштариро барои 
Akan007@icloud.com ба 
нишонии хонаи Амир Хан 
дар ноҳияи якуми Шаҳри 
Нав тасдиқ мекунад.

Apple иттилооти асосии 
муштариро (BSI) барои 
Akan007@icloud.com ба 
нишонии хонаи Амир Хан 
дар ноҳияи якуми 
Шаҳри Нав 
тасдиқ мекунад. MEGAApple

logslogs

MLAR

МАНБАЪ: Журналҳои 
воридшавии Apple, ки 
тамосро бо Ҳуп Мессенҷер 
тавассути Akan007@i-
cloud.com дар 5 августи 
соли 2021 барои анҷидани 
аккаунт тасдиқ 
мекунад.

Канада

Ҳуп 
Мессенҷер

МАНБАЪ: ДКҲД дар Канада барои дарёфт 
намудани иттилооти асосии муштарӣ (BSI) 
аз Ҳуп Мессенҷер иҷро шудааст.

Идентификатори 
аккаунти Ҳуп Мессенҷер 
(Hoop Messenger) 
@awlatulislambiqiyah

Видеои «Таҳрики 
муъминон дар Кишвари 
Нав» ба MEGA аз ҷониби 
Akan007@icloud.com 
боргузорӣ карда шудааст

Паём (пост) аз ҷониби 
@awlatulislambiqiyah дар 
канали Ҳуп Мессенҷер 
«Нерӯи исёнгарон»

«https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdN-
JK...zkLgJDF_1fKK8sf-ро тамошо кунед, 
агар шумо бовар кунед, ки дар 
Кишвари Нав вақт фаро расидааст, аз 
ҷумлаи онҳое набошед, ки дар ақиб 
меистанд, ба хушунати соли 2021 
даъват кунед, вақте ки ҷаҳон ба сабаби 
Covid-19 хобидааст»

BSIBSI

BSI BSI
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Гувоҳии коршиносон мумкин аст ба суд барои 
шарҳ додани унсурҳои техникӣ ҷиҳати истеҳсоли 
додаҳо пешниҳод карда шаванд, дар сурати 
зарурат, дар ҳоле ки коршиносони дигари мавзӯӣ 
метавонанд дар бораи гурӯҳҳои террористӣ ва 
нақши шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот пешниҳод 
намоянд.

Онҳое, ки далелҳоро дархост намудаанд, мумкин 
аст ба суд барои шарҳ додани раванди ба даст 
овардани далелҳои электронӣ аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар кишвари 
дигар даъват карда шаванд. Ба таври мисол, 
мақоми салоҳиятдор, ки далелҳои электрониро 
пас аз пешниҳод намудани кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба ба даст овардааст, метавонад раванди 
ба даст овардани далелҳои электрониро аз 
кишвари дигар шарҳ диҳад.

5.3 РАМЗГУЗОРӢ (ШИФРОВАНИЕ)

5.3.1 Душвориҳо

Рамзгузории нӯг ба нӯг (end-to-end encryption 
(E2EE)) – системаи коммуникатсия мебошад, ки 
дар он танҳо корбарони муошираткунанда 
метавонанд паёмҳоро бихонанд. E2EE барои 
пешгирии ҳар гуна талошҳо барои мушоҳида ё 
шикастан (взлом) пешбинӣ шудааст, зеро ҳеҷ 
тарафи сеюм наметавонад додаҳои 
мубодилашаванда дар серверҳо захирашударо 
рамзкушоӣ намояд. Ба таври мисол, ширкатҳое ба 
монанди WhatsApp, ки аз E2EE истифода 
мебаранд, наметавонанд муҳтавои паёмҳои 
муштариёни худро дар ҷавоб ба ДКҲД ё дархост 
барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда 
пешниҳод намоянд.

Тавре ки одамон ба таври афзоишёбанда аз 
дастгоҳҳо барои як қатор фаъолиятҳо, аз ҷумла 
онлайн-банкинг ва харид истифода мебаранд, 
муҳофизат аз ифшо намудани ин иттилоот барои 
ҳифзи ҳуқуқи корбарон ба дахлнопазирии ҳаёти 
шахсӣ афзоиш ёфтааст. Ин таҷҳизот/дастгоҳҳо бо 
тамосҳои блокшударо барои муҳофизати додаҳои 
шахсӣ ва барномаи замимавӣ барои ирсоли 
фаврии паёмҳо ҷиҳати рамзгузории 
таъминкунандаи хидматрасонидар бар мегирад, 
то ки корбарон тавонанд суҳбати хусусӣ ва 
бехатар дошта бошанд. Баъзе аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ ҳамчунин 
паёмҳоро ҳангоми фиристодан пок мекунанд ё 
онҳо ҳеҷ сиёсати соҳавӣ барои ҳифзкунӣ надоранд 
(масалан, Wickr).

5.3.2 Роҳҳои ҳал

Тавре ки террористон ва ҷинояткорони 
муташаккил аз имкониятҳои рамзгузорӣ манфиат 
ба даст меоранд, тактикаи зерин дар ҳар банд 
(жирная точка) мумкин аст барои ҷамъоварии 
далелҳои электронӣ дар ҳар ҳолати мушаххас 
баррасӣ карда шавад, ба шарте ки он мутобиқи 
қонун, назорати мустақили мувофиқ барои 
баррасии зарурат ва мутаносиб будани чораҳо ва 
ҳифзи ҳуқуқи байналмилалии инсон сурат гирад:

• Дархости розигии корбар барои дастрасӣ ба 
муҳтавои рамзгузоришуда. Масалан, дархост 
намудан аз шахси гумонбар барои пешниҳод 
кардани пин-код ё гузарвожаҳои (пароль) ӯ 

Эзоҳи амалӣ
Бояд эҳтиёт кард, ки таҳиякунандаи дархост 
барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба даъват 
карда нашавад, зеро ин метавонад ифшо 
намудани дархости расмиро ба шахси 
айбдоршаванда талаб намояд. Агар дархост 
барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба дорои 
иттилооти ҳассос ё махфӣ бошад, ин 
метавонад ба идомаи таъқиби судӣ таъсир 
расонад.
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• 5.3 РАМЗГУЗОРӢ (ШИФРОВАНИЕ)

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ҷиҳати дастрасӣ ба додаҳои рамзгузоришудаи 
муҳтаво39.

• Дар ҳолате ки розигӣ ё пешниҳод намудани 
гузарвожаҳо барои дастрасӣ рад карда мешавад 
– ифшосозии маҷбурӣ мутобиқ бо ҳуқуқи 
байналмилалии инсон, калидҳои рамзгузорӣ 
(яъне гузарвожаҳо ё пин-кодҳо) таҳти нигоҳдорӣ 
ва назорати шахс. Масалан, агар асоси ҳуқуқӣ 
вуҷуд дошта бошад, дархост намудани қарори 
суд барои ифшосозии калидҳои рамзгузорӣ.

• Дархост намудани додаҳои рамзгузоришудаи 
муҳтаво аз дигар шахсони гумонбар ва 
шоҳидон (яъне аъзоёни оила) мутобиқи ҳуқуқи 
байналмилалии инсон. Масалан, муфаттишон 
бояд муайян кунанд, ки қабулкунандагони 
эҳтимолии паёмҳои рамзгузоришуда чӣ 
касоне мебошанд ва барои дастрасӣ ба 
додаҳои муҳтаво розигиро дархост намоянд.

• Дархост намудани таъминкунандагони 
(провайдерҳои) хидматрасонӣ барои 
ифшосозии калидҳои рамзгузории корбарон 
ҷиҳати дастрасӣ ба додаҳои муҳтаво. Ин 
тактика бисёр баҳсбарангез аст, зеро эҷоди 
калидҳои рамзгузории бэкдор метавонад 
рамзгузориро ҳамчун воситаи (абзори) 
муҳими амнияти киберӣ суст кунад ва 
эҳтимолан зарари бештарро ба вуҷуд орад40.

• Тафтишоти махфӣ барои дастрасӣ ба додаҳои 
рамзгузоришудаи муҳтаво. Масалан, 
хабардиҳандаи (информатор) иштироккунанда 
ё корманди пинҳонӣ, ки ба гурӯҳи муташаккили 
ҷиноятӣ ё шабакаи террористӣ ворид шудааст, 
метавонад аз дигар шахсони гумонбар 
паёмҳои рамзгузоришударо ба даст орад.

• Дархост намудани додаҳои рамзгузоришудаи 
муҳтаво аз бэкапҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дар фазои абрӣ. Масалан, баъзе 

39 Cf article 32 of BC (Дастрасии фаромарзӣ ба додаҳои захирашудаи компютер бо розигӣ ё дар сурати ба таври умум 
дастрас будани онҳо). Масалан, мактуби электронии шахс мумкин аст аз ҷониби таъминкунандаи хидматрасонӣ дар 
кишвари дигар захира карда шавад ё шахс метавонад қасдан додаҳоро дар кишвари дигар захира намояд. Ин шахсон 
метавонанд додаҳоро дубора гиранд, ба шарте, ки онҳо салоҳияти қонунӣ дошта бошанд, онҳо метавонанд ба таври 
ихтиёрӣ додаҳоро ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ифшо намоянд ё ба чунин кормандон иҷозат диҳанд, ки ба додаҳо 
дастрасӣ дошта бошанд, тавре ки дар моддаи 32 (Гузориши тавзеҳотии CETS оид ба Конвенсия дар бораи ҷинояти киберӣ, 
саҳ.53) пешбинӣ карда шудааст.
40 Ниг. Қонуни Австралия «Дар бораи Кумак ва дастрасӣ» (2019), ки ба директори генералии хадамоти амният ё раиси 
идораи пешгирикунанда иҷозат медиҳад, ки огоҳинома оид ба кумаки техникӣ пешниҳод намояд ва он аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ пешниҳод намудани кумакеро талаб мекунад, ки онҳо аллакай метавонанд пешниҳод намоянд ва кумаке, ки 
оқилона, мутаносиб, амалӣ ва аз нигоҳи техникӣ иҷрошаванда мебошад. Ин тағйирпазирии идораҳои Австралияро барои 
рамзкушоӣ дар шароити мувофиқ таъмин менамояд, ки агар таъминкунандагони хидматрасонӣ дорои воситаҳои 
вуҷуддоштаи рамзкушоӣ мебошанд. Ин метавонад ҳолате бошад, ки таъминкунандаи хидматрасонӣ калиди рамзгузории 
коммуникатсияҳоро дорад (яъне, вақте ки коммуникатсияҳо нӯг ба нӯг рамзгузорӣ карда нашудаанд). Ниг. саҳифаи 9-и 
ёддошти тавзеҳотӣ дар бораи Қонун. https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-
17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf

дастгоҳҳо ба таври автоматӣ нусхаҳои захиравии 
паёмҳои рамзгузоришударо эҷод мекунанд ва 
онҳоро дар дар фазои абрӣ захира месозанд. 
Дар ин ҳолат, ДКҲД бояд ба таъминкунандаи 
хидматрасонӣ интиқол дода шавад, ки бэкап дар 
фазои абрӣ (cloud backup) нигоҳдорӣ ва назорат 
мекунад. Ҳарчанд бэкап дар фазои абрӣ 
ҳамчунин мумкин аст аз ҷониби корбар 
рамзгузорӣ карда шавад ва бояд бо истифода аз 
дигар воситаҳо рамзкушоӣ карда шавад.

• Тавассути каналҳои ҳамкории полис бо полис, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд калидҳои 
рамзгузорӣ ё технологияи рамзкушоиро 
мубодила намоянд, агар онҳо мавҷуд бошанд.

• Таҳлили додаҳои дастраси муҳтаво аз 
дастгоҳҳо дар шабака барои тасдиқ кардани 
мавҷудияти ҳар гуна воридшавиҳо бо 
истифода аз гузарвожаҳо ё рамзҳо ҷиҳати 
таъмини дастрасӣ ба додаҳои 
рамзгузоришудаи муҳтаво.

• Дастрасӣ ба серверҳои боэътимод, ки 
калидҳои рамзгузориро захира мекунанд.

• Ҷамъоварии додаҳои трафик дар вақти воқеӣ. 
Масалан, ҷамъоварии додаҳои трафик дар 
вақти воқеӣ метавонад макони ҷойгиршавии 
шахси гумонбарро ифшо намояд, ки боиси ба 
ҳабс гирифтан ва барқарорсозии дастгоҳе 
шавад, ки ба дастрасӣ ба додаҳои 
рамзгузоришудаи муҳтаво иҷозат медиҳад.

• Қарор дар бораи муайян кардани макони 
ҷойгиршавии муқобил (ниг. Таҳлили мисолҳои 
зерин аз корҳои амалӣ) метавонад шахси 
гумонбареро муайян намояд, ки дар вақти 
зарурӣ дар ҷои дахлдор ҳузур дошт. Ҳарчанд 
ин додаҳои рамзгузоришудаи муҳтаворо ифшо 
намекунад, он метавонад далели муҳиме барои 
дастгирии тафтишот ё таъқиби судӣ бошад.

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
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• 5.4 ДОИРАИ ҲУҚУҚӢ (ЮРИСДИКСИЯ) ВА ФАЗОИ МАҶОЗИИ АБРӢ (CLOUD)

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Иёлоти Муттаҳида
Пас аз силсилаи ғоратгариҳои мусаллаҳона, Бюрои федералии тафтишот аз Google дархост 
намуд, ки ҳамаи корбарони хидматрасониҳои худро пайдо намояд, ки дар наздикии ҳадди аққал 
ду ғоратгар аз нуҳ ғоратгар қарор доштанд. Ҷустуҷӯҳо танҳо дар муҳлати 30 дақиқаи содир 
намудани ҷиноятҳо маҳдуд буданд. Чунин ордерҳои кофтуков/ҷустуҷӯ бояд ба хавфи дахолати 
манфии воридшавии шахсони сеюм мутаносиб бошанд.

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Нидерландия
Роҳи ҳалли дигари эҳтимолӣ, вобаста ба қонун дар кишвари дахлдор, ҷустуҷӯи васеъ мебошад. 
Ниг. Монитори юридикии ҷиноятҳои киберии Евроюст, саҳифаи 15 ва истинод ба Суди Роттердам 
– палатаи суди пешакӣ, 22 феврали соли 2019. Дар ин ҳолат, Суди Роттердам ба прокурор иҷозат 
дод, ки ба полис барои дастрасӣ ба аккаунти шахси гумонбар дар Telegram тавассути воридшавӣ 
ба веб-версияи аккаунти корбар ваколат диҳад. Лутфан ТАВАҶҶУҲ намоед, ки ин қарор ба қонуни 
Нидерландия дахл дорад, ки ба методҳои махсуси тафтишот иҷозат медиҳад. Суд қарор қабул 
намуд, ки ворид шудан ба аккаунти корбар тавассути веб-версияи Telegram асоснок мебошад, 
зеро Telegram натавонист додаҳоро дар формати хонадашаванда ба сабаби рамзгузории нӯг ба 
нӯг пешниҳод намояд.

5.4 ДОИРАИ ҲУҚУҚӢ (ЮРИСДИКСИЯ) ВА ФАЗОИ МАҶОЗИИ АБРӢ (CLOUD)

41 Ин дархостҳо барои нигоҳдорӣ, дархостҳои мустақим барои ифшосозии ихтиёрӣ, дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ва дархостҳо барои кумаки ҳуқуқии дуҷонибаро (MLAR) дар бар мегирад.
42 Белгия, Yahoo! Парвандаи 3 Hof van Cassatie of Belgium , YAHOO! Inc., №P.13.2082.N аз 1 декабри соли 2015.
43 Пешниҳод дар бораи Қарори Парламенти Аврупо ва Шӯро оид ба қарорҳои Аврупо дар бораи истеҳсолот ва нигоҳдории 
додаҳои электронӣ дар парвандаҳои ҷиноятӣ , саҳ.5.

5.4.1 Душвориҳо

Додаҳо дар фазои абрӣ дар интиқоли (муҳоҷират 
– миграция) доимӣ қарор доранд, яъне қисмҳои 
гуногуни додаҳо метавонанд дар як вақт дар 
кишварҳои гуногун ҷойгир бошанд. Ин метавонад 
дар фаҳмидани он душвориҳо эҷод намояд, ки 
дархостҳо41 барои ба даст овардани далелҳои 
электронӣ бояд ба куҷо ирсол карда шаванд.

Ҳарчанд таъминкунандаи хориҷии хидматрасонӣ 
метавонад дар кишвар хидматрасонӣ пешниҳод 
намояд, ин маънои онро надорад, ки 
қонунгузории миллӣ метавонад аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ (ки дар кишвари 
дигар ҷойгир мебошад) ифшосозии далелҳои 
электрониро талаб кунад. Қонунгузории миллӣ 
аксари вақтҳо ба мафҳуми анъанавии ҳудуди 
кишвар дахл дорад, на берун аз ҳудудӣ, ки ба 
тафтишот дар гирифтани додаҳо аз фазои абрӣ ё 
додаҳои таҳти нигоҳдорӣ ва назорати 

таъминкунандаи хидматрасонӣ дар кишвари 
дигар кумак нахоҳад кард.

Як қатор кишварҳо ба таҳқиқи он шурӯъ карданд, 
ки дар кадом шароит мақомот метавонанд бо 
истифода аз абзорҳои дохилии худ дастрасӣ ба 
додаҳоро дархост намоянд. Yahoo!42 Қарор дар 
Белгия мисоли мурофиаи судии ахир мебошад, 
ки дар он диққати асосӣ ба қонунӣ будани 
истифода аз фармонҳои истеҳсолии дохилӣ 
барои ширкатҳое равона карда мешавад, ки онҳо 
дар берун аз кишвари дархосткунанда қарор 
доранд, вале дар ҳудуди ин давлат хидматрасонӣ 
пешниҳод мекунанд. Дар натиҷа, парокандагӣ 
метавонад боиси номуайянии ҳуқуқӣ, таъхирҳо ва 
ҳамчунин нигарониҳо дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои 
бунёдӣ ва кафолатҳои мурофиавӣ барои шахсони 
вобаста ба чунин дархостҳо шавад43.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
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• 5.4 ДОИРАИ ҲУҚУҚӢ (ЮРИСДИКСИЯ) ВА ФАЗОИ МАҶОЗИИ АБРӢ (CLOUD)

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

5.4.2 Роҳҳои ҳал

Ислоҳот дар соҳаи қонунгузорӣ

Моҳи июни соли 2017, Кумитаи Конвенсия оид ба 
ҷинояткории киберӣ (T-CY) доираи уҳдадориҳоро 
оид ба омодасозии Протоколи дуюми иловагӣ ба 
Конвенсияи Будапешт оид ба ҷинояткории 
киберӣ ҳамоҳанг намуд ва музокирот дар моҳи 
сентябри соли 2017 оғоз шуданд. Унсурҳои зерин 
бояд дар назар гирифта шаванд: i) Муқаррарот 
оид ба кумаки ҳуқуқии дуҷонибаи бештар 
самарабахш; ii) Муқаррарот оид ба ҳамкории 
мустақим бо провайдерҳои қарордошта дар дигар 
доираҳои ҳуқуқӣ (юрисдиксияҳо); iii) Чорчӯб ва 
кафолатҳо барои таҷрибаҳои вуҷуддоштаи 
ҷустуҷӯи васеъи фаромарзӣ; iv) Волоияти қонун 
ва кафолатҳои ҳифзи додаҳо44.

23 марти соли 2018, қонуни CLOUD  (CLOUD Act) 
(Тавзеҳот ба Қонун «Дар бораи истифодаи 
қонунии додаҳо дар хориҷ») дар Иёлоти 
Муттаҳида мавриди амал қарор гирифт, ки барои 
ҳалли баъзе душвориҳои феълие пешбинӣ 
шудааст, ки бо онҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
робита бо далелҳои электронӣ дучор мешаванд. 
Ниг. барои иттилооти бештар оид ба қонуни 
CLOUD: www.justice.gov/dag/cloudact.

Қонуни CLOUD статус-кворо барқарор мекунад, 
ки дар тӯли солҳои зиёд таъминкунандагони 
хидматрасониҳои Иёлоти Муттаҳида пайравӣ 
мекарданд. ОН ҳамчунин тавзеҳ медиҳад, ки 
ордерҳои Иёлоти Муттаҳида талаб мекунанд, то 
таъминкунандагони хидматрасониҳои додаҳоеро 
истеҳсол/пешниҳод намоянд, ки дар ихтиёри 

44 Иттилооти бештар дар бораи музокирот  ва матни пешакӣ аз ноябри соли 2020 .

онҳо, таҳти нигоҳдорӣ ё назорати онҳо қарор 
доранд, новобаста аз он ки онҳо захирасозии 
додаҳоро дар дохили Иёлоти Муттаҳида ё берун 
аз он интихоб мекунанд.

Доираи салоҳияти қарор дар қонуни CLOUD ҳам 
ба принсипҳои байналмилалӣ, аз ҷумла 
Конвенсияи Будапешт оид ба ҷинояткории 
киберӣ ва ҳам ба салоҳияте мувофиқат мекунад, 
ки бисёр кишварҳои дигар тасдиқ менамоянд. 
Қонуни CLOUD ҳамчунин ба ҳукумат ваколат 
медиҳад, то созишномаҳои иҷроия 
(исполнительное соглашение) ба имзо расонад, 
ки мутобиқи онҳо Иёлоти Муттаҳида ва 
кишварҳои шарики он метавонанд барои 
бартараф намудани монеаҳои ҳуқуқӣ ҷиҳати 
риояи тартиботи ҳуқуқии фаромарзӣ дар 
ҳолатҳои вобаста ба ҷиноятҳои вазнин, аз ҷумла 
терроризм уҳдадор шаванд. Танҳо кишварҳои 
дорои қонунҳои возеҳу устувор, ки ҳаёти шахсӣ 
ва озодиҳои шаҳрвандиро ҳифз мекунанд, ба 
чунин созишномаҳо ҳуқуқ доранд. Чорчӯби 
мазкур замимае мебошад ва ҳамкории 
вуҷуддошта тавассути КҲД-ро иваз намекунад.

Британияи Кабир аввалин кишваре шуд, ки бо 
Иёлоти Муттаҳида Созишномаи дуҷониба 
вобаста ба қонуни CLOUD-ро дар 3 октябри соли 
2019 имзо кард – https://www.justice.gov/opa/pr/
us-and-uk-sign-landmark-cross-border-data-
access-agreement-combat-criminals-and-
terrorists.

Созишномаи мазкур ба ҳар кишвар иҷозат 
медиҳад, ки раванди ҳуқуқии дохилиро 
мустақиман ба таъминкунандаи хидматрасонӣ 

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Белгия
Skype, Белгия: ниг. Суди кассатсионӣ, парвандаи №.P.17.1229.N, 19 феврали соли 2019, саҳифаи 
6-и Монитори юридикии ҷиноятҳои киберии Евроюст : дар ин ҳолат магистрати (судяи) 
тафтишотии Белгия дар бораи ба даст овардани иттилоот оид ба коммуникатсияҳо тавассути 
Skype, ки дар Люксембург ҷойгир буд, қарор қабул намуд. Skype қонеъ сохтани дархостро рад 
кард, зеро он тавассути каналҳои КҲД ирсол нашуда буд. Суди олии Белгия далелҳо пешниҳод 
намуд, ки Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ба судяи тафтишотии Белгия иҷозат медиҳад, ки дар ин 
замина қарор қабул намояд, зеро коммуникатсияҳо дар Белгия баргузор шудаанд, сарфи назар аз 
маҳалли ҷойгиршавии он оператор ё таъминкунандаи хидматрасонӣ (провайдер). Суди олӣ чунин 
меҳисобад, ки ҳамкорӣ дахолати мақомоти судии Белгияро дар хориҷ талаб намекунад, яъне ба 
пешниҳод намудани дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба Люксембург зарурат вуҷуд 
надошт, ки он ҷо таъминкунандаи хидматрасонӣ муассиса ё инфрасохтори худро дорад.

https://www.justice.gov/dag/cloudact
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дар кишвари дигар ирсол намояд. Ниг. 
Созишнома ба ин ҷо:

https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_
Agreement_between_the_United_Kingdom_and_
the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_
the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf. 
Созишномаи мазкур ҳанӯз эътибори қонунӣ 
пайдо накардааст.

Дар 17 апрели соли 2018, Комиссияи Аврупо 
қонуни CLOUD  45 law enforcement and judicial 
authorities to obtain e-evidence from the Cloud 
through the following:

• Фармони Аврупо оид ба нигоҳдорӣ: Ин ба 
мақоми судии як кишвари узв имкон медиҳад, 
то таъминкунандаеро (провайдер), ки дар 
Иттиҳодии Аврупо хидматрасонӣ пешниҳод 
мекунанд ва дар дигар кишвари узв ташкил 
карда шудааст ё намояндагӣ дорад, барои 
нигоҳдории додаҳои махсус вазифадор 
мекунад. Ин ба мақомот имкон медиҳад, ки ин 
иттилоотро дарер тавассути КҲД, Фармони 
Аврупо оид ба тафтишот ё Фармони Аврупо 
оид ба истеҳсол дархост намоянд.

• Фармони Аврупо оид ба истеҳсол: Ин ба 
мақоми судии як кишвари узв имкон медиҳад, 
ки далелҳои электрониро мустақиман аз 
таъминкунандае дархост намояд, ки дар 
Иттиҳоди Аврупо хидматрасонӣ пешниҳод 
мекунанд ва дар дигар кишвари узв ташкил 
карда шудааст ё намояндагӣ дорад, новобаста 
аз макони ҷойгиршавии додаҳо ва 
таъминкунандаи хидматрасонӣ уҳдадор аст, 
ки дар тӯли 10 рӯз ва дар ҳолатҳои 
фавқулодда дар тӯли 6 соат ҷавоб диҳад.

Моҳи декабри соли 2019, Ассамблеяи генералии 
СММ пешниҳодеро бо номи «Муқовимат ба 
истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ барои мақсадҳои ҷиноятӣ» 
тасдиқ намуд, ки ҳадафи он ташкил намудани 
кумитаи кушодаи байниҳукуматии коршиносон, 
намояндаи тамоми минтақаҳо ҷиҳати таҳияи 
Конвенсияи ҳамаҷонибаи байналмилалӣ оид ба 
муқовимат бо истифодаи технологияҳои 

45 Комиссияи Аврупо: пешниҳод оид ба далелҳои электронӣ , бо қарор  ва  директива ; Шӯрои Иттиҳодияи Аврупо: 
Пахши матбуотӣ (пресс-релиз) ва рӯйкарди (подход) умумии Шӯро оид ба директива барои қоидаҳои ҳамоҳангшуда 
ҷиҳати таъйин намудани намояндаҳои қонунӣ бо мақсади ҷамъоварии далелҳо дар мурофиаҳои судии ҷиноятӣ ; 
Парламенти Аврупо: Шарҳи мухтасар ва хониши якум/якдафъаина .
46 A/RES/74/247: https://undocs.org/en/A/RES/74/247. Ниг. ҳамчунин: www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-
adhoc-committee.html 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои мақсадҳои 
ҷиноятӣ мебошад46.

Дастаҳои муштараки тафтишотӣ (JIT)

Роҳи ҳалли амалии мушкилиҳои вобаста ба 
доираи ҳуқуқӣ (юрисдиксия) ташкил намудани 
дастаи муштараки тафтишотӣ (дар ҷое, ки ҷоиз 
аст) ё тафтишоти параллелӣ дар байни 
кишварҳои дархосткунанда ва дархостшаванда 
барои ба даст овардани далелҳои электронӣ 
мебошад. Дастаи муштараки тафтишотӣ аз 
зарурати ирсол намудани ДКҲД озод мешаванд, 
зеро ҷонибҳо метавонанд далелҳои электронии 
истеҳсолшударо тавассути фармонҳои/қарорҳои 
дохилӣ мубодила намоянд. Агар ҷинояти 
мавриди тафтишот бо кишваре робита дошта 
бошад, ки он ҷо додаҳо ҷойгир мебошанд, 
тамосҳои пештараи полис бо полис ҳамеша 
тавсия дода мешаванд, то муайян карда шавад, 
ки оё дастаи муштараки тафтишотӣ ё тафтишоти 
параллелӣ тарзи муносиби пешрафт дар ин 
замина мебошад ё не.

Бо вуҷуди ин, дар баъзе доираҳои ҳуқуқӣ 
(юрисдиксияҳо), дастаҳои муштараки тафтишотӣ 
метавонанд бо уҳдадориҳо оид ба ифшосозӣ ё 
ифшосозӣ душвориҳои логистикиро ба вуҷуд 
оранд. Пеш аз розӣ шудан ба дастаи муштараки 
тафтишотӣ, санҷидан муҳим аст, ки уҳдадориҳо 
оид ба ифшосозӣ ё ифшосозӣ иттилоотеро ошкор 
намекунанд, ки метавонад ба тафтишот ё 
таъқиботи судии оянда бо ошкор кардани 
методология ё манбаҳои махсуси тафтишот 
монеъ шавад. Уҳдадориҳои мухталиф оид ба 
ифшосозӣ ё ифшосозӣ метавонанд ба 
самарабахшии фаъолияти дастаҳои муштараки 
тафтишотӣ ва ҳамкории полис бо полис монеъ 
шаванд ё мумкин аст ба тафтишоти параллелӣ 
афзалият дода шавад. Ҳамчунин, дар назар 
гирифтани маҳдудиятҳо ҳангоми мубодилаи 
иттилоот аз тариқи ҳамкории полис бо полис 
муҳим аст, ки метавонанд дар мурофиаи судӣ 
ДКҲД-ро талаб кунанд.

https://undocs.org/en/A/RES/74/247
http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html
http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи амалӣ
Ниг. Роҳнамои амалии дастаҳои муштараки 
тафтишотӣ аз Евроюст барои итилооти 
бештар дар бораи чӣ гуна ташкил намудани 
дастаи муштараки тафтишотӣ дар Иттиҳоди 
Аврупо. Евроюст ҳамчунин дастаҳои 
муштараки тафтишотиро бо кишварҳои 
ғайриузви Иттиҳодии Аврупо идора 
мекунад, то замоне ки робита вуҷуд дорад. 
Дар ҳолатҳои дигар, барои тасдиқ намудани 
хатсайри (маршрут) муносиб бо Интерпол 
тамос гиред.

5.5  ШАБАКАҲОИ МАҶОЗИИ ХУСУСӢ 
(VPN)

5.5.1 Душвориҳо

Шабакаи маҷозии хусусӣ (VPN) – методи 
пайвастшавие мебошад, ки барои афзоиши 
бехатарӣ ва махфият дар Интернет истифода 
мешавад. VPN бо иваз кардани IP-адреси 
воқеии корбар ба IP-адреси провайдери VPN 
махфиятро афзоиш медиҳад. Масалан, корбар 
метавонад дар Токио зиндагӣ кунад, вале бо 
VPN метавонад ба назар расад, ки дар 
Амстердам, Ню Йорк ва ё шумораи зиёди 
шаҳрҳои андозаи миёнаи атрофи иёлат (дар 
Амрико) зиндагӣ мекунад. Провайдерҳои VPN 
маъмулан мавридҳои зеринро захира мекунанд:

• нишон додани вақт ва IP-адрес, вақте ки 
корбар ба хидматрасонии VPN-и онҳо пайваст 
мешавад ва ҷудо мешавад;

• ҳаҷми додаҳои интиқолшудаи (боргузоришуда 
ва боргиришуда) корбар бо IP-адреси сервери 
инфиродии VPN.

Ҳамаи провайдерҳои VPN метавонанд додаҳоро 
сабт кунанд ва корбаронро пайгирӣ кунанд. 
Мушкил дар он аст, ки баъзе провайдерҳои VPN 
журналҳои пайвастшударо ҳифз мекунанд 
(масалан, VyprVPN ва ExpressVPN) ва сиёсати 
соҳавии провайдерҳои дигар надоштани 
журналҳо мебошад. Дигар провайдерҳо 
метавонанд журналҳои пайвастшавиро барои 
муддати кӯтоҳ ҳифз намоянд ва сипас онҳоро 
тоза мекунанд. Баъзе провайдерҳои VPN 
хидматрасониҳои худро тавре тарҳрезӣ кардаанд, 
ки ба корбарон IP-адресҳои муштарак дар ҳамон 
як серверҳо дода мешаванд ва пешниҳод 
намудани додаҳоро дар бораи ҳар гуна корбар 
имконнопазир месозад.

5.5.2 Роҳҳои ҳал

Пешниҳоди дархостҳо

Ҳарчанд баъзе провайдерҳои VPN метавонанд 
изҳор намоянд, ки онҳо ҳеҷ гуна журналҳои 
пайвастшавиро захира намекунанд, ин бояд 
ҳамеша тафтиш карда шавад. Таҳқиқоти манбаи 
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• 5.6 СЕРВЕРИ ПРОКСӢ  (PROXY SERVER)

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
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боз  47, ки дар соли 2017 гузаронида шудааст, 
дар бораи сиёсатҳои ҳифзкунӣ ва ҷойгиршавии 
серверҳо барои провайдерҳои VPN иттилоот 
пешниҳод менамояд. Муҳим аст, ки онҳое, ки 
далелҳои электрониро дархост мекунанд, 
таҷрибаи стандартии муайян кардани онро 
пайравӣ намоянд, ки VPN дар куҷо журналҳоро 
нигоҳдорӣ ва назорат мекунад, кадом далелҳои 
электронӣ захира ва нигоҳдорӣ карда мешаванд. 
Провайдерҳои VPN бояд маҷбур шаванд48, ки 
далелҳои электронии дар ихтиёр доштаашонро 
ифшо кунанд ва ин пешниҳод намудани ДКҲД-ро 
талаб мекунад, агар далелҳо дар кишвари дигар 
захира карда шаванд.

47 Нашрияи мазкур наметавонад дақиқии ин линкро тасдиқ намояд ва он дар ин ҷо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ 
пешниҳод карда шудааст.
48 ICANN барои тақсимоти фазои IP-адрес масъул аст ва лоиҳаи принсипҳоро  дар бораи иҷрои дархостҳо ҷиҳати 
ифшосозӣ барои провайдерҳои VPN ва аккредитатсияи онҳо таҳия намудааст.

5.6  СЕРВЕРИ ПРОКСӢ  
(PROXY SERVER)

5.6.1 Душвориҳо

Ин чӣ гуна кор мекунад

Проксӣ-сервис ё сервери проксӣ («проксӣ») ба 
корбар имкон медиҳад, ки IP-адреси худро ба 
IP-адреси дигар иваз кунад. Проксӣ тавассути ба 
самти дигар равона намудани фаъолияти 
онлайни корбар кор мекунад. Проксӣ IP-адреси 
воқеиро махфӣ нигоҳ медорад, то аз муҳофизати 
шабакавӣ (сетевая защита – firewall) барои 
дастрасӣ ба вебсайтҳои басташуда канорагирӣ 
кунад ва роҳи дигари пешгирии ифшосозии 
IP-адреси корбар мебошад.

Намудҳои гуногуни проксӣ вуҷуд доранд:

• Проксии шаффоф: IP-адреси корбар пинҳон 
карда намешавад

• Проксии беном: IP-адреси аслӣ пинҳон карда 
мешавад

• Проксии таҳрифкунанда (искажающий 
прокси): IP-адреси нодуруст пешниҳод карда 
мешавад

• Проксии дорои сатҳи баланди беномӣ: 
IP-адреси корбар муайян карда намешавад ва 
IP-адреси тасодуфӣ пайваст мешавад.

5.6.2 Роҳҳои ҳал

Маҳорати тафтишотӣ

«Таҳлили трафик» ба истифодаи комбинатсияи 
сабтҳо аз чанд таъминкунандаи хидматрасонӣ асос 
ёфтааст ва ҳамин тариқ прокси-сервери 
таъминкунандаи хидматрасониро аз доира берун 
мекунад. Ин ба он асос ёфтааст, ки ҳанӯз ҳам 
мумкин аст журналҳои пайвастшавӣ дар сатҳи 
проксӣ барои дарёфти ҳамаи додаҳои трафики 
воридшаванда ва хориҷшаванда бознигарӣ карда 
шаванд.
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Новобаста аз истифодаи проксӣ, баъзе плагинҳо 
(plugin) метавонанд IP-адресро ифшо кунанд. 
Ҳамчунин, дархости системаи номи доменҳо (DNS) 
мумкин аст ба DNS-сервери маҳаллӣ ирсол карда 
шавад, ки номи доменро ба IP-адреси дахлдор 
бурда мерасонад. Ин метавонад ба мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ имконият диҳад IP-адресро ба ҷониби 
шубҳанок диҳад.

Эзоҳи амалӣ
Агар иттлоот аз таъминкунандаи хориҷии 
хидматрасонӣ ё тавассути ҳамкории полис 
бо полис гирифта шавад, муҳим аст, ки ҳар 
IP-адрес тавассути қарорҳои дахлдори суд 
ҳал карда шавад.

49 https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/.

5.7  ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ 
ХИДМАТРАСОНӢ БА ТАВРИ 
ҒАЙРИҲАМКОРӢ

5.7.1 Душвориҳо

Ҳангоми зарур будани барқароркунии тамос бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ ҳамкорӣ бо 
онҳо муҳим аст. Дар ин мавриди мушкилоти 
зерин метавонанд рух диҳанд:

• Баъзе таъминкунандагони хидматрасонӣ ҳеҷ 
дастурамал оид ба ҳифзи ҳуқуқ надоранд ва 
ин боиси ба вуҷуд омадани душвориҳо 
мешавад, ки барои нигоҳ доштани далелҳои 
электронӣ бояд бо кӣ тамос гирифт.

• Баъзе таъминкунандагони хидматрасонӣ 
намехоҳанд бо мақомот дар мавриди 
дархостҳо ҳамкорӣ кунанд49.

• Ҳангоми нигоҳдорӣ, чӣ гуна мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ метавонанд боварӣ ҳосил намоянд, ки 
дархост иҷро карда мешавад, зеро 
таъминкунандагони хидматрасонӣ 
худтанзимкунанда мебошанд.

• Таъминкунандагони хидматрасонӣ дар Иёлоти 
Муттаҳида далелҳои электрониро ифшо 
мекунанд, на мақомоти Иёлоти Муттаҳида, ки 
дар дар аккаунт далелҳои электронии 
заруриро ҷустуҷӯ мекунанд.

• Таъминкунандагони хидматрасонӣ аз куҷо 
медонад, ки дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
аслӣ аст? Ба таври мисол, дархости мустақим 
мумкин аз ҷониби субъекти бадхоҳ барои пок 
кардани додаҳо пешниҳод карда шавад.

• Барои донистани он ки бо кӣ бояд тамос 
гирифт, зарур аст, ки бо намояндаи 
таъминкунандаи хидматрасонӣ ҷиҳати 
муҳокима намудани дархостҳои ғайри кумаки 
ҳуқуқии дуҷониба суҳбат намуд.

5.7.2 Роҳҳои ҳал

Дар ин ҳолат, бояд бо Интерпол, Европол, 
Шабакаҳои 24/7, магистратҳои алоқа ва нуқтаҳои 
тамоси ҳамкории полис бо полис тамос гирифт, 
то тасдиқ карда шавад, ки оё онҳое, ки дар 
кишвар қарор доранд, дар бораи тартиботе 
иттилоот доранд, ки ба тафтишот мусоидат 

https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/
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мекунанд. Агар таъминкунандаи хидматрасонӣ 
ҳамкорӣ кунад, ба онҳо итилоъ диҳед, ки чӣ гуна 
онҳо ба тафтишот ё таъқиби судӣ кумак 
намуданд, то ки онҳо барои ҳамкории оянда 
ҳавасманд карда шаванд.

5.8  ШАБАКАҲОИ ҲАМСОЛ БА 
ҲАМСОЛ (ҲАМТО БА ҲАМТО)

5.8.1 Душвориҳо

Ин чӣ гуна кор мекунад

Шабакаи ҳамсол ба ҳамсол (P2P) аз ҷониби 
иштироккунандагон барои муоширати мустақим 
тавассути паёмрасонии фаврӣ, занги овозӣ, 
занги видеоӣ ё мубодилаи файлҳо истифода 
мешавад, на тавассути сервери марказӣ. Ин 
консепсияи ғайримутамарказонидашуда ба даст 
овардани иттилоотро (перехват) дар бораи ҳар 
гуна коммуникатсияҳо душвор месозад. P2P 
ҳамчунин шаклҳои коммуникатсияи беномро 
таъмин мекунад ва маъмулан барои интиқоли 
порнографияи кӯдакон ва аз ҷониби созмонҳои 
террористӣ ҷиҳати паҳн кардани таблиғот ё 
дастурамалҳо оид ба ҳамлаҳо истифода мешавад, 
ки тафтишотро душвортар менамоянд.

Платформаҳои маъмулӣ мавридҳои зеринро дар 
бар мегиранд:

• ZeroNet: шабакаи P2P мебошад ва ба сохтани 
вебсайтҳое имкон медиҳад, ки на дар сервер, 
балки дар компютерҳои сершумори корбарон 
захира карда мешаванд.

• Вебсайтҳо барои мубодилаи файлҳо, ба 
монанди Rapidshare, Dropbox ё Fileshare.

• Хидмати интиқоли садо аз тариқи IP, ба 
монанди Skype ва WhatsApp.

5.8.2 Роҳҳои ҳал

Методологияи ҳифзи ҳуқуқ

Тактикаҳои татбиқи ҳифзи ҳуқуқ масъалаҳои 
зеринро дар бар мегиранд:

• Корманди махфӣ (офицер под прикрытием) аз 
тариқи онлайн ба утоқҳои чат (chatroom) 
барои муайян кардани шабакаҳои P2P-и 
корбарон дастрасӣ пайдо мекунад. Ин 
фаъолияти махфии комилан иҷозатдодашуда 
аз ҷониби кормандони омӯзишдидаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. Ин намуди 
таҳқиқоти интернетӣ мутобиқи қонунгузории 
дохилӣ танзим карда мешавад. Он дар 
доираҳои гуногуни ҳуқуқӣ (юрисдиксияҳо) 
фарқ мекунад ва барои муайян кардани 
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раванди мувофиқ ҳамоҳангсозии пешакии 
байни кишварҳои дахлдорро талаб мекунад.

• Дошта гирифтани иттилоот (перехват) 
тавассути провайдери дастрасӣ.

• Мубодилаи иттилооти иктишофӣ тавассути 
ҳамкории полис бо полис.

• Ифшосозии иттилоот аз ҷониби 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар кишвари 
дигар. Ба таври мисол, дар Иёлоти Муттаҳида, 
таъминкунандагони хидматрасонӣ мутобиқи 
қонун уҳдадор мебошанд, то ҳар гуна 
иттилоотеро, ки онҳо дар робита ба 
истифодаи хидматрасонии худ барои 
дастрасӣ, эҷод ё паҳн кардани маводи 
вобаста ба зӯроварии ҷинсӣ нисбат ба 
кӯдакон доранд, ба Маркази миллӣ барои 
кӯдакони гумшуда ва истисморшуда (NCMEC) 
пешниҳод намоянд, ки он дар навбати худ 
метавонад иттилоотро ба мақомоти дахлдори 
ҳифзи ҳуқуқ дар хориҷа барои оғоз намудани 
тафтишоти дохилӣ ирсол намояд.

50 Санаи 30 ноябри соли 2020.

5.9  НАҚШИ КВАЗИСУДИИ 
ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ 
ХИДМАТРАСОНӢ

5.9.1 Душвориҳо

Тавре ки дар Роҳнамои мазкур қайд карда 
шудааст, ихтилофи анъанавии муқаррароти қонун 
ва принсипҳои юридикӣ на ҳамеша ба масъалаи 
мураккаби дастрасии қонунӣ ба додаҳо аз тариқи 
марзҳо ҷавобҳои қаноатбахш медиҳанд. Дар чор 
қатъномаи охир, 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 
(2017) ва 2396 (2017), Шӯрои амният аз кишварҳои 
узв даъват кард, ки далелҳоро ҷамъоварӣ ва нигоҳ 
доранд, то тафтишот ва таъқиботи судӣ ҷиҳати ба 
ҷавобгарӣ кашидани шахсони масъул ба ҳамлаҳои 
террористӣ баргузор карда шаванд. Дар 
Қатъномаи 2322 (2016) ба таври назаррас зиёд 
шудани дархостҳо барои ҳамкорӣ дар ҷамъоварии 
далелҳои рақамӣ аз Интернет қайд карда шуда, 
аҳамияти баррасӣ намудани арзёбии дубораи 
методҳо ва таҷрибаи беҳтаринро махсусан вобаста 
ба методҳои тафтишотӣ ва далели электронӣ 
таъкид намуда шудааст.

Ҳомиёни ҳуқуқи инсон, аз ҷумла Гузоришгари 
махсус оид ба ҳуқуқи башар/мубориза бо 
терроризм, изҳори нигаронӣ карданд, ки аз 
таъминкунандагони калони хидматрасониҳои 
интернетӣ бештар хоҳиш карда мешавад, ки 
ҳамчун танзимкунанда, қабулкунандагони 
қарорҳои квазисудӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон 
амал кунанд; нақшҳое, ки барои иҷрои онҳо 
мувофиқ нестанд50. Аввалан, ба 
таъминкунандагони хидматрасонӣ худмухтории 

Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ: Бенедик муқобили Словения
Дар соли 2006, полиси Швейтсария ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Словения дар бораи IP-адреси 
динамикӣ иттилоъ дод, ки дар шабакаи ҳамсол ба ҳамсол (ҳамто ба ҳамто) барои мубодилаи 
файлҳои вобаста ба мубодилаи порнографияи кӯдакон истифода мешуд. Полиси Словения, 
бидуни пешакӣ ба даст овардани қарори суд, аз таъминкунандаи хидматрасонии Словения дар 
бораи корбари IP-адреси динамикӣ додаҳо дархост намуда, онҳоро дарёфт намуд. Суди Аврупо 
оид ба ҳуқуқи инсон қарор қабул намуд, ки моддаи 8 (ҳуқуқ ба эҳтироми ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ) 
вайрон карда шудааст, зеро полиси Словения пеш аз дастрасӣ ба иттилооти асосии муштарии 
(BSI) вобаста ба IP-адреси динамикӣ қарори судро ба даст наовардааст. Ин маънои онро дорад, 
ки вақте мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мехоҳанд иттилооти муайяншавандаро ба даст оранд, кафолатҳои 
дахлдори ҳуқуқӣ бояд таъмин карда шаванд.
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92/260 5. ДУШВОРИҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ АМАЛӢ  
• 5.9 НАҚШИ КВАЗИСУДИИ ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ ХИДМАТРАСОНӢ

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

назаррас дода мешавад, то ки онҳо сиёсатҳои 
соҳавии худро оид ба нигоҳдории додаҳо, 
огоҳсозии корбар дар бораи нигоҳдории додаҳо ё 
дархостҳо барои ҷамъоварии додаҳо ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи кишварҳое муайян намоянд, ки ба 
онҳо ба таври ихтиёрӣ тобеъ хоҳанд шуд. 
Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи башар/
мубориза бо терроризм нигарониҳоро дар бораи 
ин нақш дар контекстҳои дигар баён намуд ва 
онро бо беҳтарин стандартҳои ҳуқуқи инсон 
номувофиқ донист51. Тавре ки 
таъминкунандагони хидматрасонӣ тартиботи 
худро бо дарназардошти қонунҳои амалкунанда, 
меъёрҳои ҳуқуқи инсон ва хусусиятҳои 
хизматрасониҳо ва маҳсулоти худ муқаррар 
мекунанд, Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи 
башар/мубориза бо терроризм чунин 
мешуморад, ки ҳамгиросозии қонуни ҳуқуқи 
инсон аз ҷониби таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ба сиёсатҳои соҳави ва қобилияти 
онҳо барои арзёбии мутаносиб будан ва 
зарурати додаҳои дархостшуда ба таври 
назаррас фарқ мекунад ва дар маҷмӯъ шаффоф 
намебошад.

Барои баъзе аз ҳомиёни ҳуқуқи инсон масъалаи 
бештар бунёдӣ ин аст, ки аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ нақши квази-судӣ талаб карда 
мешавад. Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи 
башар/мубориза бо терроризм ва дигарон чунин 
мешуморанд, ки мо наметавонем интизор 
шавем, ки таъминкунандагони хидматрасонӣ 
барои арзёбии таъсири дархости додаҳо ба 
ҳуқуқҳои бунёдии шахси зарардида ба андозаи 
кофӣ муҷаҳҳаз ва дониш дошта бошанд ва онҳо 
низ барои ин ҳавасмандии ҷиддӣ надоранд52. 
Ин уҳдадорӣ дар ихтиёри давлат мемонад ва 
бояд ба таври мусбат тасдиқ карда шавад.

5.9.2 Роҳҳои ҳал

Дар тӯли чанд чоли охир, афзоиши 
экспоненсиалии хостинги додаҳои корбарон дар 
Интернет аз ҷониби таъминкунандагони хусусии 
хидматрасонӣ аксари вақтҳо дар доираҳои 
ҳуқуқие, ки ба корбарон ҳеҷ гуна даъвои ҳуқуқӣ 
надоранд, ба истиснои хостинги худи додаҳои 
онҳо, аксари вақтҳо корбар намедонад, ки 
додаҳо дар куҷо ҷойгир мебошанд, баҳсҳои 

51 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23494&
52 EDRi, Position Paper on Cross-Border Access to Data, саҳ.16.
53 www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
54 www.globalnetworkinitiative.org

бисёр муҳими сиёсиро дар сатҳи байналмилалӣ, 
минтақавӣ ва дохилӣ оид ба нақши давлатҳо ва 
субъектҳои хидматрасониҳои хусусӣ дар 
идоракунии дастрасӣ ба додаҳо ба вуҷуд 
овардааст. Ин масъалаҳои бисёр муҳими ахлоқӣ, 
сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки берун аз доираи ин 
Роҳнамои амалӣ мебошанд, барои кормандони 
соҳавие робита доранд, ки дар муҳити ҳуқуқии 
ба таври доимӣ тағйирёбанда ҷиҳати ба 
ҷавобгарӣ кашидани ҷинояткорон, мубориза бо 
дахлнопазирӣ ва пешниҳод намудани воситаҳои 
ҳифзи ҳуқуқ ба ҷабрдидагони ҷиноят кор 
мекунанд.

Уҳдадориҳои давлатҳо дар бахши ҳуқуқҳои 
инсон, аз ҷумла дар Интернет, дар ҳама 
қисматҳои Роҳнамои мазкур баён шудаанд. 
Созишномаи глобалии СММ ҳамчунин дар ин 
Роҳнамо зикр карда шудааст ва пешбинӣ 
менамояд, ки корхонаҳо бояд ҳифзи ҳуқуқҳои 
дар сатҳи байналмилалӣ эълоншудаи инсонро 
дастгирӣ ва эҳтиром намоянд (Принсипи 1) ва 
ҳамчунин боварӣ ҳосил кунанд, ки онҳо дар 
вайронкунии ҳуқуқҳои инсон даст надоранд 
(Принсипи 2)53.

Ҳарчанд СММ ташвиқ намудани давлатҳоро 
барои риояи ҳуқуқҳои инсон ва баланд 
бардоштани масъулияти ширкатҳоро дар ин 
замина идома медиҳад, мумкин аст барои ҳамчун 
ҳисоботдиҳанда нигоҳ доштани кишварҳои узв ва 
таъминкунандагони хидматрасонӣ чораҳои нав 
баррасӣ карда шаванд. Давлатҳо метавонанд 
сатҳи шаффофияти худро оид ба дархостҳо барои 
дастрасии қонунӣки ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ирсол карда мешаванд, баланд 
бардоранд. Ба ҳамин монанд, аз 
таъминкунандагони хидматрасонӣ мумкин аст 
хоҳиш карда шавад, ки гузоришҳо оид ба 
шаффофиятро пешниҳод кунанд. Ин таҷрибае 
мебошад, ки аз ҷониби Форуми глобалии 
интернет барои мубориза бо терроризм (GIFCT), 
Технология бар зидди терроризм (Tech Against 
Terrorism) ва Ташаббуси шабакаи глобалӣ (Global 
Network Initiative) пеш бурда мешавад54.

http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http:// www.globalnetworkinitiative.org
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • 4chan94/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ I:  ТАРТИБ ДОДАНИ ХАРИТА БАРОИ ТАЪМИНКУНАНДАИ 
ХИДМАТРАСОНӢ

Эзоҳи муҳим
Тартиботи таъминкунандаи хидматрасонӣ, ки дар ин ҷо оварда шудаанд, дар замони нашр 
дуруст мебошанд. Кормандони соҳавӣ уҳдадоранд назорат кунанд, ки онҳо расмиёти 
(протседураи) дурустро мутобиқи муқаррароти қонун дар бораи таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ва роҳнамои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ татбиқ мекунанд.

4CHAN
 4chan – вебсайти тасвирҳое мебошад, ки корбарон метавонанд ба таври беном дар он гузоранд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт (протседура)
Сиёсати махсус оид ба ҳолати фавқулодда вуҷуд 
надорад.

Барои ҷустуҷӯ кардани ҳар гуна сабти дастрас, 
4chan тақозо менамояд:

• Номи панел – номи панелро ё дар қисми 
болоии саҳифа (масалан, /b/ – Тасодуфӣ) ё 
ҳамчун як ҷузъи URL-адреси ҷараён (масалан, 
https://boards.4chan.org/b/thread/7123456789) 
метавон пайдо кард.

• Рақам(ҳо)и паём(ҳо)е, ки сухан бар бораи он(ҳо) 
меравад – рақамҳои паёмро дар кунҷи болоии 
тарафи рости ҳар як паёми инфиродӣ, баъд аз 
муҳри инъикоси вақт метавон пайдо кард.

4chan дар бораи интишороте, ки муҳлати эътибори 
онҳо ба поён расидааст / ихтисор шудаанд, 
сабтҳои камро, агар вуҷуд дошта бошанд, нигоҳ 
медорад. Одатан муҳлати эътибори паёмҳо ҳадди 
аксар муддати чанд соат ё чанд рӯз хотима меёбад 
ва 4chan, чун қоида, бояд дар давоми 12–24 соат 
баъд аз интишори паёмҳо дархости таъҷилӣ гирад 
то сабтҳоро пеш аз хотима ёфтани муҳлати 
эътибори онҳо боргирӣ кунад. Вале баъзе 
истисноҳо вуҷуд доранд, аз ҷумла, вақте, ки 
нашри паёмҳои корбар масдуд шудааст ва/ё 
вақте, ки паём(ҳо)ро модератор пок кардааст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Contact
Почтаи электронӣ: lawenforcement@4chan.org

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Сиёсати махсус оид ба нигоҳдорӣ мавҷуд нест.

• 4chan бояд дар давоми 12–24 соат баъд аз 
интишори паёмҳо амрномаи нигоҳдориро ба 
даст орад то сабтҳоро пеш аз хотима ёфтани 
муҳлати эътибори онҳо нигоҳ дорад. Вале 
баъзе истисноҳо вуҷуд доранд, аз ҷумла, вақте, 
ки нашри паёмҳои корбар масдуд шудааст ва/ё 
вақте, ки паём(ҳо)ро модератор пок кардааст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@4chan.org

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар Замимаи 
IV истифода кунед.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

Эзоҳи муҳим
Азбаски 4chan вебсайти беном аст, ба корбарон пеш аз 
нашри паёмҳояшон аккаунт лозим нест. Аз ин рӯ, 4chan 
иттилооте надорад, ки муқарраран бо аккаунтҳои 
анъанавии корбарон алоқаманд бошад, ки аксари 
вебсайтҳо истифода мебаранд, монанди номҳои воқеӣ, 
нишониҳо, рақамҳои телефон, нишониҳои почтаи 
электронӣ ва ғ. Сабтҳои 4chan, вақте онҳо дастрасанд, 

mailto:lawenforcement@4chan.org
mailto:lawenforcement@4chan.org
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • ADOBE 95/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

муқарраран бо метадодаҳо ва IPv4-адресҳои содиротӣ 
бар асоси паём-ба-паём маҳдуд мешаванд.

ADOBE

 Adobe ширкати нармафзорсози чандкишварӣ аст, ки ба шарофати Photoshop, нармафзори 
таҳрири тасвирҳо, Acrobat Reader, Portable Document Format (PDF) ва Adobe Creative Suite, 
инчунин ҷойгузини он Adobe Creative Cloud маъруф гаштааст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Роҳнамои Adobe ҷиҳати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
барои мақомоти берун аз Амрикои шимолӣ:
https://www.adobe.com/legal/lawenforcemen-
trequests/law-enforcement-intl.html
Роҳнамои Adobe ҷиҳати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
барои мақомоти ҷойгиршуда дар Амрикои шимолӣ:
https://www.adobe.com/legal/lawenforcemen-
trequests/law-enforcement.html 

LEGAL ENTITY

Барои сокинони ИА/дигар кишварҳои ҷаҳон:
Адобе Система Софтвеар Айланд Лимитед 
Ба диққати: Дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
4–6 Ривевок, Ситӣ Вест Бизинес Кампус 
Саггарт, Дублин 24, D24DCW0 Айланд 
Adobe Systems Software Ireland Limited 
Ба диққати: Law Enforcement Requests 
4–6 Riverwalk, City West Business Campus 
Saggart, Dublin 24, D24DCW0 Ireland

Барои сокинони Амрикои шимолӣ:
Адобе Инк. 
Ба диққати: Дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
601, Таунсенд Стрит, Сан Франсиско, CA 94103, 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
Adobe метавонад рӯи ифшои додаҳое тасмим 
гирад, ки ҳаёти инсонро ҳифз мекунанд, агар:

• Иттилоотеро ба даст орад, ки ба эътимоди 
поквиҷдононаи кофии онҳо хавфи расонидани 
зиёни ногузир (масалан, марг ё осеби ҷиддии 
ҷисмонӣ) ба шахсе вуҷуд дорад ва

• Чунин иттилоотеро дар ихтиёр дорад, ки 
метавонад аз ин зиён пешгирӣ намояд.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Тавсия мешавад, ки бо шумораҳои зерин дар 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тамос гиред:

• Телефони боварии Adobe барои ҷавоб додан 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ИМА: 
415-832-7614

• Хатти факси Adobe барои ҷавоб додан ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ИМА: 415-723-7869

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Муҳлати вақте, ки Adobe навъҳои гуногуни 

додаҳои муштариёнро нигоҳ медорад, вобаста 
аз хусусияти хидматрасонӣ ва навъи додаҳое 
фарқ дорад, ки сухан дар бораи онҳо меравад.

• Масалан, Adobe журнали сабти адресҳои 
интернет-протоколҳоеро (IP), ки воридшавӣ 
ба Adobe ID алоқаманданд, ба муҳлати 90 рӯз 
нигоҳ медорад, вале додаҳои муҳтаво, ки 
муштарӣ аз аккаунти Creative Cloud-и худ пок 
кардааст, одатан баъд аз 72 соат барқарор 
намешаванд.

• Вақте, ки Adobe аз агентии масъули 
тафтишоти ҷиноят додаҳои дар Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико ҳифзшуда дархости 
нигоҳдорӣ мегирад, Adobe додаҳои дар ҳамон 
лаҳза вуҷуддоштаи муштариёнро ба муҳлати 
90 рӯз бо интизории гирифтани дархости 
ДКҲД ҳифз менамояд.

• Барои додаҳое, ки берун аз ҳудуди Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико ҳифз шудаанд, бо рақами 
телефони дар зер зикршуда тамос бояд 
гирифт.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement.html
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Тамос

• Телефони боварии Adobe барои ҷавоб додан 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ИМА: 
415-832-7614

• Хатти факси Adobe барои ҷавоб додан ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ИМА: 415-723-7869

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
Агар дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ танҳо бо 
истифодаи қаллобонаи корти кредитӣ барои 
харидани молҳо ё хидматрасонӣ аз Adobe.com 
алоқаманд бошад, Adobe метавонад ихтиёран ва 
бо салоҳдиди худ, додаҳои асосии хариду 
интиқолро дар посух ба мурофиаи судие ифшо 
намояд, ки дар юрисдиксияе эътибор дорад, ки 
харид дар он ҷо сурат гирифтааст.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV.

Тамос
Дархостҳои мустақим (барои шаҳрвандони ғайри 
ИМА) бояд ба Adobe Ireland бо истифода аз 
Маълумот барои тамос дар зер сурат гиранд, ки 
бо тарҷума ба забони англисӣ ҳамроҳ аст:

Адобе Системз Софтвеар Айланд Лимитед
Ба диққати: Дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
4–6 Ривевок, Ситӣ Вест Бизинес Кампус
Саггарт, Дублин 24, Айланд

AIRBNB
 Airbnb як бозори онлайн ва хидматрасонии меҳмондорӣ барои одамоне мебошад, ки барои муддати 
кӯтоҳ ё дароз манзил иҷора мекунанд, аз ҷумла, котеҷҳои истироҳатӣ, квартираҳо, манзилҳо, катҳо дар 
ҳостелҳо ё утоқҳои меҳмонхона.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.airbnb.com/help/article/960/
how-does-airbnb-respond-to-data-requests-
from-law-enforcement#procedures-for-non-us-
law-enforcement-requests

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои сокинони ИА ва кишварҳои дигар: (ба 
истиснои ИМА, Ҷопон ва Хитой):
Airbnb Ireland UC
Корманди иртиботии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
8 Ҳеновер Квей
Дублин 2, Ирландия
Факс: +(353)16971830

Барои сокинони ИМА:
Airbnb, Inc.
888 Браннан Стрит
Сан-Франсиско, CA 94103, ИМА

Барои сокинони Ҷопон:
Airbnb Global Services Limited
LКорманди иртиботии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
8 Ҳеновер Квей
Дублин 2, Ирландия
Факс: +81345869824

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
Дар ҳолати фавқулоддае, ки хатари марг ё осеби 
ҷароҳати ҷиддии ҷисмонӣ ба ягон шахс вуҷуд 
дорад, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд 
«дархости ифшосозӣ дар ҳолати фавқулоддаро» 
аз тариқи Портали мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Airbnb 
бо пахши тугмаи «Дархост дар ҳолати 
фавқулодда» дар Airbnb Law Enforcement Portal 
homepage  саҳифаи хонагии (https://airbnb-legal.
force.com/s/login/?language=en_US) пешниҳод 
кунанд.

https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.co.uk/lert
https://www.airbnb.co.uk/lert
https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Airbnb 97/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Дар ҳолати дастрас набудани саҳифаи хонагии 
Airbnb Law Enforcement Portal homepage , ба 
нишонии leoinfo@airbnb.com бо мавзӯи 
«Дархости ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда» 
паёми электронӣ leoinfo@airbnb.com бо мавзӯи 
«Дархости ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда» 
паёми электронӣ фиристед. Таваҷҷуҳ намоед, ки 
Airbnb одатан танҳо ба паёмҳои электроние посух 
медиҳад, ки аз доменҳои почтаи электронии 
мақомоти расмии ҳифзи ҳуқуқ ворид шудаанд. 
Дар ҳолати дастрас набудани Airbnb Law 
Enforcement Portal  ва имкон надоштани 
ирсоли дархости ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ба Airbnb GSL, дархостҳоро тавассути 
факс рақами +81345869824 низ метавон ирсол 
кард.

Дархостҳо барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда бояд унсурҳои зеринро дар бар 
гиранд:
• Ҳамаи нишониҳои маълуми почтаи электронӣ, 

номҳо, таърихи таваллуд ва номҳои сохтаи 
субъекти додаҳо, ки барои онҳо иттилоот 
дархост мешаванд ва/ё ҳамаи нишониҳои 
маълуми ҷисмонӣ ва рақамҳои телефони 
субъекти додаҳо. Ин иттилоот ба Airbnb ёрӣ 
мерасонад, ки субъекти додаҳоро муайян 
намояд.

• Ном, шуъба, нишонаи кӯча, рақами телефон, 
рақами факс ва нишонии почтаи электронии 
корманди дархосткунандаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ.

• Иттилооти мушаххас дар бораи субъекти 
додаҳое, ки ба таври таъҷилӣ дархост 
шудааст; мақсади иттилооти дархостшуда; ва 
чӣ гуна бо тафтишот дахл доштани ин 
иттилоот.

• Хусусияти ҳолати фавқулодда; ва чаро 
иттилооти дархостшуда таъҷилист ва ба 
воситаи дархостҳои маъмулии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ наметавон онро ба даст овард.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Роҳнамои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Airbnb, ба 

таври махсус ба дархостҳои нигоҳдорӣ дахл 
надорад.

• Airbnb таҳқиқ хоҳад кард, ки оё корбари 
мавриди назар эҳтимол резиденти Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико набошад ё сокини Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико бошад.

• Агар сокини Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
набошад, корманди ҳифзи ҳуқуқ бояд 
дархостро ба Airbnb Ирландия фиристад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: leoinfo@airbnb.com 

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Дархостҳои мустақим аз беруни Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико:

• Ҳамаи дархостҳои мустақиме, ки бо Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико алоқаманд нестанд (Airbnb 
онҳоро дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
меномад) бояд, чун қоида, ба Airbnb Ирландия, 
ки дар Дублин ҷой гирифтааст, ирсол шаванд, 
бар истиснои:

 − Дархостҳо барои дарёфти иттилоот аз 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар Ҷопон 
ҷойгир шудаанд ё нисбат ба корбароне, ки 
резидентҳои Ҷопон мебошанд («корбарони 
ҷопонӣ»), агар корбар рӯйхатро берун аз 
Ҷопон фармоиш надода бошад ё эҷод 
накарда бошад («Дархостҳои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Ҷопон») ё дархостҳо барои 
дарёфти иттилоот аз мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, ки дар Хитой ҷойгир шудаанд ё 
нисбат ба корбароне, ки резидентҳои 
Хитой мебошанд («корбарони Хитойӣ»), 
агар корбар рӯйхатро берун аз Хитой 
фармоиш надода бошад ё эҷод накарда 
бошад («Дархостҳои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Хитой»).

• Одатан, Airbnb Ирландия ба дархостҳои 
эътибордошта ва ба таври муносиб ирсолшуда 
посух медиҳад, ба ҳадде, ки шартҳои 
хидматрасонӣ, сиёсати махфият ва қонуни 
татбиқпазир ба ин иҷозат медиҳанд.

• Дархостҳо бояд ба воситаи портали мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Airbnb пешниҳод шаванд. Дар 
ҳолати имконнопазир будани пешниҳоди 
дархост ба воситаи портали мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Airbnb, Airbnb Ирландияро аз дархост 
бо фиристодани нусхаи PDF аз тариқи почтаи 

https://www.airbnb.co.uk/lert
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=Emergency%20Disclosure%20Request
https://www.airbnb.co.uk/lert
https://www.airbnb.co.uk/lert
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Airbnb98/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

электронӣ ба leoinfo@airbnb.com; тавассути 
факс фиристодани нусхаи дархост ба 
+(353)16971830; ё тавассути почта 
фиристодани нусхаи дархост ба: Airbnb 
Ирландия UC, Шуъбаи робита бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, кӯчаи Hanover Quay 8, Дублин 2, 
Ирландия хабардор намоед.

• Барои тезонидани баррасии дархост аз 
ҷониби Airbnb Ирландия, дархостро ба 
воситаи портали мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Airbnb пешниҳод кунед.

Дархостҳои мустақим аз Ҷопон:

• Ҳамаи дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Ҷопон бояд ба Airbnb GSL воқеъ дар Дублин, 
Ирландия ирсол шаванд. Одатан, Airbnb GSL 
ба дархостҳои эътибордошта ва ба таври 
муносиб ирсолшуда посух медиҳад, ба ҳадде, 
ки шартҳои хидматрасонӣ, сиёсати махфият 
ва қонуни татбиқпазир ба ин иҷозат 
медиҳанд.

• Дархостҳо бояд ба воситаи портали мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Airbnb пешниҳод шаванд. Дар 
ҳолати имконнопазир будани пешниҳоди 
дархост ба воситаи портали мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Airbnb, Airbnb GSL-ро аз дархост бо 
фиристодани нусхаи PDF аз тариқи почтаи 
электронӣ ба leoinfo@airbnb.com; тавассути 
факс фиристодани нусхаи дархост ба 
+81345869824; ё тавассути почта фиристодани 
нусхаи дархост ба: Airbnb Global Services 
Limited, Шуъбаи робита бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, кӯчаи Hanover Quay 8, Дублин 2, 
Ирландия хабардор намоед.

• Барои тезонидани баррасии дархост аз 
ҷониби Airbnb GSL, дархостро ба воситаи 
портали мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Airbnb 
пешниҳод кунед.

• Барои возеҳият, вақте, ки мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ иттилоотро вобаста ба рӯйхати 
корбарони Ҷопон ё фармоиш берун аз ҳудуди 
Ҷопон дархост мекунанд, мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ бояд дархостҳои худро бевосита ба 
Airbnb Ирландия ирсол намоянд.

Дархостҳои мустақим аз Хитой:

• Ҳамаи дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Хитой бояд ба Airbnb Хитой воқеъ дар Пекин, 
Ҷумҳурии мардумии Ҷин ирсол шаванд. 
(«Хитой» ва «Ҷумҳурии халқии Хитой» Ҳонг 
Конг, Макау ва Тайванро дар бар намегиранд.)

• Ҳам мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Хитой ва ҳам 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ғайрихитойӣ бояд 
дархости марбут ба корбарони Хитойро ба 
Airbnb Хитой ирсол намоянд.

• Одатан, Airbnb Хитой ба дархостҳои 
эътибордошта ва ба таври муносиб ирсолшуда 
посух медиҳад, ба ҳадде, ки шартҳои 
хидматрасонӣ, сиёсати махфият ва қонуни 
татбиқпазир ба ин иҷозат медиҳанд.

• Дархостҳо бояд ба воситаи портали мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Airbnb пешниҳод шаванд. Дар 
ҳолати имконнопазир будани пешниҳоди 
дархост ба воситаи портали мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Airbnb, Airbnb Хитойро аз дархост бо 
фиристодани нусхаи PDF аз тариқи почтаи 
электронӣ ба leoinfo@airbnb.com ё тавассути 
почта фиристодани нусхаи дархост ба: 01B, 
ҳуҷраи 1401, Шуъбаи 1, Бинои 1, №1 East 
Third Ring Middle Road, ноҳияи Чаоян, Пекин, 
Ҷумҳурии халқии Хитой, Ба диққати: 
масъалаи ҳуқуқӣ хабардор намоед.

• Барои тезонидани баррасии дархост аз 
ҷониби Airbnb Хитой, дархостро ба воситаи 
портали мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Airbnb 
пешниҳод кунед.

• Барои возеҳият, вақте, ки мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ иттилоотро вобаста ба рӯйхати 
корбарони Хитойӣ ё фармоиш берун аз ҳудуди 
Хитой ё пардохте/методи пардохте, ки берун 
аз ҳудуди Хитой сурат гирифтааст, дархост 
мекунанд, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд 
дархостҳои худро бевосита ба Airbnb 
Ирландия ирсол намоянд.

Барои ҳамаи дархостҳои ғайритаъҷилии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ берун аз ҳудуди Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, бар истиснои дархостҳои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Хитой (барои дархостҳои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Хитой ба зер нигаред), 
маводҳои зерин тақозо мешаванд:

• Барои ифшосозии сабтҳои асосии муштарӣ; 
иттилооти транзаксионие, ки бо аккаунти 
корбар алоқаманд аст; ё додаҳои асосии 
марбут ба пардохтҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
бояд дар варақаи расмии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дархости муътабар пешниҳод намояд.

• Барои ифшосозии муҳтавои паёмҳои корбар, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд қарори муътабар, 
дуруст ва ҳатмии додгоҳро (ё тартиботи 
муодили маҳаллӣ барои судури қарорро) 
пешниҳод намояд.

mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Барои ҳамаи дархостҳои ғайритаъҷилии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Хитой маводҳои зерин 
тақозо мешаванд:

• Барои ифшосозии сабтҳои асосии муштарӣ, 
иттилооти транзаксионие, ки бо аккаунти 
корбар алоқаманд аст, додаҳои асосии марбут 
ба пардохтҳо ё муҳтавои паёмҳои корбар 
мақоми ваколатдори Хитой бо санадҳои 
зеринро пешниҳод намояд:

 − Қарори муътабари маъмурӣ («立案决定» ё 
«立案通知») дар варақаи расмии мақоми 
дахлдори Хитой;

 − Огоҳиномаи муътабар барои ҷамъоварии 
далелҳо («证据调取通知书») ё қарори 
додгоҳ («法院调查令»); ва

 − Санади муътабари тасдиқкунандаи 
ҳувияти корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
аз мақоми ваколатдори Хитой («警官证» ё 
«工作证»).

• Дар ҳолатҳое, ки мақоми ваколатдори 
огоҳинома, қарор ё огоҳиномаи ҷамъоварии 
далелҳоро пешниҳод менамояд, Airbnb Хитой 
кӯшиш менамояд, ки бо тафтишот ҳамкорӣ 
кунад, аз ҷумла, тавассути даст кашидан аз 
огоҳсозии корбар (дар бораи методҳои умумии 
огоҳсозии Airbnb ба зер нигаред).

 ALIBABA
 Алибаба Груп Ҳолдинг Лимитед (Alibaba Group Holding Limited) ширкати хитоии чандкишварии 
тиҷорати электронӣ, чаканафурӯшӣ, Интернет ва конгломерати Ai мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm

Маълумот тамос барои дархост аз ҷониби ҳар 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ: enforcementenquiry@
alibaba-inc.com

Ин нишонии почтаи электронӣ ҳеҷ гуна 
хидматрасонӣ барои ягон санади ҳуқуқро қабул 
намекунад.

Эзоҳи муҳим
Aлибаба Груп барои дархост кардани ҷуброни ҳамаи 
хароҷоти вобаста ба посух ба дархости мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ҳамаи ҳуқуқҳоро доро мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Алибаба чанд платформан тиҷорати электрониро 
дорад, аз ҷумла:

• 1688.com
 Hangzhou Alibaba Advertising Co., Limited
 5/F, Block No. 1, No. 699 Wangshang Road
 Binjiang District, Hangzhou
 Zhejiang 310052, PRC
 Ба диққати: International Legal Department

• alibaba.com
 Alibaba.com Hong Kong Limited
 26/F, Tower One, Times Square
 1 Matheson Street, Causeway Bay
 Hong Kong SAR, PRC
 Ба диққати: International Legal Department

• Aliexpress.com
 Alibaba.com Hong Kong Limited
 26/F, Tower One, Times Square
 1 Matheson Street, Causeway Bay
 Hong Kong SAR, PRC
 Ба диққати: International Legal Department
  Почтаи электронӣ: Government_support@

aliexpress.com

• taobao.com
 Zhejiang Taobao Network Co., Limited
 Room 601, Block No. 1
 969 West Wen Yi Road
 Yuhang District, Hangzhou
 Zhejiang 311121, PRC
 Ба диққати: International Legal Department

• tmall.com
 Zhejiang Tmall Network Co., Limited
 3F, Building No.3, 168 Wuchang Street
 Yuhang District, Hangzhou
 Zhejiang 300013, PRC
 Ба диққати: International Legal Department

• tmall.hk
 Taobao China Holding Limited
 26/F, Tower One, Times Square
 1 Matheson Street, Causeway Bay
 Hong Kong SAR, PRC
 Ба диққати: International Legal Department

Барои вебсайти Alibaba Cloud (ба монанди 
www.alibabacloud.com ё www.aliyun.com), ки аз 

https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm
mailto:enforcementenquiry@alibaba-inc.com
mailto:enforcementenquiry@alibaba-inc.com
mailto:Government_support%40aliexpress.com?subject=
mailto:Government_support%40aliexpress.com?subject=
http://www.alibabacloud.com
http://www.aliyun.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ •  Alibaba100/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ҷониби ширкатҳои тобеъи Alibaba Group Holding 
Limited идора мешаванд, ниг. www.alibabagroup.
com/en/contact/law_alibaba_cloud.

Тамос
Агар корбар дар ҳар қаламрави юридикии берун 
аз Ҷумҳурии халқии Хитой, Ҳонг Конг ва Макау 
зиндагӣ мекунад:
Alibaba.com Singapore E-Commerce  
Private Limited
8 Shenton Way
#45-01 AXA Tower
Singapore 068811
Ба диққати: International Legal Department

Агар корбар дар ҳар қаламрави юридикии берун 
аз Аврупо, Иёлоти Муттаҳида Амрико, Ҳиндустон 
ё Малайзия зиндагӣ мекунад:
Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
8 Shenton Way
#45-01 AXA Tower
Singapore 068811
Ба диққати: International Legal Department

Агар корбар дар Ҳонг Конг ё Макау зиндагӣ 
мекунад:
Alibaba.com Hong Kong Limited
26/F, Tower One
Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong SAR, PRC
Ба диққати: International Legal Department

Агар корбар дар Хитой зиндагӣ мекунад:
Hangzhou Alibaba Advertising Co. Limited
5/F, Block No. 1 
No. 699 Wangshang Road
Binjiang District
Hangzhou, Zhejiang 310052, PRC
Ба диққати: International Legal Department

Агар корбар дар Федератсияи Россия, 
Озарбойҷон, Арманистон, Белоруссия, 
Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, 
Туркманистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 
зиндагӣ мекунад:
AliExpress Russia Holding Private Limited
8 Shenton Way
#45-01 AXA Tower
Singapore 068811
Ба диққати: International Legal Department

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Мутобиқи қонунҳо ва қоидаҳои татбиқпазир, 

Алибаба Груп ҳуқуқи худро ба ифшои ихтиёрии 
иттилооти корбар дар посух ба дархостҳои 
таъҷилии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳолатҳое 
маҳфуз нигоҳ медорад, ки бо таҳдиди бевосита 
ба амнияти ҷомеа ё хавфи расонидани осеб ба 
ҳар одами дилхоҳ алоқаманданд.

• Ҳар гуна дархост бояд ҷанбаҳои зеринро дар 
бар гирад:

 − Нусхаи имзошудаи дархост

 − Маълумоти пурраи тамос бо шахси 
дархосткунанда, аз ҷумла, вале маҳдуд 
нест бо ном, нишонии почтаи электронӣ, 
рақами телефон ва нишонии воқеӣ

 − Эътиборнома барои тасдиқ кардани 
ҳувияти шахси дархосткунанда

 − Иттилооти муфассали ташхисӣ дар бораи 
шахс(он)и мавриди ҳадаф, аз ҷумла ҳамаи 
номҳои маълум, номҳои сохта, нишониҳои 
кӯча, нишониҳои почтаи электронӣ, 
рақамҳои телефон, идентификаторҳои 
платформа ва агар татбиқпазир бошад, 
рӯйхатҳо ва транзаксияҳои дахлдор

 − Тавсифи муфассали иттилооти 
дархостшуда дар бораи корбар, аз ҷумла, 
муҳлати вақт

 − Изҳорномаи хусусияти тафтишот ё 
мурофиае, ки иттилооти корбар барои он 
тақозо мешавад ва

 − Шарҳи асосҳои татбиқпазири ҳуқуқӣ барои 
дархост

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости нигоҳдорӣ дар 
Замимаи III истифода кунед.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

https://www.alibabagroup.com/en/contact/law_alibaba_cloud
https://www.alibabagroup.com/en/contact/law_alibaba_cloud
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Amazon 101/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

AMAZON
 Амазон як ширкати тиҷорати электронӣ ва интернети фазои абрӣ (cloud computing) мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.amazon.com/gp/help/customer/display.
html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF

Шахси ҳуқуқӣ барои корбарони ИА
Amazon Payments Europe S.C.A.
38 avenue J.F.Kennedy, L-1855  
Luxembourg

Amazon Web Services EMEA SARL,  
(«AWS Europe»)
38 avenue J.F.Kennedy, L-1855  
Luxembourg

Amazon Web Services EMEA SARL,  
United Kingdom branch
1 Principal Place, Worship Street  
London, EC2A 2FA
United Kingdom

Корбарони хориҷ аз ИА
Amazon.com, Inc.
Corporation Service Company
300 Deschutes Way SW, Suite 304
Tumwater, WA 98501
United States of America
Ба диққати: Legal Department – Subpoena

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Амазон барои фавран ҷавоб додан ба 

дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба 
маълумот дар ҳолатҳои мавҷуд будани таҳдид 
ба амнияти ҷамъиятӣ ё хатари расонидани 
зарар ба ягон шахс ҳуқуқ дорад.

• Ин дархостҳо бояд бо истифода аз варақаи 
дархости иттилооти Амазон ҷиҳати мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ супорида шаванд: https://
d1.awsstatic.com/certifications/amazon-
emergency-law-enforcement-information-
request-form.pdf

Тамос
Почтаи электронӣ: emergency-LE-request@
amazon.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Ҳангоми гирифтани дархости қонунӣ ва ҳатмӣ 

Амазон иттилооти дархостшударо то 90 рӯз 
нигоҳ медорад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.co.uk тамос гиред бо:
le-enquiries@amazon.co.uk

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.com тамос гиред бо:
subpoena-criminal@amazon.com

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.de тамос гиред бо:
sta-ermittlungen@amazon.de

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.es тамос гиред бо:
consultas-autoridad@amazon.es

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.fr тамос гиред бо:
enquete-police@amazon.fr

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.inr тамос гиред бо:
police-inquiries@amazon.in

Барои супоришҳои гузошташуда дар вебсайти 
Amazon.it тамос гиред бо:
richieste-polizia@amazon.it

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
mailto:emergency-LE-request@amazon.com
mailto:emergency-LE-request@amazon.com
mailto:le-enquiries@amazon.co.uk
mailto:subpoena-criminal@amazon.com
mailto:sta-ermittlungen@amazon.de
mailto:consultas-autoridad@amazon.es
mailto:enquete-police@amazon.fr
mailto:police-inquiries@amazon.in
mailto:richieste-polizia@amazon.it
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Amino (Амино)102/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

AMINO (АМИНО)
 Амино як нармафзори онлайнӣ (online application) аст, ки аз тарафи Нарвӣ Инк (Narvii Inc) таҳия 
шудааст ва ба корбарон иҷозат медиҳад, ки дар бораи мавзӯҳои дилхоҳи худ аз тариқи матн, садо ё 
хоначаи экран бо ҳам чат (суҳбат) кунанд, ҳангоми бо садо чат кардан якҷо видео тамошо намоянд. 
Имкониятҳои дигар аз полл (polls), блог постҳо, имиҷ постҳо, вики ентриҳо (wiki entries), қиссаҳо ва 
квизҳо (ҳар гуна муаммоҳо) иборат мебошанд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://support.aminoapps.com/hc/en-us/
sections/115000567033-Resources-for-Law-
Enforcement

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

446 E 20th Street
#MB
New York City
NY 10009
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
Дар ҳолатҳои пешгӯинашавандаи таҳдиди марг ё 
осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба ҳар одами дилхоҳ, 
Amino дархостҳои ифшосозии таъҷилиро барои 
ифшои босуръати нишонии почтаи электронии 
корбар ва охирин иттилооти IP қабул менамояд.

Иттилооти зерин бояд аз нишонии почтаи 
электронии мақомоти расмии ҳифзи ҳуқуқ 
пешниҳод шавад:

• URL профил ё почтаи электронии муътабари 
Amino.

• Тавсифи ҳолати фавқулодда ва робитаи он бо 
Amino.

• Номи корманд.

• Нишони сарисинагии/рақами ташхисии 
корманд.

• Рақами телефони корманд.

• Рутба ва номи роҳбар.

• Рақами телефони роҳбар.

• Тасдиқномаи зерин бо пур кардани ҳамаи 
ҷойҳои холӣ:

«Ман, ______________, корманди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар юрисдиксияи __________, дорои 
рутбаи __________ дар _____________ ҳастам.

Ман тасдиқ мекунам, ки иттилооти дар зер 
зикршуда саҳеҳу дуруст аст ва ин дархост дар 
ҳолати фавқулодда бо мақсади пешгирӣ кардани 
марг ё осеби ҷиддӣ пешниҳод мешавад. Ман 
тасдиқ менамоям, ки ин дархост дар робита бо 
тафтишоти қонунии ҷиноӣ пешниҳод мешавад.»

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@aminoapps.com with the 
subject line «EMERGENCY DISCLOSURE 
REQUEST.»

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
Амино (Amino) қодир аст, ки ҳамаи муҳтавои 
корбарони мавҷударо нигоҳдорӣ кунад – ҳар 
муҳтавое, ки пас аз раванди нигоҳдорӣ эҷод 
шуда буд, фаро гирифта намешавад.

Ҳамаи дархостҳои нигоҳдорӣ бояд:

• Фиристода шаванд ба нишонии ‘Narvii, Inc.’

• Бояд дар варақаи расмии мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
ё идораи ҳукумат бошанд;

• Дархости расмии нигоҳдориро муайян кунанд.

• Ба таври кӯтоҳ ҳадафи дархости нигоҳдориро 
шарҳ диҳад.

• Профили URL-и Амино ё нишонии почтаи 
электрониро дошта бошад.

• Имзо шуда бошад ва сана дошта бошад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@aminoapps.com бо 
сатри дорои мавзӯъ «Қарори мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ».

https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
mailto:legal@aminoapps.com
mailto:legal@aminoapps.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Apple 103/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Тартибот
Амино (Amino) метавонад ихтиёрӣ BSI ифшо 
кунад (ба монанди нишонии почтаи электронии 
корбар) ё IP логҳо, агар он аз кишвари 
дархосткунанда дархости муътабари қонунӣ 
дарёфт кунад.

Раванди қонунӣ бояд:

• Фиристода шаванд ба нишонии ‘Narvii, Inc.’

• з ҷониби суди эътирофшуда ё шахси ҳуқуқии 
дорои салоҳият барои баргузор кардани 
тафтишот ё содир кардани даъватнома ё 
қарор содир шуда бошад.

• Профили URL-и Амино ё нишонии почтаи 
электрониро дошта бошад.

• Рӯйхати махсуси додаҳои дархостшудаи 
корбарро дошта бошад (Амино мушаххас 
мекунад, ки кадом додаро онҳо дода 
наметавонанд).

• Имзо шуда бошад ва сана дошта бошад.

• Маълум кунад, ки чӣ гуна додаҳои ифшошуда 
ба мақоми ҳифзи ҳуқуқ дода мешавад.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@aminoapps.com бо 
сатри дорои мавзӯъ «Қарори мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ».

APPLE
 Apple (Эппил) ширкати технологист, ки марказаш дар Купертинои Калифорния қарор дорад ва он 
маҳсулоти электронӣ ва нармафзорҳои компюетриро (масалан, iOS) барои истифодабарандагон ва 
хидматҳои онлайниро (монанди iCloud) тарҳрезӣ ва таҳия мекунад ва мефурӯшад.

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

• Дар ҳолате, ки муфаттишон ба ёрӣ ниёз дошта 
бошанд, онҳо метавонанд аз варақаи 
дархости иттилооти ҳукумат/мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ истифода кунанд ва онро ба нишонии 
дахлдори почтаи электронии вобаста ба 
минтақаи ҷуғрофӣ ирсол намоянд.

• Варақаро метавон дар ин ҷо пайдо кард: 
www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.
pdf.

• Идораҳои ҳукумат дар Аврупо, Шарқи наздик, 
Ҳиндустон ва Африқо тавассути почтаи 
электронӣ: lawenforcement@apple.com.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://images.apple.com/legal/privacy/law-
enforcement-guidelines-outside-us.pdf

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони ИА:
Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork

Republic of Ireland

Барои ҳамаи корбарон:
Ба диққати: Privacy and Law Enforcement 
Compliance
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
Дархостҳои таъҷилӣ бо ҳолатҳое алоқаманданд, 
ки хатари ногузири фавт ё осеби ҷиддии 
ҷисмонии ҳар одами дилхоҳро дар пай доранд. 
Apple дархостро вақте дархости таъҷилӣ 
меҳисобад, ки он рабт дорад бо ҳолат(ҳо)и 
таҳдид(ҳо)и ногузир ва ҷиддӣ ба:

• Ҳаёт/амнияти одам(он).

• Амнияти давлат.

• Амнияти зерсохтор/дастгоҳ(ҳо)и фавқулодда 
муҳим.

Тамос

mailto:legal@aminoapps.com
https://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
https://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
mailto:lawenforcement@apple.com
https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf
https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Apple интиқоли бевоситаро аз нишонии 
почтаи электронии расмии ҳукумат ё 
мақомоти ҳифзи ҳууқуқ ба почтаи электронии: 
exigent@apple.com бо калимаҳои «Дархост 
дар ҳолати фавқулодда» дар сатри мавзӯъ 
иҷозат медиҳад.

• Агар барои ҳукумат ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
тамос гирифтан бо Apple дар соатҳои 
ғайрикорӣ (пеш аз соати 8:00 субҳ ё баъд аз 
соати 5:00 бегоҳ ба вақти ҳавзаи Уқёнуси 
Ором) барои дархости таъҷилӣ лозим бошад, 
ба Маркази глобалии амалиёти амниятии 
Apple (Global Security Operations Center 
– GSOC) ба рақами (408) 974-2095 метавон 
занг зад.

• Дар ҳолате агар Apple додаҳои муштариёнро 
дар посух ба дархости таъҷилии ҳукумат ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод намояд, бо 
роҳбари ҳукумат ё намояндаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, ки дархости таъҷилии ҳукумат ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои дарёфт 
пешниҳод кардааст, метавон тамос гирифт ва 
хоҳиш кард, ки қонунӣ будани дархости 
таъҷилиро ба Apple тасдиқ намояд. 
Намояндаи ҳукумат ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
ки дархости таъҷилии ҳукумат ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқро барои дарёфти иттилоот 
пешниҳод менамояд, бояд маълумоти тамос 
бо роҳбарро дар дархост инъикос намояд.

Варақаи дархостро аз нишонии зерин истифода 
кунед: https://www.apple.com/legal/privacy/
le-emergencyrequest.pdf.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Apple додаҳоро ба муҳлати 90 рӯз ба иловаи 

тамдиди 90-рӯза нигоҳ медорад, вале 
нигоҳдориро ба муҳлатҳои тӯлонитар барои 
ҳолатҳои ДКҲД идома хоҳад дод.

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд 
идентификатори дахлдори Apple/аккаунти 
нишонии почтаи электронӣ ё номи пурра ва 
рақами телефон ва/ё номи пурра ва нишонии 
воқеии аккаунти субъекти Apple-ро инъикос 
намоянд.

• Apple итминон ҳосил хоҳад кард, ки 
нигоҳдориҳо бо раванди баъдтар 
дарёфтшудаи ДКҲД созгор аст, пеш аз он, ки 
додаҳои нигоҳдоришударо интиқол диҳад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Дархост барои нигоҳдории додаҳо ба шакли 
пешакӣ бояд тавассути почтаи электронӣ ба ин 
қутти электронӣ фиристода шавад: 
lawenforcement@apple.com.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад

Иттилоот дар бораи бақайдгирии таҷҳизот:

• Иттилооти асосии муштарӣ, аз ҷумла, ном, 
нишонӣ, нишонии почтаи электронӣ ва 
рақами телефоние, ки ба Apple аз ҷониби 
муштариён ҳангоми бақайдгирии дастгоҳи 
Apple пешниҳод шудаанд.

• Таърихи рӯзи бақайдгирӣ, таърихи рӯзи харид 
ва дастгоҳе, ки метавон дар бар гирифт.

Маълумоти сабтшудаи сервиси муштарӣ:

• Маълумоти тамос бо хадамоти дастгирии 
муштариёни Apple дар мавриди дастгоҳ ё 
хидматрасонӣ. Ин маълумот метавонад 
сабтҳои ҳамкории хадамоти дастгирӣ бо 
муштариён дар мавриди дастгоҳ ё 
хидматрасонии муайяни Apple-ро дар бар 
гирад.

• Иттилоот дар бораи дастгоҳ, кафолат ва 
таъмир.

Иттилоот дар бораи iTunes:

• Иттилооти асосии муштарӣ монанди ном, 
нишонии воқеӣ, нишонии почтаи электронӣ 
ва рақами телефон.

• Иттилоот дар бораи транзаксияҳои харид/
боркаш iTunes ва васлшавӣ, таҷдид/васлшавӣ 
барои боркашии такрорӣ.

• Васлшавӣ ба iTunes Match.

• Журнали васлшавиҳо ба iTunes бо IP-адресҳо.

Эзоҳи муҳим
Apple ин иттилоотро намесанҷад ва он наметавонад 
соҳиби дастгоҳро инъикос намояд.

Транзаксияҳо дар мағозаҳои чаканафурӯшии 
Apple:

mailto:exigent@apple.com
https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
mailto:lawenforcement@apple.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Apple 105/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Транзаксияҳо дар нуқтаи фурӯш – 
транзаксияҳо бо пули нақд, корти кредитӣ/
дебетӣ ё корти туҳфа мебошанд, ки дар 
мағозаҳои чаканафурӯшии Apple сурат 
мегиранд.

• Иттилоот дар бораи навъи корте, ки бо хариди 
мушаххас алоқаманд аст, номи харидор, 
нишонии почтаи электронӣ, таърихи рӯзи/
вақти транзаксия, миқдори транзаксия ва 
макони ҷойгиршавии фурӯшгоҳ.

Харидҳо дар интернет-мағозаи Apple:

• Иттилоот дар бораи хариди интернетӣ, аз 
ҷумла, ном, нишонии интиқол, рақами 
телефон, нишонии почтаи электронӣ, 
маҳсулоти харидшуда, миқдори харид ва 
IP-адресе, ки дар он харид сурат гирифтааст.

Кортҳои туҳфаи iTunes:

• Apple метавонад муайян намояд, ки оё корт 
фаъол ё бозпардохт шудааст ва оё бо 
истифода аз корт ягон харид сурат 
гирифтааст.

• Ҳангоми фаъолсозии кортҳои туҳфаи iTunes, 
номи фурӯшгоҳ, макони ҷойгиршавӣ, таърихи 
рӯз ва вақтро сабт менамояд.

• Ҳангоми бозпардохт шудани кортҳои туҳфаи 
iTunes ба воситаи харидҳое, ки дар мағозаи 
iTunes сурат мегирад, корти туҳфа ба аккаунти 
корбар васл карда хоҳад шуд.

Эзоҳи муҳим
Сабтҳои транзаксияҳои хариди/боркашии iTunes-ро 
iTunes S.a.r.l. идора мекунад, ки ширкате аз Люксембург 
аст.

iCloud:

• iCloud хидматрасонии абрии Apple буда, ба 
корбарон имконият медиҳад, ки ба мусиқӣ, 
аксҳо, ҳуҷҷатҳои худ ва дигар чизҳои зиёд аз 
ҳамаи дастгоҳҳои худ дастрасӣ ёбанд. iCloud 
низ ба муштариён имкон медиҳад, ки 
нусхаҳои захиравии дастгоҳҳи iOS-и худро 
дар iCloud эҷод намоянд. Бо хидматрасонии 
iCloud, муштариён метавонанд аккаунти 
почтаи электрониро худро дар iCloud.com ҷой 
диҳанд. Доменҳои почтаи электронии 
метавонанд @icloud.com, @me.com ва @mac.
com бошанд. Иттилооти зерин метавонад аз 
iCloud дастрас бошад:

 − Иттилооти асосии муштарӣ: Вақте, ки 
муштарӣ аккаунти iCloud-ро эҷод 
менамояд, иттилооти асосии муштарӣ 
монанди ном, нишонии воқеӣ, нишонии 
почтаи электронӣ ва рақами телефонашро 
метавонад ба Apple пешниҳод намояд. 
Ғайр аз ин, иттилоот дар бораи 
васлшавиҳо ба функсияҳои iCloud низ 
метавонад дастрас бошад.

 − Журнали сабтҳои почта: Журнали 
сабтҳоипочтаи iCloud тақрибан ба 
муҳлати 30 рӯз нигоҳ дошта мешаванд. 
Журнали сабтҳои почта сабтҳои паёмҳои 
воридотӣ ва содиротие монанди вақт, 
таърихи рӯз, нишониҳои почтаи 
электронии шахси ирсолкунанда ва 
нишониҳои почтаи электронии шахси 
гиранда, МАС-адресро дар бар гирад.

• Нишонии идоракунии дастрасӣ ба расона 
(MAC-адрес) идентификатори ягона аст, ки ба 
интерфейсҳои шабакавӣ барои паёмҳо дар 
сегменти физикии шабака таъмин мешавад. 
Ҳар гуна маҳсулоти Apple, ки интерфейсҳои 
шабакавиро доранд, як ё чанд MAC-адрес, 
монанди Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi ё FireWire 
хоҳанд дошт. Бо пешниҳод кардани рақами 
силсилавӣ ба Apple (ё дар мавриди дастгоҳи 
iOS device, IMEI, MEID ё UDID) МАС-адресро 
метавон ба даст овард.

Иттилоот дар бораи Game Center:

• Game Center шабакаи бозиҳои иҷтимоии 
Apple мебошад. Чизҳои зерин метавонанд 
дастрас бошанд:

 − Васли Game Center барои корбар ё 
дастгоҳ.

 − Журнали васлшавиҳо бо IP-адресҳо ва 
сабтҳои транзаксионӣ.

Фаъолсозии дастгоҳи iOS:

• Вақте, ки муштарӣ дастгоҳи iOS-ро фаъол 
менамояд ё нармафзорро таҷдид менамояд, 
таъминкунандаи хидматрасонӣ ё дастгоҳ, 
вобаста аз рӯйдод, иттилооти муйянро ба 
Apple пешниҳод мекунад. IP-адресҳои рӯйдод, 
рақамҳои ICCID ва дигар идентификаторҳои 
дастгоҳ метавонанд дастрас бошанд.

Журналҳои сабти вуруд ба система:

• Фаъолиятҳои вуруд ба система, аз ҷумла, 
журналҳои сабти васлшавӣ бо IP-адресҳо ва 
сабтҳои транзаксионӣ, барои корбар ё 
дастгоҳи хидматрасониҳои Apple монанди 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

iTunes, iCloud, My Apple ID-ро (ва Apple 
Discussions, ҳар ҷое дастрас аст) аз Apple 
метавон дастрас кард.

Find My iPhone:

• Иттилоот дар бораи макони ҷойгиршавии 
дастгоҳ, ки бо ёрии функсияи «Find My iPhone» 
ҷустуҷӯ мешавад, танҳо ба корбар дастрас аст. 
Аз ин рӯ, Apple сабтҳои харитаҳо ё 
огоҳиномаҳои почтаи электрониро надорад, ки 
ба воситаи хидматрасонӣ таъмин мешаванд. 
Иттилооти зерин метавонад дастрас бошад:e:

 − Журнали сабти васлшавиҳо ба Find My 
iPhone.

Эзоҳи муҳим
Apple барои дастгоҳ ё корбари мушаххас иттилооти 
GPS-ро дар ихтиёр надорад.

Журнали сабти амалҳо бо гузарвожа (пароль):

• Журнали сабти амалҳо бо гузарвожаи Apple 
ID, аз ҷумла, журналҳои сабти васлшавӣ бо 
IP-адресҳо ва сабтҳои транзаксионӣ, барои 
корбар.

• Иттилоот дар бораи амалҳои кор бо 
гузарвожа, аз ҷумла иттилооти тағйирдиҳии 
гузарвожа барои корбар.

• Дархост бояд ба Apple Distribution 
International дар Ирландия ирсол шавад.

• Apple, агар тақозо шавад, шаҳодатномаи асли 
маҳсулотро таъмин хоҳад кард.

Эзоҳи муҳим
Apple, бо дархости корбар, иттилооти комилро дар 
бораи дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод хоҳад 
кард.

Варақаро истифода кунед аз ин ҷо: www.apple.
com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@apple.com

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Тартибот
• Apple бо ризоияти корбар ё хешованди 

наздики ӯ (агар корбар ба синни 18 нарасида 
бошад), ки зери ризоиятномаи тасдиқшудаи 
нотариалӣ имзо мегузорад, метавонад ба 
боркашии аккаунти корбар ё боз кардани 
дастгоҳ ризоият диҳад.

• Apple изҳороте нахоҳад дод, ки асли муҳтавои 
бо ризоият таҳияшударо тасдиқ намояд.

Эзоҳи муҳим
Истифодаи iOS 8 ва болотар аз он чунин маънӣ дорад, 
ки дастгоҳро наметавон боз кард, агар пин-коди он 
маълум набошад. Ин чунин маънӣ дорад, ки Apple 
наметавонад ҳар гуна далелҳои электрониро таъмин 
намояд, ҳатто бо ризоиятномае, ки ба таври нотариалӣ 
тасдиқ шудааст.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Ҳамаи сабтҳо ё иттилооти дигар, ки бо 
идентификатсияи аккаунт алоқаманданд, аз 
ҷумла, ному насаб, нишонии воқеӣ, рақамҳои 
телефон, нишониҳои почтаи электронӣ (аз 
ҷумла, нишониҳои почтаи электронии асосӣ, 
алтернативӣ, нишониҳои почтаи электронӣ 
барои наҷотдиҳӣ ва огоҳсозӣ ва иттилооти 
тасдиқкунандаи ҳар як нишонии почтаи 
электронӣ), рӯзе, ки аккаунт эҷод шудааст, 
муҳлати хидматрасонӣ, IP-адресе, ки барои ба 
қайд гирифтани аккаунт истифода шудааст, 
вазъи аккаунт, методҳои васлшавӣ ва 
воситаҳову сарчашмаи пардохт (аз ҷумла, ҳар 
гуна рақами суратҳисобҳои кредитӣ ё бонкӣ).

• Ҳамаи сабтҳо ё иттилооти дигаре, ки бо 
дастгоҳҳои дахлдор алоқаманданд ё дар 
робита бо онҳо истифода мешаванд, аккаунт 
(аз ҷумла, ҳамаи дастгоҳҳо ва компютерҳои 
ҳозираву пешинаи боэътимод ё салоҳиятдори 
iOS ва ҳар гуна дастгоҳе, ки барои дастрас 
кардани хидматрасониҳои Apple истифода 
мешаванд), аз ҷумла рақами силсилавӣ, 
Unique Device Identifiers («UDID»), Advertising 
Identifiers («IDFA»), Global Unique Identifiers 
(«GUID»), адресҳои Media Access Control 
(«MAC»), рақамҳои Integrated Circuit Card ID 
(«ICCID»), Electronic Serial Numbers («ESN»), 
Mobile Electronic Identity Numbers («MEIN»), 
Mobile Equipment Identifiers («MEID»), Mobile 
Identification Numbers («MIN»), Subscriber 
Identity Modules («SIM»), Mobile Subscriber 
Integrated Services Digital Network Numbers 
(«MSISDN»), International Mobile Subscriber 
Identities («IMSI») ва International Mobile 
Station Equipment Identities («IMEI»).

• Муҳтавои ҳамаи паёмҳои электроние, ки бо 
аккаунт алоқаманданд, аз ҷумла, нусхаҳои 
ҳифзшуда ё нигоҳдоришудаи паёмҳои 

http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
mailto:lawenforcement@apple.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

электроние, ки ба ва аз аккунт фиристода 
шудаанд (аз ҷумла, ҳамаи пешнависи паёмҳои 
электронӣ ва паёмҳои электронии покшуда), 
нишониҳои ирсолкунанда ва гирандае, ки бо 
ҳар як паёми электронӣ алоқаманданд, 
таърихи рӯз ва вақте, ки дар он ҳар як паёми 
электронӣ ирсол шудааст, ҳаҷм ва дарозии 
ҳар як паёми электронӣ, иттилооти дурусту 
дақиқи сарлавҳа ва IP-адресҳои воқеии 
ирсолкунанда ва гирандаи паёмҳои электронӣ 
ва замимаҳо.

• Муҳтавои ҳамаи паёмҳои фаврие, ки бо 
аккаунт алоқаманданд, аз ҷумла, нусхаҳои 
ҳифзшуда ё нигоҳдоришудаи паёмҳои фаврие 
(аз ҷумла, including iMessages, SMS-паёмакҳо 
ва MMS-паёмакҳо), ки ба ва аз аккаунт 
фиристода шудаанд (аз ҷумла, ҳамаи 
пешнависи паёмҳо ва паёмҳои покшуда), 
аккаунт ё рақами телефони ирсолкунанда ва 
гирандае, ки бо ҳар як паёми фаврӣ 
алоқаманд аст, таърихи рӯз ва вақте, ки дар 
ҳар як паёми фаврӣ ирсол шудааст, ҳаҷм ва 
дарозии ҳар як паёми фаврӣ, IP-адресҳои 
воқеии ирсолкунанда ва гирандаи ҳар як 
паёми фаврӣ ва расонае, агар вуҷуд дошта 
бошад, ки ба ҳар як паёфи фаврӣ замима 
шудааст.

• Муҳтавои ҳамаи файлҳо ва дигар сабтҳое, ки 
дар iCloud ҳифз шудаанд, аз ҷумла, ҳамаи 
нусхаҳои захиравии дастгоҳи iOS, додаҳои 
нармафзор, файлҳо ва сабтҳои дигари Apple 
ва ҷониби севум, ки бо iCloud Mail, iCloud 
Photo Sharing, My Photo Stream, iCloud Photo 
Library, iCloud Drive, iWorks (аз ҷумла, 
саҳифаҳо, рақамҳо ва гузориши асосӣ), iCloud 
Tabs ва iCloud Keychain алоқаманданд, ҳамаи 

журналҳои нишониҳо, рӯйхатҳои тамосҳо ва 
рафиқон, қайдҳо, огоҳиномаҳо, сабтҳои 
тақвим, тасвирҳо, видеоҳо, паёмҳои садоӣ, 
параметрҳо ва ишорачӯбҳои электронии 
дастгоҳ.

• Ҳамаи журналҳои сабти фаъолият, 
васлшавиҳо ва транзаксияҳои аккаунт (ки бо 
IP-адресҳо, аз ҷумла, рақамҳои сарчашмаи 
порт алоқаманданд), аз ҷумла, журнали сабти 
даъват ба занги FaceTime, журнали сабти 
паёмҳои почта, журнали iCloud, журналҳои 
iTunes Store ва App Store logs (аз ҷумла, 
харидҳо, боргириҳо ва таҷдидҳои 
нармафзорҳои Apple ва ҷониби севум), 
журналҳои сабти паёмрасониҳо (аз ҷумла, 
iMessages, SMS- ва MMS-паёмакҳо), 
журналҳои My Apple ID ва iForgot, журнали 
сабти вуруд ба ҳамаи хидматрасониҳои Apple, 
жунрали Game Center, журнали Find my 
iPhone, журнали сабтҳое, ки бо фаъолсозӣ ва 
таҷдиди нармафзори дастгоҳҳои iOS 
алоқаманданд ва журнали сабтҳое, ки бо 
дастрасии онлайнӣ ба хидматрасониҳои Apple 
алоқаманданд (аз ҷумла, ҳамаи 
идентификаторҳои дахлдор)

• Ҳамаи сабтҳо ва иттилоот дар бораи маконҳои 
ҷойгиршавие, ки дар он ҷо дастрасӣ ба 
аккаунт сурат гирифтааст, аз ҷумла, ҳамаи 
додаҳое, ки дар робита бо хидматрасониҳои 
муайянсозии макони ҷойгиршавӣ ҳифз 
шудаанд.

• Ҳамаи сабтҳои байни Apple ва ҳар гуна шахс, 
ки бо аккаунт алоқаманданд, аз ҷумла, 
тамосҳо бо хадамоти дастгирӣ ва сабтҳо дар 
бораи тадбирҳои андешидашуда.

ARCHIVE.ORG
 Бойгонии интернетӣ (The Internet Archive) созмони ғайритиҷоратӣ аст, ки китобхонаи рақамии 
сайтҳои интернетӣ ва дигар осори фарҳангиро дар шакли рақамӣ таҳия менамояд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Internet Archive
300 Funston Avenue
San Francisco, CA 94118 
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: info@archive.org

mailto:info@archive.org
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: info@archive.org

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар Замимаи 
IV истифода кунед.

Почтаи электронӣ: info@archive.org

ASKFM
 ASKfm сайти шабакасозии глобалии иҷтимоӣ мебошад, ки корбарон профилҳоро месозанд ва ба 
ҳамдигар саволҳоро мефиристанд. Сайти мазкур соли 2010 дар Латвия таъсис дода шуд ва маркази он 
ба шаҳри Дублини Ирландия кӯчид.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

http://safety.ask.fm/
ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Ask.fm Europe Limited
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Republic of Ireland

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
• Ҳамаи дархостҳо барои ифшосозии таъҷилӣ 

бояд бо ҳамон тарзе, ки барои дархостҳои 
мустақим муқаррар шудаанд, аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ирсол шаванд.

• ASKfm низ ба саволҳои зерин ҷавоб талаб 
хоҳад кард:

 − Хусусияти ҳолати фавқулодда чист, ки бо 
фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ алоқаманд 
аст?

 − Фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонии кӣ таҳти 
таҳдид қарор дорад?

 − Хусусияти бевоситаи таҳдид чист? 
Маълумотеро дар бар гиред то пешбинӣ 
намояд, ки муҳлати ниҳоии мушаххас 
вуҷуд дошта, пеш аз он гирифтани 
иттилооти дархостшуда зарур аст ва/ё 
пешбинӣ намояд, ки муҳлати ниҳоии 
мушаххас вуҷуд дошта, дар он ҳолати 

фавқулодда рӯй медиҳад, ки бо фавт ё 
осеби ҷиддии ҷисмонӣ алоқаманд аст 
(масалан, имшаб, пагоҳ нисфирӯзӣ).

 − Шарҳ диҳед/тавсиф намоед, ки чӣ гуна 
иттилоот ба пешгирӣ намудани фавти 
таҳдидкунанда ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ 
кумак хоҳад кард.

• Инчунин:

 − Ному насаб
 − Унвон
 − Рутба
 − Рақами нишони сарисинагии корманди 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва
 − Тасдиқеро дар бар гиред, ки иттилооти 

пешниҳодшуда комилу дақиқ аст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Ин иттилоот бояд тавассути почтаи электронӣ 
дар шакли «pdf» бо мактуб барои рӯи варақаи 
расмӣ ё аз тариқи аккаунти почтаи электронии 
расмии ҳукумат фиристода шавад ба: 
lawenforcement@ask.fm

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• ASKfm дархостҳоро аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

барои нигоҳ доштани сабтҳое қабул 
менамояд, ки далелҳои эҳтимолан муҳимро 
барои мурофиаҳои ҷиноӣ то хотима ёфтани 
раванди боэътибори додгоҳ ташкил медиҳанд.

mailto:info@archive.org
mailto:info@archive.org
http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/
http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/
mailto:lawenforcement@ask.fm
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • ASKfm 109/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• ASKfm сабти якдафъаинаи муваққатии дар 
ҳамон лаҳза вуҷуддоштаи корбарро ба 
муҳлати 90 рӯз то хотима ёфтани раванди 
боэътибори додгоҳ нигоҳ хоҳад дошт, вале 
ифшо нахоҳад кард.

• Ин муҳлатро бар асоси ДКҲД ё раванди 
боэътибор ва ҳатмии додгоҳ дар мавриди 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ирландия метавон 
тамдид кард.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@ask.fm

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Тартибот
ASKfm метавонад, дар ҳолатҳои маҳдуд, 
иттилооти ғайримуҳтаворо таъмин намояд:

• Ин иттилооти ғайримуҳтаворо метавон ифшо 
кард, агар ASKfm бар асоси эътимоди 
поквиҷдонона чунин ҳисобад, ки дархост 
(мутобиқи сиёсати ASKfm) асоснок аст, онро 
моҳиятан арзёбӣ кардааст ва қисмҳои 
дахлдори сиёсати дахлнопазирӣ ба ҳаётӣ 
шахсӣ ва шартҳои хидматрасонии ASKfm ба 
эътибор гирифтааст.

• Ҳангоми баргузории ин арзёбӣ, ASKfm 
таҳлили зеринро истифода хоҳад бурд:

 − Оё дархост бо стандартҳои ҳуқуқӣ дар 
юрисдиксияе мутобиқ аст, ки аз он ҷо 
пешниҳод шудааст?

 − Оё дархост барои ҳифзи корбарони 
ASKfm’s ё ASK m ё ҷомеа пешбинӣ 
шудааст?

 − Оё дархост бо меъёрҳои дар сатҳи 
байналмилалӣ эътирофшудае монанди 
озодии сухан созгор аст? Вале, бар 
истиснои вазъи ҳолатҳои фавқулодда, 
ASKfm муҳтаворо ифшо нахоҳад кард, агар 
қонунгузории Ирландия уҳдадории 
дигарро пешбинӣ накарда бошад.

Ҳамаи дархостҳои мустақим барои дарёфти 
додаҳои ғайримуҳтаво бояд тартиботи зеринро 
риоя кунанд:

• Тавассути дархости дорои сана пешниҳод 
шаванд, ки ба нишонии ASKfm Europe Limited 
ирсол шудааст;

• Дар варақаи ҳукуматӣ ё расмӣ пешниҳод 
шудаанд ё сарлавҳае дорад, ки додгоҳ ё 
муассисаи пешниҳодкардаи дархостро муайян 
мекунанд;

• Аз ҷониби додрас ё дигар мансабдори 
воломақом ё корманде имзо шудаанд, унвони 
онҳо ва маълумот барои тамосро таъмин 
мекунанд;

• Бо талаботи ҳуқуқии кишвари дархосткунанда 
созгор бошанд;

• Бо қонунгузории Ирландия созгор бошанд;

• Ҳадаферо муайян менамоянд, ки далелҳои 
электронӣ барои он дархост шудааст ва ҳар чи 
бештар иттилооти зеринро таъмин мекунанд:

 − Логини аккаунт
 − Нишонии аккаунти почтаи электронӣ
 − Номи пурраи корбар, ки дар ASKfm сабти 

ном кардааст ва
 − URL-адреси комили савол ва ҷавоб ба он 

(масалан, http://ask.fm/askfm/
answer/119942892554).

• Навъҳои далелҳои электронии ғайримуҳтавои 
аккаунти дархостшударо муайян мекунанд

• Асоси ҳуқуқиро (қонуни татбиқпазиррро) 
барои дархост, аз ҷумла ҷинояти 
пешбинишударо (агар бамаврид бошад) 
муайян мекунанд

• Мушаххас намоянд, ки чаро далелҳои 
электронии дахлдор дархост мешаванд ва

• Мушаххас намоянд, ки иттилооти дархостшуда 
ба кӣ ё чӣ гуна ирсол хоҳад шуд.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@ask.fm

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

• ASKfm иттилоотро бар асоси ризоияти 
корбар ифшо хоҳад кард, агар иттилооти 
кофӣ таъмин шуда, тасдиқ намояд, ки шахси 
диҳандаи ризоият офаринандаи воқеии 
аккаунт мебошад ва агар мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ асолати ризоиятро тасдиқ кунанд.

• ASKfm иттилоотро ифшо нахоҳад кард, агар 
корбар иттилооти бақайдгириеро таъмин 

mailto:lawenforcement@ask.fm
mailto:lawenforcement@ask.fm
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Atlassian110/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

карда натавонад ё нахоҳад, ки бо иттилооти 
дар ASKfm сабтшуда мувофиқ нест.

• Дар ҳолате, ки иттилооти аз ҷониби корбар 
таъминшуда бо иттилооти дар ASKfm 
сабтшуда мувофиқ набошад, раванди 
муносиби ҳуқуқӣ пеш аз ифшо кардани ҳар 
гуна иттилоот тақозо хоҳад шуд.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ БАРОИ 
КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА МАВҶУД АСТ

• Номи корбари ASKfm.

• Нишонии почтаи электронӣ.

• Санаи сохта шудани аккаунт.

• Додаҳои аксес лог (Access log data).

• Муҳтаво ба шумули тасвирҳо, саволҳои 
ҷавобдоданашуда ва ҷавобҳо.

ATLASSIAN
 Atlassian ширкати австралиягии коркарди нармафзори корпоративӣ аст, ки барои тарҳрезони 
нармафзор, менеҷерҳои лоиҳа ва мудирияти муҳтаво нармафзор таҳия мекунад. Ин ширкат бо 
нармафзори пайгирии масъалаҳо – Jira ва маҳсули худ барои ҳамкории муштарак дар даста ва вики-
маҳсулоти Confluence бештар маъруф аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.atlassian.com/trust/privacy/
guidelines-for-law-enforcement

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
• Atlassian дархостҳои таъҷилиро бар асоси ҳар 

як ҳолати мушаххас арзёбӣ мекунад.

• Агар иттилоот таъмин шуда, ба Atlassian 
эътимоди поквиҷдононае диҳад, ки ҳолати 
фавқулодда ҷой дошта, бо хатари фавти 
ногузир ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба ягон одам 
алоқаманд аст, ширкат метавонад иттилооти 
заруриро барои пешгирӣ кардани ин осеб 
таъмин намояд, агар ширкат қудрати иҷрои ин 
амалро мутобиқи қонунгузории татбиқпазир 
дошта бошад.

• Пур кардани варақаи «Роҳнамо барои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ».

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@atlassian.
com бо мавзӯи «Дархости ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда».

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Atlassian иттилоотро дар бораи муштарӣ ба 

муҳлати 90 рӯз пас аз гирифтани дархости 
муътабари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нигоҳ хоҳад 
дошт;

• Atlassian иттилоотро ба муҳлати иловагии 90 
рӯз пас аз гирифтани дархости муътабар 
барои тамдиди нигоҳдории иттилоот нигоҳ 
хоҳад дошт;

• Агар Atlassian дархости расмии ҳуқуқиро ба 
воситаи ДКҲД барои иттилооти ҳифзшуда пеш аз 
хотима ёфтани муҳлати нигоҳдорӣ дарёфт 
накунад, иттилооти ҳифзшударо баробари ба охир 
расидани муҳлати эътибор метавонад пок кунад;

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд дар варақаи 
расмии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фиристода 
шаванд, ки онҳоро корманди расмии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имзо гузоштааст ва 
бояд дар бар гиранд:

 − Иттилооти дахлдор дар бораи аккаунт, ки 
барои муштарӣ дар зер зикр шуда, 
нигоҳдории иттилооти ӯ дархост шудааст;

 − Нишонии боэътибори почтаи электронии 
бозгаштӣ;

 − Изҳорномае, ки барои дарёфти қарори 
додгоҳ ё дигар раванди додгоҳӣ нисбат ба 
додаҳое тадбирҳои зарурӣ андешида 
шудаанд, нигоҳдории онҳо дархост 
шудааст.

https://www.atlassian.com/trust/privacy/guidelines-for-law-enforcement
https://www.atlassian.com/trust/privacy/guidelines-for-law-enforcement
mailto:lawenforcement@atlassian.com
mailto:lawenforcement@atlassian.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Baaz 111/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@atlassian.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилооти асосӣ дар бораи аккаунти муштарӣ 
(системаҳои Atlassian): номи корбар, нишонии 
почтаи электронӣ, URL-адрес, Support 
Entitlement Number (SEN).

• Иттилооти муштарӣ, ки бо маҳсулоти Atlassian 
алоқаманд аст:

 − Bamboo: нишонии почтаи электронӣ
 − Bitbucket Cloud: номи муштарӣ, номи 

даста, нишонии почтаи электронӣ ва/ё 
махзани URL

 − Confluence: идентификатори корбар, 
нишонии почтаи электронӣ, IP-адрес, URL, 
SEN

 − Crucible: нишонии почтаи электронӣ
 − Fisheye: нишонии почтаи электронӣ
 − Hipchat: идентификатори корбар, нишонии 

почтаи электроние, ки бо аккаунти корбар 
алоқаманд аст ва/ё номи дастаи Hipchat ва 
нишонии почтаи электронии маъмури 
даста

 − JIRA (core, service desk or software): номи 
корбар, нишонии почтаи электронӣ, URL, 
SEN

 − OnDemand: номи корбар, нишонии почтаи 
электронӣ, URL, SEN

 − Sourcetree: нишонии почтаи электронӣ
 − StatusPage: нишонии почтаи электронӣ ва 

саҳифаи вазъи URL
 − Stride: идентификатори корбар, нишонии 

почтаи электроние, ки бо аккаунти корбар 
алоқаманд аст, номи даста, почтаи 
электронии маъмури даста

 − Trello: номи корбар, нишонии почтаи 
электронӣ, URL (барои лавҳа(ҳо)).

BAAZ
 Baaz платформаи расонаи иҷтимоӣ мебошад, ки воситаҳои чандгонаро оид ба хабарҳои нав 
фароҳам месозад ва имкон медиад, ки ахбори нав дар саросари тамоми платформаҳои иҷтимоӣ 
мубодила шавад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
Ягон сиёсати мушаххас барои ҳолатҳои фавқулодда 
вуҷуд надорад. Baaz метавонад ҳар гуна иттилоотро 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё дигар мансабдори 
давлатӣ ифшо намояд, агар инро дар робита бо 
тафтишоти қаллобӣ, нақзи ҳуқуқ ба моликияти 
зеҳнӣ ё дигар фаъолияте, ки ғайриқонунист ё 
метавонад ширкатро ба масъулияти ҳуқуқӣ ҷалб 
кунад, зарур ё дуруст ҳисобад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Танҳои нишонии умумии почтаи электронӣ: info@
baaz.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
Метавонад иттилоот дар бораи аккаунт ва 
муҳтаворо нигоҳ дорад ва ҳифз намояд, агар бо 
эътимоди поквиҷдонона чунин ҳисобад, ки чунин 
нигоҳдорӣ барои риоя кардани равандҳои ҳуқуқӣ, 
ҷавоб додан ба даъвоҳое, ки муҳтаво ҳуқуқи 
ҷонибҳои севумро поймол менамояд, барои 
ҳифзи ҳуқуқ, моликият ё амнияти шахсии Baaz, 
корбарони он ва ҷомеа зарур аст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Танҳо нишонии умумии почтаи электронӣ: info@
baaz.com

mailto:lawenforcement@atlassian.com
mailto:info@baaz.com
mailto:info@baaz.com
mailto:info@baaz.com
mailto:info@baaz.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Blackberry112/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
Метавонад ҳар гуна иттилоотро ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ё дигар мансабдори давлатӣ ифшо 
намояд, агар инро дар робита бо тафтишоти 
қаллобӣ, нақзи ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ ё 
дигар фаъолияте, ки ғайриқонунист ё метавонад 

ширкатро ба масъулияти ҳуқуқӣ ҷалб кунад, 
зарур ё дуруст ҳисобад.

Тартибот

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи IV 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ:info@baaz.com

BADOO
 Badoo ебсайти расонаҳои иҷтимоӣ ва нармафзори шиносоиҳои онлайнӣ мебошад, ки онро Badoo 
Trading Limited идора мекунад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Badoo Trading Limited
The Broadgate Tower, Third Floor 
20 Primrose Street
London, EC2A 2RS
United Kingdom

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: police.badoo@team.bumble.
com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ:  police.badoo@team.bumble.
com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Badoo метавонад ба таври ихтиёрӣ додаҳои 
ғайримуҳтаворо ба мақомоти кишварҳои хориҷӣ 
пас аз дарёфти қарори суд, ки аз ҷониби 
мақомоти ҳуқуқии кишвари дархосткунанда 
содир шудааст, ифшо кунад.

Badoo метавонад дархостҳоро ба забонҳои 
англисӣ, испанӣ, португалӣ ва русӣ қабул 
намояд, вале тавсия мешавад, ки то ҳадди имкон 
аз забони англисӣ истифода шавад.

Варақаро дар ин ҷо пур кунед: https://badoo.com/
en/team/contacts

BLACKBERRY
 Блекберрӣ (Blackberry) ширкати чандкишварии таҳиякунандаи нармафзорҳо мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Минтақаи иқтисодии Аврупо:
BlackBerry Ireland Limited
Ба диққати: Data Protection Officer
Second Floor
89/90 South Mall, Cork City 

Republic of Ireland

Global:
BlackBerry Limited
Ба диққати: Data Protection Officer
2300 University Avenue E

mailto:info@baaz.com
mailto:police.badoo@team.bumble.com
mailto:police.badoo@team.bumble.com
mailto:police.badoo@team.bumble.com
mailto:police.badoo@team.bumble.com
https://badoo.com/en/team/contacts
https://badoo.com/en/team/contacts
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Booking.com 113/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Waterloo, ON  
Canada N2K 0A2

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Procedure
Расмиёт мавҷуд нест.

Аз PIN-ҳо ва/ё IMEI-ҳо ҳамчун муайянкунандаи 
аккаунтҳо истифода кунед.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Расмиёт
Почтаи электронӣ: lawfulaccess@blackberry.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Оид ба натиҷаҳои ҷавоби фаврӣ бо Полиси 
салтанатии савораи Канада барои кумак кардан 
дар бехатарсозии нигоҳдорӣ тавассути почтаи 
электронӣ тамос гиред: Federal_Policing_Intake_
Unit@rcmp-grc.gc.ca

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

BOOKING.COM
 Booking.com платформаи онлайнии тиҷорати электронӣ мебошад, ки хидматрасониҳои 
мусофиратиро пешниҳод мекунад ва ба корбарон иҷоза медиҳад, ки манзил ва меҳмонхонаро дар 
саросари ҷаҳон резерв кунанд. Ғайр аз ин, корбарон метавонанд аз платформаи веб ё барномаи 
замимавии мобилӣ барои муқоиса ва кироя кардани мошин ва хидматрасонии нақлиёт барои расидан 
ба фурудгоҳ истифода кунанд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.booking.com/content/law-enforcement.
en-gb.html

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
The Netherlands

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Booking.com B.V. тартиботи муқаррарии 
ифшосозии додаҳоро истисно хоҳад кард, агар 
Booking.com B.V. чунин ҳисобад, ки вазъияти 
фавқулодда (монанди амали террористӣ, осеби 
ҷиддӣ ё фавти шахсе) рӯй додааст ё метавонад 
ба таври ногузир рӯй диҳад, агар иттилооти 
дархостшуда саривақт таъмин нашавад.

Дархостҳои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда 
бояд бо талаботҳои зерин мувофиқ бошанд:

• Ба нишонии Booking.com B.V., Herengracht 597, 
1017 CE Amsterdam ирсол кардани дархост;

• Зикр кардан, ки ин дархости ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулодда аст;

• Зикр кардани хусусияти ҳолати фавқулодда 
(монанди осеби ҷиддӣ ё фавти шахсе);

• Агар имконпазир бошад, муайян кардани 
(гурӯҳи) шахс(он)е, ки таҳти хатар қарор дорад;

• Мушаххас кардан, ки кадом иттилоот зарур 
аст ва чаро ифшосозии додаҳо аз ҷониби 
Booking.com метавонад аз ҳолати фавқулодда 
пешгирӣ кунад (дар пешгирии он кумак 
расонад). Лутфан, ҳадди имконпазир 
маълумоти муфассал диҳед; ва

• Дар бар гирифтани тафсилоти пурраи тамос 
ва имзои корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки 
дархостро пешниҳод кардааст, аз ҷумла 
рақами мустақими телефон.

mailto:lawfulaccess@blackberry.com
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
https://www.booking.com/content/law-enforcement.en-gb.html
https://www.booking.com/content/law-enforcement.en-gb.html
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Bumble114/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Тамос
Booking.com портали махсуси мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро барои ирсоли дархостҳои ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулоддаро дорад: www.booking.com/
content/law-enforcement-request.en-gb.
html?label=gen173bo-1DCBQ 
oggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN 
0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AE 
BiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2OD 
MwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4N zZl
N2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa1
62f7661a3 

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

BOX
 Барномаи замимавии захирасозии файлҳои синхронизатсияшуда ва мубодиласозӣ, ки имкон 
медиҳад, ки иттилоот дар фазои абрӣ захирасозӣ, идора ва мубодила шавад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.box.com/legal/
law-enforcement-guidelines

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Метавонад иттилоотро ба ҷониби севум ифшо 
кунад, агар ҳолати фавқулодда рӯй диҳад ва Box 
ба ақли солим бовар кунад ва талаб кунад, ки 
ифшо кардани иттилоот ба пешгирӣ аз марг ва 
захмишавии одамон кумак мекунад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: LER@box.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: LER@box.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

BUMBLE
 Bumble – вебсайти расонаи иҷтимоӣ ва барномаи замимавии онлайн барои шиносоӣ мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои сокинони/шаҳрвандони ИТ ва Британия 
Кабир ва сокинони/шаҳрвандони дигар 
кишварҳои ҷаҳон:
Bumble Holding Limited
The Broadgate Tower, Third Floor
20 Primrose Street, London EC2A 2RS
United Kingdom

Барои сокинони/шаҳрвандони ИМА:

Bumble Trading LLC (not Bumble Trading Inc.)
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт мавҷуд нест.

www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
www.booking.com/content/law-enforcement-request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQoggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AEBiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2ODMwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4NzZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433fdfaa162f7661a3
https://www.box.com/legal/law-enforcement-guidelines
https://www.box.com/legal/law-enforcement-guidelines
mailto:LER@box.com
mailto:LER@box.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Cloudflare 115/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: police.bumble@team.bumble.
com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: police.bumble@team.bumble.
com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Bumble метавонад ба таври ихтиёрӣ додаҳои 
ғайримуҳтаворо ба мақомоти кишварҳои хориҷӣ 
пас аз дарёфти қарори суд, ки аз ҷониби мақоми 
ҳуқуқии кишвари дархосткунанда содир шудааст, 
ифшо кунад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи IV 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: police.bumble@team.bumble.
com

CLOUDFLARE
 Cloudflare – инфрасохтори веб ва ширкати амнияти вебсайт мебошад.

Эзоҳи муҳим
Cloudflare бе қарори ИМА дар бораи ифшо накардан 
корбаронро огоҳ месозад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Cloudflare – агар таҳдид ба ҳаёт мавҷуд бошад, 
ҷавоб медиҳад.

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse+law@cloudflare.com бо 
«ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛӢ» дар сатри мавзӯъ.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос

Почтаи электронӣ: abuse+law@cloudflare.com 

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• Иттилооти асосии муштарӣ: Ҳангоми 

баррасии ифшосозии ихтиёрӣ Cloudflare 
ҷанбаҳои зеринро ба эътибор хоҳад гирифт:

 − Оё раванди дахлдори ҳуқуқӣ вуҷуд дорад 
(дар зер ба сарчашмаи IP-адрес нигаред, 
ки дар он раванди ҳуқуқӣ тақозо 
намешавад);

 − Оё иттилооти дархостшуда бо ҷиноят дар 
кишвар ё шаҳрвандони он алоқаманд аст;

 − Саволҳои юрисдиксионие монанди ҳузури 
Cloudflare дар кишвари дархосткунанда;

 − Оё талаботи зарурии тартиботӣ ва 
стандартҳои байналмилалӣ риоя шудаанд.

Корбарони ройгон одатан танҳо номи почтаи 
электронӣ ва доменро таъмин мекунанд. 
Корбарони пардохткунанда додаҳои пардохт ва 
нишониро доранд. Cloudflare дар журнали 
сабтҳои худ дар бораи фаъолияти корбар 
иттилооти хеле камро ҳифз менамояд. Дар 
муқоиса бо иттилооте, ки ҳостинг-провайдер 
тавлид менамояд, иттилооте, ки Cloudflare 
тавлид мекунад, бештари вақтҳо хеле камсуд аст.

mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:police.bumble@team.bumble.com
mailto:abuse+law@cloudflare.com
mailto:abuse+law@cloudflare.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Discord116/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи муҳим
Иттилооти асосии шахсӣ бо IP-адреси Cloudflare 
алоқаманд нест. Дар беҳтарин ҳолат, Cloudflare танҳо 
соати сабтҳои аксари доменҳоро дар ихтиёр дорад. 
Агар дар бораи рӯйдоди мушаххасе дархост шавад, ки 
аз як рӯз зиёд аст, эҳтимоли кам ҳаст, ки Cloudflare 
сабти онҳоро дошта бошад. Cloudflare сарчашмаи 
IP-адресро барои вебсайти Cloudflare ҳамчун иттилооти 
истифодаи умум меҳисобад, аз ин рӯ, огоҳиномаи 
дархости сарчашмаи IP-ро таъмин намекунад ва ба 
раванди ҳуқуқӣ ниёз надорад.

Барои ҳар гуна дархости мустақими сарчашмаи 
IP-адрес, кишвари дархосткунанда метавонанд 
бо як дархост доменҳои сершуморро таъмин 
намояд. Барои шумораҳои зиёд, CSV-файлро 
таъмин кардан зарур аст.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse+law@cloudflare.com

DISCORD
 Discord платформаи расонаҳои иҷтимоӣ буда, сароғоз барои ҷомеаи бозиҳои видеоӣ тарҳрезӣ 
шудааст, ки дар таҳияи матн, тасвир, алоқаҳои видеоӣ ва аудиоӣ байни корбарони каналҳои чат 
ихтисосманд аст. Discord хадамоти алоқаи садоӣ, видеоӣ ва матнист, ки беш аз сад миллион одам 
барои суҳбату гуфтугӯ бо рафиқону ҷомеаҳои худ истифода мебаранд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Discord, Inc.
444 De Haro Street, Suite 200
San Francisco, CA 94107
United States of America

EMERGENCY DISCLOSURE REQUESTS

Расмиёт
• Метавонад иттилоотро ба ҷониби севум ифшо 

намояд, агар дар ҳолати фавқулодда, ки ба 
Discord бо эътимоди поквиҷдонона, ифшо 
кардани иттилоотро барои расонидани кумак 
ба пешгирии фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонии 
одами дилхоҳ тақозо менамояд.

• Ширкати Discord, Inc. чунин иттилооти 
ташхисдиҳандаро тақозо менамояд, ки бо 
корбар алоқаманд аст, то онро дар системаи 
худ пайдо карда тавонанд:

 − Ному насаби пурра, аз ҷумла 
дискриминатори 4-рақамӣ (намунаи 
формат: НомиКорбар#1234);

 − Нишонии почтаи электронии аккаунт;
 − Рақами 17 ё 18-рақамии корбар (ҳангоми 

зарурат, дастурамалро барои ҷустуҷӯи 
идентификатори корбар аз ин вебсайт 
метавон пайдо кард: https://support.
discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where- 
can-I-find-my-User-Server-Message-ID-).

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@discordapp.
com бо «Дархости таъҷилӣ» дар сатри мавзӯъ.
Телефон: 8885940085

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

• Метавонад иттилоотро бар асоси дархост 
нигоҳ дорад, агар Discord бо эътимоди 
поквиҷдонона бовар дорад, ки ин нигоҳдорӣ 
барои пешгирӣ аз содир шудани ҷиноят ё 
тафтишоти судии ҷиноят зарур аст ва ҷониби 
дархосткунанда барои ба даст овардани 
додаҳои ҳифзшуда мутобиқи қонунгузории 
татбиқпазир раванди дахлдори ҳуқуқиро риоя 
хоҳад кард.

• Ширкати Discord, Inc. чунин иттилооти 
ташхисдиҳандаро тақозо менамояд, ки бо 
корбар алоқаманд аст, то онро дар системаи 
худ пайдо карда тавонанд:

 − Ному насаби пурра, аз ҷумла 
дискриминатори 4-рақамӣ (намунаи 
формат: НомиКорбар#1234);

 − Нишонии почтаи электронии аккаунт;
 − Рақами 17 ё 18-рақамии корбар (ҳангоми 

зарурат, дастурамалро барои ҷустуҷӯи 
идентификатори корбар аз ин вебсайт 
метавон пайдо кард: https://support.

mailto:abuse+law@cloudflare.com
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
mailto:lawenforcement@discordapp.com
mailto:lawenforcement@discordapp.com
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)


3

Ку
ма

ки
 ҳу

қу
қи

и 
ду

ҷо
ни

ба

4

Да
рх

ос
тҳ

о б
ар

ои
 

иф
шо

со
зӣ

 да
р 

ҳо
ла

тҳ
ои

 ф
ав

қу
ло

дд
а

5

Ду
шв

ор
иҳ

о в
а 

ро
ҳи

ҳа
лҳ

ои
 ам

ал
ӣ

Лу
ға

тн
ом

а
Ну

қт
аҳ

о 
ба

ро
и т

ам
ос

2

Ку
ма

кҳ
ои

 ҳу
қу

қи
и 

ду
ҷо

ни
ба

и п
еш

ак
ӣ

1

Ни
го

ҳд
ор

ӣ

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

За
ми

ма
ҳо

Их
ти

со
ра

ҳо

Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • DropBox 117/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where- 
can-I-find-my-User-Server-Message-ID-).

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@discordapp.
com

Телефон: 8885940085

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

DROPBOX
 DropBox хидматрасонии нигоҳдории файл мебошад, ки захирасозӣ дар фазои абрӣ, 
синхронизатсияи файл, фазои абрии шахсӣ ва нармафзор барои муштариро пешниҳод мекунад. 
Дафтари марказиаш дар Сан Франсиск дар Калифорния ҷойгир аст.

LШАХСИ ҲУҚУҚ

Барои крбарон аз ИА ва корбарони Амрикои 
шимолии ИМА:
Dropbox International Unlimited Company
One Park Place, Floor 5
Upper Hatch Street
Dublin 2
Republic of Ireland

Барои сокинон дар Амрикои шимолӣ (ИМА, 
Канада ва Мексика):
Dropbox, Inc. 
333 Brannan Street 
San Francisco, CA, 94107
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Метавонад иттилоотро ба ҷониби севум ифшо 
созад, агар Dropbox муайян кунад, ки чунин 
ифшосозӣ лозим аст барои:

• Мутобиқат бо уҳдадориҳои қонунӣ;

• Барои муҳофизати ҳар шахс аз хатари марг ё 
ҷароҳати ҷиддӣ;

• Пешгирӣ аз қаллоб ё истифодаи нодуруст аз 
Dropbox ё амалҳое, ки ба корбарони Dropbox 
таъсир мерасонад;

• Ҳимоят аз ҳуқуқи моликияти Dropbox.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legalcompliance@dropbox.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legalcompliance@dropbox.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Номи додашуда аз ҷониби корбар;

• Почтаи электронии додашуда аз ҷониби 
корбар;

• Замон ва санаи бақайдгирии аккаунт;

• Навъи (типи) аккаунт;

• IP-адресе, ки ҳангоми охирин дастрасӣ ба 
аккаунт сабт шудааст;

https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
mailto:lawenforcement@discordapp.com
mailto:lawenforcement@discordapp.com
mailto:legalcompliance@dropbox.com
mailto:legalcompliance@dropbox.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • eBay118/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• IP-адресҳое, ки барои вуруд ба аккаунт сабт 
шудаанд;

• Дастгоҳҳое, ки бо аккаунт алоқаманданд;

• Муҳтавои корбар, хоҳ дар файлҳо ё хоҳ ба 
таври дигар, бе маҳдудият, бояд мукотибот ва 
дигар сабтҳои тамоси ҳар гуна шахси воқеӣ ё 
ҳуқуқиро бо аккаунти дар боло зикршуда дар 

бар мегирад, муҳтаво ва журнали сабти 
васлшавиҳое, ки бо нашри паёмҳо, мукотибот 
ва ҳар гуна фаъолиятҳои дигар бо ё ба 
воситаи аккаунти дархостшуда алоқаманданд 
ё рабт доранд, сарфи назар аз ин, ки оё ин 
сабтҳо ё далелҳои дигар дар шакли электронӣ 
ё шакли дигар маҳфузанд.

EBAY
 Вебсайт барои музоядаҳои онлайнӣ.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/security_center/
docs/eBay_LE_Guide_NA_2018_STACI.pdf

Саҳифа бахшида шудааст ба ҳифзи ҳуқуқ дар ҳар 
кишвари ҷойгиршавии eBay дар Маркази 
амният:

https://pages.ebay.co.uk/safetycentre/
lawEnforcement.html 

https://pages.ebay.de/safetycenter/
lawEnforcement.html

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон дар ИА:
eBay GmbH
Albert-Einstein-Ring 2-6,
14532 Kleinmachnow
Germany

Барои корбарон дар Британияи Кабир:
eBay (United Kingdom) Limited
1 More London Place
London, SE1 2AF
United Kingdom

Барои корбарон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико:
eBay Inc.
2065 Hamilton Avenue  
San Jose, CA 95125
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Лутфан муроҷиа кунед ба қисми Ифшосозии 
ихтиёрӣ.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд шомили ID-и 
корбари аккаунти дахлдори eBay ё нишонии 
почтаи электронӣ бошад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Дархост барои нигоҳдории додаҳо ба таври 
пешакӣ бояд ба почтаи электронии зерин 
фиристода шавад lawenforcement@ebay.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад:
• Иттилооти бақайдгирфиташудаи корбар;

• Ҳамаи мавридҳои дар рӯйхат номбаршуда;

• Ҳамаи ҳолатҳои бурдшуда;

• Мавридҳои зерин ифшо намешаванд:

 − Тасвир ва шарҳи объект: Рӯйхати объекте, 
ки дар сайт дида мешавад (то 90 рӯз пас аз 
санаи анҷоми рӯйхат бойгонӣ карда 
мешавад).

 − Созишномаи корбар: Муҳлатҳо ва шартҳои 
қобили татбиқ барои истифода бурдан аз 
хидматҳои eBay;

 − Саҳифаи «Дар бораи ман»: Корбарони 
метавонанд саҳифаи «Дар бораи ман»-ро 
барои сухан гуфтан дар бораи худ ифтитоҳ 
кунанд.

Расмиёт

https://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/security_center/docs/eBay_LE_Guide_NA_2018_STACI.pdf
https://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/security_center/docs/eBay_LE_Guide_NA_2018_STACI.pdf
https://pages.ebay.co.uk/safetycentre/lawEnforcement.html
https://pages.ebay.co.uk/safetycentre/lawEnforcement.html
https://pages.ebay.de/safetycenter/lawEnforcement.html
https://pages.ebay.de/safetycenter/lawEnforcement.html
mailto:lawenforcement@ebay.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Facebook and Instagram 119/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

LERS (Law Enforcement eRequest System – 
системаи дархостҳои электронии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ) веб-варақаи онлайнӣ буда, барои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои ҳукуматие 
тарҳрезӣ шудааст, ки дархостҳои худро барои 
дарёфти додаҳо, аз ҷумла, боргузории ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи худ монанди варақаи расмӣ, 
қарори додгоҳ ё дархостномаи додгоҳро 
пешниҳод намоянд. Ин вебсайтро (https://
le.corp.ebay.com/LEPortal_
CommunitiesLogin?country=en_GB) танҳо 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳууқуқ метавонанд 
истифода баранд, ки аз раванди шиносоӣ 
мегузаранд. Сипас, додаҳои таъминшуда барои 
боргирӣ бевосита аз профили корманд дар 
портал дастрасанд.

Дархостҳо бар асоси ду роҳ коркард мешаванд:

• Раванди зудгузар – кормандони қаблан 
сабтшуда ва аз санҷиши пешакӣ гузашта, ки 
ҳамчун нуқтаи ягонаи тамос барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ хидмат мекунанд (асосан, дар 
Британияи Кабир ва Олмон). Дархостҳое, ки 
ба воситаи «усули бетаъхир» пешниҳод 
мешаванд, ба таври худкор дар муҳлати 3–5 
рӯзи корӣ коркард мешаванд;

• Раванди маъмулӣ – дархостҳорои дастаи eBay 
ба таври дастӣ (механикӣ) ва дар муҳлати 10 
рӯзи корӣ коркард мешаванд.

Дархостҳое, ки ба воситаи LERS пешниҳод 
мешаванд, бояд талаботи ҳуқуқии зеринро риоя 
кунанд:

• Бояд ба нишонии шахси ҳуқуқи дахлдори 
eBay ирсол шавад (вобаста аз кишвар – ба 
боло нигаред);

• Бояд санади ҳуруфчинишудаи расмӣ бошад, 
ки логотипи дархосткунандаро дорад;

• Бояд асоси ҳуқуқии татбиқпазирро барои 
дархости иттилоот дар бар гирад;

• Бояд аз ҷониби намоянда ё корманди додгоҳ 
имзо шуда бошад, ки ба содир кардани 
қарорҳои ҳатмӣ ваколатдор аст.

Ғайр аз ин, ҳамаи дархостҳо бояд иттилооти 
зеринро дар бар гиранд:

• Ном, шуъба, нишонии кӯча, телефон, почтаи 
электронӣ ва факси дархосткунанда;

• Идентификаторҳои корбар, нишонии почтаи 
электронӣ ё рақами маҳсулот;

• Маҳз кадом иттилоот тақозо мешавад ва чӣ 
гуна он бо eBay ва тафтишот алоқаманд аст.

Эзоҳи муҳим
Афзалият танҳо ба ҳолатҳои мушаххас ва навъҳои 
тафтишот (масалан, масъалаҳое, ки ба ҳаёти инсон 
таҳдид мекунанд ва ғ.), инчунин танҳо дар ҳолатҳое 
дода хоҳад шуд, ки эҳсоси зарурати таъҷилӣ мушаххас 
шудааст. Ширкати eBay, Inc. ҳуқуқи худро ҳифз 
менамояд, ки сатҳи зарурати таъҷилиро бар асоси 
арзёбӣ кардани далелҳои маълум муайян кунад.

FACEBOOK AND INSTAGRAM
 Facebook (аз ҷумла Instagram) расонаи иҷтимоии онлайн ва хидматрасонии иҷтимоии шабакасозӣ 
мебошад.

СИСТЕМАИ ДАРХОСТҲОИ ОНЛАЙНӢ ВА 
ТАМОС ТАВАССУТИ ПОЧТА

• Онлайнӣ: Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
метавонанд системаи дархостҳои онлайниро 
барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (www.facebook.
com/records/login/) ҷиҳати пешниҳод, 
пайгирӣ ва коркарди дархостҳо истифода 
баранд.

• Агар дархостҳоро бо истифода аз системаи 
дархостҳои онлайнӣ наметавон пешниҳод 
кард – намунаи варақаи дархост барои 

нигоҳдорӣ (Замимаи II), варақаи дархости 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда 
(Замимаи III) ва дархости мустақим барои 
ифшосозии ихтиёриро (Замимаи IV) тавассути 
почтаи электронии records@records.facebook.
com ирсол намоед.

• Тавассути почта:
Нишонии почта дар Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико:

1601 Willow Road, Menlo Park, Калифорния 
94025, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

https://le.corp.ebay.com/LEPortal_CommunitiesLogin?country=en_GB
https://le.corp.ebay.com/LEPortal_CommunitiesLogin?country=en_GB
https://le.corp.ebay.com/LEPortal_CommunitiesLogin?country=en_GB
https://www.facebook.com/records/login/
https://www.facebook.com/records/login/
mailto:records@records.facebook.com
mailto:records@records.facebook.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

FAO: Facebook Security, аз Гурӯҳи 
посухдиҳанда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вақти 
тӯлонитари вокуниш интизор бояд шуд)

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Барои касби маълумоти бештар дар бораи 
роҳнамои амалиётии таҷдидшуд барои ҳифзи 
ҳуқуқ, боздид кунед аз: www.facebook.com/safety/
groups/law/guidelines/

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони ИА:
Facebook Ireland Limited
Ба диққати: Law Enforcement Response Team
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Republic of Ireland

Барои ҳамаи корбарон:
Facebook Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Facebook дар муҳлати як соат посух медиҳад, 

24/7 барои масъалаҳое, ки бо зиёни ногузир 
ба кӯдак ё хавфи фавт ё осеби ҷиддии 
ҷисмонӣ ба ҳар шахси дилхоҳ алоқаманданд.

Эзоҳи муҳим
Facebook дархостҳоеро баррасӣ нахоҳад кард ва ба 
онҳо посух нахоҳад дод, ки аз ҷониби кормандони ғайри 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод шудаанд. Вале 
Facebook ба кормандони ғайри мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
давлатӣ иҷозат медиҳад, ки дархост пешниҳод 
намоянд, агар онҳо мутобиқи қонунгузории маҳаллӣ ба 
тақозо кардани ифшосозии додаҳои корбар ваколатдор 
бошанд.

• Дархост бояд иттилооти зеринро дар бар гирад:

 − Номи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дархост 
пешниҳод кардааст;

 − Нишони сарисинагӣ ё рақами 
ташхисдиҳандаи намояндаи масъул;

 − Нишонии почтаи электронӣ аз домени 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ – набояд аз 
аккаунти почтаи электронии google ё 
yahoo ва ғайра бошад;

 − Рақами телефон барои тамоси мустақим;
 − Имзошуда аз ҷониби мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ;
 − Шарҳи муфассали ҳолати фавқулодда ва 

чӣ гуна он ба ҳаёти инсон таҳдиди ногузир 
дорад ва кай рӯй додани ин ҳодиса дар 
назар аст;

 − Навъи додаҳое, ки дархост шудааст;
 − Шарҳе, ки чӣ гуна додаҳои дархостшуда ба 

бартарафсозии ҳолати фавқулодда кумак 
хоҳанд кард.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Дархост бояд шомили рақами ID-и корбари 

профили Facebook бошад (тавассути клики 
рост бар профили «About»).

Эзоҳи муҳим
Портал айни замон танҳо ба ду тамдиди 90-рӯза иҷозат 
медиҳад. Facebook танҳо пас аз тамдиди дуввуми 
90-рӯза барои масъалаҳои хеле ҷиддӣ ва танҳо дар 
ҳолатҳои истисноӣ нигоҳдориро тамдид мекунад.

• Иттилооти ҳифзшуда баробари ба анҷом 
расидани муҳлати эътибори худ ба таври 
худкор нобуд мешаванд – вале агар мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ Facebook-ро хабардор намояд, ки 
дархост барои кумаки дуҷонибаи ҳуқуқӣ 
пешниҳод шудааст – онҳо маъмулан муҳлати 
анҷоми эътиборро тамдид хоҳанд кард.

• Агар портали Facebook ба нигоҳдории 
иттилоот имкон надиҳад – ин чунин маънӣ 
дорад, ки барои корбар аккаунте вуҷуд 
надорад. Ин метавонад чунин маънӣ дошта 
бошад, ки тафсилоти нодуруст пешниҳод 
шудааст ё аккаунт пок карда шудааст.

• Facebook, ҳангоми зарурат, метавонад 
гирандагони иловагии додаҳоро аз ҳамин 
мақомот илова намояд, то ягон шахси дигар 
ба ин иттилооти ҳифзшуда ва дархостҳо ба 
раванди ҳуқуқӣ дастрасӣ ёфта тавонад, агар 
зарур бошад.

Эзоҳи муҳим
Баъзе амалҳое, ки корбар дар Facebook анҷом медиҳад, 
метавонад дар аккаунти корбарон ҳифз нашавад. 
Масалан, A ҳанӯз метавонад паёмҳоро аз Б дошта 
бошад, ҳатто агар Б аккаунти худро пок намояд. Ин 
иттилоот баъд аз он боқӣ мемонад, ки Б аккаунти худро 
пок намояд. Аз ин рӯ, ба эътибор гиред, ки оё нигоҳ 
доштани ҳам аккаунти А ва ҳам аккаунти Б оқилона аст.

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Facebook and Instagram 121/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Барои пок кардани ҳамаи чизҳое, ки корбар 
нашр кардааст, монанди аксҳо, таҷдиди 
мақом ё дигар додаҳое, ки дар системаҳои 
нусхабардории эҳтиётӣ ҳифз шудаанд, 
метавонад шумораи номуайяни рӯзҳо тақозо 
шаванд. Дар ҳоле, ки Facebook ин иттилоотро 
пок мекунад, он барои дигар одамони корбари 
Facebook дастнорас аст.

• Нусхаҳои баъзе маводҳо (масалан, сабтҳои 
журнал) метавонад бо сабабҳои техникӣ дар 
пойгоҳи иттилоотии Facebook боқӣ монад. 
Вақте, ки корбар аккаунти худро пок мекунад, 
ин мавод аз ҳар гуна идентификаторҳои 
шахсӣ алоқаманд нест.

Тамос
Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд аз тариқи 
системаи дархости онлайнӣ барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ (портал) дар сайти https://www.
facebook.com/records ё аз тариқи почтаи 
электронӣ ба нишонии боло пешниҳод шаванд.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
Facebook метаванад миқдори маҳдуди BSI-ро бар 
асоси ҷудогона пас аз дарёфти дархости 
мустақим ифшо намояд.

Facebook метавонад ба таври ихтиёрӣ танҳо 
вобаста ба ҷиноятҳои махсус дар кишварҳои 
махсус иттилоотро ифшо созад.

Расмиёт
• Дархост чизҳои зеринро тақозо хоҳад кард:

 − Қарори дохилие, ки истеҳсолро тақозо 
менамояд

 − Номи мақоми дархосткунанда (мақомоти 
тафтишотӣ, мақомоти судӣ ё мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ)

 − Нишонии почтаи электронии расмӣ 
(масалан, на нишонии почтаи электронии 
Google ё Yahoo!)

 − Рақами телефон барои тамоси мустақим:
 − Таъмин кардани аккаунт барои 

идентификатори корбар ё 
идентификатори ифодакунандаи 
нодаркорӣ
 − Додаҳои дархостшуда
 − Муайян кардани муҳлати вақт

 − Дархости ҳуқуқие, ки додгоҳ, прокурор 
ё полис содир кардааст, имзодор/
муҳрдор ва санадор
 − Номи мақоми дархосткунанда 

(мақомоти тафтишотӣ, мақомоти судӣ ё 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ)
 − Нишонии почтаи электронии расмӣ 

(масалан, на нишонии почтаи 
электронии google ё yahoo)
 − Рақами телефон барои тамоси 

мустақим
 − Итминон ҳосил шавад, ки раванди 

ҳуқуқӣ ба нишонии зерин ирсол 
шудааст:
Facebook Inc
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
United States of America

Эзоҳи муҳим
Корбарони вобаста ба раванди қонунии Иттиҳодии 
Аврупо бояд ба Facebook Ireland равон карда шаванд 
(ниг. Шахси ҳуқуқӣ дар боло).

• Ҷиноят бояд дар Facebook тасдиқшуданӣ 
бошад (яъне, Facebook бояд ҷиноятро дар 
ҳамин платформа асоснок (ё тасдиқ) намояд).

• Дархостҳо ба таври инфиродӣ арзёбӣ 
мешаванд ва хусусияти тафтишотро ба 
эътибор мегиранд.

• Дар маҷмӯъ, дархостҳо барои дарёфти додаҳо 
бояд ба фаъолияти ҷиноятие алоқаманд 
бошанд, ки ба корбарон дар кишвари 
мақомоти дархосткунанда дахл дорад.

• Ифшосозии додаҳои корабар низ вазъи ҳуқуқи 
инсонро дар кишвар, аз ҷумла, волоияти 
қонун, тартиботи дахлдори ҳуқуқӣ, озодиҳои 
бунёдӣ ва коррупсияро ба эътибор мегирад.

• Корбарон бояд дар қаламрави юрисдиксияе, ки 
дархост медиҳад, нуқтаи тамос дошта бошанд.

• Агар корбар дар қаламрави юрисдиксия нуқтаи 
тамос надошта бошад, Facebook метавонад 
кишвари дархосткунандаро хабардор намояд, 
ки корбар дар кадом кишварҳо нуқтаи тамос 
дорад ва оё корбар дар ҳамон кишваре ҳаст, ки 
дархосткунанда қарор дорад.

Тамос
Дархостҳо бояд аз тариқи Системаи дархости 
онлайн вобаста ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (портал) 
ба: https://www.facebook.com/records (методи 
тавсияшаванда) анҷом шаванд.

https://www.facebook.com/records
https://www.facebook.com/records
https://www.facebook.com/records
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Gab122/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

• Facebook ягон далелҳои электрониро бо 
ризоияти коргар таъмин нахоҳад кард.

• Агар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи 
корбари Facebook иттилоот дархост намояд, ки 
ба дастрас кардан ё гирифтани аккаунти корбар 
ризоияти худро додааст, корбар бояд зикр 
намояд, ки ин иттилоотро аз аккаунти шахсии ӯ 
тавассути боргирӣ ба даст оранд.

• Барои маълумоти бештар дар бораи ин, ки 
кадои навъи додаҳо барои боргирӣ 
дастрасанд, нигаред ба:  www.facebook.com/
help/405183566203254?helpref=page_ 
content 

• Барои муҳтавои аккаунт, масалан паёмҳо, 
аксҳо, видеоҳо ва паёмҳои деворӣ, корбарон 
метавонанд ба функсияи Facebook «Download 
Your Information» («Боркашии иттилооти худ») 
аз параметрҳои аккаунти худ дастрасӣ пайдо 
кунанд. Барои роҳнамоӣ нигаред ба www.
facebook.com/help/?page=18830

• Корбарон низ метавонанд охирин IP-адресҳои 
худро дар функсияи Account Settings дар зери 
Security Settings/ActiveSessions аз назар 
гузаронанд.

Эзоҳи муҳим
Корбарон ба иттилооти таърихии IP-адресҳо дастрасӣ 
надоранд ва инро ба воситаи ДКҲД бояд ба даст овард.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Ҳамаи иттилооти муштарӣ дар робита бо 
аккаунтҳо, аз ҷумла, номҳо, нишониҳо, 
таърихҳои таваллуд, тафсилоти тамос ва ҳар 
гуна дигар иттилооти шахсие, ки муштарӣ 
пешниҳод кардааст, монанди воситаҳо ва 
сарчашмаи пардохт барои ҳар гуна 
хидматрасониҳо;

• Ҳар гуна иттилооти дигаре, ки дар Facebook ҳифз 
шуда, метавонад муштариро муайян намояд;

• Ҳамаи иттилоот дар бораи васлшавии корбар, 
аз ҷумла, вақти ва давомдории боздидҳо ва 
IP-адресҳое, ки ба муҳлати давраи дахлдор 
таъйин шудаанд;

• Ҳамаи иттилооти дигар дар бораи аккаунт ва 
бақайдгирии IP-адресҳо, ки истифодаи 
аккаунтро аз XX то XX сабт мекунад, аз ҷумла, 
почтаи электронӣ ва IP-адресҳои дигарон, ки 
аккаунт бо онҳо мукотиба кардааст, 
хидматрасониҳое, ки ба воситаи аккаунт 
истифода ва маводҳое, ки тавассути аккаунт 
дастрас шудаанд;

• Ҳамаи рӯйхатҳои тамос, рӯйхатҳои нишониҳо, 
рӯйхатҳои рафиқҳо ё дигар чунин додаҳое, ки 
бо аккаунт алоқаманданд;

• Ҳар гуна мукотиботи кушода ё пӯшида ва 
муҳтавои дигар файлҳои ҳифзшуда, аз ҷумла, 
файлҳои аксҳо ва видеоҳо;

• Таърихи девори (wall history) Facebook;

• Ҳамаи паёмҳое, ки дар девор нашр шудаанд;

• Тафсилоти ҳамаи паёмҳои покшудаи деворӣ ё 
паёмҳои покшудаи видеоӣ дар аккаунт;

• Ҳамаи мукотибот ва паёмҳои шахсие, ки ирсол 
ё қабул шудаанд;

• Ҳар гуна паёмҳои покшудаи фиристода ё 
қабулшуда, агар ҳифз шуда бошанд.

Барои Instagram:

• Номи муштарӣ, рақами телефон, таърихи рӯзи 
эҷоди аккаунт, нишонии почтаи электронӣ ва 
IP-адреси бақайдгирӣ;

• Аксҳо, зернавиштаҳои аксҳо ва дигар 
мукотиботи электронӣ;

• Муҳтавои ҳифзшудаи ҳар гуна аккаунт, ки 
метавонад паёмҳо, аксҳо, тавзеҳот ва 
иттилоотро дар бораи макон фаро гирад.

GAB
 Gab вебсайти расонаи иҷтимоӣ мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Gab AI Inc.
700 N State Street

Clarks Summit, PA 18411
United States of America

https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_content
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_content
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_content
https://www.facebook.com/help/?page=18830
https://www.facebook.com/help/?page=18830
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • GODADDY 123/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@gab.ai
Телефон: 570-209-1622

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@gab.ai
Телефон: 570-209-1622

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

GODADDY
 GoDaddy – ширкати регистратори интернет-доменҳо ва ҳостингӣ мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Дархости GoDaddy барои ифшосозии иттилооти 
ғайриҷамъиятии регистрант:

https://uk.godaddy.com/help/request-for- 
disclosure-of-non-public-registrant-
information-27915

Сиёсати GoDaddy оид ба даъватномаи ҷиноятӣ:

https://uk.godaddy.com/legal/agreements/
dbp-criminal-subpoena-policy

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Road, Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Ба дархостҳои фавқулоддаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ диққати фаврӣ дода мешавад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: compliancemgr@godaddy.
com
Fax: (480) 624-2546

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: compliancemgr@godaddy.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Дар мавриди додаҳои регистранти ғайридавлатӣ 
истифода кунед аз ин ҷо: https://img4.wsimg.
com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.
pdf

Почтаи электронӣ: whoisrequests@godaddy.com

mailto:legal@gab.ai
mailto:legal@gab.ai
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/dbp-criminal-subpoena-policy
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/dbp-criminal-subpoena-policy
mailto:compliancemgr@godaddy.com
mailto:compliancemgr@godaddy.com
mailto:compliancemgr@godaddy.com
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.pdf
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.pdf
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.pdf
mailto:whoisrequests@godaddy.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Google124/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

GOFUNDME.COM
 GoFundMe.com – платформаи машҳури маблағгузории гурӯҳӣ мебошад, ки тавассути он корбарон 
метавонанд барои ҳолатҳои мавриди таваҷҷуҳи худ маблағ ҷамъоварӣ кунанд, аз ҷумла, барои 
хидматрасониҳои тиббӣ, таҳсилот, хароҷот барои марҳилаи охири ҳаёт ва ғайра.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.gofundme.com/legal

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Корбарони хориҷ аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико:
GoFundMe Ireland Limited
70 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Republic of Ireland

Корбарони дохили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико:
GoFundMe Inc. 
855 Jefferson Avenue
P.O. Box 1329
Redwood City, CA 94063
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Варақаро истифода кунед аз ин ҷо: https://
support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/
new?ticket_form_id=360001294492

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: safetyfirst@gofundme.com ё 
legal@gofundme.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Варақаро истифода кунед аз ин ҷо: https://
support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/
new?ticket_form_id=360001294492

GOOGLE
 Google – ширкати технологии чандкишварӣ мебошад, ки дар хидматрасонӣ ва маҳсулоти интернетӣ 
ба монанди абзорҳои ҷустуҷӯгари Gmail, Google, YouTube ва Google Workspace тахассус дорад.

СИСТЕМАИ ДАРХОСТИ ВОБАСТА БА 
МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Important note
Барои нигоҳдорӣ ва ва дархостҳои ифшосозӣ дар 
ҳолати фавқулодда зимни дастрасӣ ба Google Law 
Enforcement Request System  (LERS) барои гирифтани 
ҷавоби самарабахш бояд танҳо аз платформаи онлайн 
истифода кунанд, на фиристодан аз тариқи почтаи 
электронӣ.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Google  ба дархостҳои таъҷилӣ 24/7 ҷавоб 

хоҳад дод.

• Ҳар гуна иттилооте, ки дар посух ба дархост 
таъмин шудааст, бо он чизе маҳдуд аст, ки ба 
эътимоди Google ба пешгирӣ аз зиён кумак 
хоҳад кард.

• Google варақаи мушаххас дорад, ки дар g.co/
emergencylegalhelp дастрас аст.

https://www.gofundme.com/legal
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
mailto:safetyfirst@gofundme.com
mailto:legal@gofundme.com
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://lers.google.com/signup_v2/landing?visit_id=636983717731049099-3260620126&rd=1
https://lers.google.com/signup_v2/landing?visit_id=636983717731049099-3260620126&rd=1
https://support.google.com/legal-investigations/contact/records
https://support.google.com/legal-investigations/contact/records
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Дархост бояд дар варақаи Google пешниҳод 
шавад ва иттилооти зеринро дар бар гирад:

 − Нишонии почтаи электронӣ аз домени 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ – аз ин хотир, 
набояд аз аккаунти почтаи электронии 
Google ё Yahoo! ва ғайра бошад;

 − Шарҳи муфассал дар бораи хусусияти 
ҳолати фавқулодда, аз ҷумла, чӣ гуна 
хавфи ногузир бо фавт/осеби ҷиддии 
ҷисмонӣ алоқаманд аст ва осеб кай 
метавонад рӯй диҳад;

 − Навъи иттилооте, ки барои пешгирии 
таҳдид зарур аст (масалан, иттилооте, ки 
ба муайян кардани шахси номаълум кумак 
мерасонад, иттилооте, ки ба ёфтани шахси 
номаълум ёрӣ мерасонад, монанди охирин 
фаъолияти IP-адрес);

 − Идентификатори мушаххаси Google 
(масалан, нишонии Gmail, URL-адреси 
YouTube);

 − Шарҳе, ки чӣ гуна додаҳои дархостшуда ба 
бартарафсозии ҳолати фавқулодда кумак 
хоҳад кард;

 − Агар шумо чунин ҳисобед, ки шахси бо 
ҳолати фавқулодда алоқаманд маҳсулоти 
Google-ро истифода мебарад, робитаи 
ҳамин шахсро бо ҳолати фавқулодда шарҳ 
диҳед ва идентификатор чӣ гуна ба даст 
омадааст;

 − Агар субъект бо истифодаи аз маҳсулоти 
Google изҳорот дода бошад, матни паёми 
электронӣ ва сарлавҳаҳои густурдаро 
пешниҳод кунед, агар тавассути Gmail 
сурат гирифта бошад ё URL-адресро 
пешниҳод намоед, агар тавассути блог-
паём ё YouTube сурат гирифта бошад, агар 
имконпазир бошад, имзои корманди 
савгандёдкардаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 
таъмин намоед.

Тамос
Варақаи Google ба воситаи LERS пешниҳод кунед 
– ё агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба LERS дастрасӣ 
надошта бошанд, пас тавассути ирсоли номаи 
электронӣ ба  emergencyrecords@google.com 
– бо номаи замимашудаи варақаи расмии 
мақомот. Агар шумо дархостро берун аз соатҳои 
маъмулии корӣ дар Калифорния пешниҳод кунед, 
ба рақами +1-650-417-9011 занг занед ва паём 
гузошта, хабардор намоед, ки дархости таъҷилӣ 
пешниҳод шудааст.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Google номаи имзошударо дар варақаи расмии 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тақозо менамояд.

• Ҳар гуна дархост бояд дар бар гирад:

 − Нишонии почтаи электронӣ аз домени 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (яъне, на нишонии 
почтаи электронии Yahoo!, Google ва ғ.) ва 
рақами телефон барои тамоси мустақим;

 − Аккаунти мавриди ҳадафро зикр кунед;
 − Иттилоотеро мушаххас намоед, ки бояд 

нигоҳдорӣ шавад;
 − Имзои корманди савгандёдкардаи 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ.

• Google мақомоти ҳифзи ҳуқуқро хабардор 
хоҳад кард, ки оё идентификатори аккаунт 
идентификатори боэътибор аст (вале 
иттилоотро дар бораи соҳиби аккаунт ё 
аккаунти озод аз раванди ҳуқуқӣ таъмин 
нахоҳад кард).

• Муҳлати нигоҳдорӣ: 1 сол (бо имконияти 
тамдиди муҳлат), агар зикр шавад, ки раванди 
КҲД идома дорад (вагарна муҳлати 
муқарраршуда 90 рӯз бо имконияти тамдиди 
муҳлат мебошад).

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Дархостро барои нигоҳдорӣ тавассути LERS 
пешниҳод намоед. Агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба 
LERS дастрасӣ надошта бошад, пас дархостро ба 
lis-global@google.com пешниҳод кунед.

Соатҳои муқаррарии корӣ аз соати 9:00 то соати 
5:00 ба вақти ҳавзаи Уқёнуси Ором, аз рӯзи 
душанбе то рӯзи ҷумъа мебошад.

Дархостҳо танҳо дар давоми соатҳои муқаррарии 
корӣ баррасӣ мешаванд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад:
• Агар корбар бо кишвари дархосткунанда 

нуқтаи тамос надошта бошад, Google танҳо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқеро огоҳ хоҳад кард, ки 
корбар бо кадом кишварҳо нуқтаи тамос дорад.

mailto:emergencyrecords@google.com
mailto:lis-global@google.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Агар Google чунин ҳисобад, ки сухан дар 
бораи ҳифзи озодии сухан меравад, ширкат 
метавонад дархости мустақимро барои 
ифшосозии ихтиёрӣ қонеъ накунад.

• Google шаҳодатномаи асли иттилоотро 
таъмин хоҳад кард, агар дархост шавад.

• Google метавонад мушаххасан иттилооти 
зеринро баробари гирифтани дархост таъмин 
намояд:

• Gmail:

 − Иттилоот дар бораи бақайдгирии муштарӣ 
(масалан, ном, иттилоот дар бораи эҷоди 
аккаунт, нишониҳои дахлдори почтаи 
электронӣ, рақами телефон);

 − IP-адресҳои вуруд ва муҳрҳои алоқаманди 
инъикоси вақт;

 − Иттилооти ғайримуҳтаво (монанди 
иттилооти ғайримуҳтаво дар бораи 
сарлавҳаи паёми электронӣ – ба кӣ ва аз 
кӣ, вақти сарфшуда ва IP-адрес, бо сатри 
покшудаи мавзӯъ).

• YouTube:

 − Иттилоот дар бораи бақайдгирии муштарӣ;
 − IP-адресҳои вуруд ва муҳрҳои алоқаманди 

инъикоси вақт;
 − IP-адреси боргузории видео ва муҳрҳои 

алоқаманди инъикоси вақт.

• Google Voice:

 − Иттилоот дар бораи бақайдгирии муштарӣ;
 − IP-адресҳои вуруд ва муҳри алоқаманди 

инъикоси вақт;
 − Сабтҳои васли телефон;
 − Иттилоот дар бораи пардохт;
 − Рақами ирсол.

• Blogger:

 − Саҳифаи бақайдгирии блог;
 − Иттилоот дар бораи муштарии соҳиби блог;
 − IP-адрес ва муҳри алоқаманди инъикоси 

вақт, ки бо нашри блоги мушаххас рабт 
дорад;

 − IP-адрес ва муҳри алоқаманди инъикоси 
вақт, ки бо тавзеҳоти мушаххас ба паём 
рабт дорад.

Расмиёт
• Бар асоси ихтиёрӣ, Google метавонад  

иттилооти асосии муштариро дар посух ба 
раванди муътабари ҳуқуқӣ аз мақомоти 

давлатии ғайри Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
таъмин намояд, агар он дархостҳо бо 
меъёрҳои байналмилалӣ, қонунгузории 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, сиёсати Google 
ва қонунгузории кишвари дархосткунанда 
созгор бошад.

• Дар ҳолатҳое агар Google тартиботи ҳуқуқиеро 
риоя намояд, ки бевосита аз мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи ғайри Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
дархост шудааст, иттилоот ифшо шуда 
метавонад, масалан, иттилооти бақайдгирии 
аккаунти Google ё YouTube (ном, иттилоот дар 
бораи эҷоди аккаунт ва нишониҳои дахлдори 
почтаи электронӣ) ва охирин IP-адресҳои 
вуруд ва муҳрҳои дахлдори инъикоси вақтро 
дар бар гирад.

• Дархост тақозо хоҳад кард:

 − Қарори дохилие, ки истеҳсолро тақозо 
менамояд;

 − Номи мақоми дархосткунанда (мақомоти 
прокуратура, мақомоти судӣ ё мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ);

 − Нишонии почтаи электронии расмӣ (яъне, 
на нишонии почтаи электронии Google ё 
Yahoo!)

 − Рақами телефон барои тамоси мустақим.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Тамос
Дархостро ба воситаи LERS пешниҳод кунед. 
Агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба LERS дастрасӣ 
надошта бошад, пас ба нишонии почтаи 
электронии зерин пешниҳод кунед: lis-global@
google.com

ДИГАР ИФШОСОЗИИ ИТТИЛООТ

• Google бо аъзои наздики оила ва намояндагон 
алоқаро нигоҳ хоҳад дошт ва метавонад аз 
аккаунти корбари фавтида баъд аз таҳқиқи 
дақиқ муҳтаворо таъмин намояд.

• Google гузарвожаҳо ё дигар тафсилоти 
воридшавиро таъмин нахоҳад кард.

• Агар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
иттилоотро аз корбаре дархост намояд, ки 
барои дастрасӣ ва гирифтани аккаунти 
корбар ризоияти худро додааст, корбарро 
роҳнамоӣ кардан зарур аст, ки ин иттилоотро 

mailto:lis-global@google.com
mailto:lis-global@google.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

аз аккаунти худ бо истифода аз имкониятҳои 
зерин дастрас намояд:

 − Google ба корбарони маҳсулоти Google 
монанди YouTube ва Gmail имконият 
медиҳад, ки додаҳои худро ба файли 
боргиришавандаи ZIP экспорт кунад. Вале 
ин таърихи ҷустуҷӯ ё иттилоотро оид ба 
Google Wallet дар бар намегирад (додаҳои 
охирӣ дар Шоҳигарии Муттаҳида ҳифз 
мешавад ва барои дарёфти он дархости 
ДКҲД тақозо хоҳад шуд) ё

 − Барои аккаунтҳои Google Workspace 
абзори боркашии ҳамаи додаҳо барои 
корбарон дастрас аст.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Додаҳои дар боло зикршуда, агар ба таври 
ихтиёрӣ ба даст наомада бошанд;

• Ҳамаи мукотиботи электронии ҳифзшуда ва 
дигар файлҳое, ки паёмҳоро ба ё аз аккаунти 
дархостшуда инъикос менамоянд;

• Ҳамаи сабтҳо ва далелҳои дигар, ки бо 
обуначӣ(ён), муштарӣ(ён), доранда(гон)и 
аккаунт ё дигар муассиса(ҳо)е, ки бо аккаунти 
дархостшуда алоқаманданд, аз ҷумла, бе 
маҳдудият, номи муштариён, номи корбарон, 
номҳои сохта ё ҳувиятҳои дигар, нишониҳои 
почта, нишониҳои макони зист, нишониҳои ҷои 
кор, нишониҳои почтаи электронӣ ё маълумоти 
дигар барои тамос, рақамҳои телефон ва дигар 
рақами муштарӣ ё додаҳои ҳувият, сабтҳои 
пардохт, иттилоот дар бораи давомнокии 
хидматрасонӣ ва навъи хидматрасониҳое, ки 
обуначӣ ё муштарӣ истифода бурдааст ва ҳар 
гуна дигар иттилооти муайянкунандаи 
шахсият, новобаста аз ин, ки чунин сабтҳо ё 
далелҳои дигар дар шакли электронӣ ё шакли 
дигар ҳифз шудаанд ва

• Ҳамаи журналҳои васлшавӣ ва сабтҳои 
фаъолияти корбаро барои аккаунти 
дархостшуда, аз ҷумла:

 − Таърихи рӯз ва вақти васлшавӣ;
 − Таърихи рӯз ва вақти қатъшавӣ;
 − Методи васлшавӣ (масалан, telnet, ftp, http);
 − Номи корбар, ки бо васлшавӣ алоқаманд 

аст ва дигар иттилоот дар бораи 
васлшавӣ, аз ҷумла, нишонии интернет-
протоколи сарчашмаи васлшавӣ;

 − Сабтҳои ташхиси муштарие, ки ба воситаи 
телефон занг мезанад ва

 − Иттилооти васлшавӣ барои компютерҳои 
дигар, ки корбари аккаунтҳои дар боло 
зикршуда бо ҳар роҳ дар тӯли давраи 
васлшавӣ ба онҳо васл шудааст, аз ҷумла, 
IP-адреси таъйинот, вақт ва таърихи рӯзи 
васлшавӣ, вақт ва таърихи рӯзи қатъшавӣ, 
методи васлшавӣ ба компютери мавриди 
ҳадаф, додаҳои ташхисдиҳанда (аккаунт ва 
номҳои сохта) ва иттилоот дар бораи 
муштарӣ, агар маълум бошад, барои ҳар 
гуна шахс ё муассисае, ки бо чунин 
иттилооти васлшавӣ алоқаманд аст ва 
ҳамаи иттилооти дигар, ки бо васлшавӣ аз 
дигар таъминкунандаи хидматрасонӣ ё 
ширкатҳои фаръии он алоқаманд аст.

• Муҳтавоҳое, ки дар аккаунт(ҳо)и мазкур ҳифз 
шудаанд, аз ҷумла:

 − Ҳамаи паёмҳои электронӣ (аз ҷумла, матни 
почтаи электронӣ, замимаҳо ва файлҳои 
дарунгузошта) дар махзани электронии 
Google маҳфузанд ё Google ҳамчун 
хидматрасонии фосилавии компютерӣ 
мутобиқ бо Қонун дар бораи паёмҳои 
ҳифзшуда нигоҳ медорад;

 − Ҳамаи аксҳо, файлҳо, додаҳо ё иттилоот 
дар ҳар гуна шакл ва ҳар гуна шакле, ки 
эҷод ва ҳифз шудаанд;

 − Ҳар гуна сабтҳои дигар ва далелҳои 
дигаре, ки бо аккаунти дархостшуда 
алоқаманд мебошанд. Чунин сабтҳо ва 
дигар далелҳо мукотибаҳо ва сабтҳои 
дигарро дар бораи тамосҳои ҳар гуна 
шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо аккаунти дар 
боло зикршуда, муҳтаво ва журнали сабти 
васлшавиҳое, ки бо паёмҳои нашршуда 
алоқаманданд ё рабт доранд, мукотибаҳо 
ва ҳар гуна фаъолиятҳои дигар ба ё ба 
воситаи аккаунти дархостшуда, сарфи 
назар аз ин, ки чунин сабтҳо ё далелҳои 
дигар дар шакли электронӣ ё шакли дигар 
ҳифз шудаанд, бе маҳдудият дар бар 
мегиранд.

• Барои аккаунтҳои YouTube:

 − Иттилооти муфассали муштарӣ, ки корбари 
YouTube пешниҳод кардааст, аз ҷумла ҳар 
гуна нишониҳои почтаи электронӣ/почта, 
ному насаб, акси корбар ва рақами 
телефон ё дигар методи тамос (агар 
дастрас бошад);
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − Таърихи воридшавӣ бо IP-адрес, аз ҷумла 
эҷоди IP-адрес барои аккаунт;

 − Ҳар гуна додаҳо дар бораи макони 
ҷуғрофии вуруд, ки Google барои корбари 
аккаунт ҳифз менамояд;

 − Ҳар гуна видеое, ки корбари аккаунт дар 
YouTube нашр кардааст;

 − Тавзеҳоте, ки корбари аккаунт нашр 
кардааст;

 − Паёмҳои шахсие, ки дар қуттии паёмҳои 
воридотии корбари YouTube ҳифз 
мешаванд.

HOOP MESSENGER
 Hoop Messenger нармафзор барои мубодилаи паёмҳо буда, ба корбарон имкон медиҳад, ки аксҳо, 
видеоҳо ва ҳуҷҷатҳоро ирсол намоянд. Паёмҳо дар контейнери маҳфуз ё «Vault» (махзан) комилан 
рамзбандишуда мебошанд ва видеоҳо, аксҳо ва ҳуҷҷатҳоро дар «Vault»-и хусусӣ метавон ҳифз кард. 
«Vault» низ ду параметри иловагии гузарвожаро пешниҳод менамояд – Fake Password (гузарвожаи 
тақаллубӣ) ва Destruction Password (гузарвожа барои нобудсозӣ) ва Fake Password. Fake Password 
гузарвожаи бардурӯғ аст, ки махзани холиро барои нишон додани махзани холӣ мекушояд. Destruction 
Password барои пок кардани ҳамаи муҳтавои махзан ба воситаи нишон додани аниматсияи 
рамзкушоии бардурӯғ эҷод мешавад. Ин методро метавон истифода бурд, агар бо ягон сабаб, ба 
корбар пок кардани ҳама чизи дар дохили «Vault» ҳифзшуда лозим ояд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Magnificus Software Inc.,
3663 Crowley Drive, Apt 107
V5R 6H4 Vancouver
Canada

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: contact@hoopmessenger.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: contact@hoopmessenger.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Сиёсати махфият тасдиқ мекунад, ки Hoop 
Messenger иттилоотро ба ҷониби севум мубодила 
мекунад, агар розигии возеҳ гирифта шуда 
бошад https://hoopmessenger.com/legal/

HUSHMAIL
 Hushmail – сервиси рамзгузоришудаи почтаи электронии ба веб асосёфта мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Hush Communications Canada Inc.
Ба диққати: Chief Privacy Officer
Suite 360, 580 Hornby Street

Vancouver, BC, V6C 3B6
Canada

mailto:contact@hoopmessenger.com
mailto:contact@hoopmessenger.com
https://hoopmessenger.com/legal/
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • JustPaste.it 129/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: syoungman@hushmail.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Давраи 180-рӯза – ки пеш аз тамомшавӣ 

қобили таҷдид аст.

• Hushmail машаварат медиҳад, агар додаҳои 
захирашуда мавҷуд бошанд.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: syoungman@hushmail.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

JUSTPASTE.IT
 JustPaste. Вебсайти расонии иҷтимоӣ барои мубодилаи матн ва тасвир ба таври онлайн мебошад. 
Сайт ба корбарон иҷозат медиҳад, ки матнро (аз ҷумла HTML-ро) барои форматкунӣ ва намоиши 
тасвирҳо гузоранд ва пайванди натиҷаро паҳн кунанд. Фаъолият дар асоси Wise Web, Полша, Санади 
телекоммуникатсионии Полша сурат мегирад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Wise Web 
Leszczynskiego 
4 lo29 50-078 Wrocław
Poland

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Ҳамаи дархостҳои таъҷилӣ аз кишвари 

дархосткунанда бояд аз тариқи полиси Полша 
сурат гирад.

• Полиси Полша дархости лозимро таҳия 
менамояд ва иттилоотро ба кишвари 
дархосткунанда ба таври полис ба полис 
мубодила мекунад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: support@justpaste.it

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Дархостҳои нигоҳдорӣ тавассути почтаи 

электронӣ бар рӯи сарварақи мақоми ҳифзи 
ҳуқуқи фиристода мешаванд.

• Набудани сиёсат оид ба огоҳсозии корбарон 
– пас корбари тасдиқшуда набояд дар 
мавриди ҳеҷ дархосте огоҳ карда шавад.

• Додани иттилоот дар бораи намуди ҷинояти 
содиршуда.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: support@justpaste.it

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: support@justpaste.it

mailto:syoungman@hushmail.com
mailto:syoungman@hushmail.com
mailto:support@justpaste.it
mailto:support@justpaste.it
mailto:support@justpaste.it
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Kik130/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

KIK
 Kik Messenger, ки маъмулан Kik номида мешавад, нармафзори ройгони мобилӣ барои мубодилаи 
паёмҳои фаврӣ буда, нақшаи додаҳои смартфон ё WiFi-ро барои интиқол додан ва гирифтани паёмҳо, 
аксҳо, видеоҳо, нигораҳо, вебсайтҳои мобилӣ ва дигар муҳтаво пас аз бақайдгирии корбар истифода 
мебарад. Kik бо функсияҳои худ маъруф аст, ки беномии корбаронро нигоҳ медорад, масалан, ба 
корбарон имкон медиҳад, ки бе таъмин намудани рақами телефон худро ба қайд гиранд. Нармафзор 
IP-адресҳои корбаронро сабт менамояд, ки ширкат метавонад онҳоро барои муайян кардани макони 
ҷойгиршавии корбар истифода барад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law% 
20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Kik c/o MediaLab.ai Inc.,
1237 7th Street
Santa Monica, CA 90401
United States of America
Email: kiklawenforcement@medialab.la

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Дар ҳолатҳои фавқулодда, ки бо таҳдиди 

бевоситаи фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба 
ҳар одами дилхоҳ алоқаманд аст, Kik раванди 
дархости ифшосозии таъҷилиро муқаррар 
кардааст, ки ба интишори додаҳои маҳдуди 
асосии муштарӣ имконият медиҳад;

• Варақаи Kik барои дархости ифшосозии 
таъҷилиро метавон боргирӣ кард аз: https://
whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/
p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtg 
SDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE

• Баробари гирифтани варақаи пуршуда, Kik 
дархости ифшосозии таъҷилиро баррасӣ 
мекунад ва гирифтани онро тасдиқ менамояд;

• Агар тафтишот бо меъёрҳои муқарраркардаи 
Kik дар ҳолатҳои фавқулодда мувофиқ бошад, 
ширкат муфаттишро бо луғатномаи истилоҳот 
ҳамроҳи ҷавоб бо додаҳо таъмин менамояд, 
агар додаҳо дастрас бошанд.

Тамос
TБарои итминон ҳосил кардан ба коркарди 
бетаъхири дархости ифшосозии таъҷилии 
иттилоот, дархостро бо истифода аз сатри мавзӯи 

номаи электронии «Дархости ифшосозии 
таъҷилии иттилоот» ба нишонии 
lawenforcement@kik.com пешниҳод кунед.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Kik дархости мушаххасе дорад, ки барои 

нигоҳдорӣ пур кардан зарур аст, нигаред: 
https://script.google.com/a/macros/
ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJ 
pCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_ 
n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec

• Kik иттилоотро ба муҳлати ибтидоии 90 рӯз 
ҳифз хоҳад кард ва боз 90 рӯзи дигар бар 
асоси дархост барои тамдид муҳлат – ин 
дархост барои тамдид бояд як ҳафта пеш аз 
анҷом ёфтани муҳлати эътибори 90 рӯзи аввал 
ирсол шавад;

• Варақаи дархости навро барои нигоҳдорӣ пур 
кунед ва дар чоркунҷаи «Тамдиди муҳлат» 
аломати қайд «V» гузоред;

• Агар муҳлати эътибори дархости нигоҳдорӣ ба 
охир расад, Kik наметавонад тасдиқ намояд, 
ки додаҳо ҳанӯз дар системаи ширкат вуҷуд 
доранд;

• Агар Kik дархости нигоҳдориро бо номи 
беэътибори корбар гирад ё дархосте, ки 
корбари Kik-ро дар бар намегирад, ширкат 
наметавонад ягон иттилоотро нигоҳ дорад. 
Дар чунин вазъият, Kik дархосткунандаро 
хабардор хоҳад кард ва варақаи таҷдидшудаи 
нигоҳдориро бо иттилооти дуруст дархост 
менамояд;

• Номи корбари Kik – ки идентификатори ягон 
дар системаи ширкат аст – бояд истифода 
шавад;

• Ҳангоми пешниҳод кардани дархости 
нигоҳдорӣ барои додаҳои корбари беном, 

https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf
https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf
mailto:kiklawenforcement%40medialab.la%20%20?subject=
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtgSDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtgSDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtgSDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtgSDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
mailto:lawenforcement@kik.com
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • LINE 131/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

лутфан итминон ҳосил кунед, ки ин катакҳо 
пур карда шаванд. Агар номи корбари беном 
маълум бошад (52 аломат, ки баъд аз он «�a» 
ё «�b» меояд), ин номи корбарро ҳамчун 
мавзӯи дархости нигоҳдорӣ истифода баред.

Эзоҳи муҳим
Лутфан, таваҷҷуҳ намоед, ки Kik тасвирҳо ва 
видеомуҳтавоеро тақрибан барои 30 рӯз нигоҳ медорад, 
ки корбарон фиристодаанд, пеш аз он, ки онҳо аз 
системаи ширкат пок карда шаванд. Журнали сабти 
додаҳои муҳтаво мутобиқи сиёсати ширкат оид ба 
нигоҳдории додаҳо ҳифз мешавад.

Тамос
• Варақаҳои пуршудаи дархост барои 

нигоҳдориро ба Хадамоти эътимод ва амният 
ба нишонии почтаи электронии 
lawenforcement@kik.com метавон ирсол кард.

• Калимаҳои «Дархост барои нигоҳдорӣ»-ро 
дар сатри мавзӯъ нависед;

• Kik баррасӣ ва гирифтани дархостро тасдиқ 
хоҳад кард.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

LINE
 LINE нармафзори ройгони мубодилаи паёмҳои фаврӣ буда, барои мубодила кардани матнҳо, 
тасвирҳо, видео ва аудио пешбинӣ шудааст ва ба VoIP-суҳбатҳо имкон медиҳад. Платформаи Line низ 
хидматрасониҳои дигар, монанди ҳамёни рақамиро таъмин менамояд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

LINE Corporation
23th Floor, JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-0022 
Japan

Намояндаи ИА барои ҳифзи додаҳо:
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Germany 
Телефон: +49(0)40 60944190

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Каналҳои ҳамкории полис бо полисро 

истифода баред

• LINE иттилоотро ифшо хоҳад кард барои:

 − Пешгирӣ кардан аз хатари мавҷуда 
(Моддаи 37, банди (1) Кодекси ҷиноятии 
Ҷопон);

 − Пешгирӣ кардан аз хатари мавҷуда ба ҳаёт 
ё ҷисми инсон, масалан, ҳангоми ҷой 
доштани зарурати ҳифзи ҳаёти инсон, аз 
ҷумла таҳдидҳои худкушӣ ва одамрабоӣ.

• Ҳангоми истифода бурдани каналҳои 
ҳамкории полис бо полис мақомоти 
дархосткунандаи ҳифзи ҳуқуқ бояд:

 − Асоси ҳуқуқӣ дошта бошад (монанди 
дархости вобаста бо тафтишот дар Ҷопон);

 − Ифшосозӣ аз ҳар гуна хатари мавҷуда 
пешгирӣ хоҳад кард.

• LINE дархостро рад хоҳад кард, агар:
 − Дархост барои мақсади тафтишот хеле 

васеъ бошад;
 − Муҳлати ҳифзи иттилооти корбар аз 

муҳлати таъйиншуда гузашта бошад, 
сипас, LINE шарҳ хоҳад дод, ки иттилоот 
қаблан пок карда шудааст;

 − Сабаби ҷиноят бо истифодаи LINE 
алоқаманд нест, масалан, дархост аз 
нуктаи назари амнияти миллӣ (амнияти 
ҷомеа, тадбирҳои зиддитеррористӣ), ки 
ҳанӯз амали ҷиноятӣ ҳисобида намешавад 
ва бар сабабҳои хавфҳои муҷаррад 
(абстрактӣ) ё дархости сензура асос 
ёфтааст.

Эзоҳи муҳим
LINE огоҳиномаро мутобиқи қонунгузории татбиқпазир 
таъмин хоҳад кард ва агар ширкат ба таври дигар инро 
оқилона ҳисобад – то он даме, ки огоҳсозӣ ба 
паҳншавии бештари зарар ё осеб натиҷа надиҳад.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Тамоси махсус вуҷуд надорад.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

Тамос
Тамоси махсус вуҷуд надорад.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилооти ба қайд гирифташудаи корбарони 
мушаххас (тасвири рухнамо (профил), номи 

инъикосшуда, нишонии почтаи электронӣ, 
рақами телефон, идентификатори LINE, 
таърихи рӯзи бақайдгирӣ ва ғ.).

• Додаҳои коммуникатсионии корбарони 
мушаххас (таърихи рӯзи ирсоли паём, 
IP-адреси ирсолкунанда).

• Матнҳои гуфтугӯи корбарони мушаххас ба 
муҳлати на беш аз ҳафт рӯз, агар рамзбандии 
саросарӣ ба кор нарафта бошад (агар 
рамзбандии саросарӣ фаъол шуда бошад, 
ҳатто ширкат наметавонад муҳтавои матнҳои 
гуфтугӯро рамзкушоӣ кунад/гирад, аз ин рӯ, 
муҳтавои матни гуфтугӯҳо ифшо карда 
намешавад). Рамзбандии саросарӣ ба таври 
стандартӣ аз 1-уми июли соли 2016 инҷониб 
татбиқ мешавад. Тафсилоти бештарро дар ин 
ҷо метавон пайдо кард.

• Видеҳо / тасвир / файлҳо / иттилоот дар бораи 
макони ҷойгиршавӣ / сабти садоии зангҳои 
телефонӣ ва дигар чунин иттилоот ифшо 
нахоҳанд шуд.

LINKEDIN
 LinkedIn – сервиси ба бизнес ва корёбӣ нигаронидашуда мебошад ва аз тариқи вебсайтҳо ва 
барномаҳои замимаии мобилӣ кор мекунад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/
get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_
Guidelines.pdf

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои ҳамаи корбарони ғайри ИМА:
LinkedIn Ireland U.C.
Ба диққати: Legal Department
Wilton Plaza, Wilton Place
Dublin 2
Republic of Ireland

Барои ҳамаи корбарони ИМА:
LinkedIn Corporation
Ба диққати: Legal Department
1000 West Maude Avenue
Sunnyvale, CA 94085
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Дархостҳои таъҷилӣ барои дарёфти иттилоот 

дар бораи узв бояд бо истифода аз варақаи 
дархости ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда 
пешниҳод шаванд, ки дар «Роҳнамо барои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ» дастрас аст;

• Дархостҳои таъҷилӣ танҳо дар мавридҳое 
муносибанд, ки бо зиёни ҷиддии ҷисмонӣ ё 
фавт алоқаманданд ва LinkedIn ба чунин 
дархостҳо танҳо вақте посух медиҳад агар ба 
эътимоди поквиҷдононаи худ чунин ҳисобад, 
ки чунин зиён метавонад бетаъхир сурат 
гирад, агар ширкат бетаъхир посух надиҳад;

• Варақаи дархости ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда бояд аз ҷониби корманди 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод шавад ва бо 

https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

изҳорномаи ҷазо барои маълумоти бардурӯғ 
имзо шуда бошад.

Тамос
• Барои ИА: lera_ie@linkedin.com

• Барои ҳамаи корбарони ИМА ва ғайри ИА: 
lera_us@linkedin.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд:

 − Аккаунт(ҳо)еро муайян кунад, ки сухан дар 
бораи он(ҳо) меравад

 − Мақомоти тафтишотии ҳифзи ҳуқуқ ва/ё 
мурофиаи расмии мушаххас 
пешбинишударо муайян кунад (ба 
дархостҳои имзошуда дар варақами 
расмии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ афзалият 
дода мешавад) – иттилооти зеринро дар 
бар гирад:
 − Номи мақомоти дархосткунанда;
 − Номи корманди дархосткунанда;
 − Нишонии сарисинагии/рақами 

ташхисии корманди дархосткунанда;
 − Нишонии почтаи электронии расмии 

корманди дархосткунанда;
 − Рақами телефони корманди 

дархосткунанда (аз ҷумла, рақами 
изофӣ);
 − Нишонии почтаи корманди 

дархосткунанда (индекси почта қобили 
қабул нест).

• Кафолатеро дар бар гирад, ки мақомот ё 
шахси дархосткунанда барои дастрас кардани 
раванди дурусти ҳуқуқӣ ҷиҳати дастрасӣ 
ёфтан ба додаҳое тадбирҳо меандешад, ки 
нигоҳдории онҳоро аз мо дархост кардааст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
• Барои ИА: lera_ie@linkedin.com

• Барои ҳамаи корбарони ИМА ва ғайри ИА: 
lera_us@linkedin.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Нишонии почтаи электроние, ки бо корбар 
алоқаманд аст.

• Рақами идентификатсионии узв.

• Таърихи руз ва муҳри инъикоси вақте, ки 
аккаунт эҷод шудааст.

• Иттилоот дар бораи пардохт.

• Сабти IP-адресҳои (барои дар бар гирифтани) 
идентификатори узви LinkedIn, ки ба аккаунт 
дастрасӣ меёбад; IP-адреси сарчашма; 
таърихи рӯзи дастрасӣ ба аккаунт; шумораи 
маротибае, ки аккаунти мазкур ба вебсайти 
LinkedIn.com дастрасӣ ёфтааст.

• Снепшоти саҳифаи рухнамои (профили) узв 
(барои дар бар гирифтани) фишурдаи 
рухнамои (профили):

 − Таҷриба;
 − Тавсияҳо;
 − Гурӯҳҳо;
 − Ҷараёни таҷдиди шабака;
 − Акси рухнамои корбар.

• Муҳтавои узв – аз ҷумла:

 − Паёмҳои мустақим, аз ҷумла, ҳар гуна 
видео, акс ё замимаҳои ҳуҷҷат;

 − Даъватномаҳо;
 − Васлшавӣ.

mailto:lera_ie@linkedin.com
mailto:lera_us@linkedin.com
mailto:lera_ie@linkedin.com
mailto:lera_us@linkedin.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

MEETME
 MeetMe (собиқан MyYearbook.com) вебсайти шиносшавиҳои онлайнӣ буда, аз аъзоён имкон 
медиҳад, ки бо одамони нав шинос шаванд ва бо мақсади шинохтани якдигар бозӣ карда, ҳамзамон 
робита ва шиносоӣ эҷод намоянд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

The Meet Group, Inc.
100 Union Square Drive 
New Hope, PA 18938
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@MeetMe.com 

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@MeetMe.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Почтаи электронӣ: lawenforcement@MeetMe.com 

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

MeetMe иттилооти шахсиро баъд аз бақайдгирӣ, 
воридшавӣ ва корбурди хидматрасониҳояш 
ҷамъоварӣ менамояд, аз ҷумла, функсияҳои 
истифодашуда, саҳифаҳо ва наворҳои 
боздидшуда ва иттилооти воридшудае монанди 
гуфтугӯҳо ё иттилооти демографие, ки дар 
профил мубодила шудааст. Намунаҳои мушаххас 
дар рӯйхати зерин набояд зимнан пурра 
маънидод шаванд:

• Нишонии почтаи электронӣ ва рақами 
телефон.

• Иттилооти пешниҳодшудаи профил, аз ҷумла, 
ҳар гуна мета-додаҳо (монанди макони 
ҷойгиршавие, ки боргузории акс дар он ҷо 
сурат гирифтааст).

• Иттилооти ба таври худкор 
ҷамъоваришаванда, аз ҷумла, иттилоот аз 
дастгоҳ ё браузери корбар, аз ҷумла 
идентификатсияи дастгоҳи мобилӣ (AdID 
(Google), IDFA (Apple), идентификатори 
дастгоҳ ва ғ.), IP-адрес, иттилоот дар бораи 
файлҳои cookie ва аломат ва макони 
ҷойгиршавии ҷуғрофӣ. Агар корбар функсияи 
ҷамъоварии иттилоотро дар бораи макони 
ҷойгиршавӣ дар сатҳи дастгоҳ қатъ накарда 
бошад, MeetMe ҷамъоварии иттилоотро дар 
бораи макони ҷойгиршавӣ идома хоҳад дод, 
ҳатто агар корбар аз мубодилаи иттилоот дар 
бораи макони ҷойгиршавӣ дар профили худ 
даст кашида бошад.

• Иттилоот дар бораи фаъолият ва истифода, аз 
ҷумла, иттилоот дар бораи функсияҳои 
истифодашуда, саҳифаҳову наворҳои 
боздидшуда, транзаксияҳо бо MeetMe ва 
иттилоот дар бораи истифодаи маҳсулот ё 
функсияҳое, ки ба воситаи MeetMe пешниҳод 
мешаванд.

• Бақайдгирӣ дар платформаи ҷониби севум 
(монанди Facebook, Apple App Store ё Google 
Play Store) Вақте, ки корбар MeetMe-ро аз 
тариқи ё ба воситаи платформаи ҷониби 
севум боргирӣ мекунад ё дар он сабти ном 
мекунад, MeetMe метавонад аз аккаунти 
корбар дар платформаи ҷониби севум ё ба 

mailto:lawenforcement@MeetMe.com
mailto:lawenforcement@MeetMe.com
mailto:lawenforcement@MeetMe.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

воситаи файлҳои cookie, ки дар дастгоҳ чунин 
вебсайти ҷониби севум ҷойгир кардааст, 
иттилооти муайянро ҷамъоварӣ намояд. 
Масалан, агар корбар бо истифода аз 
Facebook аккаунте эҷод намояд, MeetMe 
метавонад барои эҷоди аккауни корбар аз 
Facebook иттилооти зеринро истифода барад:

 − Нишонии почтаи электронӣ;
 − Зодгоҳ;
 − Ҷинс;
 − Акси рухнамо (профил);
 − Таърихи таваллуд;
 − Рӯйхати рафиқон;
 − Идентификатори корбар.

MEGA
 MEGA – сервиси захирасозӣ дар фазои абрӣ ва мубодилаи файлҳо мебошад, ки аз тариқи 
барномаҳои замимавии ба веб асосёфта ва мобилӣ пешниҳод мешавад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://mega.io/takedown

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

MEGA Limited
Private Bag 92533 
Victoria Street West
Auckland 1142
New Zealand

Corporate Office:
MEGA Limited
Level 21, Huawei Centre
120 Albert Street
Auckland 1010
New Zealand

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Ҳолати фавқулодда вазъияте муайян карда 

мешавад, ки дар он, ба андешаи 
коршиносонаи афсари воломақоми Полиси 
Зеландияи Нав ё корманд ё мақомоти 
монанди ҳифзи ҳуқуқ, MEGA муътамад аст, ки 
шахси дархосткунанда сабабҳои асоснок ба 
эътимоде дорад, ки бар асоси далелҳои 
оқилона, чунин ифшосозӣ ё амал барои 
пешгирӣ кардан аз ё коҳиш додани таҳдиди 
ногузир ва ҷиддӣ зарур аст (тавре дар бахши 
2(1) Қонуни соли 1993 дар бораи 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ муқаррар 
шудааст) барои:

 − Ҳифзи тандурустии ҷомеа ё амнияти 
ҷомеа;

 − Ҳаёт ё тандурустии шахс ё шахсони 
алоҳида; ва

 − Вақте, ки шахси диҳандаи чунин итминон 
тасдиқ менамояд, ки таҳдид ба андозае 
ногузир аст, ки барои гирифтани қарори 
истеҳсолӣ вақт нест.

• Агар шартҳои дар боло зикршуда қонеъ шаванд, 
MEGA метавонад бо салоҳдиди худ дархостро 
дар чунин ҳолатҳо поквиҷдонона қабул намояд. 
Ҳамзамон, MEGA ба итминоне такя менамояд, 
ки шахси пешниҳодкунандаи чунин дархост 
додааст ва ба ӯ ё созмони ӯ барои пӯшонидани 
ҳар гуна хароҷот, зиёнҳо, ҷаримаҳо, ҷуброн ё 
уҳдадории дигар муроҷиат менамояд, агар 
чунин итминон нодуруст барояд ё бо ягон сабаб 
нодуруст пешниҳод шавад.

• Иттилоте, ки бояд аз ҷониби MEGA таъмин 
шавад ё тадбире, ки MEGA бояд андешад, 
бояд бо шахси таъйиншудаи масъул 
мушаххас ва мувофиқа карда шавад.

• MEGA ба нигоҳдорӣ ё мубодилаи маводҳои 
номатлуб, тавре дар бахши 3-уми Қонуни соли 
1993 дар бораи таснифи филмҳо, видеоҳо ва 
нашрияҳо муқаррар шудааст, дидаву дониста 
чашм намепӯшад, иҷозат намедиҳад, дастгирӣ 
наменамояд ё мусоидат намекунад.

• MEGA маводҳои инъикоскунандаи истисмори 
кӯдакро, тавре дар бахшҳои 3(1A) ва 3(2)(a) 
Қонуни соли 1993 дар бораи таснифи филмҳо, 
видеоҳо ва нашрияҳо ҳамчун маводи сазовори 
таваҷҷуҳи махсус баррасӣ менамояд.

• Агар ба андешаи коршиносонаи Нозири 
нашрияҳои Департаменти корҳои дохилии 
Зеландияи Нав, Шуъбаи риояи сензура ё 
мақомоти монанд, ки барои MEGA қобили 
қабул аст, MEGA итминон дошта бошад, ки 
шахси пешниҳодкунандаи дархост сабабҳои 

https://mega.io/takedown
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

муътабар дошта, бар асоси далелҳои оқилона 
чунин пиндорад, ки ифшосозии иттилоот барои 
ҷамъоварӣ кардани далелҳо дар робита бо 
тафтишоти фаъоле зарур аст, ки бо маводи 
инъикоскунандаи истисмори кӯдак алоқаманд 
мебошад, MEGA чунин тадбир хоҳад андешид 
ва чунин ифшосозиро бо салоҳдиди худ дар 
мувофиқа бо шахси пешниҳодкунандаи чунин 
дархост анҷом медиҳад.

  Аз варақа дар Замимаи III истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse@mega.nz

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақа дар Замимаи II истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse@mega.nz

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Дар ҳолатҳои истисмори кӯдак ё экстремизими 
хушунатгар MEGA метавонад ба ихтиёри худ 
BSI-ро боз мекунад.

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

Почтаи электронӣ: abuse@mega.nz

MEWE
 MeWe – расонаи иҷтимоӣ ва платформаи шабакасозии иҷтимоӣ мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://mewe.com/terms

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Sgrouples, Inc.
11874 Juniette Street
Culver City, CA 90230
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@mewe.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@mewe.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Маълумот вуҷуд надорад.

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Корбар метавонад бо истифода аз функсияи 
«Боргирии муҳтавои худ» («Download Your 
Content») дар аккаунти худ тамоми бастаи 
додаҳои муҳтавои худро аз MeWe дарёфт кунад. 
Вақте ки корбар ин функсияро интихоб мекунад, 
ӯ метавонад додаҳои муҳтавои худро ба дастгоҳи 
шахсии худ боргирӣ кунад ва тасмим гиранд, ки 
чӣ гуна ин додаҳоро ба ҷойи дигари 
интихобнамудаи худ интиқол диҳад.

mailto:abuse@mega.nz
mailto:abuse@mega.nz
mailto:abuse@mega.nz
https://mewe.com/terms
mailto:legal@mewe.com
mailto:legal@mewe.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Microsoft 137/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• MeWe додаҳои журнал (Log Data) ба монанди 
IP-адреси корбар, намуди браузер, системаи 
оператсионӣ, веб-саҳифа, саҳифаҳои 
боздидшуда, макон, оператори алоқаи мобилӣ 
ва иттилооти дастгоҳро (аз ҷумла ID-ҳои 
дастгоҳ ва барнома (приложение)) ҷамъоварӣ 
мекунад. MeWe ё додаҳои журналро пок 
мекунад ё ҳамаи идентификаторҳои умумии 
аккаунт, ба монанди номи корбар, IP-адреси 
пурра ё нишонии почтаи электрониро пас аз 
ҳадди аксар 12 моҳ пок менамояд.

• MeWe ҳамчун вариант Secret Chat (суҳбати 
махфӣ)-ро барои корбарони MeWe пешниҳод 
мекунад. MeWe ҳеҷ гуна имконияти 
рамзкушоии паёмҳои Secret Chat-и 

корбарони MeWe-ро надорад, зеро паёмҳо нӯг 
ба нӯг рамзгузорӣ карда шудаанд ва MeWe 
дар бораи калидҳои хусусии онҳо ҳеҷ 
маълумоте надорад. Паёмҳо ва воситаҳои 
рамзгузоришуда (тасвирҳо, видеоҳо ва ғайра) 
дар Secret Chat-и MeWe дар серверҳои MeWe 
пас аз расонидани бомуваффақият онҳо пок 
карда мешаванд. Иттилооти сарлавҳаи 
паёмҳои Secret Chat-и MeWe (фиристанда, 
қабулкунанда ва ғайра) бо қабати иловагии 
рамзгузорӣ барои интиқол ба сервер ва аз 
сервер ба қабулкунанда муҳофизат карда 
мешавад.

• MeWe корбаронро огоҳ хоҳад кард, агар онҳо 
қарори суди Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро 
дар бораи ифшо накардан ё огоҳ кардани 
корбарон ба даст наорад.

MICROSOFT
 Майкрософт (Microsoft) ширкати технологӣ дар миёни кишварҳои зиёде мебошад, ки ба сохтани 
нармафзор ва сахтафзори компютер, шабакасозии иҷтимоӣ ва ҳисоббарорӣ дар фазои абрӣ (cloud 
computing) машғул аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Майкрософт барои мақомот роҳнамое надорад, 
ки барои умум дастрас бошад, онҳо метавонанд 
дархости худро тавасстуи нишонии зерини 
электронӣ ирсол намоянд: msnwwcc@microsoft.
com

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони муқими ИА (ба иловаи 
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Британияи 
Кабир ва Швейтсария):
Microsoft Ireland Operations Limited («MIOL»)
One Microsoft Place
South County Business Park, Leopardstown
Dublin 18, D18 P521
Republic of Ireland

For US-based users:
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States of America

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

Майкрософт метавонад намояндаи маҳаллӣ 
дошта бошад, ки ба пешниҳоди дархостҳои 
қонунӣ дар ҷараёни кори муқаррарӣ машғул 
мебошад. Лутфан бо Globalcc@microsoft.com 
тамос гиред, агар маълумоти тамосҳои маҳаллӣ 
маълум набошад. Дархостҳо бояд ба забони 
англисӣ сурат гиранд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Microsoft дар ҳолатҳои маҳдуд иттилоотро ба 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ифшо мекунад, агар ба 
назари онҳо ифшосозӣ барои пешгирии 
ҳолати фавқулодда бо хатари марг ё осеби 
вазнинӣ ҷисмонӣ зарур аст.

• Ин дархостҳо бояд дар шакли хаттӣ ва дар 
бланки расмӣ ба забони англисӣ таҳия карда 
шуда, аз ҷониби мақоми ҳифзи ҳуқуқ имзо 
карда шаванд.

mailto:msnwwcc@microsoft.com
mailto:msnwwcc@microsoft.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Microsoft138/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Дархост бояд тавсифи мухтасари ҳолати 
фавқулодда ва додаҳои мушаххаси 
дархостшаванда, инчунин шарҳи онро дар бар 
гирад, ки чӣ гуна додаҳои дархостшаванда ба 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ дар ҳалли ҳолати 
фавқулодда кумак мекунад.

• Ҳар дархост аз ҷониби гурӯҳи Microsoft оид ба 
риояи талабот пеш аз ифшосозии ҳар гуна 
додаҳо бодиққат арзёбӣ карда мешавад ва 
ифшосозӣ бо додаҳое маҳдуд аст, ки ба 
назари онҳо ба мақоми ҳифзи ҳуқуқ имкон 
медиҳад, ки ҳолати фавқулоддаро бартараф 
намояд.

• Баъзе аз маъмултарин дархостҳо дар ҳолати 
фавқулодда ба таҳдидҳои худкушӣ ва 
одамрабоӣ робита доранд. (Гузориш дар 
бораи дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ www.
microsoft.com/en-us/about/corporate-
responsibility/lerr).

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lealert@microsoft.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Microsoft талаб мекунад, ки мактуби 

имзошуда тавассути почтаи электронӣ дар 
бланки мақоми ҳифзи ҳуқуқ ва аз нишонии 
почтаи электронӣ аз домени мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ (яъне на Yahoo!, Outlook, Google ва 
ғайра) ирсол карда шавад.

• Microsoft сабтҳоро дар аввал 180 рӯз нигоҳ 
медорад ва пас аз он то 90 рӯзи дигар нигоҳ 
медорад, то он замоне ки тамдиди саривақтӣ 
талаб карда шавад ва ба Microsoft гуфта 
мешавад, ки ДКҲД фиристода мешавад.

• Microsoft ба мақоми ҳифзи ҳуқуқ намегӯяд, ки 
оё идентификатори аккаунт дуруст аст ё не.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
• Гурӯҳи Microsoft оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва амнияти 

миллӣ (LENS) ба кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва прокурорҳо дар дархости иттилоот дар 

тафтишоти вобаста ба терроризм кумак 
мерасонад.

• Ҳар минтақа дорои шахси тамоси маҳаллии 
кишвар мебошад. Маъмумоти тамосҳои 
кишвар мумкин аст тавассути тамос гирифтан 
тавассути почтаи электронӣ: globalcc@
microsoft.com

• Дархост барои нигоҳдории додаҳо бояд 
тавассути шахси тамоси маҳаллии кишвар ё 
тавассути почтаи электронӣ ирсол карда 
шавад: globalcc@microsoft.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
• Додаҳои аккаунти Микрософт:

 − Ҷузъиёти бақайдгирӣ (иттилооти 
дарёфтшуда ҳангоми бақайдгирии 
аккаунт);

 − Иттилоот дар бораи пардохт (биллинг) 
метавонад нишонӣ ва воситаҳои 
пардохтро дар бар гирад;

 − Журналҳои IP (IP-адресҳо, ки ҳангоми 
воридшавии корбар ба хидматрасонии 
муайян ба қайд гирифта шудаанд);

 − Хидматҳо истифода мешаванд.

• Додаҳои сервиси почтаи электронӣ:

 − Ҷузъиёти бақайдгирӣ (иттилооти 
дарёфтшуда ҳангоми бақайдгирии 
аккаунт);

 − Журналҳои IP (IP-адресҳо, ки ҳангоми 
воридшавии корбар ба хидматрасонии 
почтаи электронӣ ба қайд гирифта 
шудаанд).

• Додаҳои сервиси XBOX:

 − Ҷузъиёти бақайдгирӣ (иттилооти 
дарёфтшуда ҳангоми бақайдгирии 
аккаунт);

 − Рақами силсилавӣ ё Gamertag;
 − Журналҳои IP (IP-адресҳо, ки ҳангоми 

воридшавии корбар ба хидматрасонии 
XBOX ба қайд гирифта шудаанд);

 − Таърихи тағйири Gamertag;
 − Тамосҳои XBOX;
 − Таърихи бозии онлайнии XBOX;
 − Коммуникатсияҳои захирашуда.

• Додаҳои сервиси OneDrive:

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report
mailto:lealert@microsoft.com
mailto:globalcc@microsoft.com
mailto:globalcc@microsoft.com
mailto:globalcc@microsoft.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − Маълумоти муфассали бақайдгирӣ 
(Маълумоти гирифташуда дар вақти 
бақайдгирии аккаунт);

 − Файлҳои захирашуда;
 − Логҳои муомилаҳо.

Расмиёт
• Дар робита бо тафтишот намудҳои сабтҳоеро 

мушаххас кунед, ки дар боло тавсиф карда 
шудаанд, агар дархост сабтҳои 
дархостшавандаро ба таври номуносиб 
тавсиф намояд, он ба таври маҳдуд тафсир 
карда мешавад, то боварӣ ҳосил шавад, ки 
Microsoft Corporation сабтҳои муштариро 
ифшо намекунад, ки ҷониби дархосткунанда 
барои гирифтани он иҷозат надорад.

• Ваколатдор аст, ки мутобиқи тартиботи 
дохилии ҳуқуқӣ дар давлати дархосткунанда, 
ки ба дархости мустақим замима карда 
шудааст, ба даст орад.

• Фармони ҳуқуқӣ бояд ба нишонии зерин 
фиристода шавад: Microsoft Corporation, One 
Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.

• Намудҳои боэътибори идентификаторҳо: 
ҳамаи ҷустуҷӯҳо барои сабтҳои ҷавобӣ бар 
асоси идентификаторҳо бо тартиби қонунии 
амалкунанда гузаронида мешаванд. Шумораи 
идентификаторҳо ба 25 адад барои як дархост 
маҳдуд мебошад.

• Нишонии почтаи электронӣ/аккаунти 
Microsoft (MSA).

• Шумораи телефон.

• CID ё PUID.

• Рақами корти кредитӣ.

• XBOX Gamertag ё рақами силсилавӣ 
(серийный номер):

 − Агар таҳдиди амниятӣ вуҷуд дошта бошад, 
инро дар дархост нишон диҳед;

 − Дар дархост бояд «хусусияти ҷинояти» 
мавриди тафтишот нишон дода шавад;

 − Нишонии почтаи электронии ҳукумат, 
шумораи телефон ва нишонии почтаро 
дохил кунед;

 − Ҳамаи сабтҳо ба таври инфиродӣ сана ва 
вақт нишондодашударо доранд. Лутфан ба 
ёддоштҳо дар саҳифа барои минтақаҳои 
вақт мурофиат кунед;

 − Microsoft наметавонад дархостҳои 
ғайрирасмӣ, дархостҳои шифоҳӣ ё 

дархостҳои хаттиро иҷро кунад, ҳатто агар 
он дар бланки расмии идора навишта 
шуда бошанд. Ҳамаи дархостҳо барои ба 
даст овардани сабтҳо бояд дар шакли 
даъватнома ба суд ё муодили маҳаллӣ он 
пешниҳод карда шаванд.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV.

Тамос
Ҳар минтақаи пайвастшуда нуқтаи тамоси 
маҳаллии кишвари худро дорад. Нуқтаи тамоси 
кишварӣ мумкин аст аз тариқи почтаи 
электронии зерин гирифта шавад: globalcc@
microsoft.com

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

• Воситаҳои онлайн барои корбарон: корбарон 
метавонанд додаҳои муҳтаво ва додаҳои 
трафикро аз аккаунтҳои шахсии худ боргирӣ 
кунанд, ба шарте ки онҳо ба ин аккаунтҳо 
дастрасӣ дошта бошанд.

• Розигӣ аз номи ноболиғон: Гурӯҳи мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва амнияти миллӣ (LENS) ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва прокурорҳо барои 
дархости иттилоот дар тафтишоти вобаста ба 
терроризм кумак мекунад.

• Розигӣ аз ҷониби хешовандон: Microsoft 
аввал бояд расман фармони қонунии 
давлатҳои дархосткунандаро ба даст орад, то 
тасмим гирад, ки оё он метавонад ба таври 
қонунӣ иттилооти корбари фавтида ё 
номукаллафро дар бораи аккаунти почтаи 
электронии шахсӣ ифшо намояд (аз ҷумла 
аккаунтҳои почтаи электронӣ бо нишониҳои 
охир дар Outlook.com, Live.com, Hotmail.com 
ва MSN.com)

• Microsoft ба даъватномаҳои ғайриҷиноятӣ ва 
қарорҳои суд, ки ба намояндаи 
бақайдгирифташудаи Microsoft дар кишвар ё 
минтақаи дархосткунанда пешниҳод карда 
мешаванд, ҷавоб хоҳад дод ва наметавонад 
ба дархостҳо аз тариқи факс ё почта оид ба ин 
масъалаҳо ҷавоб диҳад. Ҳар гуна қарор дар 
бораи пешниҳод намудани муҳтавои аккаунти 
почтаи электронии шахсӣ танҳо пас аз 
бознигарии бодиққат ва баррасии қонунҳои 
амалкунанда қабул карда мешавад.

mailto:globalcc@microsoft.com
mailto:globalcc@microsoft.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Додаҳои зикршуда дар боло, агар ихтиёрӣ 
гирифта нашуда бошанд.

• Додаҳои аккаунти Микрософт:

 − Амалиётҳои пардохт.

• Додаҳои сервиси почтаи электронӣ:

 − Сарлавҳаи почтаи электронӣ;

 − Муҳтавои почтаи электронӣ;

 − Маълумоти тамоси почтаи электронӣ.

• Додаҳои сервиси XBOX:

 − Таърихи тағйири Gamertag;

 − Тамосҳои XBOX;

 − Таърихи бозии онлайнии XBOX;

 − Коммуникатсияҳои захирашуда.

• Додаҳои сервиси OneDrive:

 − Файлҳои захирашуда;
 − Логҳои муомилаҳо.

MOCOSPACE
 Mocospace  – сайти шабакасозии мобилӣ ва онлайн мебошад ва шомили амалҳое монанди чат ва 
паёмрасонӣ аст.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

JNJ Mobile Inc.
745 Atlantic Avenue 
Boston, MA 02111
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Ном барои тамос: Don Harris, VP Technical 
Operations and Legal Compliance
Шумораи телефон: 617-542-1614
Шумораи факс: 617 542 1633
Постаи электронӣ: compliance@corp.mocospace.
com 

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: compliance@corp.mocospace.
com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Mocospace намудҳои гуногуни иттилоотро 
ҷамъоварӣ менамояд, ки корбар ба қайд 
мегирад, ба система ворид мешавад ва аз 
MocoSpace истифода мебарад, аз ҷумла 
функсияҳои истифодашуда, саҳифаҳо ва 
экранҳои боздидшуда ва иттилооти 
воридшуда, ба монанди чатҳо. Намунаҳои 
мушаххаси зерин пурра намебошанд:

 − Иттилоот аз дастгоҳ ё браузери корбар, аз 
ҷумла идентификатсияи дастгоҳи мобилӣ 
(ADID, идентификатори дастгоҳ ва ғайра), 
IP-адрес, иттилооти намуди cookie, 
иттилоот аз датчики (ҳисгари) дастгоҳ, 
мавҷудияти ҳамёнҳои пардохтшаванда ва 
мавқеияти ҷуғрофӣ;

mailto:
mailto:
mailto:
mailto:
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Netflix 141/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − Функсияҳои истифодашаванда, саҳифаҳо 
ва экрани боздидшуда ва муомилот 
(транзаксияҳо) бо Mocospace ва шарикони 
онҳо, таъминкунандагон ва таблиғгарон, 
аз ҷумла иттилоот дар бораи истифодаи 
маҳсулоти тавассути MocoSpace 
пешниҳодшуда аз ҷониби корбар;

 − Вақте ки корбар дар MocoSpace тавассути 
платформаи тарафи сеюм боргузорӣ ё 
сабти ном мекунад, Mocospace ҳамчунин 
метавонад аз аккаунти платформаи тарафи 
сеюм ё cookies, ки дар дастгоҳи корбар 
тавассути чунин тарафи сеюм ҷойгир 
карда шудаанд, иттилооти муайянро 

дастрас кунад ва/ё ҷамъоварӣ намояд. Ба 
таври мисол, агар корбар бо истифода аз 
Facebook аккаунти MocoSpace-ро эҷод 
кунад, иттилооти зерин аз Facebook барои 
ташкил намудани аккаунти MocoSpace-и 
корбар ҷамъоварӣ карда мешавад:
 − Нишонии почтаи электронӣ;
 − Шаҳри сукунат;
 − Ҷинс;
 − Акси профил;
 − Санаи таваллуд;
 − Рӯйхати дӯстон;
 − ID корбар.

NETFLIX
 Netflix – платформаи фароғатии онлайн мебошад, ки маҳсулоти гуногуни аудиовизуалиро пешниҳод 
мекунад. Барои дастрасӣ ба филмҳо, сериалҳо ва муҳтавои дигар, ба корбарон обунаи пулакии 
ҳармоҳа лозим аст. Netflix дар телевизорҳо, компютерҳо ва дигар дастгоҳҳои ба Интернет пайвастшуда 
дастрас мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Дастурамалҳои Netflix ба таври умум дастрас 
намебошанд, вале мумкин аст аз ҷониби мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ тавассути почтаи электронии 
legalprocess@netflix.com дархост карда шаванд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони ИА:
Netflix International B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
The Netherlands

Барои корбарони хориҷ аз ИА:
Netflix, Inc.
100 Winchester Circle
Los Gatos, CA 95032
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legalprocess@netflix.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legalprocess@netflix.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Дархостҳои вобаста ба дастгоҳҳои дуздидашуда 
ва кортҳои бонкӣ низ қабул ва ҷавоб дода 
мешаванд. Аз варақаи махсуси Netflix истифода 
кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legalprocess@netflix.com

mailto:legalprocess@netflix.com
mailto:legalprocess@netflix.com
mailto:legalprocess@netflix.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • OVH142/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

OMEGLE
 Omegle – сайти беном (анонимный) барои чат мебошад, ки дар он корбарон ба таври тасодуфӣ 
интихоб карда мешаванд (аз рӯи мавзӯъҳо, агар онҳо интихоб карда шуда бошанд). Ду режими асосӣ 
вуҷуд доранд, «матнӣ» барои чатҳои оддии матнӣ ва «видеоӣ», ки ба истифодаи веб-камераҳо иҷозат 
медиҳад. Omegle номи корбар, аккаунтҳо ва бақайдгирӣ надорад. Он IP-адресҳоро ҷамъоварӣ мекунад 
ва ҳамчунин барои идентификатсия аз cookie истифода мебарад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

http://omegle.com/leo/guide.pdf

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Omegle.com LLC
C/O Northwest Registered Agent, LLC
906 West 2nd Avenue STE 100
Spokane, WA 99201
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: leif@omegle.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: leif@omegle.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

OVH
 OVH Canada – ширкати компютерӣ дар фазои абрӣ мебошад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
• legal@ovh.ca ё 514-922-0165, ё

• Полиси салтанатии савораи Канада барои 
дарёфт кардани иттилооти сабтшуда дар 
ҳолати фавқулодда тавассути фиристодани 
номаи электронӣ ба почтаи зерин ёрӣ 
мерасонад: Federal_Policing_Intake_Unit@
rcmp-grc.gc.ca

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
OVH бемуҳлат нигоҳ дошта мешавад.

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
• legal@ovh.ca ё 514-922-0165, ё

• Полиси салтанатии савораи Канада барои 
амн сохтани нигоҳдорӣ тавассути 
фиристодани номаи электронӣ ба почтаи 
зерин ёрӣ мерасонад: Federal_Policing_
Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca

http://omegle.com/leo/guide.pdf
mailto:leif@omegle.com
mailto:leif@omegle.com
mailto:legal@ovh.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
mailto:legal@ovh.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • PayPal 143/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ Маълумот вуҷуд надорад.

PAYPAL
 PayPal Europe S.ar.l et Cie S.C.A – PayPal Holdings, Inc. системаи ҷаҳонии пардохти маблағ 
мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

ИА: www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/
mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико: www.paypalobjects.
com/digitalassets/c/website/marketing/na/us/
law-enforcement/le-guide-safety-hub.pdf

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони муқими ИА:
PayPal (Europe) S.àr.l et Cie S.C.A,
Ба диққати: Legal Department
22–24 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg

Барои корбарони ИМА:
PayPal, Inc. 
Ба диққати: Legal Department
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
United States of America 

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

Нишонии почтаи электронӣ барои иттилооти 
умумӣ дар бораи чӣ гуна дақиқ дархост кардани 
иттилооти сабтшуда:

Олмон: ermittlungen@paypal.de

Фаронса: enquetes@paypal.fr

Италия: indagini@paypal.com

Испания: investigaciones@paypal.com

Дигар кишварҳои узви ИА: euinvestigations@
paypal.com

Британияи Кабир: euinvestigations@paypal.com

ИМА ва дигар кишварҳи ҷаҳон: lawenforcement@
paypal.com

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Маркази бехатарӣ (Safety Hub) – воситаи 

ҳифзи ҳуқуқ PayPal: https://safetyhub.paypal.
com веб-шакли онлайние мебошад, ки барои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳукумат ҷиҳати 
пешниҳоди дархостҳои онҳо дар бораи 
додаҳои PayPal, аз ҷумла боргузорӣ кардани 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи онҳо, ба монанди 
бланки расмӣ ва қарори суд пешбинӣ 
шудааст.

• Маркази бехатарӣ танҳо аз ҷониби 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода 
мешавад, ки аз раванди аутентификатсия 
мегузаранд.

• Дархостҳои тавассути Маркази бехатарӣ 
пешниҳодшуда аз ҷониби дастаи PayPal ба 
таври дастӣ ва дар тӯли тақрибан 10 рӯзи 
корӣ коркард карда мешаванд.

• Афзалият ба масъалаҳои ба ҳаёт 
таҳдидкунанда дода мешавад ва танҳо дар он 
мавридҳое, ки таъхирнопазирӣ ба таври 
мувофиқ муайян карда шудааст. PayPal 
Holdings, Inc. ҳуқуқ дорад, ки сатҳи фаврӣ 
буданро бар асоси арзёбии далелҳои маълум 
муайян кунад.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Дархостҳое, ки тавассути Hub Safety дар https://
safetyhub.paypal.com ва дастурро пайгирӣ кунед.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Requests submitted through the Safety Hub at 
https://safetyhub.paypal.com пешниҳод карда 
мешаванд, бояд ба талаботи ҳуқуқии зерин 
ҷавобгӯ бошанд:

https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf
https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/na/us/law-enforcement/le-guide-safety-hub.pdf
https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/na/us/law-enforcement/le-guide-safety-hub.pdf
https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/na/us/law-enforcement/le-guide-safety-hub.pdf
mailto:ermittlungen@paypal.de
mailto…enquetes@paypal.fr
mailto:indagini@paypal.com
mailto:investigaciones@paypal.com
mailto:euinvestigations@paypal.com
mailto:euinvestigations@paypal.com
mailto:euinvestigations@paypal.com
mailto:lawenforcement@paypal.com
mailto:lawenforcement@paypal.com
https://safetyhub.paypal.com
https://safetyhub.paypal.com
https://safetyhub.paypal.com
https://safetyhub.paypal.com
https://safetyhub.paypal.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Pinterest144/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Бояд ба PayPal Europe S.ar.l et Cie S.C.A ирсол 
карда шавад.

• Бояд ҳуҷҷати расмии чопшуда бо логотипи 
ҷониби дархосткунанда бошад.

• Бояд аз ҷониби корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
ё корманди суд бо салоҳияти додани 
фармонҳои ҳатмӣ барои иҷро имзо карда 
шавад.

• Ҳамчунин, ҳама дархостҳо бояд мавридҳои 
зеринро дар бар гиранд:

 − Номи дархосткунанда, шуъба, нишонии 
почтавӣ, телефон, нишонии почтаи 
электронӣ ва факс;

 − Иттилооти бештар дар бораи мавзӯъ бо 
нишонии почтаи электронӣ, рақамҳои 
аккаунти PayPal, рақами муомилаи 
(транзаксияи) PayPal ё иттилооти молиявӣ;

 − Маҳз кадом иттилоот дархост карда 
мешавад аст ва чӣ гуна он ба PayPal ва 
тафтишот дахл дорад.

PINTEREST
 Pinterest абзори онлайнӣ аст барои ҷамъоварӣ, ташкил кардан ва кашф кардани манфиатҳо.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://help.pinterest.com/en/articles/
law-enforcement-guidelines

Эзоҳи муҳим оид ба огоҳсозии корбар
Сиёсати Pinterest аз он иборат аст, ки корбарон дар 
бораи дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо пешниҳоди 
нусхаи пурраи дархост ба онҳо пеш аз пешниҳод 
намудани иттилооти онҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ огоҳ 
намояд. Pinterest метавонад ба ин сиёсат истисно 
кунад, агар:

•  огоҳсозӣ тавассути қонун манъ карда шуда 
бошад (масалан, бо фармон мутобиқи 18 U.S.C. 
§2705(b));

•  ҳолати фавқулоддае вуҷуд дорад, ки бо хатари 
марг ё зарари вазнини ҷисмонӣ ба шахс ё 
макон алоқаманд аст;

•  тафтишот бо истисмори ҷинсии кӯдакон 
робита дорад;

•  асоси он вуҷуд дорад, ки огоҳӣ ба соҳиби 
воқеии аккаунт ирсол намешавад (масалан, 
аккаунт шикаста шудааст ё нишонии почтаи 
электронӣ нодуруст аст).

Агар Pinterest аз ҳукумати ИМА мактуби амнияти 
миллиро (NSL) ба даст орад, ки фармони бемуҳлат оид 
ба ифшо накарданро дар бар мегирад, сиёсати он ин 
аст, ки аз ҳукумат хоҳиш кунад, ки мувофиқи Қонуни 
ИМА «Дар бораи озодӣ» дархости баррасии судии 
фармонро дарёфт намояд.

Дар ҳолатҳое, ки огоҳинома ба сабаби қарори суд ё 
ҳолати фавқулодда пешниҳод карда намешавад, 
сиёсати Pinterest ин аст, ки корбарро пас аз ба охир 
расидани муҳлати фармони суд ё ҳолати фавқулодда 
огоҳ созад.

Эзоҳ: Аффидавитҳо, тавсифҳо, мактубҳои ҳамроҳикунанда 
ё изҳороти монанди аз ҷониби корманд таҳияшуда барои 

монеъ шудан ба огоҳсозии корбарон кофӣ намебошанд. 
Шумо бояд қарори судро мутобиқи 18 U.S.C. §2705(b) 
пешниҳод намоед ё қонуни дахлдорро иқтибос оред, агар 
шумо хоҳед, ки огоҳсозии корбарро дар бораи дархости 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ манъ кунед.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Pinterest, Inc.
651 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Дар сурате ки ҳолати фавқулодда бо хатари марг 
ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ робита дорад, 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ метавонанд бо истифода аз 
шакли зерин ба Pinterest дархост барои 
ифшосозии иттилооти корбарро пешниҳод 
кунанд: https://help.pinterest.com/en-gb/
law-enforcement 

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@pinterest.
com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Варақаи дархости вобаста ба мақоми ҳифзи 
ҳуқуқи Pinterest мумкин аст барои нигоҳдории 

https://help.pinterest.com/en/articles/law-enforcement-guidelines
https://help.pinterest.com/en/articles/law-enforcement-guidelines
https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
mailto:lawenforcement@pinterest.com
mailto:lawenforcement@pinterest.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • ProtonMail 145/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

далели электронӣ фиристода шавад ба: https://
help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

https://help.pinterest.com/en/article/
law-enforcement-guidelines

Кадом рӯйхати муҳтавои Pinterest мавҷуд аст?

PROTONMAIL
 ProtonMail ин сервиси почтаи рамзгузоришудаи нӯг ба нӯг мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://protonmail.com/law-enforcement

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Proton Technologies AG
Chemin du Pré-Fleuri, 3
CH-1228 Plan-les-Ouates
Genève
Switzerland

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Ягон сиёсати мушаххас дар мавриди ҳолати 
фавқулодда вуҷуд надорад – ProtonMail ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тавсия медиҳад, ки 
мустақиман бо онҳо тамос гиранд, то гурӯҳи 
ҳуқуқии онҳо маслиҳат диҳад, ки оё дархост ба 
мақомоти салоҳиятдори Швейтсария равона 
карда шавад ё дар Швейтсария парванда боз 
карда шавад.

Эзоҳи муҳим
Ниг. иттилоот дар бораи таҳияи дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда дар Замимаи IX, ки 
он бояд ба қонун ва тартиботи Швейтсария мувофиқ 
бошад.

Ҳамаи дархостҳо бояд додаҳои 
дархостшавандаро муайян кунанд ва ҳамчунин 
мавридҳои зеринро дар бар гиранд:

• Номи мақоми содиркунанда.

• Ном ва номбарг ё шумораи ID агенти масъул.

• Нишонии почтаи электронии домени мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ ва шумораи телефони тамоси 
мустақим.

• Аккаунти махсуси ProtonMail-и шубҳанок ё 
фаъолиятҳои ғайриқонунӣ.

• Нусхаи гузориши полис ё қарори суд.

• Нусхаи ДКҲД (агар мавҷуд бошад).

Расмиёт
Почтаи электронӣ: legal@protonmail.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Сиёсати махсус оид ба нигоҳдорӣ мавҷуд нест 
– ProtonMail ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тавсия 
медиҳад, ки мустақиман бо онҳо тамос гиранд, то 
гурӯҳи ҳуқуқии онҳо тавонад дар нигоҳдории 
далелҳо кумак кунад, агар онҳо боварӣ дошта 
бошанд, ки дархост аз ҷониби мақомоти 
Швейтсария тасдиқ карда мешавад.

Эзоҳи муҳим
Ниг. иттилоот дар бораи дархостҳо барои нигоҳдорӣ дар 
Замимаи IX, ки он бояд ба қонун ва тартиботи 
Швейтсария мувофиқ бошад.

Ҳамаи дархостҳо бояд додаҳои 
дархостшавандаро муайян кунанд ва ҳамчунин 
масъалаҳои зеринро дар бар гиранд:

• Номи мақоми содиркунанда.

• Ном ва номбарг ё шумораи ID агенти масъул.

• Нишонии почтаи электронии домени мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ ва шумораи телефони тамоси 
мустақим.

https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
https://help.pinterest.com/en/article/law-enforcement-guidelines
https://help.pinterest.com/en/article/law-enforcement-guidelines
https://protonmail.com/law-enforcement
mailto:legal@protonmail.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Аккаунти махсуси ProtonMail-и шубҳанок ё 
фаъолиятҳои ғайриқонунӣ.

• Нусхаи гузориши полис ё қарори суд.

• Нусхаи ДКҲД (агар мавҷуд бошад).

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@protonmail.com

ОГОҲСОЗӢ

Эзоҳи муҳим
Қонуни Швейтсария талаб мекунад, ки корбар огоҳ 
карда шавад, агар шахси сеюм барои ифшосозии 
додаҳои шахсии ӯ дархост пешниҳод кунад ва ин додаҳо 
бояд дар мурофиаи ҷиноятӣ истифода шаванд.

• Дар вазъиятҳои муайян, огоҳсозӣ мумкин аст 
ба таъхир гузошта шавад. Ин масъалдаҳоро 
дар бар мегирад:

 − Агар пешниҳод намудани огоҳинома аз 
ҷониби худи раванди ҳуқуқии Швейтсария, 
бо қарори суди Швейтсария ё қонуни 
амалкунандаи Швейтсария манъ карда 
шудааст;

 − Агар бар асоси иттилооти аз ҷониби 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ пешниҳодшуда, 
ProtonMail чунин мешуморад, ки 
пешниҳоди огоҳинома метавонад ба шахс 
ё гурӯҳи одамони муайяншаванда хатари 
ҷароҳат, марг ё зарари ҷуброннопазирро 
эҷод кунад.

• Бо вуҷуди ин, ҳамчун қоидаи умумӣ, дар 
ниҳоят корбарони мавриди ҳадаф хабардор 
карда мешаванд ва имкони эътироз намудан 
ба дархости додаҳо аз ҷониби ProtonMail ё 
мақомоти Швейтсария таъмин карда 
мешавад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• ProtonMail иттилооти корбарро мутобиқи 
шарту шароит ва сиёсати худ оид ба махфият 
ҷамъоварӣ мекунад.

• Тавре ки мактубҳои электронӣ дар серверҳои 
ProtonMail дар формати рамзгузоришуда 
захира карда мешаванд ва мактубҳои 
электронии байни корбарони ProtonMail низ 
бо рамзгузории нӯг ба нӯг интиқол дода 
мешаванд, Proton Technologies AG 

наметавонад мактубҳои корбарро рамзкушоӣ 
кунад.

• Мактубҳои электронӣ, ки ба аккаунтҳои 
ProtonMail (масалан, Gmail ба ProtonMail) 
бидуни рамзгузорӣ фиристода мешаванд, ба 
таври автоматӣ сканер мутобиқи манфиати 
қонунии ошкор кардани спам карда шуда, пас 
аз он рамзгузорӣ ва ба диск навишта 
мешаванд. ProtonMail қобилияти техникии 
сканкунии мактубҳоро пас аз рамзгузорӣ 
надорад.

• Мактубҳои электроние, ки аз ҷониби 
корбарони ProtonMail ба корбарони берунӣ 
(масалан Gmail) бидуни рамзгузорӣ исол 
карда шудаанд, ба таври автоматӣ мутобиқи 
манфиати қонунии ошкор кардани спам ба 
монанди мактубҳои электронии воридотӣ скан 
карда мешаванд.

Пешниҳод намудани иттилооти шахсӣ барои эҷод 
кардани аккаунт шарт нест, вале барои 
мақсадҳои огоҳсозӣ ё барқарорсозии гузарвожаи 
(пароль), нишонии почтаи электронии берунӣ 
пешниҳод карда мешавад.

• Метадодаҳои почтаи электронӣ:

 − Нишониҳои почтаи электронии 
ирсолкунанда ва қабулкунанда;

 − IP-адрес, ки аз он паёмҳои воридшаванда 
сарчашма мегиранд;

 − Мавзӯи паём;
 − Вақти ирсол ва қабули паём.

• Фаъолияти аккаунт:

 − Шумораи паёмҳои ирсолшуда;
 − Ҳаҷми макони истифодашаванда барои 

захирасозӣ;
 − Шумораи умумии паёмҳо;
 − Вақти охирини логин (воридшавӣ).

• Ҷамъоварии додаҳои Интернет-протокол (IP 
Logging):

 − Ба шакли ризояти хомӯшона (по 
умолчанию), ProtonMail журналҳои 
доимии IP-ро нигоҳ намедорад;

 − Бо вуҷуди ин, журналҳои IP мумкин аст 
барои мубориза бо сӯиистифода ва 
қаллобӣ муваққатан нигоҳ дошта шаванд. 
IP-адресҳо мумкин аст ба таври доимӣ 
нигоҳ дошта шаванд, агар корбар бо 
фаъолиятҳое машғул шавад, ки шарту 
шароити ProtonMail-ро вайрон мекунанд 

mailto:legal@protonmail.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

(ирсол кардани спамҳо, Ҳамла бо 
истифода аз хидматрасонии инкори 
тақсимшуда (DDoS) бар зидди 
инфрасохтори ProtonMail, ҳамлаҳои 
бераҳмона ва ғайра);

 − IP-адресҳо барои воридшавӣ ба таври 
доимӣ нигоҳ дошта мешаванд (то он даме 
ки корбар онҳоро пок мекунад), агар 
корбар аутентификатсияро барои аккаунт 
иҷозат диҳад (ба шакли пешфарз он 
хомӯш аст). Асоси ҳуқуқии ин коркард 
розигӣ аст ва корбар метавонад дар 
панели амнияти аккаунти ProtonMail дар 
ҳар вақт аз ин даст кашад.

ProtonMail барои коркарди муомилаҳо бо корти 
кредитӣ, PayPal ва Bitcoin ба шахсони сеюм такя 
мекунад. Тавре ки ProtonMail ҳатман бояд 
иттилооти пардохтро бо шахсони сеюм мубодила 
кунад, ин иттилоот захира карда мешавад:

• Мактубҳои электроние, ки ба аккаунтҳои 
ProtonMail (масалан, Gmail ба ProtonMail) пеш 
аз дар диск ҳифз ва рамзгузорӣ карда шудан, 
бидуни рамзгузорӣ ирсол карда мешаванд.

• Мактубҳои электроние, ки аз ҷониби 
корбарони ProtonMail ба корбарони берунӣ 
(масалан Gmail) бидуни рамзгузорӣ ирсол 
карда мешаванд.

PUBLIC INTEREST REGISTRY
 Public Interest Registry (Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ – PIR) – созмони ғайритиҷоратӣ мебошад, 
ки дар Рестон, Вирҷиния қарор дорад. Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ идоракунии боэътимоди 
доменҳои .ORG, .NGO, .ONG .机构, .सगं ठन, .ORG-ро таъмин мекунад. Ҳамчун оператори феҳрист (реестр) 
барои ин доменҳои сатҳи баланд (gTLD), PIR барои фаъолияти ҳар gTLD масъул аст, аз ҷумла нигоҳ 
доштани феҳристи номҳои доменҳо дар ҳар gTLD.

Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ (PIR) ҳамчун 
оператори феҳрист барои ин gTLD-ҳо мутобиқи 
шартнома бо Интернет-корпоратсия барои 
азхудкунии номҳо ва шумораҳо ICANN ), 
созмони ғайритиҷоратии бахши хусусӣ, ки ба 
ҳамоҳангсозӣ ва таъмини фаъолияти устувор ва 
бехатари идентификатори беназири Интернет 
масъул аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Маҷмӯи комили асноди сиёсати соҳавӣ: https://
thenew.org/org-people/about-pir/policies/

Огоҳӣ дар бораи махфият https://thenew.org/
org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/

Тамос
Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ дорои чанд роҳ 
барои дархостҳо аз ҷониби аҳолӣ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар бораи дархостҳо оид ба кумаки 
техникӣ, ифшосозии додаҳо, гузориш дар бораи 
сӯиистифода аз DNS ва иҷрои қарорҳои суд 
мебошад. Ҳамаи қуттиҳои почта аз ҷониби 
кормандони омӯзишдида назорат карда 
мешаванд, ки ҳар гуна дархостҳоро ба нуқтаи 
дурусти тамос ирсол мекунанд:

• Барои дархостҳои умумии махфият ё 
дархостҳо барои ифшосозии додаҳои шахсӣ: 
privacy@pir.org

• Барои дархостҳои мушаххаси мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ: whoisrequest@pir.org

• Барои пешниҳоди гузориш дар бораи 
сӯиистифода аз DNS: abuse@pir.org

• Барои қарорҳои суд: courtorders@pir.org

РАВАНДИ ИФШОСОЗӢ ВА МУҚАРРАРОТИ 
УМУМИИ СИЁСАТИ СОҲАВӢ

1.  Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ (PIR) ҳуқуқ 
дорад аз ҳар дархости шахсони сеюм дар 
бораи дастрасӣ ба додаҳои махфии WHOIS аз 
суди доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) дахлдор 
қарори судро талаб намояд.

2.  Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ дархостҳои 
дастрасии шахсони сеюмро қонеъ нахоҳад 
кард, агар иҷрои онҳо ҳуқуқ ва озодиҳои 
асосии шахси сабти номшуда ё субъекти 
додаҳоро вайрон кунад, зеро ин додаҳо 
мутобиқи талаботи Муқаррароти умумии 
ҳифзи додаҳо танзим карда мешавад 
(Моддаи 6(1)(f)).

https://www.icann.org/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/
mailto:privacy@pir.org
mailto:whoisrequest@pir.org
mailto:abuse@pir.org
mailto:courtorders@pir.org
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ 
БАРОИ ИФШОСОЗИИ ДОДАҲО

Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ метавонад 
қарори суди доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) 
дахлдорро талаб намояд.

Дар сурати мавҷуд набудани қарори суд аз суди 
доираи ҳуқуқии дахлдор, дархосткунандагони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои масаъалҳои зерин 
уҳдадор ҳастанд:

• Пешниҳод намудани далели мансубият ба 
мақоми ваколатдори ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла 
маълумот барои тамос; ва

• Пешниҳод намудани асос ва далелҳои ҳуқуқӣ 
барои дархост (масалан, Муқаррароти умумии 
ҳифзи додаҳо (GDPR), моддаи 6).

Арзёбӣ ва ифшосозӣ: Феҳристи манфиатҳои 
ҷамъиятӣ (PIR) баҳодиҳандаи ягонаи дархост 
аст ва метавонад бар асоси арзёбии худ ба 
дархост барои дастрасӣ иҷозат диҳад ё онро 
рад намояд. PIR дархостҳои тарафи сеюмро 
барои ифшосозӣ қонеъ намекунад, агар 
иҷрои дархост манфиатҳо ё ҳуқуқҳо ва 
озодиҳои асосии дорандаи номи 
бақайдгирифташуда ё субъектҳои додаҳоро 
халалдор созад.

Ҷавоби дархосткунандаи муайяншуда ба 
банди 1 мумкин аст бо дархостҳои 
минбаъдаи WHOIS дар PIR нигоҳ дошта 
шавад, то сатҳи самарабахшии баррасиҳо ва 
пешниҳод намудани ҷавоб баланд бардошта 
шавад. Бо вуҷуди ин, ҳар дархост пешниҳод 
намудани ҷавобро ба банди 2 талаб мекунад.

Ҷавоб: PIR ба дархост барои дастрасӣ ба LEA 
дар тӯли ду рӯзи корӣ ҷавоб медиҳад. Агар 
дархост тасдиқ карда шавад, PIR ба ҷониби 
дархосткунанда бо натиҷаи дилхоҳи ҷустуҷӯ 
ба таври бехатар ҷавоб медиҳад. Агар 
дархост рад карда шавад, PIR метавонад бо 
рад кардан ба дархост бораи иттилооти 
иловагӣ ё дархост дар бораи қарори суд аз 
доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) дахлдор 
ҷавоб диҳад.

КАДОМ ДОДАҲО ДАР ФЕҲРИСТ (РЕЕСТР)/PIR 
ВУҶУД ДОРАНД?

Сабти пурраи WHOIS, ки бақайдгирандагон 
ҳангоми бақайдгирии номи домен пешниҳод 
кардаанд, нисбат ба сабти оммавии WHOIS 
дорои иттилооти бештар мебошад. Мувофиқи 

шартномаҳои бо Интернет-корпоратсия барои 
азхудкунии номҳо ва шумораҳо (ICANN) ва 
мутобиқ бо Мушаххасоти муваққатӣ, ҳамаи 
додаҳои шахсии дар сабти WHOIS вуҷуддошта 
таҳрир карда мешаванд ва мавриди дастрас 
умум қарор надоранд (ниг. Замимаи А).

Феҳристи манфиатҳои ҷамъиятӣ (PIR) танҳо 
додаҳои сабти WHOIS-ро дорад, ки онро 
бақайдгиранда ҳангоми бақайдгирии номи домен 
ба он интиқол додааст. Ғайр аз ин, агар ҳадаф 
тамос гирифтан бо бақайдгиранда бошад, мо 
тавсия медиҳем, ки бо бақайдгирандаи 
(регистратори) сабт тамос гиред, зеро 
бақайдгиранда бо бақайдгирандаи номи домен 
робитаи мустақими вобаста ба муштариро дорад.

КАДОМ АМАЛҲОРО ФЕҲРИСТ/PIR 
МЕТАВОНАД АНҶОМ ДИҲАД?

Чорчӯби операторҳои Феҳрист барои вокуниш ба 
таҳдидҳои амният бознигарии амалҳо ва 
ҷавобҳои гуногунро таъмин мекунад, ки 
операторҳои Феҳрист ба монанди PIR барои 
бартараф намудани таҳдидҳои амниятӣ 
метавонанд анҷом диҳад.

Ҳарчанд на ҳамаи инҳо ба далелҳои электронӣ 
робита доранд, баъзе дархостҳои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ инҳоро дар бар мегиранд:

• Нигоҳ доштани номи домен, то ки он ҳал 
карда нашавад. Истифодаи serverHold номи 
доменро аз файли минтақаи TLD хориҷ 
мекунад ва дар натиҷа номи домен дигар дар 
интернети ҷамъиятӣ ҳал карда намешавад. 
(Маъмулан бо номи «қатъ кардан» маълум аст, 
ки таъсир қатъ кардани хидматрасониҳои 
дахлдори DNS мебошад, ки таҳти назорати RO 
қарор доранд, бидуни мусодираи домен.) 
Манфиати иловагӣ дар он аст, ки ин амал ба 
осонӣ ба таври баръакс анҷом дода мешавад.

• Бастани номи домен, то ки он тағйир дода 
нашавад. Ҳарчанд ин барои таҳдидҳои 
амниятӣ бисёр кам истифода мешавад, татбиқ 
намудани ҳолати бастан (статус блокировки) 
маънои онро дорад, ки доменро интиқол 
додан, пок кардан ё ҷузъиёти онро тағйир 
додан имконнопазир аст, аммо ҳанӯз ҳам ҳал 
карда мешавад. (Ҳолати «бастан»-и феҳрист 
аслан маҷмӯи ин се рамзи ҳолати EPP аст: 
serverTransferProhibited (интиқоли сервер 
манъ аст), serverDeleteProhibited (пок кардани 
сервер манъ аст) ва serverUpdateProhibited 
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Public Interest Registry 149/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

(таҷдид кардани сервер манъ аст)). Он баъзан 
ҳамчун бахше аз амале баррасӣ карда 
мешавад, ки домен якҷо бо мусодираи 
серверҳои номи он баста мешавад.

• Ба самти дигар равона намудани номи 
хидматрасонӣ барои номи домен. Феҳрист 
дорои қобилияти техникии тағйир додани 
серверҳои номи домен мебошад. Бо тағйир 
додани серверҳои номҳо барои номи домен, 
хидматрасониҳои вобаста ба номи доменро 
метавон барои «sink-holing» (ҷамъоварии 
додаҳои трафик) барои муайян кардани 
қурбониён бо мақсади ислоҳ равона кард.

• Интиқол додани номи домен. Интиқоли домен 
ба бақайдгирандаи дорои тахассуси мувофиқ 
метавонад аз истисмор пешгирӣ намуда, 
ҳамзамон барои идоракунии сикли умр, 
рамзҳои ҳолати EPP ва ба охир расидани 
муҳлати истифода иҷозат диҳад.

МАЙДОНИ ДОДАҲОИ WHOIS

Майдони додаҳои WHOIS /
Иттилооти бақайдгиранда

Додаҳои шахсии 
майдонҳои 
кӯтоҳшуда

Domain Name Display
Registry Domain ID Display
Registrar WHOIS Server Display
Registrar URL Display
Updated Date Display
Creation Date Display
Registry Expiry Data Display
Registrar Registration 
Expiration Date 

Display

Registrar Display
Registrar IANA ID Display
Registrar Abuse  
Contact Email 

Display

Registrar Abuse  
Contact Phone 

Display

Reseller Display
Domain Status Display
Domain Status Display
Domain Status Display
Registrant Organization Display
Registrant State/Province Display

Майдони додаҳои WHOIS /
Иттилооти бақайдгиранда

Додаҳои шахсии 
майдонҳои 
кӯтоҳшуда

Registrant Country Display
Name Server Display
Name Server Display
DNSSEC Display
URL of ICANN Whois 
Inaccuracy Complaint Form 

Display

>>> Last update of WHOIS 
database 

Display

Registrant ID Redacted
Registrant Name Redacted
Registrant Street Redacted
Registrant City Redacted
Registrant Postal Code Redacted
Registrant Phone Redacted
Registrant Email Redacted
Admin ID Redacted
Admin Name Redacted
Admin Organization Redacted
Admin Street Redacted
Admin City Redacted
Admin State/Province Redacted
Admin Postal Code Redacted
Admin Country Redacted
Admin Phone Redacted
Admin Email Redacted
Billing ID Redacted
Billing Name Redacted
Billing Organization Redacted
Billing Street Redacted
Billing City Redacted
Billing State/Province Redacted
Billing Postal Code Redacted
Billing Country Redacted
Billing Phone Redacted
Billing Email Redacted
Tech Name Redacted
Tech Organization Redacted
Tech Street Redacted
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • REDDIT150/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Майдони додаҳои WHOIS /
Иттилооти бақайдгиранда

Додаҳои шахсии 
майдонҳои 
кӯтоҳшуда

Tech City Redacted
Tech State/Province Redacted
Tech Postal Code Redacted

Майдони додаҳои WHOIS /
Иттилооти бақайдгиранда

Додаҳои шахсии 
майдонҳои 
кӯтоҳшуда

Tech Country Redacted
Tech Phone Redacted
Tech Email Redacted

REDDIT
 Reddit чанд маҳсул ва хидматрасониҳоро идора мекунад, аз ҷумла Reddit.com, Redditgifts.com ва 
барномаҳои мобилии дахлдор. Маҳсули маъмултарин Reddit.com мебошад, форуми онлайн, ки дар он 
одамон метавонанд барои муоширати онлайн ҷомеаҳоро (маъруф ба «subreddits» (зер-реддит)) ташкил 
намоянд. Ҳар зер-редит дорои саҳифа, мавзӯъ, корбарон ва модераторҳои худ мебошад. 
Истифодабарандагон метавонанд муҳтаворо тавассути нашри ҳикояҳо, пайвандҳо ва/ё медиа («паёмҳо 
(постҳо)» номида мешаванд) ба зер-редит мубодила кунанд ва корбарони дигар метавонанд ба ин 
паёмҳо шарҳҳо (комментария) нависанд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.redditinc.com/policies/
guideline-for-law-enforcement

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Reddit, Inc.
548 Market Street #16093
San Francisco, CA 94104
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Use the portal-form at: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTA
yI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартиби махсусе вуҷуд надорад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@reddit.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

Вақте ки Reddit дар бораи корбар иттилоот 
дорад, онро маъмулан ба чор категория тақсим 
кардан мумкин аст:

• Иттилооти асосии муштарӣ – номи корбар /
додаҳои мушаххаскунандаи муштарӣ, 
журналҳои IP (аз ҷумла сохтани IP), номи 
корбар (агар бошад), нишонии почтаи 
электронӣ (агар бошад) ва иттилоот дар бораи 
пардохтро (агар бошад) дар бар мегирад.

• Иттилооти васеъи муштарӣ – сабтҳое, ки ба 
муҳтаво робита надоранд ва/ё иттилоот дар 
бораи корбар ё рафтори онҳо. Ин афзалиятҳои 
корбар ва сарлавҳаҳои коммуникатсияро дар 
бар мегирад (аммо бо ин маҳдуд намешавад).

• Муҳтавои коммуникатсия (оммавӣ) – ин 
нашрҳо (постҳо), шарҳҳо (комментария), 
овозҳо ва дигар иттилоот дар бораи моҳияти 
коммуникатсияҳои дастраси умуми корбарро 
дар бар мегирад (аммо бо ин маҳдуд 
намешавад). Муҳтавои мазкур бидуни кумаки 
Reddit дастрас аст.

• Муҳтавои коммуникатсия (махфӣ) – ин 
паёмҳо/коммуникатсияҳои махфии байни 
корбарон, инчунин нашрҳо, шарҳҳо, овозҳо ва 
дигар иттилоотро дар бораи моҳияти 
коммуникатсияҳои корбарро дар зер-
реддитҳои махфӣ дар бар мегирад.

www.redditinc.com/policies/guideline-for-law-enforcement
www.redditinc.com/policies/guideline-for-law-enforcement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
mailto:lawenforcement@reddit.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Rocket.Chat 151/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ROCKET.CHAT
 Rocket.Chat – платформаи ҳамкории ройгон ва дорои манбаъи боз мебошад, ки ба чат (суҳбат), 
мубодилаи файлҳо, паёмҳои видеоӣ ва овозӣ иҷозат медиҳад. Он барои истифода дар бизнес ва 
гурӯҳҳои корӣ ҷиҳати ҳамкорӣ ва муоширати бехатар ва хусусӣ пешбинӣ карда шавад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://docs.rocket.chat/legal/
guidelines-for-law-enforcement

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Rocket.Chat Technologies Corp.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Rocket.Chat дархостҳои фаврӣ барои 
ифшосозиро дар ҳар ҳолат арзёбӣ мекунад, агар 
Rocket.Chat иттилоотеро ба даст орад, ки:

• Онҳоро бовар мекунанд, ки ҳолати 
фавқулоддаи таъхирнопазир вуҷуд дорад;

• Ҳатари марг; ё

• Зарари вазнини ҷисмонӣ ба шахс вуҷуд 
дорад;

• Онҳо метавонанд иттилооти заруриро барои 
пешгирии он зарар мешниҳод намоянд, агар 
онҳо онро дошта бошанд.

Ҳамаи иттилооти зерин дохил карда мешаванд:

• Нишон додан дар бланки мақоми ҳифзи ҳуқуқ, 
ки ин дархост барои ифшосозии таъҷилӣ аст;

• Ҳувияти шахсе, ки дар хатари марг ё ҷароҳати 
вазнини ҷисмонӣ қарор дорад;

• Хусусияти ҳолати фавқулодда (масалан, 
гузориш дар бораи худкушӣ, таҳдиди таркиши 
бомба);

• Муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) 
сервери Rocket.Chat ва/ё @номи корбари 
аккаунт(ҳо) субъект, ки иттилоот дар бораи 
онҳо барои пешгирии ҳолати фавқулодда 
зарур аст;

• Ҳар гуна паёмҳои мушаххаси Rocket.Chat, ки 
бояд баррасӣ карда шаванд;

• Иттилооти мушаххаси дархостшаванда ва 
чаро ин иттилоот барои пешгирии ҳолати 
фавқулодда зарур аст;

• Имзои корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ, ки 
дархостро пешниҳод менамояд; ва

• Ҳамаи ҷузъиёти дигар ё контексти дастрас 
дар бораи ҳолатҳои мушаххас.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@rocket.chat

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Rocket.Chat дархостҳои барои нигоҳдориро оид 
ба далелҳои эҳтимолии вобаста ба мурофиаҳои 
судӣ қабул мекунад.

Нигоҳдорӣ дар тӯли 90 рӯз то ба охир расидани 
муроифаи судӣ хоҳад буд. Rocket.Chat метавонад 
муҳлати дархостҳо барои нигоҳдориро тамдид 
кунад, аммо мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои 
саривақт ҷустуҷӯ намудани сабтҳо ташвиқ 
мекунад, зеро онҳо кафолат дода наметавонанд, 
ки иттилооти дархостшуда ҳанӯз ҳам дастрас 
хоҳад буд.

Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд:

• Муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) 
сервер ва ҳар гуна иттилооти дигаре, ки 
метавонад ба Rocket.Chat дар муайян кардани 
сервер ва/ё корбари вайронкунандаи ҳуқуқ 
кумак расонад;

• Имзои шахси мансабдори дархосткунанда;

• Нишонии почтаи электронии расмӣ/
боэътибор барои ирсол намудани ҷавоби 
дархост; ва

• Ба бланки расмии мақоми ҳифзи ҳуқуқ ирсол 
карда шавад.

https://docs.rocket.chat/legal/guidelines-for-law-enforcement
https://docs.rocket.chat/legal/guidelines-for-law-enforcement
mailto:legal@rocket.chat
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@rocket.chat

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• Rocket.Chat корбаронро огоҳ хоҳад кард, агар 

онҳо ҳар гуна иттилооти аккаунтро ба мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ ифшо кунанд. Огоҳсозии мазкур 
дар он вақт сурат мегирад, ки агар Rocket.
Chat қарори суди дахлдорро дар бораи 
пешгирӣ намудани ифшосозӣ дар тӯли давраи 
маҳдуди вақт ба даст наорад.

• Истисноҳо аз огоҳсозии корбар метавонанд 
ҳолатҳои таъҷилӣ ё мутақобилан зиёнбахш 
(контрпродуктивный), ба монанди ҳолатҳои 
фавқулодда дар мавриди таҳдиди ногузир ба 
ҳаёт, истисмори ҷинсии кӯдакон ё 
терроризмро дар бар гиранд.

• Дархостҳо барои додаҳои аккаунти корбар 
бояд иттилооти зеринро дар бар гиранд:

 − Муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) 
сервери Rocket.Chat ва @номи корбари 
аккаунти Rocket.Chat-ро дохил кунед;

 − Ҷузъиёт дар бораи он пешниҳод карда 
шавад, ки кадом иттилооти мушаххас 
(масалан, паёмҳо, файлҳо, иттилооти 
аккаунт) дархост карда мешавад ва 
робитаи он бо тафтишот чӣ гуна аст;

 − Нишонии почтаи электронии расмӣ дохил 
карда шавад (масалан, name@agency.gov), 
то ки Rocket.Chat тавонад тамос гирад;

 − Дар бланки расмии мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
пешниҳод карда шавад.

• Rocket.Chat метавонад додаҳои шахсии 
зерини корбарро ифшо созад:

 − Нишонии почтаи электронӣ;
 − Ному насаб;
 − Файлҳои cookie ва додаҳо дар бораи 

истифодабарӣ.

• Агар тартиби дигаре мувофиқа карда нашуда 
бошад, дар ҳоли ҳозир Rocket.Chat сабтҳои 
ҷавобиро дар формати электронӣ пешниҳод 
мекунад (яъне файлҳои матнӣ, ки бо ҳар гуна 
нармафзори (програмное обеспечение) 
коркарди матн ба монанди Word ё TextEdit боз 
мешаванд).

• Сабтҳое, ки Rocket.Chat истеҳсол мекунанд, 
худ гувоҳидиҳанда мебошанд. Илова бар ин, 
сабтҳо ба таври электронӣ имзо карда 
мешаванд, то ки тамомияти онҳо ҳангоми 
истеҳсол таъмин карда шавад. Агар ҳар гуна 
изҳори дигар лозим бошад, ин бояд нишон 
дода шавад.

• Rocket.Chat метавонад ҷуброни хароҷоти 
вобаста ба иттилоотеро талаб намояд, ки дар 
чорчӯби раванди судӣ ва мутобиқи қонун 
истеҳсол карда шудааст.

  Аз варақаи дархости мустақим дар Замимаи 
IV истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@rocket.cha

SHOPIFY INC.
 Shopify – ширкати технологие мебошад, ки дафтари марказии он дар Оттава, Канада ҷойгир аст. Он 
платформаи тиҷоратиро пешниҳод мекунад, ки барои кумак ба соҳибкорон дар саросари ҷаҳон дар 
оғоз ва густариш додани бизнес ва ҳамчунин оғоз кардани фурӯш ба истеъмолкунандагон дар тӯли 
чанд дақиқа пешбинӣ шудааст. Дар ин замина, қонунгузории Канада татбиқ карда мешавад.

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС

• Барои дарёфти огоҳиномаҳо дар бораи 
фаъолияти эҳтимолии қаллобӣ ё ғайриқонунӣ, 
лутфан дархост ва ҳамаи итилооти дахлдорро 
ба почтаи электронии gov-inquiries@shopify.
com ирсол карда шавад.

• Барои дархостҳо оид ба ифшосозии иттилоот 
(масалан, даъватномаҳо ба суд, CID), лутфан 
дархостро ба почтаи электронии legal-
orders@shopify.com ирсол карда шавад.

mailto:legal@rocket.chat
mailto:legal@rocket.chat
mailto:gov-inquiries@shopify.com
mailto:gov-inquiries@shopify.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Shopify Inc. 153/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.shopify.com/legal/gvtaccesspolicy

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот
• Shopify дархостҳои таъҷилиро дар ҳар ҳолати 

мушаххас арзёбӣ мекунад, вале дар маҷмӯъ 
ҳолатҳои фавқулоддаро ҳамчун ҳолате 
баррасӣ менамояд, ки хатари ногузири марг ё 
ҷароҳати вазнини ҷисмониро дар бар 
мегиранд.

• Барои ҳамаи дархостҳои таъҷилӣ, ба ғайр аз 
ҳамаи иттилооте, ки барои дархост оид ба 
ифшосозии ғайритаъҷилӣ талаб карда 
мешавад, дар мукотибаи аввал иттилооти 
зерин низ бояд пешниҳод карда шавад:

 − Хусусияти ҳолати фавқулодда (масалан, 
хатари марги ногузир ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ, таҳдид ба амнияти давлатӣ);

 − Иттилоот дар бораи он ки чаро ифшосозӣ 
дар муҳлати муайян талаб карда мешавад;

 − Шарҳ додани он ки чӣ гуна иттилоот дар 
пешгирии ҳолати фавқулодда кумак хоҳад 
кард.

• Таҷрибаи Shopify пеш аз ифшосозии иттилоот 
огоҳ намудани тоҷирон ё шарикони зарардида 
мебошад. Агар огоҳ карда нашавад, ки манъи 
қонунии огоҳсозӣ вуҷуд дорад, Shopify 
тартиботи муқаррарии худро риоя мекунад. 
Лутфан ҳар гуна иттилооти дахлдорро дар 
бораи ифшосозӣ дар мукотибаи аввал дохил 
кунед.

Тамос
Ҳамаи дархостҳо барои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда бояд ба lawenforcement@shopify.com 
бо ибораи «Дархости таъҷилии ҳукумат» дар 
сатри мавзӯъ ирсол карда шаванд.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Shopify маъмулан додаҳои мағозаи 

савдогаронро дар тӯли тамоми умри мағоза 
нигоҳ медорад ва барои нигоҳ доштани ин 
додаҳо ҳангоми фаъол будани мағозаи 
савдогар фармони нигаҳдорӣ талаб карда 

намешавад. Иттилооти шахсӣ дар тӯли 90 рӯз 
пас аз ғайрифаъол шудани мағоза пок карда 
мешавад ва пас аз он иттилооти мушаххас 
дигар барқарор карда намешавад.

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд рӯйхати 
алоҳидаи додаҳоро барои нигоҳ доштани 
мағозаи мушаххас муайян кунанд. Shopify 
наметавонад тамоми додаҳои мағозаро дар 
бойгонӣ қарор диҳад ё барқарор намояд, ки 
мағоза барои меҳмонон дар санаи муайян чӣ 
гуна буд.

Тамос
Дархост барои додаҳои нигоҳдорӣ бояд ирсол 
шавад ба: legal-orders@shopify.com.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Shopify иттилооти ғайриҷамъиятиро ифшо 
намекунад, агар барои чун амал дархости қонунӣ 
мавҷуд набошад. Дар роҳнамои худ барои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, Shopify рӯйхати 
муфассали он чизҳоеро дарҷ кардааст, ки ҳукумат 
ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд барои гирифтани 
иттилоот пешниҳод намоянд.

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилоот дар бораи мағоза: иттилооти махфӣ 
дар бораи мағозаи мушаххас, ба монанди 
даромади мағоза, кишварҳое, ки мағоза ба 
онҳо мол фурӯхтааст, ҳисобнома-фактураҳо 
барои хидматрасониҳои Shopify, методи 
пардохти хидматрасониҳои Shopify, 
суратҳисобҳои бонкии пайвастшуда, 
рӯйхатҳои маҳсулот, муомилоти 
(транзаксияҳои) мағоза (бидуни иттилоот дар 
бораи муштарӣ), пардохтҳо (ҳангоми истифода 
аз Shopify Payments), ҳуҷҷатҳои андоз, 
шартномаҳои байни мағоза ва Shopify ва 
барномаҳои заминавие (приложение), ки дар 
мағоза насб карда шудаанд.

• Иттилоот дар бораи савдогар ё шарик: 
иттилоот дар бораи шахсияти савдогар ё 
шарики мушаххас ҳамчун шахсият, ба 
монанди ном, нишонии номбаршуда, шумораи 

https://www.shopify.com/legal/gvtaccesspolicy
mailto:lawenforcement@shopify.com
mailto:legal-orders@shopify.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Signal154/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

телефон, нишонии почтаи электронӣ, 
IP-адресҳо ва ҳар корманде, ки дар аккаунти 
онҳо ҳастанд.

Эзоҳи муҳим
Shopify ҷараёни маблағҳоро ба савдогар назорат 
намекунад – ин ба таври мустақил аз ҷониби 
протсессори пардохти тарафи сеюм, ки аз ҷониби 
савдогар истифода мешавад, анҷом дода мешавад 
(ҳатто агар савдогар Shopify Payments истифода 
мебарад). Shopify наметавонад қарзи дебиториро таҳия 
намояд ё гарав ё пардохт ситонад, ҳатто барои пуле, ки 
тавассути Shopify Payments ба даст омадааст.

• Иттилоот дар бораи барномаи заминавӣ 
(приложение): иттилоот дар бораи корбарони 
барномаҳои заминави ва хидматрасониҳои 
Shopify, ки ба истеъмолкунанда нигаронида 
шудаанд, ба монанди Shop ё Shop Pay. Барои 
ин хидматрасониҳо, Shopify дар бораи он 

иттилоот дорад, ки чӣ гуна шахс аз ин 
хидматрасонӣ истифода мебарад, иттилоот 
дар бораи бақайдгирии аккаунти онҳо ва 
барои Shop Pay, иттилооти захирашуда дар 
бораи пардохт. Барои ба даст овардани ин 
иттилоот, дар дархост бояд ин 
хидматрасониҳо ба таври мушаххас муайян 
карда шаванд.

• Иттилооти дигар: иттилооте, ки бо 
хидматрасониҳои мушаххаси Shopify робита 
доранд (ба монанди Shopify Capital, Shopify 
Exchange, Kit, Oberlo ва 6 River Systems) ё 
вебсайти корпоративии мо. Барои ба даст 
овардани ин иттилоот, дар дархост бояд ин 
хидматрасониҳои иловагӣ ба таври мушаххас 
муайян карда шаванд.

SIGNAL
 Signal – барнома барои коммуникатсияи рамзгузоришуда мебошад, ки ҷиҳати ирсол намудани 
паёмҳои инфиродӣ, ёддоштҳои овозӣ, файлҳо, тасвирҳо, видеоҳо аз Интернет истифода мебарад ва 
метавонад зангҳои инфиродӣ ва зангҳои видеоиро анҷом диҳад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Signal Messenger, LLC
650 Castro Street, Suite 120-223
Mountain View, CA 94041
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Тартиби махсусе вуҷуд надорад.

• Танҳо иттилооте, ки Сигнал метавонад 
истеҳсол кунад, мумкин аст сана ва замоне 
бошад, ки корбаро дар Сигнал ба қайд 
гирифта шудааст ва санаи охири пайваст 
шудани корбар ба сервиси Сигнал.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Нишонии махсус барои тамоси мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дода нашудааст.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Нишонии махсус барои тамоси мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дода нашудааст.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Skype 155/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

SKYPE
 Skype (ба Microsoft тааллуқ дорад) дар таъмини видео чат, зангҳои садоӣ байни компютерҳо, 
таблетҳо, дастгоҳҳои мобилӣ, Xbox One console ва соатҳои ҳушманд аз тариқи Интернет ва телефонҳои 
маъмулӣ тахассус дорад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Skype барои мақомот роҳнамо надорад, ки барои 
умум дастрас бошад, вале он мумкин аст аз 
тариқи почтаи электронӣ дархост шавад: 
msnwwcc@microsoft.com

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони муқими ИА (ба иловаи 
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Британияи 
Кабир ва Швейтсария):
Microsoft Ireland Operations Limited (“MIOL”)
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521
Republic of Ireland

Барои корбарони сокин дар ИМА:
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Дар ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА, ки дар он таҳдиди 

ногузир ба ҳаёт вуҷуд дорад, ки бо нишон 
додани «Дархости таъҷилӣ ба Skype» дар 
сатри мавзӯъи почтаи электронӣ. Microsoft 
дархостро барои коркард ба Skype дар 
Люксембург ирсол мекунад.

• Дархостҳо бояд ба забонҳои англисӣ, 
фаронсавӣ ё олмонӣ пешниҳод карда шаванд 
ё ҳамчунин тарҷумаро ба яке аз ин забонҳо 
дар бар гиранд.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: LEALERT@microsoft.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Сиёсати махсус барои нигоҳдорӣ мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: globalcc@microsoft.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
• Ҷузъиёти бақайдгирӣ (иттилооти дарёфтшуда 

ҳангоми бақайдгирии аккаунт)

• Нишонии пардохт (платежный адрес) 
(нишонии пардохт, ки аз ҷониби корбар 
пешниҳод карда шудааст).

• Методи пардохт/додаҳо дар бораи воситаи 
пардохт.

• Журналҳои IP (IP-адресҳо, ки ҳангоми 
воридшавии корбар ба хидматрасонии Skype 
сабт шудаанд).

• Таърихи хидматрасонии рақами Skype 
(рӯйхати рақам(ҳо)и Skype, ки корбар ба онҳо 
обуна шудааст).

• Skype Out Records (ҷузъиёти сабтҳои 
таърихии зангҳо барои зангҳое, ки дар 
Шабакаи телефонии истифодаи умумӣ (PSTN) 
ҷойгир карда мешаванд).

• Сабти рақами Skype (ҷузъиёти сабтҳои 
таърихии зангҳо барои зангҳое, ки аз 
Шабакаи телефонии истифодаи умумӣ (PSTN) 
қабул карда шудаанд.

Расмиёт
• Барои таъмини ҷавоби мувофиқ ба дархости 

мустақим, бояд намудҳои сабтҳо, ки дар боло 
тавсиф карда шудаанд, барои тафтишот 
дархост карда шаванд.

mailto:msnwwcc@microsoft.com
mailto:LEALERT@microsoft.com
mailto:globalcc@microsoft.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Snapchat156/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Агар дархости мустақим сабтҳои 
дархостшавандаро ба таври муносиб тавсиф 
накунад, он ба таври маҳдуд маънидод карда 
мешавад ва Skype сабтҳои муштариро ифшо 
намесозад, зеро ҷониби дархосткунанда 
барои ба даст овардани он иҷозат надорад.

• Фармони ҳуқуқии дохилии кишвари 
дархосткунанда бояд ба ифшосозӣ иҷозат 
диҳад ва он замима карда шавад.

• Skype наметавонад дархостҳои ғайрирасмӣ, 
дархостҳои шифоҳӣ ё дархостҳои хаттиро 
иҷро кунад, ҳатто агар онҳо дар бланки 
расмии идора ҷойгир карда шаванд. Ҳамаи 
дархостҳо барои сабтҳои Skype бояд дар 
шакли фармони қонунии боэътибор пешниҳод 
карда шаванд.

• Танҳо Skype LERM метавонад сабтҳоро бар 
асоси яке аз намудҳои идентификатори зерин 
истеҳсол кунад (ҳадди аксар 25 
идентификатор барои як дархост):

 − Номи корбари Skype/ID;

 − Рақами Skype бо диапазони мушаххаси 
сана;

 − Рақами чидашудаи Шабакаи телефонии 
истифодаи умумӣ (PSTN), ки бо сана, вақти 
мушаххас ва давомдории занг ҳамроҳӣ 
карда мешавад;

 − Корти бонкии 16-рақамӣ;

 − Рақами фармоиши Skype.

• Агар таҳдиди бехатарӣ вуҷуд дошта бошад, 
онро дар сатри мавзӯъи почтаи электронӣ 
нишон диҳед, то LERM тавонад 
афзалиятбандӣ намояд.

• Дар дархост бояд «хусусияти ҷиноят»-и 
мавриди тафтишот мушаххас карда шавад.

• Нишонии почтаи электронии ҳукуматӣ, 
шумораи телефон, рақами факс ва нишонии 
почтаро дохил кунед.

• Рамзи байналмилалии кишварро бо ҳар гуна 
рақами Skype ё рақами чидашудаи PSTN-ро 
дохил кунед.

  Аз варақаи дархости мустақим дар Замимаи 
IV.

Тамос
Почтаи электронӣ: globalcc@microsoft.com

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Додаҳои дар боло тавсифшуда, агар ба таври 
ихтиёрӣ ба даст оварда нашаванд.

• Таърихи харид (сабтҳои муомилот).

• Сабтҳои SMS (сабтҳои муфассали таърихии 
SMS).

• Сабтҳои мактубҳои электронӣ (сабти таърихи 
тағйир додани почтаи электронӣ).

• Нишонии тамоси корбари Skype /Рӯйхати 
Buddy-абонент.

• Муҳтавои чат/расонаи (медиаи) корбари 
Skype (номи корбар).

Important note
•  Системаи Skype тавре тарҳрезӣ карда шудааст, ки 

почтаи овозӣ дар марказ захира карда намешавад.
•  Зангҳо, паёмҳои фаврӣ ва дигар фаъолиятҳои байни 

корбарони Skype сабтҳои пардохтро эҷод 
намекунанд.

•  Сана ва вақти ҳамаи сабтҳо ба таври инфиродӣ 
нишон дода мешаванд. Лутфан ба эзоҳот дар саҳифа 
барои минтақаҳои вақт муроҷиат намоед.

SNAPCHAT
 Snapchat барномаи замимавии тасвиргузорӣ ва чандрасонаӣ (мултимедиа) мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.snapchat.com/lawenforcement

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Custodian of Records

Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
United States of America

mailto:globalcc@microsoft.com
https://www.snapchat.com/lawenforcement
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Snapchat 157/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Snapchat ба таври ихтиёрӣ иттилоотро ифшо 

хоҳад кард, вақте ки онҳо боварӣ доранд, ки 
ҳолати фавқулоддаи таҳдиди марги ногузир ё 
ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ вуҷуд дорад ва он 
ифшосозии фаврии ин иттилоотро талаб 
мекунад.

• Аз варақаи ифшосозии таъҷилӣ дар 
дастурамали Snapchat оид ба ҳифзи ҳуқуқ 
истифода баред.

Тамос
• Дар тӯли соатҳои кории ғайриистироҳатӣ (аз 

рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа, аз соати 9:00 то 
соати 17:00, вақти Уқёнуси Ором), кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд фавран 
сабти корбаронро бо ирсол намудани варақаи 
пуркардашудаи дархост барои ифшосозии 
таъҷилӣ тавассути почтаи электронии 
lawenforcement@snapchat.com ё телефони 
310-684-3062 дархост намоянд.

• Дар тӯли соатҳои ғайрикорӣ, кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд ба рақами 
310-684-3062 занг зананд.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• SnapChat журналҳоро дар тӯли 31 рӯзи 

охирини Snaps-ҳои ирсолшуда ва қабулшуда, 
дар тӯли 24 соат – ҳикояҳои нашршуда ва 
барои ҳамаи чатҳои бознашуда ё чатҳҳое, ки 
ирсолкунанда ё қабулкунанда захира 
кардааст, ҳифз мекунад. Муҳтаво пас аз 
дидани он аз ҷониби ҳамаи қабулкунандагон 
ё 30 рӯз пас аз фиристодани он дар шакли 
бознашуда пок карда мешавад.

• Ҳангоми гирифтани дархости имзошуда ва 
санагузоришуда барои нигоҳдорӣ дар бланки 
шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ, кӯшиш мекунад, ки 
иттилооти дастраси аккаунти вобаста ба ҳар 
корбар(ҳо)и Snapchat-и ба таври дуруст 
муайяншударо дар файли офлайн то 90 рӯз 
нигоҳ дорад ва метавонад бо дархости расмӣ 
барои дароз намудани муҳлат, нигоҳдориро 
барои 90 рӯзи дигар тамдид намояд.

• SnapChat дархостҳо барои нигоҳдорӣ ё 
дархостҳои сершумор барои тамдид намудани 

муҳлатро бештар аз як давраи иловагии 
90-рӯза иҷро нахоҳад кард.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@snapchat.
com

Эзоҳи муҳим
Snapchat танҳо логҳои 31 рӯзи пешини Snaps-ро нигоҳ 
медорад.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
• Snapchat метавонад ҳуҷҷатҳоро таҳия кунад, 

агар кишвари дархостшаванда барои 
истеҳсоли иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ё 
додаҳои трафик фармони ҳуқуқии дохили 
бадастовардашударо пешниҳод намояд.

• Snapchat журналҳои паёмҳои қаблии 
ирсолшуда ва қабулшударо нигоҳ медорад. 
Журналҳо дорои метадодаҳо дар бораи 
паёмҳо мебошанд, вале на муҳтаво.

• Забони намунавӣ барои иттилооти асосии 
муштарӣ:

 − «Иттилооти асосии муштарӣ барои 
аккаунти Snapchat, ки бо номи корбар 
алоқаманд аст ______________ иборат аз 
нишонии почтаи электронӣ, шумораи 
телефон, сана ва вақти эҷод кардани 
аккаунт ва IP-адрес барои воридшавӣ/
хориҷшавӣ аз аккаунт».

• Забони намунавӣ барои журналҳои Snaps-и 
қаблӣ:

 − «Журналҳо, аз ҷумла ирсолкунанда, 
қабулкунанда, сана ва вақт дар бораи 
Snaps-и қаблӣ, ки ба аккаунти Snapchat бо 
номи корбар фиристода шудааст аз аз он 
қабул карда шудааст ______________»

• Ифшосозии ихтиёрӣ бо Шаҳодатномаи аслӣ 
будан ҳамроҳӣ карда мешавад.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV.

mailto:lawenforcement@snapchat.com
mailto:lawenforcement@snapchat.com
mailto:lawenforcement@snapchat.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • SoundCloud158/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Расмиёт
Почтаи электронӣ lawenforcement@snapchat.com

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Додаҳои дар боло тавсифшуда, агар ба таври 
ихтиёрӣ номи корбари Snapchat ба даст 
оварда нашавад.

• Нишонии почтаи электронии вобаста ба 
аккаунт.

• Шумораи телефони вобаста ба аккаунт.
• Аккаунти Facebook, ки синхронизатсия карда 

шудааст.
• Журнали охирин 200 Snaps-и ирсолшуда ва 

қабулшуда.
• Санаи эҷод намудани аккаунти Snapchat.
• Ҳар гуна Snaps-и бознашуда.

SOUNDCLOUD
 SoundCloud – сервиси аудио-ҳостинг мебошад, ки ба корбарон иҷоза медиҳад, ки чизҳои садоиро 
аз тариқи веб созанд, гузоранд ва мубодила намоянд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://soundcloud.com/
law-enforcement-guidelines

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони хориҷ аз Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико:
SoundCloud Limited
Ба диққати: Trust & Safety Team
Rheinsberger Str. 76/77
10115 Berlin
Germany

Барои корбарони сокин дар Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико:
SoundCloud Inc.
Ба диққати: Business & Legal Affairs Team
71 5th Avenue, 5th Floor
New York, NY 10003
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Мутобиқи Сиёсати махфияти SoundCloud, 

онҳо метавонанд иттилооти корбаронро дар 
ҷавоб ба дархости боэътибор барои 
ифшосозии таъҷилӣ ифозо намоянд, вақте ки 
он ба тафтишоти вобаста ба мавридҳои зерин 
дахл дошта бошад:

 − Хатари ногузири марг ё зарари ҷиддӣ ба 
шахс;

 − SoundCloud дорои иттилоот барои 
пешгирии ҳолати фавқулодда бошад.

• Дархост барои ифшосозии таъҷилӣ бояд 
тавассути почтаи электронӣ бо навиштани 
«ДАРХОСТ БАРОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛӢ» 
дар сатри мавзӯъ ирсол карда шавад.

• Ин дархостҳо дар алоҳидагӣ баррасӣ карда 
мешаванд ва бояд ҳамаи иттилооти зеринро 
дар бар гиранд:

 − Ҳувияти шахси қарордошта дар хатари 
ногузир;

 − Хусусияти ҳолати фавқулодда;

 − Муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) 
профили SoundCloud барои аккаунт(ҳо)е, ки 
дорои иттилооти дахлдор ба ҳолати 
фавқулодда мебошанд;

 − Ҷузъиёти иттилооти мушаххаси дархостшуда 
ва чӣ гуна робита доштани он ба ҳолати 
фавқулодда;

 − Истинод(ҳо) (ссылка) ба ҳар гуна муҳтаво, ки 
метавонанд тафсилоти бештар ё 
контекстеро барои дастгирии дархост 
пешниҳод намояд.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Дархости ифшосозии таъҷилӣ бояд аз тариқи 
почтаи электронӣ зери унвони «Дархости 
ифшосозии таъҷилӣ» фиристода шавад.

Почтаи электронӣ: legal@soundcloud.com

mailto:lawenforcement@snapchat.com
https://soundcloud.com/law-enforcement-guidelines
https://soundcloud.com/law-enforcement-guidelines
mailto:legal@soundcloud.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • SoundCloud 159/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Сиёсати махсус барои нигоҳдорӣ мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@soundcloud.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 

бораи он иттилоот пешниҳод менамояд, ки чӣ 
гуна мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Олмон, 
Британияи Кабир ва ИМА метавонанд дархост 
пешниҳод кунанд.

• Ҳамаи дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
байналмилалӣ бояд аз каналҳои ҳамкории 
полис бо полис истифода баранд ё ДКҲД-ро 
интиқол диҳанд.

• Иттилооти бештари аккаунт дар SoundCloud 
ба таври умум дастрас аст ва ин маънои онро 
дорад, ки ҳама метавонанд онро бубинанд. 
Профили SoundCloud метавонад мавридҳои 
зеринро дар бар гирад: акси профил, номи 
тасвиршаванда, трекҳои боргузоришуда, 
рӯйхати сурудҳо (яъне маҷмӯи трекҳо, ки аз 
ҷониби корбар ташкил карда шудаанд) ва 
ғайра.

• Ғайр аз ин, корбар имкон дорад, ки дар зери 
тасвири профили худ «номи воқеӣ», макони 
ҷойгиршавӣ, URL ва тавсифи мухтасари 
аккаунти худро дар қисмати «био»-и худ 
дохил кунад. Аккаунти SoundCloud барои 
дидани иттилоот ё муҳтавои ба таври умумӣ 
нашршуда талаб карда намешавад.

• SoundCloud наметавонад ҳамеша дурустии 
онро кафолат диҳад ё агар он ба шахси воқеӣ 
дахл дошта бошад. Ба таври мисол, корбар 
метавонад профили қалбакӣ эҷод кунад ё 
иттилооти нодурустро пешниҳод намояд. 
SoundCloud истифодаи номҳои воқеӣ, тасдиқи 
почтаи электронӣ ё тасдиқи шахсиятро талаб 
намекунад.

• Иттилооте, ки ба ҳама дастрас намебошад ва 
ба корбарони бақайдгирифташуда дар 
платформаи SoundCloud робита дорад, 

метавонад масъалаҳои зеринро дар бар 
гирад, вале бо онҳо маҳдуд намешавад:

 − Нишониҳои почтаи электронии вобаста ба 
аккаунт;

 − IP-адрес дар вақти эҷоди аккунт;

 − IP-адреси дастрасии ахир ба SoundCloud;

 − Моҳ ва соли таваллуд.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилоот дар бораи аккаунт – вақте ки корбар 
ҳар гуна аккаунти SoundCloud-ро ба қайд 
мегирад, ӯ бояд нишонии почтаи электрониро 
пешниҳод кунанд (ба истиснои ҳолатҳое, ки 
корбар дар Facebook ё Google сабти ном 
мекунад ва барои мубодилаи он бо 
SoundCloud иҷоза намедиҳад), синну сол ва 
гузарвожаро интихоб намояд. Илова бар ин, 
агар корбар Обунаро (подписка) харад, вай 
ҳамчунин бояд номи аслии худ, нишонии 
пардохт ва иттилооти тасдиқи пардохтро 
пешниҳод кунад.

• Иттилооти профил – корбар метавонад бо 
салоҳдиди худ пешниҳод намудани иттилооти 
иловагиро барои профили оммавии худ дар 
SoundCloud интихоб намояд, масалан:

 − Номи воқеӣ;

 − Номи корбар (ки метавонад номи воқеӣ ё 
тахаллус бошад);

 − Шаҳр ва кишваре, ки вай дар он зиндагӣ 
мекунад;

 − Тасвири профил, тасвири сарлавҳаи 
профил ё аватар;

 − Иттилоот дар бораи он ки чӣ тавр корбар 
худро нисбат ба муҳтавои худ гурӯҳбандӣ 
мекунад;

 − Ҷузъиёти вебсайтҳои дигар ва профилҳои 
шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла пайвандҳо 
ба он саҳифаҳо;

 − Ҷинс, агар пешбинӣ шуда бошад;

 − Ҳар гуна иттилооти иловагӣ ба монанди 
профилҳои дигари шабакаҳои иҷтимоӣ. 
Иттилооти мазкур ба ҳама дастрас хоҳад 
буд ва мумкин аст аз ҷониби ҳар шахсе 

mailto:legal@soundcloud.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • SoundCloud160/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

дида шавад, ки ба вебсайт ё дигар 
хидматрасониҳо дастрасӣ дорад.

• Коммуникатсияҳо – вақте ки корбар бо почтаи 
электронӣ ё тавассути Платформа бо 
SoundCloud коммуникатсия мекунад ё аз 
Платформа барои коммуникатсия бо дигар 
корбарон истифода мебарад, SoundCloud 
иттилоотро дар бораи коммуникатсия ва ҳар 
гуна иттилооти аз ҷониби корбар 
пешниҳодшуро ҷамъоварӣ мекунад.

• Иттилооти нашршуда – ин додаҳои шахсиро 
ҳангоми боргузории Овозҳо ба Платформа ё 
ҳангоми шарҳ додани нашрҳо (постҳо) ё саҳм 
гузоштан дар муҳокимаҳои ҷомеа дар бар 
мегирад.

• Иттилооти муайяне вуҷуд дорад, ки 
SoundCloud дар натиҷаи истифода аз 
Платформа ё тавассути истифода аз cookie ва 
дигар хидматрасониҳои таҳлилии веб, тавре 
ки дар Сиёсат оид ба истифода аз файлҳои 
cookie тавсиф карда шудааст, ба таври 
автоматӣ ҷамъоварӣ мекунад. Ин иттилоот 
маъмулан мавридҳои зеринро дар бар 
мегирад:

 − Иттилоот дар бораи истифодабарӣ 
– SoundCloud иттилоотро дар бораи 
робитаҳои мутақобил бо Платформа, аз 
ҷумла саҳифаҳои боздидшуда ва 
пайвандҳои пахшкардашуда 
(кликкардашуда), ҷараёни интиқол, гӯш 
кардани офлайн, боргирӣ кардани трекҳо, 
боргузорӣ ё сабт кардани трекҳо, пайваст 
кардани аккаунти корбари Facebook ё 
Google, мубодилаи Овоз бо корбари дигар, 
пайгирӣ кардан ё накардани корбари 
дигар, нашр кардани шарҳ (комментария), 
ҷустуҷӯ кардан, вақт, басомад ва 
давомдории боздидҳо аз Платформа ва 
робитаи мутақобил бо паёмҳои почтаи 
электронӣ, масалан, ҳангоми пахш кардан 
равона кардани паёми электронӣ 
ҷамъоварӣ мекунад;

 − Додаҳои жулнал – SoundCloud иттилооти 
журналро ҳангоми истифодаи Платформа 
ба таври автоматӣ ҷамъоварӣ мекунад, 
ҳатто агар корбар барои аккаунт ба қайд 
гирифта нашуда бошад ё ба система ворид 
нашуда бошад. Ин иттилоот аз ҷумла 
мавридҳои зеринро дар бар мегирад: 
ҷузъиёт дар бораи истифодаи Платформа 
(аз ҷумла пайвандҳо ба сайтҳо ё 

хидматрасониҳои тарафҳои сеюм), 
IP-адрес, вақти дастрасӣ, намуди браузер 
ва системаи оператсионӣ, иттилоот дар 
бораи дастгоҳ, иттилоот дар бораи 
ҳодисаҳои вобаста ба дастгоҳ (масалан, 
кор накардан, намуди браузер) ва саҳифае, 
ки пеш аз истифодаи Платформа ё пас аз 
он боздид намудаанд;

 − Файлҳои cookie – SoundCloud аз файлҳои 
cookie ва дигар технологияҳои монанд ба 
монанди пикселҳо, захирасозии маҳаллӣ 
ва идентификаторҳои дастгоҳи мобилӣ 
истифода мебарад ва ҳамчунин метавонад 
ба шарикони тиҷоратии худ имкон диҳад, 
ки аз ин технологияҳои пайгирӣ дар 
Платформа истифода баранд ё дигаронро 
барои пайгирии рафтори корбар аз номи 
онҳо ҷалб намоянд. Барои ба даст 
овардани иттилооти бештар дар бораи 
истифодаи ин технологияҳо аз ҷониби 
Souncloud, ба Сиёсати SoundCloud оид ба 
истифодаи файлҳои cookie муроҷиат 
намоед;

 − Додаҳо дар бораи макони ҷойгиршавӣ 
– ҳангоми истифода аз функсияҳои 
муайяни Платформа, SoundCloud 
метавонад додаҳоро дар бораи макони 
умумии корбар (масалан, IP-адрес) 
ҷамъоварӣ кунад. SoundCloud ин додаҳоро 
барои пешниҳоди хидматрасониҳои 
вобаста ба макони ҷойгиршавӣ (ба 
монанди реклама ва муҳтавои инфиродӣ) 
истифода мебарад;

 − Иттилоот дар бораи дастгоҳ – SoundCloud 
иттилоотро дар бораи дастгоҳҳои 
истифодашаванда ҷамъоварӣ мекунад, аз 
ҷумла чӣ гуна робитаи мутақобил доштани 
корбар бо Платформа ва иттилоот дар бораи 
худи дастгоҳ, ба монанди модели сахтафзор, 
системаи оператсионӣ, IP-адресҳо, 
иттилоот дар бораи файлҳои cookie, 
танзимоти (настройка) дастгоҳ, дастгоҳи 
мобилӣ ва идентификаторҳои таблиғотӣ, 
барномаҳои заминавии (приложение) 
насбшуда, намуди браузер, забон, сатҳи 
батарея ва минтақаи вақт. Идентификатори 
рекламаи Apple барои iOS (IDFA) ва 
идентификатори рекламаи Google барои 
Android намунаҳои идентификаторҳои 
дастгоҳ мебошанд;

 − Маҷмӯаҳо барои таҳияи нармафзор – 
SoundCloud метавонад аз тарафҳои сеюм, аз 
ҷумла шарикони тиҷоратӣ ва 
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Surespot 161/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

таъминкунандагони хидматрасониҳои онҳо 
истифода барад, ки барои ҷамъоварии 
иттилоот ва маълумот дар бораи чӣ гуна 
робитаи мутақобил доштани дастгоҳҳои 
мобилӣ бо Платформа аз SDK-ҳои мобилӣ 
истифода мебаранд. SDK рамзи компютерӣ 
мебошад, ки таҳиягарони барномаи 
заминавӣ метавонанд ба барномаҳои худ 
барои нишон додан, ҷамъоварии додаҳо ва 
хидматрасониҳою функсияҳои вобаста ба он 
дохил намоянд. SoundCloud метавонад аз ин 
технология, масалан, барои таҳлили чӣ гуна 
робитаи мутақобил доштани корбар бо 
муҳтаво ва реклама (таблиғот), инчунин 
фаъол кардани таҳлил ё дигар функсияҳо 
тавассути дастгоҳҳои мобилӣ истифода 
барад;

 − Виҷети SoundCloud – вебсайтҳои дигар 
метавонанд виҷетҳои (унсури махсуси 
графикӣ) SoundCloud-ро ҳамгиро кунанд; 
вақте ки корбар аз вебсайте бо виҷети 
SoundCloud боздид мекунад, SoundCloud 
метавонад иттилооти муайян, аз ҷумла 
иттилоот дар бораи вебсайтҳои 
боздидшударо ба даст орад. SoundCloud 
ва виҷет метавонанд корбарро барои 
дарёфти китобхонаи муҳтавои корбар 
шиносанд ва дар баъзе ҳолатҳо виҷет 
мумкин аст барои нишон додани муҳтавои 
инфиродӣ истифода шавад. SoundCloud 
медонад, ки кай корбар бо виҷет робитаи 
мутақобил мекунад ва вебсайтҳои дорои 
виҷетҳо ҳамчунин метавонанд ин 
иттилоотро ба даст оранд.

• Иттилоот аз тарафҳои сеюм:

 − Воридшавии ягона – агар корбар тавассути 
барномаи замимаи тарафи сеюм ба 
монанди Facebook ё Google ба SoundCloud 
сабти ном кунад, корбар ба SoundCloud 
иҷозат медиҳад, ки иттилооти 
аутентификатсияи корбар ба монанди номи 

корбар, додаҳои дастрасии рамзгузоришуда 
ва дигар иттилооти дастрас дастрасро 
тавассути аккаунти барномаи заминавии 
тарафи сеюм, аз ҷумла иттилооти зеринро 
ҷамъоварӣ намояд;

 − Facebook – SoundCloud ба корбар иҷозат 
медиҳад, ки бо истифода аз аккаунти 
Facebook-и худ сабти ба қайд гирад ва ба 
система ворид шавад. Агар корбар бо 
истифода аз аккаунти Facebook ба қайд 
гирад, Facebook иҷозати мубодилаи 
иттилооти муайян аз аккаунти корбари 
Facebook бо SoundCloud-ро талаб мекунад. 
Ин идентификатори корбари Facebook, ном, 
насаб, нишонии почтаи электронӣ 
(ихтиёрӣ), ҷинс, маҳал, минтақаи вақт, рӯзи 
таваллуд ва тасвири профилро дар бар 
мегирад. Ин иттилоот аз ҷониби Facebook 
ҷамъоварӣ карда мешавад ва ба 
SoundCloud мутобиқи шартҳои Сиёсати 
Facebook оид ба махфият пешниҳод карда 
мешавад. Корбар метавонад иттилоотеро, 
ки SoundCloud аз Facebook ба даст меорад, 
бо истифода аз танзимоти махфият ва 
додаҳо дар аккаунти Facebook-и худ 
назорат намояд;

 − Google – корбар метавонад бо истифода аз 
аккаунти Google-и худ ба SoundCloud ба 
қайд гирад ва ворид шавад. Вақте ки 
корбар бо истифода аз аккаунти Google ба 
қайд мегирад, Google аз корбар иҷозат 
мепурсад, ки иттилооти муайянро аз 
аккаунти Google-и ӯ бо SoundCloud 
мубодила кунад. Ин нишонии почтаи 
электронии корбари Google, соли таваллуд 
(ихтиёрӣ), ҷинс (ихтиёрӣ) ва аватарро 
(ихтиёрӣ) дар бар мегирад. Ин иттилоот аз 
ҷониби Google ҷамъоварӣ карда шуда, ба 
SoundCloud мутобиқи шартҳои Сиёсати 
Google оид ба махфияти пешниҳод карда 
мешавад.

SURESPOT
 Surespot барномаи замимавии паёмнависии фаврӣ бо истифода аз рамзгузории нӯг ба нӯг аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.surespot.me/documents/surespot_law_
enforcement_guidelines.html

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Surespot, LLC
2995 55th Street #18034
Boulder, CO 80308
United States of America

https://www.surespot.me/documents/surespot_law_enforcement_guidelines.html
https://www.surespot.me/documents/surespot_law_enforcement_guidelines.html
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • TAM TAM162/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Surespot барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ роҳнамо 
дорад, вале сиёсатҳои махсуси барои ифшосозии 
таъҷилӣ надорад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@surespot.me

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@surespot.me

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Номи корбар.

• Робитаҳо бо дӯстон.

• Муносибатҳо зимни суҳбат.

• Паёмҳо ба миқдори MAX�MESSAGES�PER�
USER бо нишон додани вақти сервер, ба номи 
корбар, аз номи корбар ва муҳтавои 
рамзгузоришуда ё пайванд ба муҳтавои 
(тасвир ё файли) рамзгузоришуда.

• Додаҳои файли рамзгузоришудаи паём 
(тасвир ё дигар), аз ҷумла файлҳои фазои 
абрӣ.

• Паёмҳои умумии ба корбар ирсолшуда.

• Тасвирҳои умумӣ ба корбар ирсолшуда.

• Шумораи паёмҳои феълии корбар.

• Калидҳо ва версияҳои оммавии бақайдгирӣ 
(DSA).

• Калидҳо ва версияҳои оммавии рамзгузорӣ 
(DH).

• «Тасвирҳои дӯстон» ё аватарҳо ва тахаллусҳои 
рамзгузоришудаи дӯстон, ки ба номи корбари 
муайян таъйин карда шудаанд.

• Идентификатори Google GCM.

• Токени Apple APN.

• Агар функсияи ирсоли паёмҳои овозӣ харида 
шуда бошад, ҳар гуна токени харид аз Google 
ё Apple, ки ба номи корбар дар махзани 
иттилооти Surespot робита дорад.

• Журналҳои сервер.

TAM TAM
 Tam Tam – барномаи заминавӣ (приложение) барои мубодилаи паёмҳо мебошад, ки чатҳоро 
рамзгузорӣ намуда, онҳоро дар шабакаи тақсимшудаи серверҳо захира мекунад. Tam Tam протоколи 
худро барои интиқоли ҳар гуна додаҳои хусусӣ тарҳрезӣ кардааст ва ҳамзамон аз алгоритмҳои 
маъруфи муҳофизат истифода мебарад. Tam Tam ба ширкати интернетии Россия Mail.Ru Group тааллуқ 
дорад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Mail.Ru LLC
Leningradskiy Prospect
39, bldg. 79, 125167
Moscow
Russia

Тамос
Почтаи электронӣ барои гузориш додан дар 
бораи муҳтавои зиёновар: team@tamtam.chat

Почтаи электронӣ барои муроҷиат оид ба 
муҳтавои марбут ба террористҳо ба таври 
онлайн:  abuse@tamtam.chat

mailto:legal@surespot.me
mailto:legal@surespot.me
mailto:team@tamtam.chat
mailto:abuse@tamtam.chat
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Telegram 163/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДД

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

Тамос
Почтаи электронӣ: team@tamtam.chat

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

Тамос
Почтаи электронӣ: team@tamtam.chat

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

TELEGRAM
 Telegram – паёмнависи фаврӣ бар асоси фазои абрӣ ва сервиси VoIP мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚ

Маълум аст, ки ширкат дафтарҳои худро чанд 
маротиба дар байни доираҳои ҳуқуқии 
(юрисдиксияҳои) мухталиф кӯчонидааст: 
мутобиқи вебсайти платформа, дастаи 
таҳиягарони Telegram дар ҳоли ҳозир дар Дубай 
қарор дорад. Дар вақти нашр, Telegram шахси 
ҳуқуқиеро таъсис дод, ки ҳамчун нозири додаҳо 
барои коркарди додаҳои корбароне масъул аст, 
ки дар Минтақаи иқтисодии Аврупо қарор 
доранд,: Telegram UK Holdings Ltd (71-75 
Шелтон-стрит, Ковент-Гарден, Лондон, Англия, 
WC2H 9JQ).

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

Ниг. Сиёсати Telegram оид ба махфият ( (https://
telegram.org/privacy):

8.3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Агар Telegram қарори судро ба даст орад, ки 
гумонбар будани шахсро барои содир намудани 
амалҳои террористӣ тасдиқ мекунад, мо метавонем 
IP-адрес ва шумораи телефони шуморо ба мақомоти 
дахлдор ифшо намоем. То ба имрӯз, ин ҳаргиз рух 
надодааст. Вақте ки ин рух медиҳад, мо онро ба 
гузориши нимсола оид ба шаффофият ворид 
мекунем, ки дар сайти зерин нашр карда мешавад: 
https://t.me/transparency.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse@telegram.org

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: abuse@telegram.org

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

mailto:team@tamtam.chat
mailto:team@tamtam.chat
https://telegram.org/privacy
https://telegram.org/privacy
mailto:abuse@telegram.org
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • THREEMA164/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

TEXTNOW
 TextNow ба корбарони сервиси ройгон ва гирифтани зангҳо ва матнро аз тариқи вебсайти худ ё 
барномаи дахлдор пешниҳод мекунад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/
sections/200998719-Law-Enforcement-
Information

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

TextNow, Inc.
420 Wes Graham Way, 2nd Floor
Waterloo, ON N2L 0J6
Canada

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Ҳолати фавқулодда – масъалаи вобаста ба 

зарари ногузир ба кӯдак ё хавфи марг ва ё 
ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба ягон шахс 
мебошад.

• Ҳуҷҷати дархост барои ифшосозии таъҷилиро 
боргирӣ намоед.

• Дархостҳо барои иттилоот бояд аз рӯи тартиби 
мушаххас ва дақиқ бошанд ва танҳо 
дархостҳои мақомоти санҷидашудаи ҳифзи 
ҳуқуқро қабул хоҳанд кард.

• Дар ҳолати фавқулодда TextNow ҳангоми риоя 
намудани раванди дархост барои ифшосозии 
таъҷилӣ иттилооти зеринро пешниҳод 
мекунад:

 − Нишонии почтаи электронии вобаста ба 
аккаунти TextNow, агар аз ҷониби корбар 
ворид карда шуда бошад;

 − Ному насаб дар аккаунти TextNow, агар аз 
ҷониби корбар ворид карда шуда бошад;

 − Иттилоот дар бораи IP-адресс (агар мавҷуд 
бошад).

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@textnow.com 
зери унвони «Дархости ифшосозии таъҷилӣ».

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
TextNow барои 90 рӯз иттилоотро нигоҳ медорад 
ва боз қобили таҷдид аст (пеш аз хатми муҳлат).

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@textnow.com 
зери унвони «Дархости нигоҳдорӣ» ё Полиси 
салтанатии савораи Канада барои амн сохтани 
нигоҳдорӣ тавассути фиристодани номаи 
электронӣ ба почти зерин ёрӣ мерасонад: 
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca 

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

THREEMA
 Threema ин барномави замимавии паёмнависии рамзгузоришудаи нӯг ба нӯг мебошад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Threema GmbH
Churerstrasse 82
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

Намояндагии дар ИА барои ҳифзи додаҳо:

GeKaCe GmbH
Dept. T
Weilerweg 13
72411 Bodelshausen
Germany

https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
mailto:lawenforcement@textnow.com
mailto:lawenforcement@textnow.com
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • TikTok 165/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Ҳеҷ сиёсати мушаххас дар мавриди ҳолати 
фавқулодда вуҷуд надорад – мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ бояд бо мақомоти салоҳиятдори 
Швейтсария тамос гиранд (тавассути каналҳои 
ҳамкории полис бо полис) ё дархости боз 
кардани парванда дар Швейтсария.

Эзоҳи муҳим
Ниг. Иттилоот дар бораи таҳияи дархост барои 
ифшосозии таъҷилӣ дар Замимаи IX, ки он бояд ба 
қонунгузорӣ ва тартиботи Швейтсария мувофиқ бошад.

Тамос
Почтаи электронӣ: info@threema.ch

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Тартибот мавҷуд нест.

Эзоҳи муҳим
Ниг. Иттилоот дар бораи анҷом додани дархост дар 
Замимаи IX, ки бояд ба қонун ва тартиботи Швейтсария 
мувофиқ бошад.

Тамос
Почтаи электронӣ: info@threema.ch

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Маълумот вуҷуд надорад.

TIKTOK
 TikTok барномаи замимавии расонаи иҷтимоӣ ва видео бар асоси iOS ва Android барои сохтан ва 
мубодилаи шакли кӯтоҳи lip-sync, комедия ва видеоҳои моҳирона.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://www.tiktok.com/legal/
law-enforcement?lang=en-uk

Мақомоти расмии ҳифзи ҳуқуқ ва дорои 
салоҳияти асосӣ аз кишварҳои Камбоҷа, Ҳонконг, 
Индонезия, Лаос, Филиппин, Сингапур, Таиланд, 
Ҷопон, Корея, Тайван, Ветнам, Малайзия, Макао 
муроҷиат кунед ба https://www.tiktok.com/legal/
law-enforcement?lang=ru

Мақомоти расмии ҳифзи ҳуқуқ ва дорои 
салоҳияти асосӣ аз кишвари Руссия муроҷиат 
кунед ба https://www.tiktok.com/legal/
law-enforcement?lang=ru

Дар мавриди ҳамаи дигар мавридҳои юридикӣ 
истифода кунед аз: https://www.tiktok.com/legal/
law-enforcement?lang=en-uk

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон аз минтақаи иқтисодии Аврупо 
ва Швейтсария:
TikTok Technology Limited
10 Earlsfort Terrace 
Dublin, D02 T380 
Republic of Ireland

Барои корбарон аз Британияи Кабир:
TikTok Information Technologies UK Limited
6th Floor, One London Wall
London, EC2Y 5EB
United Kingdom

Барои корбарон ИМА:
TikTok Inc.
5800 Bristol Parkway, Suite 100
Culver City, CA 90230
United States of America

Барои корбарон аз ИМА, Британияи Кабир, 
минтақаи иқтисодии Аврупо ё 
Швейтсария:TikTok Pte. Limited
1 Raffles Quay
#19-11, South Tower
Singapore 048583

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• TikTok дархостҳои таъҷилиро дар алоҳидагӣ 

баррасӣ мекунад. Агар онҳо иттилооте 
дарёфт намояд ва онҳоро бовар кунонад, ки 
ҳолати фавқулодда бо зарари ногузир ба 
кӯдак ё хавфи марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ ба инсон вуҷуд дорад, онҳо 

mailto:info@threema.ch
mailto:info@threema.ch
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en-uk
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en-uk
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=ru
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=ru
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

метавонанд иттилооти заруриро барои 
пешгирии ин зарар мутобиқи қонуни 
амалкунанда иҷозат диҳанд.

• Ҳамаи иттилооти зеринро дохил кунед:

 − Муайян кардани шахсе, ки ба хатари марг 
ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ дучор 
шудааст ё кӯдаке, ки зери хавфи зарари 
ногузир қарор дорад;

 − Хусусияти ҳолати фавқулодда;
 − Иттилооти дахлдор дар бораи аккаунт 

барои корбар(ҳо), ки иттилооти онҳо барои 
пешгирии ҳолати фавқулодда зарур аст;

 − Иттилооти мушаххаси дархостшаванда ва 
чаро он иттилоот барои пешгирии ҳолати 
фавқулодда зарур мебошад;

 − Ҳамаи ҷузъиёти дигар ё контексти дастрас 
дар бораи вазъият.

• Ҳангоми пешниҳод намудани дархост барои ба 
даст овардани додаҳо дар бораи корбари 
мушаххас, кормандони мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
бояд қайд кунанд, ки оё огоҳсозии корбар ба 
тафтишоти гузаронидашаванда хатар эҷод 
мекунад. TikTok дархости мақоми ҳифзи 
ҳуқуқро дар бораи огоҳ накардани корбар дар 
чунин шароит иҷро хоҳад кард. Ғайр аз ин, 
агар дархост ба TikTok дар бораи вайронкунии 
давомдор ё пешакии шартҳои онҳо хабар 
диҳад, TikTok барои пешгирии сӯиистифодаи 
оянда чораҳо меандешад, аз ҷумла қатъ 
намудани аккаунт ва дигар амалҳое, ки 
метавонанд корбарро аз рафтори нодурусти 
онҳо огоҳ созанд. Агар боварии комил вуҷуд 
дошта бошад, ки анҷом додани чунин амалҳо 
ба ҷараёни тафтишоти ҷорӣ халал эҷод 
мекунад, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд аз 
TikTok дархост кунанд, ки анҷоми ин амалро ба 
таъхир гузорад ва TikTok ин дархостро баррасӣ 
хоҳад кард. Пешниҳод намудани дархости 
мазкур масъулияти корманди мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ мебошад, зеро сиёсати TikTok таъмин 
намудани риояи шартҳои он мебошад.

• TikTok ҳуқуқ дорад, ки ҷуброни хароҷоти 
вобаста ба ҷавоб додан ба дархостҳои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро талаб намояд.

Ҳамаи дархостҳои таъҷилӣ бояд дар бланки расмӣ 
навишта шуда, аз ҷониби корманди мақоми 
ваколатдори ҳифзи ҳуқуқ имзо карда шаванд. Агар 
дархост тавассути почтаи электронӣ ирсол карда 
шаванд, аз домени расмии почтаи электронии 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ бо истифода аз варақаи 

TikTok оид ба дархост барои ифшосозии таъҷилӣ 
истифода намоед: https://www.tiktok.com/legal/
report/EDR

Тамос
Почтаи электронӣ: lert@tiktok.com таҳти унвони 
«Дархости ифшосозии таъҷилӣ».

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• TikTok дархостҳои расмиро дар бораи нигоҳ 

доштани иттилооти корбар дар тӯли 90 рӯз 
иҷро хоҳад кард.

• TikTok пас аз гирифтани дархости расмӣ дар 
бораи тамдиди муҳлати нигоҳдорӣ иттилоотро 
дар тӯли 90 рӯзи иловагӣ нигоҳ медорад, вале 
наметавонад дархостҳои сершуморро барои 
тамдиди муҳлати нигоҳдорӣ бештар аз як 
90-рӯзи иловагӣ иҷро намояд.

• Агар TikTok то ба охир расидани муҳлати 
нигаҳдорӣ раванди расмии ҳуқуқиро дарёфт 
накунад, иттилооти нигоҳдошташуда мумкин 
аст пас аз ба охир расидани муҳлати 
нигоҳдорӣ пок карда шавад.

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд дар бланки 
расмии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ирсол карда 
шуда, имзо карда шаванд ва итилоот дар 
бораи номи корбари мушаххасро дар бар 
гиранд, ки бояд нигоҳ дошта шавад.

• TikTok ҳуқуқ дорад, ки ҷуброни хароҷоти 
вобаста ба ҷавоб додан ба дархостҳо барои 
нигоҳдориро талаб намояд.

• Ниг. ба боло барои огоҳсозии дубора оид ба 
дархостҳо ҷиҳати ифшосозии таъҷилӣ.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: lert@tiktok.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Роҳнамо ҷиҳати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои 
Камбоҷа, Ҳонконг, Индонезия, Лаос, Филиппин, 
Сингапур, Тайланд, Ҷопон, Корея, Тайван, 
Ветнам, Малайзия, Макао (https://support.tiktok.

https://www.tiktok.com/legal/report/EDR
https://www.tiktok.com/legal/report/EDR
mailto:lert%40tiktok.com?subject=
mailto:lert%40tiktok.com?subject=
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Tinder 167/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

com/en/privacy-safety/law-enforcement-en) 
тасдиқ мекунад, ки иттилооти муштарӣ мумкин 
аст тавассути қарори суди дохилӣ ба даст оварда 
шавад. Ин иттилооти муштарӣ метавонад 
мавридҳои зеринро дар бар гирад:

 − Номи корбар (Username);
 − Ному насаб;
 − Почтаи электронӣ;
 − Шумораи телефон;
 − Модели таҷҳизот (дастгоҳ);
 − Санаи эҷод намудани аккаунт ва IP-адрес, 

ки ҳангоми эҷод намудани аккаунт 
истифода мешавад.

Лутфан ба ёд дошта бошед, ки на ҳамаи итилооти 
дар боло зикршуда барои эҷод кардани аккаунт 
талаб карда мешаванд.

Барои ба даст овардани намунаи варақаи дархост 
ба ин ҷо клик кунед. Агар мақоми ҳифзи ҳуқуқ аз 
ТикТок талаб кунанд, ки ба онҳо додаҳои шахсии 
корбарро бидуни дарёфти розигии корбар 
пешниҳод намояд, иҷозати хаттӣ бо имзои роҳбар 
ё директори ин мақоми ҳифзи ҳуқуқ ё шахси 
дараҷаи ба он баробар бояд пеш аз пешниҳоди 
чунин додаҳо ба TikTok пешниҳод карда шавад, ки 
додаҳои шахсӣ барои иҷрои уҳдадориҳои 
хидматии он корманд зарур мебошанд.

Тамос
Почтаи электронӣ: lert@tiktok.com

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилооти асосии муштарӣ (BSI), ки дохил 
метавонанд:

 − Номи корбар (Username);

 − Ному насаб;
 − Почтаи электронӣ;
 − Шумораи телефон;
 − Модели таҷҳизот (дастгоҳ).

• Санаи сохтани аккаунт ва IP-адрес, ки 
ҳангоми сохтани аккаунт истифода шудааст.

• Муҳтавои видео: Барномаи заминавии TikTok 
ба корбарон имкон медиҳад, ки видеоро 
(«Видеоҳо») эҷод ва боргузорӣ намоянд. Ин 
видеоҳо мумкин аст ба таври хусусӣ захира 
карда шаванд («Видеоҳои хусусӣ») ё дар 
барномаи заминавии TikTok ҷойгир карда 
шуда, барои корбарони бақайдгирифташуда 
дастрас карда шаванд («Видеоҳои оммавӣ»). 
Агар аккаунт ба таври хусусӣ танзим карда 
нашуда бошад ё корбар видеои оммавиро пок 
карда бошад, Видеоҳои оммавӣ тавассути 
барномаи заминавии TikTok барои ҳифзи 
ҳуқуқ дастрас мебошанд ва аз ин рӯ тавассути 
дархост барои додаҳо пешниҳод карда 
намешаванд.

• Робитаҳои мутақобили корбарон: барномаи 
заминавии TikTok ба корбарон имкон 
медиҳад, ки бо якдигар тавассути шарҳҳо ба 
видеоҳо, паёмҳои мустақим ва чатҳои зинда 
робитаи мутақобил дошта бошанд.

• Додаҳои журнал: TikTok журналҳоро нигоҳ 
медорад, ки метавонанд метадодаҳоро дар 
бораи воридшавӣ ва хориҷшавӣ аз аккаунт, 
муҳтавои корбар (масалан, санаҳои эҷод ва 
тағйир додани файлҳо) ва коммуникатсияҳо 
дар чорчӯби барномаи заминавӣ (масалан, 
ирсолшаванда/қабулшаванда ва нишон 
додани вақт) дар бар гирад. Журналҳо 
муҳтавои воқеии ҳар гуна файлҳои аз ҷониби 
корбар эҷодшуда ё коммуникатсияҳои дохили 
барномавиро дар бар намегиранд.

TINDER
 Барномаи замимавии шиносшавӣ аз тариқи онлайн.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарони ИА:
MTCH Technology Services Limited  
(«MTCH Technology»)
Charlemont Exchange
42 Charlemont Street
Dublin 2, D02 R593

Republic of Ireland

Барои корбарони хориҷ аз ИА:
Match Group, LLC 
8750 North Central Expressway, Suite 1400 
Dallas, TX 75231
United States of America

mailto:lert%40tiktok.com?subject=
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Tumblr168/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Тартибот мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legaldept@gotinder.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legaldept@gotinder.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Tinder метавонад ихтиёрӣ бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи аз кишварҳои узви ИА зимни қабули 
раванди муътабари ҳуқуқӣ барои додаҳои 
ғайримуҳтаво ҳамкорӣ намояд.

Тамос
Почтаи электронӣ: legaldept@gotinder.com

TUMBLR
 Tumblr шабакаи расонаӣ аст, ки ба корбарон имкон медиҳад, расонаи рақамиро бисозанд, 
гузоранд, мубодила ва пайгирӣ намоянд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/
articles/231925668-Law-Enforcement-Guidelines

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

c/o C T Corporation System
28 Liberty Street
New York, NY 10005
United States of America 

Барои саволҳо ё масъалаҳои ташвишовари 
махфӣ дар ИА:
Aut O’Mattic A8C Ireland Limited
Business Centre
No.1 Lower Mayor Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Republic of Ireland

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Аз Tumblr истифода кунед дар: www.tumblr.com/
abuse/edr

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Аз Tumblr истифода кунед дар: www.tumblr.com/
abuse/lpr

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Аз Tumblr истифода кунед дар: www.tumblr.com/
abuse/lpr

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Муҳтавоҳои захирашуда.

• Блог постҳо.

• Лайкҳо.

• Реблогҳо.

• Тамоми маълумоти профили корбар.

• Дарозии сервис.

• Нишониҳои бақайдгирифташудаи почтаи 
электронӣ.

• IP логинҳо.

mailto:legaldept@gotinder.com
mailto:legaldept@gotinder.com
mailto:legaldept@gotinder.com
https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/articles/231925668-Law-Enforcement-Guidelines
https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/articles/231925668-Law-Enforcement-Guidelines
https://www.tumblr.com/abuse/edr
https://www.tumblr.com/abuse/edr
https://www.tumblr.com/abuse/lpr
https://www.tumblr.com/abuse/lpr
https://www.tumblr.com/abuse/lpr
https://www.tumblr.com/abuse/lpr
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Twitter 169/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

TWITCH
 Twitch видео-сервиси панҷсамтӣ, ки ба Twitch Interactive – шуъбаи зертобеъи Амазон тааллуқ 
дорад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Twitch Interactive, Inc.
c/o Corporation Service Company
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N
Sacramento, CA 95833
United States of America

Барои саволҳо ё масъалаҳои ташвишовари 
махфӣ дар ИА:
Twitch UK Limited
1 New Oxford Street
London, WC1A 1BA
United Kingdom

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Сиёсати махсус барои ҳолати фавқулодда 

вуҷуд надорад.

• Лутфан ба ёд дошта бошед, ки додани 
иттилооти муфассал ва дақиқ дар дар аввал 
ба коркарди муассири дархост, ба монанди 
номи корбари Twitch мусоидат хоҳад кард 
(www.twitch.tv/username/Номи корбар 
(Username)).

• Намуна барои ҳолатҳои фавқулодда: https://
d1.awsstatic.com/certifications/amazon-
emergency-law-enforcement-information-
request-form.pdf

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@twitch.tv

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@twitch.tv

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV.

Расмиёт
Twitch дархостҳо барои пешниҳоди иттилоот ё 
ҳуҷҷатҳо ё хидматрасониҳоро тавассути почтаи 
электронӣ ё факс қабул намекунад ва ба чунин 
дархостҳо ҷавоб намедиҳад. Ҳамаи дархостҳо 
барои иттилоот ё ҳуҷҷатҳо бояд бо истифода аз 
сатҳи муносиби раванди ҳуқуқӣ сурат таҳия карда 
шуда, ба Twitch тавассути Ширкати хидматрасонии 
корпоративӣ (CSC), намояндаи 
бақайдгирифташудаи миллии Twitch пешниҳод 
карда шаванд. Идораи Ширкати хидматрасонии 
корпоративӣ дар ҳар доираи ҳуқуқӣ мумкин аст 
тавассути вебсайти Котиби давлатӣ пайдо карда 
шавад: 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, 
Sacramento, CA 95833, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико.

TWITTER
 Twitter – сервиси хабарии онлайн ва шабакасозии иҷтимоӣ мебошад, ки корбарон дар он паёмҳои 
худро бо номи «твитҳо» мегузоранд ва додугирифт мекунанд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/
twitter-law-enforcement-support 

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон аз минтақаи иқтисодии 
Аврупо:
Twitter International Company

https://www.twitch.tv/username
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
mailto:legal@twitch.tv
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07
Republic of Ireland

Барои корбарони хориҷ аз минтақаи 
иқтисодии Аврупо (ИМА ё дигар кишварҳои 
ҷаҳон:
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Twitter дархостҳо барои ифшосозии 

таъҷилиро ба таври алоҳида арзёбӣ мекунад.

• Агар Твиттер иттилоотеро дарёфт намояд ва 
онҳоро бовар кунонад, ки ҳолати фавқулоддаи 
ногузир бо хатари марг ё ҷароҳати вазнини 
ҷисмонӣ ба инсон вуҷуд дорад, Twitter 
метавонад иттилооти заруриро барои 
пешгирии ин зарар пешниҳод кунад, агар 
онро дошта бошад.

• Twitter дар маҷмӯъ танҳо иттилооти асосии 
муштариро (BSI) дар ҷавоб ба дархостҳо 
барои ифшосозии таъҷилӣ пешниҳод мекунад 
ва дархостҳо барои муҳтавои 
коммуникатсияҳо (масалан, Tweets, DMs, 
пахшҳои Periscope) бояд тавассути ДКҲД 
пешниҳод карда шаванд.

• Twitter корбаронро дар бораи дархостҳои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳолатҳои 
фавқулодда дар бораи таҳдиди ногузир ба 
ҳаёт, истисмори ҷинсии кӯдакон ё терроризм 
огоҳ намекунад.

• Дархост бояд мавридҳои зеринро дар бар 
гирад:

 − Нишонии расмии почтаи электронӣ 
(масалан, на аккаунти Yahoo, Google ва 
ғайра);

 − Номи корбари Twitter ё рақами мушаххаси 
дастраси умуми (UID) корбар ва/ё номи 
корбари аккаунти Periscope, ки додаҳои ӯ 
барои пешгирии ҳолати фавқулодда зарур 
мебошанд;

 − Муайянкунандаи яксони ҷои захираи (URL) 
мушаххаси муҳтавои мавриди баррасӣ;

 − Хусусияти ҳолати фавқулодда;
 − Навъи (типи) аккаунт, ки аз он додаҳо 

дархост карда мешаванд;
 − Шарҳу тавзеҳ додани он ки чаро ин 

иттилоот барои пешгирии ҳолатҳои 
фавқулодда зарур аст;

 − Иттилоот ё контексти иловагӣ дар бораи 
вазъят – ҳар гуна замимаҳое, ки ба Twitter 
ҷиҳати арзёбии ҳолати фавқулодда кумак 
мерасонанд.

Тамос
• Кормандони мақоми ҳифзи ҳуқуқ метавонанд 

дархостҳо барои ифшосозии таъҷилиро 
тавассути сайти дархостҳои ҳуқуқии Twitter 
пешниҳод намоянд: https://legalrequests.
twitter.com.

• Дар сурати дархостҳои ба вақт ҳассос ё 
таъҷилӣ, итилоотро тавассути сайти 
пешниҳодҳо ирсол кунед ва сипас тавассути 
https://help.twitter.com/forms/
lawenforcement тамос гиред.

• Ҳамчунин, имконияти рад кардани пешниҳоди 
муҳтаворо тавассути варақаи веб баррасӣ 
кунед: https://support.twitter.com/forms/
lawenforcement.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Тартибот
• Twitter дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 

дар бораи нигоҳ доштани сабтҳое қабул 
мекунад, ки далелҳои эҳтимолии вобаста ба 
мурофиаи судиро ташкил медиҳанд.

• Дархост бояд мавридҳои зеринро дар бар 
гирад:

 − Рақами истиноди дохилӣ, агар бошад;
 − Номи корбари Twitter ё рақами мушаххаси 

дастраси умуми корбар (UID) ва/ё номи 
корбари аккаунтҳои дахлдори Periscope;

 − Намудҳои иттилооте, ки бояд нигоҳ дошта 
шаванд;

 − Муҳлате, ки барои он иттилооти 
нигоҳдошташуда дархост карда мешавад.

• Twitter снепшоти муваққатии сабтҳои 
аккаунтҳои дахлдорро дар тӯли 90 рӯз то ба 
охир расидани раванди ҳуқуқӣ нигоҳ медорад.

• Агар барои ба даст овардани қарори суд ё 
раванди дигар вақти бештар лозим шавад, 
корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ бояд пеш аз ба 

https://legalrequests.twitter.com
https://legalrequests.twitter.com
https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Twitter 171/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

охир расидани 90 рӯз дархост барои тамдиди 
нигоҳдориро пешниҳод намояд. Ба афсар 
чанд рӯз пеш аз ба охир расидани муҳлат 
тавассути почтаи электронӣ паёме барои 
ёдоварӣ ирсол карда мешавад.

• Twitter метавонад дархостҳо бораи тамдиди 
нигаҳдориро қонеъ намояд, аммо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқро ташвиқ мекунад, ки сабтҳоро 
саривақт тавассути каналҳои мувофиқ ҷустуҷӯ 
намоянд, зеро Twitter кафолат намедиҳад, ки 
иттилооти дархостшуда дастрас хоҳад буд.

Тамос
Аз тариқи сайти ирсоли дархостҳои ҳуқуқӣ: 
https://legalrequests.twitter.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Далели электронӣ, ки мумкин аст ифшо сохта 
шавад
• Дар ҳолатҳои муайян, Twitter метавонад 

ифшосозии ихтиёриро дар ҳар ҳолат 
пешниҳод намояд, агар дар давлати 
дархосткунанда раванди ҳуқуқии дахлдор 
шурӯъ карда шуда бошад.

• Ҳангоми пешниҳод намудани дархостҳо 
тавассути сайт, дархост бояд ҳамаи 
мавридҳои зеринро дар бар гирад:

 − Номи мақоми ҳифзи ҳуқуқи 
дархосткунанда;

 − Ном ва унвони корманди мақоми ҳифзи 
ҳуқуқи дархосткунанда;

 − Ҳар гуна рақами истиноди мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ;

 − Қонунҳои маҳал, ки вайрон карда шудаанд 
(масалан, зӯроварӣ ё дигар ҷиноятҳои 
вазнин);

 − Аккаунтҳои корбар, ки мавриди баррасӣ 
қарор доранд (масалан, https://twitter.com/
twittersafety (@twittersafety) ва/ё аккаунти 
Periscope (номи корбари Periscope ва URL 
(масалан, @twittersafety ва https://
periscope.tv/twittersafety. Барои дарёфти 
UID-и Twitter ё идентификатори Periscope, 
ба Дастурамалҳои Twitter оид ба ҳифзи 
ҳуқуқ муроҷиат намоед: https://help.
twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law- 
enforcement-support 

• Твит(ҳо)и мавриди баррасӣ.

• Санаҳои дахлдори твитҳо.

• Тартиби дохилӣ ё раванди ҳуқуқӣ барои 
ифшосозии твитҳои дахлдор.

• Сиёсати Twitter огоҳ кардани корбарон дар 
бораи дархостҳо оид ба иттилооти аккаунти 
онҳо мебошад, ки он нусхаи дархостро дар 
бар мегирад, пеш аз ифшосозӣ ё баъд аз 
ифшосозӣ, агар он манъ карда шуда бошад.

• Агар огоҳсозии корбар манъ карда шуда 
бошад (дархост барои ифшо накардан), бояд 
асоси манъкуниро дар бар гирад – ин 
метавонад тафтишоти вобаста ба 
терроризмро дар бар гирад.

• Twitter талаб менамояд, ки дархостҳо ҷиҳати 
ифшо накардан муҳлати мушаххасро дар бар 
гиранд (масалан, 30 рӯз), ки дар тӯли он 
Twitter барои огоҳ кардани корбар манъ карда 
шудааст.

Расмиёт
Дархостҳо бояд аз тариқи сайти ирсоли 
дархостҳои ҳуқуқии Twitter фиристода шаванд: 
https://legalrequests.twitter.com

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Расмиёт
• Корбарони бақайдгирифташудаи Twitter 

метавонанд твитҳоеро боргирӣ намоянд, ки 
дар аккаунти Twitter-и ӯ нашр карда шудаанд.

• Дастурамалҳо дар бораи чӣ гуна дархост 
кардани иттилоот аз ҷониби корбар дастрас 
аст дар: https://help.twitter.com/en/
managing-your-account/
how-to-download-your-twitter-archive.

• Twitter дар ҳоли ҳозир ба корбарон методи 
худхидматрасониро барои ба даст овардани 
дигар иттилооти махфӣ (ғариоммавӣ) 
(масалан, журналҳои IP ё паёмҳои хусусӣ) дар 
бораи аккаунтҳои Twitter-и онҳо пешниҳод 
намекунад.

• Агар корбари Twitter иттилооти ғайриоммавии 
аккаунти худро талаб кунад, ӯ метавонад 
дархостро тавассути варақаи махфияти худ ба 
Twitter ирсол намояд (нусхаи онро дар инҷо 
бинед: https://support.twitter.com/forms/
privacy), ки пас аз он бо дастурамалҳои 
иловагӣ ҷавоб медиҳад.

https://legalrequests.twitter.com
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://legalrequests.twitter.com
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/forms/privacy
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Додаҳои дар боло тавсифшуда, агар онҳо 
ихтиёран ба даст оварда нашуда бошанд.

• Иттилооти аккаунт дар бораи ҳар аккаунти 
мушаххаси Twitter ва/ё Periscope, ки ҳангоми 
эҷод кардан пешниҳод шудааст, аз ҷумла, 
санаи эҷод кардан, иттилоот дар бораи 
IP-адрес ҳангоми эҷод кардани аккаунт, ҳар 
гуна номҳо, нишониҳо, соли таваллуд ва ҳар 
нишонии почтаи электронӣ, ки аз ҷониби 
дорандаи аккаунт истифода мешавад, 
шумораи телефон, ки бо аккаунти Twitter 
алоқаманд аст, агар аз ҷониби корбар акси 
профил, акси сарлавҳа, тасвири пасзамина 
(фон), тарҷумаи ҳол ва навсозии мақом 
(обновление статуса) пешниҳод карда шуда 
бошад.

• Барои аккаунтҳои Periscope – журналҳои IP-и 
Twitter ё Digits, ки бо аккаунти Periscope 
алоқаманд мебошанд.

• Ҳар гуна журнали иттилоот дар бораи ҳамаи 
аккаунтҳо, аз ҷумла сана, вақт ва муҳимтар аз 
ҳама IP-адресҳое, ки барои дастрасӣ ба 
аккаунтҳо дар ҳар маврид истифода шудаанд.

• Ҷузъиёти ҳар гуна твитҳо аз номи корбари дар 
боло зикршуда, ки ба номи корбар фиристода 
шудааст [номи корбар ва Муайянкунандаи 
яксони ҷои захираро (URL) ворид кунед], аз 
ҷумла ҳар гуна расмҳое, ки ба твитҳои 
зикршуда замима карда шудаанд.

• Ҳар гуна видеоҳои эҷодшуда ё мубодилашуда.

• Ҳар гуна аксҳои боргузоришуда, эҷодшуда ё 
мубодилашуда.

UBER
 Uber – ширкати технологӣ бо барномаи замимавии технологии хусусӣ/дорои патент (App) мебошад, 
ки таъминкунандагони (провайдерҳои) мустақили хидматрасониҳои нақлиётро бо дархостҳои 
мусофироне пайваст мекунад, ки хидматрасониҳои нақлиётиро дархост мекунанд. Ронандагон ба 
мусофирон тавассути як қатор пешниҳодҳо вобаста ба намуди воситаҳои нақлиёт ва/ё шумораи 
мусофирон хидматрасониҳои нақлиётӣ пешниҳод мекунанд. Барнома ҳамчунин ба интиқол ва 
расонидани маҳсулоти озуқаворӣ ва посилкаҳоро иҷозат медиҳад.

LAW ENFORCEMENT GUIDELINES 

Uber Guidelines for Law Enforcement Authorities 
– Outside the United States of America: www.uber.
com/legal/en/document/ 
?name=guidelines-for-law-enforcement& 
country=netherlands&lang=en-gb

Guidelines for United States of America Law 
Enforcement: www.uber.com/legal/en/
document/?name=guidelines-for-law-
enforcement&country=united-states&lang=en

Law Enforcement Portal User Guide:
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_
id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa# 
36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQc 
KXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI

Эзоҳи муҳим
Uber метавонад мусофирон ва ронандагонро дар бораи 
дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иттилоот пеш аз 
ифшосозии ҳар додаи шахсӣ хабардор созад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон аз минтақаи иқтисодии Аврупо:
Uber BV
Mr. Treublaan 7
Amsterdam, 1097 DP
The Netherlands

Барои корбарон дар ИМА ё дигар кишварҳои 
ҷаҳон:
Uber USA, LLC
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Дар сурати ба вуҷуд омадани ҳолати 

фавқулодда ё зарурати вобаста ба ҳимояи 

https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZ
pcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZ
pcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZ
pcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZ
pcsypBXXGI
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Uber 173/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

мусофир, ронанда-шарик ё шахси сеюмро, ки 
ба таври ҷисмонӣ осеб дидааст ё боздоштани 
фаъолияти ғайриқонунӣ, ки таҳдиди ногузири 
зарари ҷисмонӣ дорад ё дар ҳолатҳои 
тафтишоти фаврӣ, Uber додаҳои дахлдорро 
ифшо хоҳад кард.

• Uber ин дархостҳоро ба таври алоҳида баррасӣ 
мекунад ва метавонад додаҳоро пешниҳод 
намояд, агар боварӣ дошта бошад, ки ин кор 
метавонад мусофирон, ронанда-шарикон, 
шахсони дигар ва Uber-ро муҳофизат кунад ё 
ба таври дигар ба тафтишоти фаврӣ кумак 
расонад.

• Варақаи дархости фавриро пешниҳод кунед 
(ки мумкин аст тавассути LERT@uber.com 
дархост карда шавад) ё тавассути Портали 
ҳифзи ҳуқуқ дар https://lert.uber.com ешниҳод 
кунед, ки хусусияти ҳолати фавқулодда ё 
таъҷилӣ будани дархостро ба таври муфассал 
тавсиф мекунад, аз ҷумла ҷузъиёт дар бораи 
хусусияти эҳтимолии зарари ҷисмонӣ ё 
зарурат.

• Пас аз гузаштани ҳолати фавқулодда ё аз 
байн рафтани зарурат, Uber аз мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ талаб мекунад, ки раванди ҳуқуқии 
мувофиқро риоя кунанд.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Пас аз гирифтани дархости расмии хаттӣ, 

Uber барои нигоҳ доштани сабтҳо дар робита 
бо тафтишоти расмии ҷиноятӣ дар тӯли 90 рӯз 
кор хоҳад кард.

• Мақоми ҳифзи ҳуқуқ метавонанд дархости 
нигоҳдориро як маротиба ба муҳлати 90 рӯзи 
дигар тамдид кунанд.

• Uber маводи нигоҳдошташударо ҳифз 
намекунад, агар дархост барои тамдид ё 
раванди ҳуқуқиро дарёфт накунад.

Тамос
Почтаи электронӣ: LERT@uber.com ё аз тариқи 
портали мақоми ҳифзи ҳуқуқ дар https://lert.uber.
com.

Агар тавассути почтаи электронӣ бошад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Нидерландия:

 − Uber аз мақомоти Нидерландия, ки дорои 
ваколатҳои назоратӣ ва тафтишотӣ 
мебошанд, талаб мекунад, ки барои 
маҷбур кардани ифшосозии додаҳои 
(шахсии) шаҳрванди Нидерландия ордер, 
қарори суд ё дигар фармони қонунии 
ҳатмиро пешниҳод намоянд.

• Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи берун аз 
Нидерландия ё ИМА:

 − Lақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд 
мустақиман ба Uber B.V. барои ифшосозии 
ихтиёрии додаҳо дархост пешниҳод 
намоянд;

 − Дархости мустақим бояд;
 − Ба тафтиши ҷиноят робита дошта бошад, 

ки эҳтимолан дар давлати дархосткунанда 
рух додааст;

 − Ба амали ҷиноятии эҳтимолие робита 
дошта бошад, ки мутобиқи қонунҳои 
муқаррарии ҷиноятии Нидерландия ва 
ҳамчунин қонунҳои давлати 
дархосткунанда ҷиноят ҳисобида 
мешавад;

 − Ба ниёзҳои қонунии мақоми ҳифзи ҳуқуқ 
мутобиқ бошад;

 − Бо истифода аз раванди ҳуқуқии мувофиқ 
барои доираи ҳуқуқие (юрисдиксия) анҷом 
шуда бошад, ки дар он ҷинояти эҳтимолӣ 
рух додааст.

• Uber ҳуқуқ дорад, ки мувофиқи салоҳдиди худ 
пешниҳод намудани иттилооти дархостшударо 
рад намояд, ҳатто агар ҳар кадом аз шартҳои 
ҳадди ниҳоии дар боло овардашуда риоя 
карда шаванд ва пешниҳоди ДКҲД-ро талаб 
кунанд.

• Ҳолатҳое, ки дар доираи онҳо Uber аз иҷро 
кардани дархостҳои мустақимро рад мекунад:

 − Агар дархости мустақим бо қонунҳо ё 
стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон 
мухолиф бошад;

 − Барои мусоидат ба таъқиби судие 
пешниҳод шуда бошад, ки хусусияти сиёсӣ 
дорад ё ба нажод, мазҳаб, миллат, маъюбӣ, 
тамоюли ҷинсӣ, ҷинс, вазъи оилавӣ, 
ҳувият, синну сол робита дошта бошад;

mailto:LERT@uber.com
https://lert.uber.com
mailto:LERT@uber.com
https://lert.uber.com
https://lert.uber.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Viber174/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − Хусусиятҳои дигаре, ки мутобиқи 
қонунгузории Нидерландия ҳифз карда 
шудаанд.

• Шакли дархост:

 − Uber нусхаҳои электрониро тавассути 
LERT@uber.com ё Портали ҳифзи ҳуқуқ дар 
https://lert.uber.com қабул мекунад, аммо 
ҳамаи ҳуқуқҳо ва эътирозҳоро дар ихтиёр 
хоҳад дошт, ба монанди набудани доираи 
ҳуқуқӣ (юрисдиксия) ё хидматрасонии 
номуносиб. Мақоми ҳифзи ҳуқуқ бояд 
талаботҳои дахлдори махфият ва ҳифзи 
додаҳо, ба монанди мутаносиб будан ва 
имконияти ҳалли мушкилот дар сатҳи 
поёниро дар назар гиранд ва ҳадди ақал 
ба дархости худ мавридҳои зеринро дохил 
намояд;

 − Асосҳои возеҳ барои заминаи ҳуқуқии 
дархост;

 − Мушаххасоти муфассал оид ба иттилооти 
дархостшаванда ва чӣ гуна ин иттилооти 
мушаххас метавонад ба тафтишот муфид 
бошад. Uber наметавонад дархостҳои аз 
ҳад зиёд ё норавшанро коркард кунад, ки 
дар онҳо иттилооти мушаххас нишон дода 
нашудааст; ва

 − Номи мақоми содиркунанда, нишон/
рақами мушаххаси намоянда ё корманди 
масъул, нишонии почтаи электронӣ аз 
домени мақоми ҳифзи ҳуқуқ ва рақами 

тамоси мустақим бо намоянда ё корманди 
масъул.

ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ, КИ АЗ UBER 
ДАСТРАС МЕБОШАНД

Тавре ки дар изҳорот оид ба махфият ва 
шартҳои истифода тавсиф карда шудааст, Uber 
иттилоотро захира ва нигоҳ медорад. Ин 
иттилоотеро дар бар мегирад, ки дар расидҳои 
сафар вуҷуд доранд ва барои мусофирон ва 
ронандагони Uber дастрас мебошанд. Вақте ки 
мусофирон сабти ном мекунанд ва аз 
хидматрасониҳо истифода мебаранд, дар 
ҷараёни муқаррарии истифода аз 
хидматрасониҳо иттилооти муайян ба даст 
оварда шуда, нигоҳ дошта мешавад. Ин мумкин 
аст шумораи телефон, нишонии почтаи 
электронӣ, ном, санаи оғоз ва ба охир расидани 
аккаунт, IP-адреси бақайдгирӣ, мақом (статус), 
рейтинг, методи пардохт, коммуникатсияҳои 
хадамоти дастгирии муштариён ва аксро дар 
бар гирад. Вақте ки ронандагон барои 
истифодаи барномаи заминавӣ (приложение) 
сабти ном мекунанд, Uber метавонад иттилооти 
иловагӣ дошта бошад, аз ҷумла рақами мошин, 
иттилоот дар бораи воситаи нақлиёт, нишонӣ, 
корфармои ронанда (агар бошад), иттилоот дар 
бораи суғурта, созишномаҳо, коммуникатсияҳои 
муайян дар байни ронандагон ва мусофирон ва 
баъзе додаҳои GPS дар бораи макони 
ҷойгиршавӣ.

VIBER
 Viber – барнома барои ирсоли фаврии паёмҳо мебошад, ки ҳамчунин ба мубодилаи тасвирҳо, 
видеоҳо ва овозҳо тавассути IP имкон медиҳад. Viber аз ҷониби ширкати фаромиллии Ҷопон Rakuten 
идора карда мешавад ва дар ҳоли ҳозир дар Люксембург ҷойгир аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Маълумот вуҷуд надорад. – Сиёсати Viber оид ба 
махфият (таҷдиди охирин дар моҳи ноябри соли 
2019 сурат гирифтааст) пешбинӣ менамояд, ки 
Viber метавонад дар ҷавоб ба дархости 
тасдиқшудаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти 
ҳукуматӣ ё шахсони сеюми ваколатдор вобаста 
ба амалҳои террористӣ, тафтишоти ҷиноятӣ ё 
фаъолияти ғайриқонунӣ ё ҳар гуна фаъолияте, 
ки метавонад Viber ё ягон корбари дигари 
Viber-ро ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашад, додаҳоро 
ифшо намояд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Viber Media S.àr.l. 2
Rue des Fossé, L-1536 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Фиристодани варақа ба таври онлайн: https://
support.viber.com/customer/portal/emails/new

mailto:LERT@uber.com
https://lert.uber.com
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Vimeo 175/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Супоридани варақа аз тариқи онлайн: https://
support.viber.com/customer/portal/emails/new

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Viber метавонад ба дархостҳои мустақим ҷавоб 
диҳад ва қарори судро талаб кунад, ки аз ҷониби 
кишвари дархостшаванда содир шуда, тавассути 
саҳифаи бо Вайбер дастгиришаванда ирсол 
мешавад.

Супоридани варақа аз тариқи онлайн: https://
support.viber.com/customer/portal/emails/new

VIMEO
 Vimeo – платформаи онлайнист, ки ба корбарон имкон медиҳад видеоҳоро нигоҳдорӣ ва мубодила 
намоянд.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://vimeo.com/leo/guidelines

Эзоҳи муҳим
Vimeo метавонад ҷуброни хароҷотро дар ҷавоб ба 
дархостҳо барои пешниҳоди иттилоот мутобиқи қонун 
талаб намояд. Vimeo ҳамчунин ҳуқуқ дорад пардохтҳои 
иловагиро барои хароҷоти вобаста ба ҷавоб додан ба 
дархостҳои ғайримуқаррарӣ ё пурмасъулият талаб 
намояд. Барои масъалаҳои вобаста ба таҳдидҳои 
ногузир, Vimeo метавонад аз талаб намудани ин 
пардохтҳо даст кашад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Vimeo, Inc.
Ба диққати: Legal Dept,
555 West 18th Street
New York, NY 10011
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Агар хусусияти масъалаи асосӣ аз вақт вобаста 
бошад ё хавфи ногузири зарар ба шахсро дар бар 
гирад, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ҳолатҳои 
фавриро дар матни дархости худ тавсиф кунанд. 
Vimeo ҳуқуқ дорад, ки ин дархостҳоро дар 
алоҳидагӣ баррасӣ намояд.

Дар шакли дархост ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ Vimeo 
истифода баред: https://vimeo.com/leo/request

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@vimeo.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Vimeo сабти аккаунтҳоро то 90 рӯз па аз дарёфти 
дархости муътабари нигоҳдорӣ бар асоси 
варақаи дархости Vimeo вобаста ба мақомои 
ҳифзи ҳуқуқ нигоҳ медорад:  https://vimeo.com/
leo/request

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@vimeo.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Vimeo метавонад ба дархостҳои мустақим бо 
фармони суди кишвари дархосткунанда бо 
истифода аз варақаи Vimeo оид ба дархости 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷавоб диҳад: https://
vimeo.com/leo/request.

Vimeo ҳеҷ формати мушаххасро барои дархости 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ талаб намекунад, вале 
қарори суд бояд ҳадди ақал:

• Ном, унвон ва маълумоти тамоси корманди 
масъули мақоми ҳифзи ҳуқуқ, тавсифи 
мақоми содиркунандаи қарор ва нишонии 
почтаи электрониро барои тамоси мутақобил, 
ки аз домени мақоми ҳифзи ҳуқуқ дода 
шудааст, пешниҳод намояд.

• Корбари Vimeo ё видеоҳоеро муайян намояд, 
ки барои онҳо додаҳо ҷустуҷӯ карда 
мешавад, тавассути пешниҳоди URL, ки аз 
тариқи он мумкин аст додаҳо пайдо карда 
шаванд, (vimeo.com/user######## ё vimeo.
com/########) ё нишонии почтаи 

https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://vimeo.com/leo/guidelines
https://vimeo.com/leo/request
mailto:legal@vimeo.com
https://vimeo.com/leo/request
https://vimeo.com/leo/request
mailto:legal@vimeo.com
https://vimeo.com/leo/request
https://vimeo.com/leo/request
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • WeChat176/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

электронӣ, ки барои бақайдгирии аккаунт 
истифода шудааст.

• Ҷузъиёти кофиии иттилооти дархостшаванда 
ва чӣ гуна дахл доштани ин иттилоотро ба 
тафтишот мушаххас кунад.

Тартиби мушаххас барои мақомоти Олмон вуҷуд 
доранд:  https://vimeo.com/leo/guidelines/
impressum.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@vimeo.com

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Иттилоот дар бораи аккаунт, аз ҷумла рақами 
ID-и корбар, номи экран, нишонии почтаи 

электронии вобаста ба аккаунт, санаи 
бақайдгирии аккаунт, санаи ба охир расидани 
амали аккаунт (агар бошад).

• Журналҳои IP, аз ҷумла IP-адресҳое, ки аз он 
корбари мушаххас ба аккаунти Vimeo-и худ 
дастрасӣ пайдо кардааст ё видеои 
мушаххасеро богузорӣ намудааст, аз ҷумла бо 
нишон додани вақт ва сана.

• Иттилоот дар бораи пардохт барои харидҳо 
(агар анҷом дода шуда бошанд), аз ҷумла 
сана, вақт ва намуди маҳсул ва нишонии 
пешниҳоди пардохт. Агар корбари Vimeo 
барои гирифтани пардохт танзим шуда бошад, 
мо ҳамчунин метавонем нишонии почтаи 
электронии Paypal-и ӯро пешниҳод кунем.

• Муҳтавои видео.

WECHAT
 WeChat барномаи замимавии чандҳадафӣ, расонаи иҷтимоӣ ва пардохти мобилӣ мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.wechat.com/en/law_enforcement_data_
request.html

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Корбарони дохили минтақаи иқтисодии 
Аврупо ё Швейтсария:
Tencent International Services Europe BV
26th floor of Amstelplein 54
1096 BC Amsterdam
The Netherlands

Корбарон дар хориҷ аз ИА:
Tencent International Service Pte. Limited
10 Anson Road
#21-07 International Plaza
Singapore 079903

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Ба дархост ҷавоби фаврӣ дода мешавад, агар 

WeChat боварӣ дошта бошад, ки ҳолати 
фавқулоддаи ногузир бо хавфи марг, ҷароҳати 

вазнини ҷисмонӣ ба шахс ё ҳар гуна хавфи 
расонидани зарар ба кӯдак вуҷуд дошта 
бошад.

• Wechat дархостҳои таъҷилиро ба таври 
алоҳидагӣ мутобиқи қонунҳо ва муқаррароти 
амалкунанда арзёбӣ мекунад. Дар сурати 
муносиб будан ё зарурат, Wechat метавонад аз 
мақоми дархосткунанда талаб кунад, ки 
ҳуҷҷатҳои дахлдори ҳуқуқӣ ва/ё 
тасдиқкунандаи ваколати онҳо ва/ё асосҳои 
ҳуқуқӣ барои пешниҳод намудани дархостро 
бидуни хавф ё ба таъхир гузоштани ҷавоб 
додан ба дархостҳо пешниҳод намоянд.

• Варақи дархост барои ифшосозии таъҷилиро 
пур кунед, ки аз Роҳнамо барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дастрас мебошад.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@wechat.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Варақаи дархост барои нигоҳдориро пур кунед, 

ки аз Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
дастрас мебошад.

https://vimeo.com/leo/guidelines/impressum
https://vimeo.com/leo/guidelines/impressum
mailto:legal@vimeo.com
https://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html
https://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html
mailto:lawenforcement@wechat.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • WeChat 177/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Агар WeChat барои иттилооти нигоҳдоришуда 
то ба охир расидани муҳлати нигоҳдорӣ 
ДКҲД-ро дарёфт накунад, иттилооти 
нигоҳдошташуда мумкин аст пас аз ба охир 
расидани муҳлати нигоҳдорӣ пок карда шавад.

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд дар бланки 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ ирсол карда шаванд. Онҳо 
бояд имзо карда шаванд ва ҳамчунин 
изҳоротро бо маълумоти муфасал дар бораи 
қадамҳое дар бар гиранд, ки ҷиҳати ба даст 
овардани раванди ҳуқуқӣ барои нигоҳдории 
додаҳои дархостшаванда андешида мешаванд.

Тамос
Почтаи электронӣ: lawenforcement@wechat.co

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• WeChat танҳо ба дархостҳои мустақим ҷавоб 

медиҳад, ки мувофиқи қонунҳо ва 
муқаррароти амалкунанда пешниҳод карда 
шудааст ва мавридҳои зеринро тасдиқ 
мекунанд:

 − Мақоми дархосткунанда;
 − Шахсияти корманди мушаххас ва/ё 

намояндаи мақоми дархосткунандаи 
масъул барои пешниҳоди дархост («Шахси 
тамос барои дархост») ва рутбаи ӯ, нишони 
рақами мушаххас ва ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи шахсияти ӯ;

 − Маълумоти тамос барои шахси тамос, аз 
ҷумла шумораи телефон, нишонии почтаи 
электронӣ (ки бояд аз нишонии почтаи 
электронии мақоми дархосткунанда 
бошад) ва нишонии почта;

 − Санаи ҷавоб додан ба дархост;
 − Корбари WeChat, ки дархост ба вай дахл 

дорад (аз ҷумла, ҷузъиёти корбар/ID-и 
WeChat/аккаунт);

 − Додаҳои мушаххас ва/ё ҳуҷҷатҳое, ки аз мо 
дар бораи корбар/аккаунти дахлдор ва 
робитаи он бо тафтишоте, ки дархост ба он 
дахл дорад, талаб карда мешавад;

 − сос барои пешниҳоди дархост, аз ҷумла 
муқаррароти ҳар гуна қонунгузории 
мушаххас, ки ба он такя карда мешавад.

• WeChat наметавонад ба ҳар гуна дархости 
норавшан ё нопурра ҷавоб диҳад.

• Варақаи дархостро пур кунед, ки аз Роҳнамо 
барои ҳифзи ҳуқуқ дастрас мебошад.

Огоҳсозӣ
• WeChat метавонад корбари дахлдорро дар 

бораи ҳар гуна дархостҳо барои додаҳои ӯ 
пеш аз ифшосозӣ огоҳ созад, ба шарте ки ин 
амал мутобиқи қонунҳо ё муқаррароти 
амалкунанда, тибқи шартҳои ҳар гуна 
раванди ҳуқуқӣ (масалан, фармони махфият) 
манъ карда шавад ва ё агар WeChat чунин 
мешуморад, ки ифшосозӣ метавонад барои 
онҳо ё ягон шахси сеюм хатар ё хавфи 
ногузир (ҷиддӣ) эҷод кунад.

• Кормандони мақоми ҳифзи ҳуқуқ, ки чунин 
мешуморанд, ки огоҳсозӣ метавонад ба 
тафтишот халал расонад, бояд раванди 
ҳуқуқии мувофиқро ба даст оранд, ки ба таври 
мушаххас огоҳкунии корбарро манъ мекунад.

• Агар дархости додаҳо диққатро ба 
вайронкунии давомдори шартҳои WeChat оид 
ба истифодаи додаҳо ҷалб намояд, онҳо барои 
пешгирии сӯиистифодаи оянда амал намоянд, 
аз ҷумла амалҳоеро анҷом диҳанд, ки 
метавонанд корбарро аз рафтори нодурусти 
онҳо огоҳ созанд.

Тамос
• Почтаи электронӣ: lawenforcement@wechat.

com таҳти унвони «Дархости ифшосозии 
вобаста ба Мақоми ҳифзи ҳуқуқ», ё

• Ирсол кунед ба почтаи электронӣ ба:
WeChat International Pte. Limited
c/o Level 29, Three Pacific Place
1 Queen’s Road East, Wanchai
Hong Kong
(Ба диққати: Шуъбаи ҳуқуқ)

mailto:lawenforcement@wechat.com
mailto:lawenforcement@wechat.com
mailto:lawenforcement@wechat.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • WhatsApp178/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

WHATSAPP
 WhatsApp сервиси ройгон ва байни платформаҳои паёмнависии фаврӣ ва садо аз тариқи IP (VoIP) 
мебошад.

СИСТЕМАИ ДАРХОСТИ ОНЛАЙНӢ БАРОИ 
МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.whatsapp.com/records/login

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?
category=5245250

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон дар минтақаи иқтисодии 
Аврупо:
WhatsApp Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2
Republic of Ireland

Барои корбарон дар дигар кишварҳои ҷаҳон:
WhatsApp Inc.
Law Enforcement Response Team
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
United States of America 

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Ҳангоми ҷавоб додан ба масъалаи вобаста ба 

зарари ногузир ба кӯдак ё хавфи марг ва ё 
ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба ягон шахс ва 
талаб кардани ифшосозии фаврии иттилоот, 
корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ метавонад бо 
истифода аз Системаи онлайни WhatsApp оид 
ба дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
www.whatsapp.com/records/login дархост 
пешниҳод намояд.

• Мақоми ҳифзи ҳуқуқ, ки дархостро пур 
мекунад, бояд:

 − Хусусияти ҳолати фавқулоддаро тасдиқ 
намояд (масалан, одамрабоӣ, худкушӣ, 
бедарак гум шудан, таҳдид ба амнияти 
миллӣ) ва ба марг ё осеби вазнини 
ҷисмонии чӣ шахсе таҳдид мекунад;

 − Хусусияти ногузири таҳдидро тавсиф кунад 
ё иттилоотеро пешниҳод намояд, ки дар он 
муҳлати мушаххаси ниҳоӣ нишон дода 
шудааст, ки дар тӯли он иттилооти 
дархостшуда ба даст оварда шавад;

 − Иттилооти мушаххас, ки дар ихтиёри 
WhatsApp вобаста ба ҳолати фавқулодда 
қарор дорад. Рақами аккаунти WhatsApp-ро 
(аз ҷумла рамзи (коди) кишвар) мушаххас 
кунад, ки барои он иттилоот дархост карда 
мешавад. (Эзоҳ: Лутфан ҳамаи чизеро, ки 
WhatsApp дар ихтиёр дорад, дархост 
накунед, зеро ин намуди дархост эҳтимол 
боиси таъхир дар ҷавоб додан ё рад 
кардани дархост мешавад);

 − Тавсиф кунад, ки чӣ гуна иттилооти 
дархостшуда метавонад барои пешгирии 
хавфи марг ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ 
мусоидат кунад.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Корманди мақоми ҳифзи ҳуқуқ метавонад бо 

истифода аз Системаи онлайни WhatsApp оид 
ба дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
www.whatsapp.com/records/login дархост 
пешниҳод намояд.

• WhatsApp паёмҳоро пас аз расонидани он 
захира намекунад ё додаҳои трафики чунин 
паёмҳои ирсолшударо захира намесозад. 
Паёмҳои ирсолнашуда ва додаҳои трафик пас 
аз 30 рӯз аз серверҳои онҳо пок карда 
мешаванд.

• Аз WhatsApp дархост кунед, ки ҳамаи додаҳои 
ба телефони муайян алоқамандро нигоҳ дорад 
– рақами аккаунти WhatsApp-ро нишон диҳед 
(аз ҷумла рамзи кишвар).

• WhatsApp нигоҳдории сабтҳоро тасдиқ 
мекунад ё ба мақоми ҳифзи ҳуқуқ хабар 
медиҳад, ки аккаунти WhatsApp бо рақами 
додашуда робита надорад.

• WhatsApp сабтҳои аккаунтҳои вобаста ба 
тафтишоти расмии ҷиноятиро дар тӯли 90 рӯз 

https://www.whatsapp.com/records/login
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?category=5245250
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?category=5245250
https://www.whatsapp.com/records/login
https://www.whatsapp.com/records/login
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Wickr 179/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

нигоҳ медорад, то ба даст овардани раванди 
расмии ҳуқуқӣ.

• Дархост (бидуни истифода аз Системаи онлайни 
WhatsApp оид ба дархостҳои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ) бояд инҳоро дар бар гирад:

 − Мактуб дар бланки мақоми ҳифзи ҳуқуқ бо 
гузоштани имзо ва сана;

 − Номи мақоми содиркунанда, нишона/
рақами мушаххаси намояндаи масъул, 
шумораи телефон барои тамоси мустақим;

 − Иттилооти мушаххаси зарурӣ (нишон 
диҳед, ки оё муҳтаво лозим аст ё не, 
вагарна танҳо иттилооти асосии муштарӣ 
(BSI) нигоҳ дошта мешавад);

 − Рақами аккаунти WhatsApp ва рамзи 
кишвари ҳадафи муайяншуда.

Агар аз системаи дархости онлайнии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар WhatsApp истифода намекунед.

   Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: records@records.whatsapp.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Ҳеҷ гуна дода ба таври ихтиёрӣ ифшо карда 
намешавад.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

Ҳамаи иттилооти муштарӣ дар бораи аккаунт, аз 
ҷумла: номҳо, нишониҳо, соли таваллуд, 
маълумот барои тамос, санаи оғози 
хидматрасонӣ, санаи охирини воридшавӣ ба 
аккаунт, санаи бақайдгирӣ, дастгоҳи 
истифодашуда, IP-адрес, рақами порт, почтаи 
электронии истифодашуда барои бақайдгирӣ ва 
дигар иттилооти шахсӣ, ки аз ҷониби муштарӣ 
пешниҳод карда шудааст:

• Pасвири профил.

• Китоби нишониҳои телефон ҳангоми 
бақайдгирӣ.

• Иттилоот дар бораи гурӯҳҳо (ном, андоза ва 
нишонаҳо).

• Ҳар гуна паёмҳои ирсолнашуда, ки дар 
сервери WhatsApp захира карда шудаанд.

• Санаи истифодаи охирини маълум.

• Санаи охирин IP-адрес.

• Санаи истифодашудаи охирини рақами порт.

• Рақамҳои басташуда ё бастани аккаунти корбар.

WICKR
 Wickr Messenger – барномаи ройгоне мебошад, ки рамзгузории нӯгбанӯги матн, тасвир, аудио ва 
видеоро таъмин мекунад. Ирсолкунандагон назорат мекунанд, ки чӣ касе метавонад паёмҳои онҳоро 
хонад ва кай муҳлати онҳо ба охир мерасад. Паёмҳои рамзгузоришуда дар серверҳои онҳо захира 
карда мешаванд ва пас аз боргирӣ шудан ба дастгоҳҳои қабулкунанда пок карда мешаванд. Wickr 
нусхаҳои матнии паёмҳоеро, ки тавассути системаи онҳо мубодила карда мешаванд ё калидҳои 
рамзкушоии муҳтавои аккаунти корбарро надорад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

www.wickr.com/legal-process-guidelines/

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Wickr, Inc.
Ба диққати: Legal Department
20 California Street, #250
San Francisco, CA 94111
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Wickr метавонад дар ҷавоб ба дархости 

боэътибор барои ифшосозии таъҷилӣ ба 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ иттилоот пешниҳод 
намояд.

• Wickr дархостҳо барои ифшосозии таъҷилиро 
дар алоҳидагӣ баррасӣ карда, онҳоро мутобиқи 
қонунгузории ИМА арзёбӣ мекунад.

mailto:records@records.whatsapp.com
https://wickr.com/legal-process-guidelines/
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Wickr180/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Агар Wickr иттилоотеро ба даст орад он онҳоро 
бовар кунонад, ки ҳолати фавқулодда бо 
хатари марг ё ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба 
шахсе вуҷуд дорад, онҳо метавонанд ба 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ барои пешгирии ин зарар 
иттилоот пешниҳод намоянд, агар онҳо онро 
дошта бошанд.

• Дархостҳо барои ифшосозии таъҷилӣ бояд дар 
бланки мақоми ҳифзи ҳуқуқ бошанд ва ID-и 
дахлдори Wickr (номи корбар)-и аккаунт(ҳо)и 
мавриди ҳадафро дар бар гиранд, ки иттилооти 
онҳо барои пешгирии ҳолати фавқулодда зарур 
мебошад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@wickr.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Пас аз гирифтани дархости боэътибор барои 

нигоҳдории додаҳо аз ҷониби мақоми ҳифзи 
ҳуқуқ, Wickr сабтҳои аккаунти дахлдорро дар 
тӯли 90 рӯз то ба охир расидани раванди 
ҳуқуқӣ мутобиқи қонунгузории Иёлоти 
Муттаҳида нигоҳ медорад.

• Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд дар бланки 
мақоми ҳифзи ҳуқуқ бошад, ки аз ҷониби 
корманди дархосткунанда имзо карда шуда, 
нишонии почтаи электронии расмиро дар бар 
гиранд.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@wickr.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
• Дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё ҳукумат 

барои дарёфти иттилооти корбар бояд дар бар 
гирад:

 − Иттилооти муайянкунандаи объекти 
тафтишот, монанди идентификатори 
корбар;

 − Тавсифи иттилооте, ки дархост шудааст;
 − Тавсифҳо бояд ҳадди имконпазир дақиқу 

мушаххас бошанд то аз шарҳи нодуруст 
ва/ё эътирозҳо нисбат ба дархостҳои 
фавқулодда васеъ канораҷӯӣ шавад. Wickr 
дархостҳои воридшударо дақиқ тафсир 
хоҳад кард, ки махфияти корбаронро ҳифз 
намояд ва итминон ҳосил кунад, ки 
иттилооти ифшошуда аз чорчӯбаи дархост 
берун намебарояд.

• Ғайр аз ин, Wickr аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва/ё муассисаҳои давлатӣ дар бар гирифтани 
иттилооти зеринро тақозо менамояд, то 
дархостҳо барои иттилооти корбарро метавон 
тасдиқ кард:

 − Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ/муассисаи 
давлатие, ки дархост пешниҳод менамояд;

 − Номи намояндаи дархосткунанда ва 
нишони сарисинагии/рақами ташхисии ӯ;

 − Нишонии воқеии почтаи электронии 
мақомот ва нишонии баръакси физикӣ;

 − Шумораи телефони намояндаи 
дархостдиҳанда, аз ҷумла, рақами 
иловагӣ, агар қобили татбиқ бошад;

 − Муҳлати пешниҳод кардани ҷавоб;

 − Нусхаи қарори суд, ордер ё даъватнома ба 
суд.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV.

Тамос
• Wickr қарорҳои суд, ордерҳои кофтуков ва 

даъватномаҳоро ба суд ҷиҳати дарёфти 
иттилоот тавассути почтаи электронӣ аз 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои 
давлатӣ қабул менамояд, ба шарте агар ин 
дархостҳои ҳуқуқӣ аз нишонии почтаи 
электронии расмии давлатии намояндаи 
дархостдиҳанда ирсол шавад. Мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва/ё муассисаҳои давлатӣ бояд 
дархостҳои ҳуқуқиро бевосита аз нишонии 
почтаи электронии расмии давлатӣ ба legal@
wickr.com пешниҳод намоянд.

• Ҳарчанд ба хидматрасонии электронӣ 
афзалият дода мешавад, дархостро ба 
воситаи почта ё номарасон низ ба нишонии 
зерин метавон ирсол кард:

mailto:legal@wickr.com
mailto:legal@wickr.com
mailto:legal@wickr.com
mailto:legal@wickr.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Wikimedia Foundation 181/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Wickr, Inc.
Ба диққати: Шуъбаи ҳуқуқ
20 California Street, #250
Сан-Франсиско
CA 94111
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

• Ҳангоми интихоб кардани хидматрасонии 
электронӣ, ба нишонии дар боло зикршудаи 
Wickr ирсол кардани нусхаи дархости чопӣ 
зарурате нест.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Барои Wickr Messenger:

 − Санае, ки аккаунт эҷод шудааст;
 − Навъи дастгоҳ(ҳо)е, ки чунин аккаунт дар 

он(ҳо) истифода шудааст;
 − Санаи истифодаи охирин;
 − Шумораи умумии паёмҳои ирсолшуда/

гирифташуда;
 − Шумораи идентификаторҳои беруние 

(нишониҳои почтаи электронӣ ва 
шумораҳои телефон), ки ба аккаунт васл 
шудаанд, вале на худи идентификаторҳои 
берунии матни озод;

 − Сабтҳои маҳдуди тағйироти охирин дар 
параметрҳои аккаунт, монанди тағйирот 
дар режими рӯйхати махфият барои 
масдуд кардан ё иҷозат додани корбарон 
(муҳтавои паёмҳо ё иттилоот дар бораи 
хатсайр ва интиқолро дар бар намегирад);

 − Рақами версияи Wickr.

• Барои Wickr Pro:

 − Мансубият ба шабака;

 − Идентификатори Wickr Pro (нишонии 
почтаи электронӣ);

 − Шумораи телефон, агар маъмури шабака 
ҳамчун шакли дувуми ташхис таъмин 
карда бошад;

 − Санае, ки аккаунт эҷод шудааст;

 − Навъи дастгоҳ(ҳо)е, ки чунин аккаунт дар 
он(ҳо) истифода шудааст;

 − Санаи истифодаи охирин;

 − Шумораи умумии паёмҳои ирсолшуда/
гирифта;

 − Сабтҳои маҳдуди тағйироти охирин дар 
параметрҳои аккаунт (яъне, илова ё пок 
кардани дастгоҳ; муҳтавои паёмҳо ё 
иттилоот дар бораи хатсайр ва интиқолро 
дар бар намегирад).

• Барои аккаунтҳои маъмури шабака дар Wickr 
Pro:

 − Узвият дар шабака;
 − Иттилооте, ки бо пардохт алоқаманд аст;
 − Параметрҳои шабака, аз ҷумла, сабтҳои 

маҳдуди тағйироти охирин дар 
параметрҳои аккаунт (яъне, фаъол ё қатъ 
кардани иттисол).

WIKIMEDIA FOUNDATION
 The Wikimedia Foundation Inc. ширкати ғайритиҷоратӣ буда, Wikipedia ва дигар лоиҳаҳои 
сарчашмаи озоди донишро сарпарастӣ мекунад. Ин лоиҳаҳои сарчашмаи озоди дониш аз ҷониби 
ихтиёриёни саросари олам бар асоси таҳқиқоти худи онҳо ва истифодаи сарчашмаҳои муътамад 
навишта шудаанд. Рӯйхати пурраи лоиҳаҳоеро, ки ин Фонд сарпарастӣ мекунад, дар вебсайти  https://
wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/ метавон пайдо кард.

Wikimedia Foundation дар шаҳри Сан-Франсискои иёлати Калифорния ҷойгир аст ва дар робита бо 
дархостҳо барои дарёфти иттилооти пӯшида қонунгузории Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро риоя 
менамояд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Дархости расмии ҳуқуқӣ низ бояд ба сервери 
коркард ирсол шавад. Нишонӣ барои ирсоли 
дархост:

Wikimedia Foundation
c/o CT Corporation System
818 West Seventh Street
Los Angeles, CA 90017
United States of America

https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/
https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://foundation.wikimedia.org/wiki/
Requests_for_user_information_
procedures_%26_guidelines (Лутфан ба ёд дошта 
бошед, ки ин роҳнамоҳо асоси иттилоот ҳам 
барои дархостҳои таъҷилӣ ва ҳам ғайритаъҷилӣ 
мебошанд)

ИТТИЛООТИ ДАСТРАСИ УМУМ ДАР 
ЛОИҲАҲОИ WIKIMEDIA

Аксарияти иттилоот дар бораи муҳтавои асосии 
Wikipedia ва дигар лоиҳаҳое, ки Фонд сарпарастӣ 
менамояд, дар дастрасии озод нигоҳ дошта 
мешаванд ва ройгон ҳастанд. Ҳангоми пахш 
кардани калимаи «history» ё муодили он ба 
забони дигар дар гӯшаи болои тарафи рости ҳар 
як модда, ошкоро дидани таърихи ҳар гуна 
саҳифа дар Wikipedia имконпазир аст. Ҳамзамон, 
рӯйхати саҳмгузориҳоеро инъикос намуда, 
корбари анҷомдодаи таҳрир, сана ва вақти анҷом 
шудани таҳрир бо вақти стандартии UTC, тавзеҳе, 
ки корбар дар бораи хусусияти таҳрир (метавонад 
холӣ бошад) навиштааст ва калимаҳо бо қайди 
«cur» ва «prev»-ро нишон медиҳад, ки ба 
муқоиса кардани ё байни матни таҳриршуда ё 
матни кунунии модда (cur) ё таҳрир ва матне 
имконият медиҳад, ки бевосита пеш аз таҳрир 
инъикос мешуд (prev). Барои дақиқ дидан, ки дар 
таҳрири мушаххас чӣ тағйир ёфтааст, тугмаи 
«prev» махсусан муфид аст.

Азбаски ин иттилоот дастраси ҳамагон аст ва 
имкон медиҳад то дақиқ муайян карда шавад, ки 
кадом корбар ин ё он муҳтаворо ба модда илова 
кардааст, Фонд аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тақозо 
менамояд, ки нисбат ба корбари мавриди 
кофтуков қарордошта ҳадди имконпазир 
мушаххас бошанд. Дар ҳолатҳое, ки дархост «ҳар 
як муҳаррир»-ро аз URL-адреси додашуда тақозо 
менамояд, Фонд муқарраран иттилооти бештар 
муфассалро дархост менамояд то аз ифшои 
иттилоот дар бораи шахсоне канораҷӯӣ кунад, ки 
бо ягон қонуншиканӣ рабт надоранд.

Саҳифаи кумак бо скриншотҳои саҳифаҳои 
таърих ва чӣ гуна аз назар гузаронидани 
иттилооти инъикосшуда ба забони англисӣ дар 
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history 
дастрас аст.

Бо пахш кардани забони дахлдор дар қисми 
поёнии панели паҳлӯии тарафи чапи ҳамин 
URL-адрес, забонҳои дигар низ дастрас 
мебошанд.

Ба таври аҳён, пайвандҳои санаҳо пинҳонанд, 
чунки онҳо муҳтавои номуносиб ё иттилооти 
шахсиро доранд. Ин корро муҳаррирони ихтиёрӣ 
ба салоҳдиди худ анҷом медиҳанд. Агар 
дастрасии шумо ба саҳифаи сана лозим бошад, 
ки бо ҳамин роҳ пинҳон мондааст, лутфан бо 
Wikimedia Foundation тавассути нишонии ҳуқуқии 
почтаи электронии дар боло зикршуда тамос 
гиред.

ДОДАҲОЕ, КИ БАРОИ ДАРХОСТИ ТАЪҶИЛӢ, 
ДАРХОСТИ ДУҶОНИБАИ КУМАКИ ҲУҚУҚӢ Ё 
МУОДИЛИ ҚАРОРИ ИҶРОШАВАНДАИ СУД 
ДАСТРАСАНД

Лутфан, барои дарёфти маълумоти пурра дар 
бораи ҷамъоварии додаҳо ба сиёсати махфият ва 
роҳнамои Wikimedia Foundation нигаред:

https://foundation.wikimedia.org/wiki/
Privacy_policy

https://meta.wikimedia.org/wiki/
Data_retention_guidelines

Wikimedia Foundation додаҳои пӯшидаро дар 
бораи корбарони худ хеле кам ҷамъоварӣ 
мекунад. Махсусан, Фонд ном, нишонӣ шумораи 
телефони корбарони хидматрасониҳоро 
ҷамъоварӣ НАМЕКУНАД. Фонд низ аксари 
додаҳои муайянкунандаро ба муҳлати беш аз 
навад (90) рӯз бе дархост барои нигоҳдорӣ ҳифз 
намекунад.

Ду муҳимтарин унсури иттилоот барои муайян 
кардани корбаре муқарраран инҳо мебошанд:

• Иттилооти техникӣ дар бораи сарчашмаи 
аккаунт, ки метавонад ба муайян кардани он 
имконият диҳад. Ин IP-адрес ва агенти 
корбарро дар бар мегирад (вале лутфан, 
таваҷҷуҳ намоед, ки функсияи кории браузер 
эҳтимол аст тӯли чанд соли оянда ба 
дасткашии тадриҷӣ аз агентҳои корбар 
натиҷа диҳад). Ин иттилоот муқарраран гум 
мешавад, агар дар муҳлати 90 рӯз нигоҳдорӣ 
нашавад.

• Нишонии почтаи электронӣ, танҳо агар 
корбар аккаунти худро ба таври ихтиёрӣ 
таъмин карда бошад. Агар ин иттилоот 
пешниҳод шуда бошад, он муқарраран баъд 
аз муҳлати 90-рӯза дастрас аст.

https://foundation.wikimedia.org/wiki/Requests_for_user_information_procedures_%26_guidelines
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Requests_for_user_information_procedures_%26_guidelines
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Requests_for_user_information_procedures_%26_guidelines
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy
https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines
https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

• Фонд додаҳоро бар асоси дархост тӯли 90 рӯз 
нигоҳ хоҳад дошт ва дархости тамдидро ба 
муҳлати 90 рӯзи дигар қабул хоҳад кард.

• Лутфан, таваҷҷуҳ намоед, ки саҳифаҳои 
моддаҳои маъруф дар муҳлати кӯтоҳи вақт 
даҳҳо ҳазор ё садҳо ҳазор маротиба боздид 
мешаванд ва чандсад муҳаррир рӯи онҳо кор 
мекунанд. Лутфан, кӯшиш намоед, ки нисбат 
ба аккаунтҳои корбари мушаххас, дар куҷо ва 
дар кадом муҳлати вақт иҷро шудани 
фаъолият, ҳар ҷое имконпазир аст, ҳадди 
имконпазир мушаххас бошед.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Тамос гирифтан тавассути почтаи электронӣ 
беҳтарин роҳ барои тамос бо Бунёди Викимедия 
(Wikimedia Foundation) мебошад. Саҳифаи 
мустақим барои тамос: https://
wikimediafoundation.org/about/contact/.

Дар мавриди дархостҳои вобаста ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ нишонӣ барои тамос чунин аст: 
legal@wikimedia.org.

WORDPRESS
 Wordpress – сайти идоракунии муҳтаво ва василаи машҳур барои блогнависӣ мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://en.support.wordpress.com/report-blogs/
legal-guidelines/

Пеш аз пешниҳод кардани дархост барои 
дарёфти иттилоот ба WordPress.com, бисанҷед, 
ки оё сайти WordPress.com (ки онро Wordpress 
сарпарастӣ мекунад) ё WordPress.org-ро (ки онро 
Wordpress сарпарастӣ намекунад) истифода 
мебарад. Нармафзори WordPress.org-ро, ки 
Wordpress сарпарастӣ намекунад, аз ҳар гуна 
веб-ҳостинг метавон боргирӣ ва насб кард. Агар 
ба сайте ворид шуда бошед, ки мегӯяд «бо 
истифода аз WordPress сохта шудааст» ё зикр 
менамояд, ки «Дар нармафзори WordPress кор 
мекунад», лутфан таваҷҷуҳ намоед, ки ин маънои 
истифода бурдани нармафзори WordPress.org-ро 
дошта, зимнан маънои муроҷиат кардан ба 
сарпарасти ин сайти мушаххасро дорад. Дар 
интернет захираҳои гуногуни ройгон барои 
муайян кардани сарпарасти сайте вуҷуд доранд.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Automattic Inc.
60, 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Барои дархостҳои ифшосозӣ дар ҳолати 
фавқулодда ба роҳнамо нигаред: https://
wordpress.com/support/report-blogs/
emergency-requests/:

• Агар эътимоди поквиҷдононае, ки ҳолати 
фавқулодда бо фавти ногузир ё осеби ҷиддии 
ҷисмонӣ алоқаманд буда, ифшосозии 
иттилооти марбут ба ҳолати фавқулоддаро 
тақозо менамояд, Wordpress иттилоотро 
бетаъхир ифшо хоҳад кард.

• Wordpress ҳолатҳои фавқулоддаро ҳамчун 
таҳдиди фаъолона, мушаххас ва ногузири 
фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба шахси 
алоҳида ё гурӯҳе муқаррар менамояд.

• Ҳамаи иттилоотро дар бораи вазъият инъикос 
намоед то Wordpress дараҷаи таъҷилӣ будани 
дархостро арзёбӣ карда тавонад.

• Нишон диҳед, ки оё дархост махфист ё не. 
Агар махфият зикр нашавад, Wordpress 
корбар(он)и дахлдорро дар ин бора огоҳ хоҳад 
кард.

• Иттилооти дархостшударо дар бораи аккаунти 
мушаххас муайян кунед. Wordpress метавонад 
иттилооти зеринро дошта бошад:

 − Номи корбар (Username);

https://wikimediafoundation.org/about/contact/
https://wikimediafoundation.org/about/contact/
mailto:legal@wikimedia.org
https://en.support.wordpress.com/report-blogs/legal-guidelines/
https://en.support.wordpress.com/report-blogs/legal-guidelines/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − Почтаи электронӣ;
 − Ном;
 − Шумораи телефон;
 − Сана ва вақте (UTC), ки сайт эҷод шудааст;
 − IP-адресе, ки аз он сайт эҷод шудааст;
 − IP-адрес ва корбар-агент барои нашр ё 

бозбинии паём;
 − Иттилоот дар бораи транзаксия/пардохт;
 − Додаҳои журнали сабт (ки метавонанд 

IP-адреси корбар, навъи браузер, 
системаи амалиётиро дар бар гиранд);

 − Почтаи электронӣ ва IP-адреси 
тавзеҳдиҳанда.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Contact
Почтаи электронӣ: legal-emergency@wordpress.
com and include “Emergency” in the subject line.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Дар интизори дархости ДКҲД иттилоотро ба 

муҳлати 90 рӯз нигоҳ хоҳад дошт.

• Агар, бо гузашти 90 рӯз аз санаи дархости 
нигоҳдорӣ, ба Wordpress ҳуҷҷате пешниҳод 
нашавад, ки оғоз шудани раванди КҲД-ро 
тасдиқ менамояд, ширкат нигоҳдории 
додаҳоро қатъ хоҳад кард.

Эзоҳи муҳим
Wordpress корбари дахлдорро бо салоҳдиди худ 
хабардор нахоҳад кард ва чунин дархостҳоро танҳо дар 
ҳолатҳое баррасӣ хоҳад кард, агар дархост бо меъёрҳои 
Wordpress дар мавриди аслӣ, зарур ва саривақтӣ будан 
мувофиқ бошанд ва танҳо дар давраи вақте, ки барои 
гирифтани қарори суд дар бораи худдорӣ аз ифшосозӣ 
ба воситаи раванди КҲД зарур аст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@wordpress.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

• Ҳар гуна дархост барои дарёфти иттилооти 
корбар бояд нишонии почтаи электронии 
воқеиро дар бар гирад, ки Wordpress 

иттилоотро баргардонад ё бо додани саволҳо 
тамос гирад.

• Wordpress наметавонад дархостҳои 
фавқулодда васеъ ё мубҳамро барои иттилоот 
коркард кунад.

• Барои дархости иттилоот аз сайте, ки дар 
WordPress.com ҷойгир шудааст, дархост бояд 
иттилооти муайянкунандае монанди URL-
адреси дахлдор, IP-адрес, нишои почтаи 
электронӣ ё номи корбарро (Username), ки 
сухан дар бораи ӯ меравад, мушаххасан дар 
бар гирад.

• Бо мақсади гирифтани иттилоот дар бораи 
паём ё тавзеҳи мушаххас, URL-адреси ҳамон 
паём ё тавзеҳ бояд дар дархост инъикос 
шавад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи IV 
истифода баред.

Тамос
Почтаи электронӣ: legal@wordpress.com

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Маълумоти асосӣ барои тамос:

 − Номи корбар (Username);
 − Почтаи электронӣ;
 − Ном;
 − Рақами телефон.

• Иттилоот дар бораи транзаксия ва/ё пардохт 
(агар нармафзорҳои таҷдидшуда харидорӣ 
шуда бошанд) то он даме, ки корбар онро 
тағйир надиҳад ё пок накунад (агар ин кор 
имконпазир бошад).

• Додаҳои журнали сабт, ки метавонад 
IP-адрес, навъи браузер ва системаи 
амалиётии корбарро дар бар гирад. Ҳангоми 
пешниҳод нашудани дархости боэътибори 
нигоҳдорӣ, Wordpress ин иттилоотро ба 
муҳлати то 30 рӯз, ҳамчун қоидаи умумӣ, нигоҳ 
хоҳад дошт.

• Иттилоот дар бораи эҷоди сайт, нашри паём 
ва таърихи тағйирдиҳии сайт монанди:

 − Сана ва вақте (UTC), ки сайт эҷод шудааст;
 − IP-адресе, ки аз он сайт эҷод шудааст;

mailto:legal-emergency@wordpress.com
mailto:legal-emergency@wordpress.com
mailto:legal@wordpress.com
mailto:legal@wordpress.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Yahoo! 185/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

 − IP-адрес ва корбар-агент барои нашр ё 
бозбинии паём.

• Паёмҳои покшуда дар ҷузвдони 
«партовдон»-и корбар ба муҳлати 30 рӯз боқӣ 
мемонанд, ки баъд аз он серверҳои Wordpress 
нусхаҳои захиравии онҳоро ба муҳлати 60 
рӯзи дигар метавонанд нигоҳ доранд.

• Иттилоот дар бораи тавзеҳдиҳанда дар 
сайтҳои WordPress.com, агар соҳиби сайте, ки 
тавзеҳ дар он инъикос шудааст, тавзеҳро пок 
накунад.

• Маълумот барои тамос, ки бо бақайдгирии 
домен алоқаманд аст (агар корбар домени 
хусусиро ба қайд гирифта бошад).

• Агар корбар домени хусусиро дар WordPress.
com ба қайд гирифта бошад (масалан, 
yourgroovydomain.com, вале на yourgroovysite.
wordpress.com), Wordpress метавонад 
маълумоти тамос бо корбареро дошта бошад, 
ки барои бақайдгирии домен таъмин 
кардааст.

YAHOO!
 Yahoo! – қаблан ҳамчун Oath Inc маълум буд ва ширкати тобеъи Verizon Communication мебошад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://transparency.yahoo.com/
law-enforcement-guidelines

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Барои корбарон аз Аврупо, Шарқи миёна ва 
Африқо:
Verizon Media EMEA Limited
5–7 Point Square 
North Wall Quay
Dublin 1
Republic of Ireland

Барои корбарон аз ИМА:
Oath Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166
United States of America

Аврупо, Шарқи миёна ва Африқо:
Verizon Media EMEA Limited
ie-legalpoc@verizonmedia.com

Британияи Кабир (only sky.com, btinternet.
com, and btopenworld.com):
Yahoo! UK Services Limited.
Oath (UK) Limited (for btinternet.com)
uk-legalpoc@verizonmedia.com

ИМА (Yahoo targets):
Oath Holdings Inc.
legalpoc@verizonmedia.com

ИМА (AOL targets):
Oath Inc. (AOL)
lawenforcement@teamaol.com

Кишварҳои испанизабони Амрико:
Oath Hispanic Americas LLC.
ha-legalpoc@oath.com

Ҳиндустон:
Yahoo! India Private Limited
in-legalpoc@oath.com

Мексика:
Yahoo! de México, S.A. de C.V.
mx-legalpoc@oath.com

Зеландияи Нав:
Yahoo! New Zealand Limited
au-legalpoc@oath.com

Сингапур:
Yahoo! Asia Pacific Pte. Limited
sg-legalpoc@verizonmedia.com

Тайван:
Yahoo! Taiwan Holdings Limited
tw-legalpoc@oath.com

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
• Дархостҳои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда 

дар ҳар як ҳолати мушаххас баррасӣ 
мешаванд ва иттилооти кофиеро тақозо 
менамоянд то хулосабарорӣ шавад, ки 

https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines
https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines
mailto:ie-legalpoc@verizonmedia.com
mailto:uk-legalpoc@verizonmedia.com
mailto:legalpoc@verizonmedia.com
mailto:lawenforcement@teamaol.com
mailto:ha-legalpoc@oath.com
mailto:in-legalpoc@oath.com
mailto:mx-legalpoc@oath.com
mailto:au-legalpoc@oath.com
mailto:sg-legalpoc@verizonmedia.com
mailto:tw-legalpoc@oath.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Yahoo!186/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ифшосозии бетаъхир барои пешгирӣ аз 
хатари фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба ҳар 
шахси дилхоҳ зарур аст.

• Verizon бо салоҳдиди худ муайян менамояд, 
ки оё вазъият ифшосозии иттилоотро тақозо 
менамояд ва ҳуқуқи мубодила кардани танҳо 
ҳамон иттилоотеро ҳифз менамояд, ки ба 
итминони ширкат барои пешгирӣ аз ҳолати 
фавқулодда зарур аст.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Системаи ирсол аз тариқи онлайн, танҳо барои 
дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ИМА: https://
lawenforcementrequests.oath.com.

Барои ҳамаи дархостҳои таъҷилии ғайри ИМА 
почтаи электронӣ: ie-emergencies-ilist@
verizonmedia.com.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Шумораи тамдидҳои қобили қабули нигоҳдорӣ 

барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бемаҳдуд аст, 
вале муҳлати нигоҳдорӣ бояд ба воситаи 
дархости тамдид ҳар 90 рӯз таҷдид шавад.

• Иттилооте, ки нигоҳдорӣ шудааст, баробари 
ба охир расидани муҳлати эътибор ба таври 
автоматӣ пок карда мешаванд (муҳлати 
охирини тамдидро аз даст надиҳед!)

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Email: ie-legalpoc@verizonmedia.com

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Дархостҳои мустақим барои иттилооти асосӣ дар 
бораи муштарӣ (BSI) ва додаҳои трафик аз 
Фаронса, Олмон, Ирландия, Италия, Испания ва 
Британияи Кабир.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи IV 
истифода баред.

Тамос
Почтаи электронӣ: ie-legalpoc@verizonmedia.
com

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

Бо мақсади ин, ки Yahoo! бар асоси 
ризоиятномаи корбар ба кофтуков ҳар гуна 
иттилоотро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ интиқол 
диҳад, ризоиятномаи имзошудаи корбар бояд бо 
фармони ҳуқуқии кишвари дархостдиҳанда 
ҳамроҳ бошад ва Yahoo! бояд имконият дошта 
бошад то аккаунти корбареро бомуваффақият 
бисанҷад, ки иттилооти ӯ дархост шудааст. Дар 
баробари ризоиятномаи имзошудаи корбар ва 
тавсифи муфассали иттилооте, ки дар бораи 
корбар аз Yahoo! дархост мешавад, корбар бояд 
иттилооти дархостшударо ба Yahoo! дар варақаи 
ризоият ба кофтуков дар шакли хаттӣ таъмин 
намояд. (Роҳнамои Yahoo! барои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ намунаи варақаи ризоиятро дорад.) Агар 
корбар соҳибиятро ба аккаунт тавассути таъмин 
намудани иттилооти бақайдгирие, ки бо сабтҳои 
Yahoo! мувофиқанд, тасдиқ карда натавонад, 
Yahoo! қодир нахоҳад буд, ки сабтҳоро мутобиқи 
ризоиятномаи корбар пешниҳод намояд.

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

• Ҳамаи иттилооти муштарӣ дар робита бо 
аккаунт, аз ҷумла:

 − Номҳо, нишониҳо, таърихҳои таваллуд, 
маълумот барои тамос ва ҳар гуна дигар 
иттилооти шахсӣ, ки муштарӣ пешниҳод 
кардааст, монанди восита ва сарчашмаи 
пардохт барои ҳар гуна хидматрасонӣ;

 − IP-адресҳо ва рақамҳои порте, ки бо 
воридшавӣ ба аккаунти корбар 
алоқаманданд.

• Барои Yahoo! Mail:

 − Ҳар гуна муҳтавои почтаҳои электронӣ, ки 
дар аккаунти почтаи корбар дастрас аст, аз 
ҷумла IP-адреси компютере, ки барои 
ирсоли паём истифода шудааст;

 − Ҳар гуна замимаҳо, аксҳо ва рӯйхати 
тамосҳо;

 − Ҳар гуна пешнависи мактубҳои электронӣ;
 − Ҳар гуна мактубҳои электронии дастрас, ки 

пок шудаанд.

https://lawenforcementrequests.oath.com
https://lawenforcementrequests.oath.com
mailto:ie-emergencies-ilist@verizonmedia.com
mailto:ie-emergencies-ilist@verizonmedia.com
mailto:ie-legalpoc@verizonmedia.com
mailto:ie-legalpoc@verizonmedia.com
mailto:ie-legalpoc@verizonmedia.com
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Zello 187/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Барои Yahoo! Chat/Messenger:

 − Рӯйхати рафиқон;
 − Вақт, сана ва IP-адреси чатҳо ва 

истифодаи Messenger;
 − Бойгонии мукотибаҳо дар Messenger;
 − Бойгонии мукотибаҳо дар веб-мессенҷер.

• Барои Yahoo! Groups:

 − Рӯйхати аъзоён, нишонаҳои почтаи 
электронии аъзоён ва санае, ки кай 
аъзоён ба гурӯҳ пайвастаанд;

 − Иттилоот дар бораи модераторҳои гурӯҳ;

 − Муҳтавои файлҳо, замимаҳо, аксҳо ва 
бахшҳои Messenger;

 − Журнали сабти фаъолияти гурӯҳ, ки кай 
обуна шудан ва обунаро бекор кардан, 
файлҳоро нашр кардан ё таърих гузоштан 
ва дигар рӯйдодҳои дахлдорро шарҳ 
медиҳад.

• Yahoo! Geocities, Domains, Web-hosting ва 
Stores:

 − Файлҳои фаъоле, ки корбар ба вебсайт 
боргузорӣ кардааст ва санаи боргузории 
файл;

 − Додаҳои транзаксионӣ барои мағозаҳо.

• Yahoo! Flickr:

 − Муҳтавоҳо дар аккаунти Flickr ва тавзеҳот 
ба аксҳои корбарони дигар;

 − IP-адрес ва муҳри инъикоси вақте, ки 
муҳтаво дар аккаунт боргузорӣ шудааст;

 − Гурӯҳҳои Flickr, ки корбар ба он тааллуқ 
дорад ва муҳтавои гурӯҳ.

• Yahoo! Profiles:

 − Муҳтавоҳои профили корбар;
 − Вақт, сана ва IP-адреси журнали сабти 

муҳтавое, ки илова шудааст.

ZELLO
 Zello Inc. барномаи замимавиии «зер кун – гап зан» барои дастгоҳҳои мобилӣ ва компютерҳои 
шахсӣ, ки ба суҳбати зинда байни шахсон ва гурӯҳҳо дар саросари ҷаҳон аз тариқи каналҳои умумӣ/
хусусӣ то 3500 имкон медиҳад.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ 

Маълумот онлайн вуҷуд надорад online, вале 
чунин нақша вуҷуд доранд, ки як моддаи дигар 
дар Zello’s Support Knowledge Base илова шавад.

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Zello Inc.
1317 W. 6th Street
Austin, TX 78703
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Zello додаҳоро ба таври ихтиёрӣ ифшо мекунад, 
вақте ки он далелҳои муътамад оид ба хатари 
фаврӣ ба ҳаёти инсонро дошта бошад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи III 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: subpoena@zello.com

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
• Дархост бояд инҳоро фаро гирад:

 − Мактуби мақоми ҳифзи ҳуқуқ дар сарбарги 
он мақом, бо имзо ва сана;

 − Маълумоти тамоси маъмури 
дархостдиҳанда;

 − Рӯйхати номи корбари Zello;
 − Иттилооти махсус, ки бояд ҳифз карда 

шавад.

  Аз варақаи намунавӣ дар Замимаи II 
истифода кунед.

Тамос
Почтаи электронӣ: subpoena@zello.com

mailto:subpoena@zello.com
mailto:subpoena@zello.com
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

• Дар шароитҳои муайян, вобаста аз миқёс ва 
фаврият ё хавф ба амнияти миллӣ, Zello 
метавонад бар асоси ифшосозии ихтиёрӣ дар 
ҳар як мавриди муайян далелҳоро пешниҳод 
намояд, вақте ки раванди муносиби маҳаллии 
ҳуқуқӣ дар кишвари дархосткунанда қабул 
шудааст.

• Zello савгандномаи тасдиқкунандаеро таъмин 
хоҳад кард, ки аслӣ будани ифшосозии 
ихтиёриро тасдиқ менамояд.

• Ҳоло Zello корбаронро хабардор намекунад, 
ки ифшосозии иттилоот дархост шудааст ё 
амалӣ мешавад.

Расмиёт
Расмиёт мавҷуд нест.

  Аз варақаи дархости мустақим дар 
Замимаи IV истифода кунед.

ELECTRONIC EVIDENCE AVAILABLE FOR  
A MUTUAL LEGAL ASSISTANCE REQUEST

• Zello метавонад иттилооти зеринро пешниҳод 
намояд:

 − Номҳои аккаунт;
 − Номҳои аккаунтҳои тамосҳо;
 − Номҳои канал;
 − IP-адресҳои ба тозагӣ истифодашуда;
 − Муҳри инъикоскунандаи вақти фаъолият.

ИФШОСОЗӢ БО РОЗИГӢ

• Суҳбатҳои байни тамосҳо ва дар дохили 
каналҳо, аз ҷумла, аудио, матнҳо ва тасвирҳо, 
дар бахши «Таърих»-и дастгоҳи корбар ҳифз 
мешаванд. Баъзеи онҳоро бо корбарони дигар 
ё воситаҳои ахбори иҷтимоӣ метавон 
мубодила кард.

• Zello метавонад савгандномаи 
тасдиқкунандаеро таъмин кунад, ки аслӣ 
будани ифшосозии ихтиёрии додаҳоро тасдиқ 
менамояд.

ZOOM
 Zoom нармафзори абрӣ барои баргузории видеоконфронсҳо буда, дар дастгоҳҳои мобилӣ, 
компютерҳои рӯимизӣ, телефонҳо, системаҳои дохили биноҳо (сахтафзори махсус барои мулоқотҳои 
воқеӣ дар дохили биноҳо), веб-браузерҳо ва нармафзорҳои махсус дастрас аст.

РОҲНАМО БАРОИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

https://zoom.us/docs/en-us/government-
requests-guide.html

ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Boulevard 
6th Floor
San Jose, CA 95113
United States of America

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ 
ФАВҚУЛОДДА

Расмиёт
Zoom дархостҳои таъҷилиро дар ҳар як ҳолати 
мушаххас арзёбӣ мекунад. Агар Zoom 
поквиҷдонона итминон дошта бошад, ки ҳолати 

фавқулодда бо хатари фавт ё осеби ҷиддии 
ҷисмонӣ ба ҳар гуна шахси дилхоҳ алоқаманд 
буда, ифшосозии иттилооти бо ҳолати 
фавқулодда дахлдорро бетаъхир тақозо 
менамояд, Zoom метавонад иттилоотро мутобиқи 
сиёсати худ дар мавриди дахлнопазирии ҳаёти 
шахсӣ ва қонунгузории қобили татбиқи Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико таъмин намояд. Zoom 
уҳдадор нест, ки дар ҳар гуна вазъият ё дар 
муҳлатҳои муайян сабтҳоро нигоҳ дорад ва 
метавонад барои санҷидани хусусияти дархост 
ва/ё ҳувияти шахси дархостдиҳанда иттилооти 
иловагиро дархост намояд.

Дархостҳои таъҷилӣ бояд ба воситаи веб-
варақае, ки дар нишонии https://zoom.us/
trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20
Request дастрас аст, зери мавзӯи «ДАРХОСТИ 
ИФШОСОЗӢ ДАР ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА» 
пешниҳод шаванд ва ҳамаи иттилооти зеринро 
дар бар гиранд:

https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Zoom 189/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

• Номи мақомоти дархосткунанда.

• Номи намояндаи дархосткунанда.

• Нишонии сарисинагии/рақами 
идентификатсионии намояндаи 
дархосткунанда.

• Нишонии почтаи электронии расмии 
намояндаи дархосткунанда.

• Хусусияти муфассали ҳолати фавқулодда, ки 
бо фавт ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ алоқаманд 
аст, аз ҷумла, чӣ гуна таҳдид муайян шудааст, 
пайвандҳо ба воситаҳои ахбори иҷтимоӣ.

• Паёмҳо, журнали сабти чатҳо ва ғ.

• Муайян кунед, ки фавт ё осеби ҷиддии 
ҷисмонии кӣ дар хатар аст.

• Хусусияти ногузири таҳдидро шарҳ диҳед, аз 
ҷумла, иттилооте, ки охирин муҳлати 
мушаххасро пешбинӣ менамояд, ки пеш аз он 
гирифтани иттилооти дархостшуда зарур аст; 
ва/ё мавҷудияти охирин муҳлати мушаххасро 
тавсия медиҳад, то он замон зиён хоҳад расид 
(масалан, имшаб, нисфирӯзии пагоҳ).

• Иттилооти мушаххасеро муайян кунед, ки аз 
Zoom дархост шудааст (дархостро муфассал 
тартиб диҳед – дархост кардани ҳамаи 
иттилооте, ки бо корбар, аккаунт ё мулоқот 
алоқаманд аст, метавонад коркарди дархостро 
ба таъхир андозад), аз ҷумла, ҳадди ақал:

 − Барои сабтҳои корбар, номи 
инъикосшудаи корбар, нишонии почтаи 
электронӣ ё IP-адрес;

 − Барои сабтҳои аккаунт, нишонии почтаи 
электронии соҳиби аккаунт ё рақами 
аккаунт;

 − Барои сабтҳои мулоқот, идентификатори 
мулоқот, нишонии почтаи электронии 
мизбони мулоқот ва санаву вақти мулоқот 
ё URL-адреси бақайдгирии мулоқот; ва

• Шарҳ диҳед, ки чӣ гуна иттилооти 
дархостшуда ба пешгирӣ кардан аз ҳолати 
фавқулоддаи зикршуда ёрӣ хоҳад расонд.

ДАРХОСТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ

Расмиёт
Zoom сабтҳои дахлдорро ба муҳлати 90 рӯз то 
анҷом ёфтани раванди зарурии ҳуқуқӣ нигоҳ 
хоҳад дошт.

Дархостҳо барои нигоҳдорӣ бояд иттилооти 
зеринро дар бар гиранд:

• Ном ва имзои шахси расмии дархостдиҳанда.

• Нишонии почтаи электронии воқеии давлатӣ.

• Номаи расмӣ; ва

• Иттилооти мушаххасеро муайян кунед, ки 
нигоҳдории он дархост шудааст, аз ҷумла, 
ҳадди ақал:

 − Барои сабтҳои корбар, номи 
инъикосшудаи корбар, нишонии почтаи 
электронӣ ё IP-адрес;

 −  Барои сабтҳои аккаунт, нишонии почтаи 
электронии соҳиби аккаунт ё рақами 
аккаунт;

 − Барои сабтҳои мулоқот, идентификатори 
мулоқот, нишонии почтаи электронии 
мизбони мулоқот ва санаву вақти мулоқот 
ё URL-адреси бақайдгирии мулоқот.

Дархостҳо барои нигоҳдорӣ мумкин аст аз тариқи 
варақаи веб дастрас дар сайти зерин ирсол 
шаванд: https://zoom.us/trust-
form/?enter=Law%20Enforcement%20Request

ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Расмиёт
Дархостҳо бояд мутобиқи қонунҳову қоидаҳои 
татбиқпазир ва ба воситаи каналҳои расмӣ, аз 
ҷумла, тавассути санади расмии имзошуда ё 
дархост тавассути почтаи электронӣ аз ҳукумат 
(ба шарте, агар онҳо аз нишонии почтаи 
электронии расмии муассисаи давлатӣ ирсол 
шаванд) ва ба забони англисӣ пешниҳод шаванд.

Zoom ҳамаи дархостҳоро бар асоси вазъияту 
ҳолати мушаххас дақиқ баррасӣ хоҳад кард, ки 
уҳдадориҳои ҳуқуқии маҳаллиро бо принсипҳои 
асосии худ, аз ҷумла уҳдадории Zoom дар самти 
мусоидат намудан ба мубодилаи озоду ошкори 
идеяҳо, таъмин намудани амнияти корбарон ва 
ҳифзи дахлнопазирии ҳаёти шахсии корбарон ба 
эътибор гирад ва мутавозин намояд. Zoom 
метавонад ба дархостҳои кишварҳои гуногун ба 
таври мухталиф посух диҳад, агар принсипҳои 
ширкат дар мавриди мубодилаи пурмуҳтавои 
идеяҳо ва ҳамкорӣ бар хилофи қонунгузории 
маҳаллӣ бошад.

https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
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Замимаи I: Тартиб додани харита барои таъминкунандаи хидматрасонӣ • Zoom190/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Ҳамаи дархостҳо барои нигоҳдорӣ мумкин аст аз 
тариқи варақаи веб дастрас дар сайти зерин 
ирсол шаванд: https://zoom.us/trust-
form/?enter=Law%20Enforcement%20Request 

ДАЛЕЛИ ЭЛЕКТРОНӢ ҶИҲАТИ ДАРХОСТ 
БАРОИ КУМАКИ ҲУҚУҚИИ ДУҶОНИБА 
МАВҶУД АСТ

Додаҳое, ки корбарон ба Zoom медиҳанд
Вобаста аз ин, ки оё корбар аккаунти ба қайд 
гирифташудаи Zoom дорад ё не ва кадом 
маҳсулот ё хидматрасониро истифода кардааст, 
Zoom метавонад иттилооти зеринро аз 
корбарони худ ҷамъоварӣ намояд, ки вобаста аз 
навъи додаҳо ва сиёсати татбиқпазири 
нигоҳдории додаҳо онҳоро метавонад нигоҳ 
дорад ё нигоҳ надорад:

• Иттилооти муайянкунандаи шахсият, аз 
ҷумла, ном, номи корбар (username), 
нишонии почтаи электронӣ ё шумораи 
телефон, инчунин номи соҳиби аккаунт, ному 
нишонии пардохт ва методи пардохт (Zoom 
иттилоотро дар бораи корти кредитии корбар 
ҳифз намекунад); барои корбарони телефони 
Zoom, шумораи телефоне, ки рақамгирӣ 
шудааст.

• Дигар иттилооти аккаунт, аз ҷумла, 
афзалиятҳои забонӣ, ҳэшҳои гузарвожа, 
унвон, шуъба, акси профил; ва

• Муҳтавои корбар, ки корбар барои ҳифз дар 
абри Zoom ё пешниҳод ба Zoom интихоб 
менамояд, аз ҷумла, сабтҳои абрӣ, нусхаи 
сабтҳо, чатҳо ва паёмҳои фаврӣ, файлҳо, 
лавҳаҳои маҷозӣ, паёмҳои садоӣ барои 
корбарони телефони Zoom.

Zoom дақиқ будани иттилооте, ки корбаронаш 
пешниҳод кардаанд, муайян карда ё кафолат 
дода наметавонад. Агар инро қонунгузории 
маҳаллӣ тақозо накунад, Zoom номи воқеии 
корбар ё шинохти шахсиятро барои эҷод кардани 
аккаунти Zoom ё пайвастан ба мулоқоте тақозо 
намекунад.

Додаҳое, ки Zoom дар бораи корбарон, маҳсулот 
ва хидматрасониҳои худ ҷамъоварӣ мекунад
Вобаста аз ин, ки оё корбар аккаунти ба қайд 
гирифташудаи Zoom дорад ё не, маҳсулоти 
истифодашудаи Zoom ва методи дастрасии 
корбар, Zoom метавонад иттилооти зеринро дар 

бораи корбарон ва маҳсулоту хидматрасониҳои 
худ ҷамъоварӣ намояд, ки вобаста аз навъи 
додаҳо ва сиёсати татбиқпазири нигоҳдории 
додаҳо онҳоро метавонад нигоҳ дорад ё нигоҳ 
надорад:

• Иттилооти техникӣ дар бораи дастгоҳи 
корбар, шабака ва васли интернет, аз ҷумла, 
IP-адреси корбар, MAC-адрес, дигар 
идентификатори дастгоҳ (UDID), навъи 
дастгоҳ, чӣ гуна васл шудани корбар, 
маҳсулнокии шабака, навъ ва версияи 
системаи амалиётӣ, версияи муштарӣ, навъи 
дурбин, микрофон ё динамикҳо; барои 
корбарони телефони Zoom, шумораи 
телефони корбар барои анҷом додани зангҳо.

• Макони ҷойгиршавии тахминӣ нисбат ба 
шаҳри наздиктарин.

• Мета-додаҳо, аз ҷумла, давомдории мулоқот ё 
занги телефонии Zoom; нишонии почтаи 
электронӣ, ном ё иттилооти дигар, ки 
иштироккунандагон барои муаррифии худ дар 
мулоқот ворид менамоянд, вақти ворид ва 
хориҷ шудани иштироккунандагон, номи 
мулоқот, сана ва вақти ба нақша 
гирифташудаи мулоқот, додаҳои сабти зангҳо 
аз телефони Zoom.

https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request


INSERT LETTERHEAD OF THE REQUESTING AUTHORITY HERE

Date
REQUEST FOR THE PRESERVATION
OF ELECTRONIC DATA

Address

ADDRESSEE (RECIPIENT):

Previous request numbersCase number

Proceedings number

Official email address and phone number

Contact details of authority’s representative

Position held

Full name or personal identification number

Identification details

REQUESTING AUTHORITY:

This authority is conducting a criminal investigation that involves users from your platform. Electronic data has 
been deemed relevant in this matter. I am hereby requesting your company to immediately take all necessary 
actions to preserve and safeguard electronic data in relation to the below mentioned user(s) and/or account(s).

 New preservation request

 Request for extension of preservation period. If so, inform:

   Reference number of previous request(s) as provided by the company, if available:

   Date of submission of previous preservation request:

   Date of expiration of previous preservation request:

 

   Reason to request extension of preservation period: 

This model form is provided by UNODC, UN CTED, Europol, Eurojust and Cepol (via the projects SIRIUS, Euromed Justice and Euromed Police). 
These institutions have not reviewed and are not responsible for the content of this request.
You are responsible for complying with the relevant laws and procedure regarding data categorization and privacy when making and  
processing any request.

REQUEST FOR THE PRESERVATION OF ELECTRONIC DATA 1

TYPE OF PRESERVATION REQUEST:
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Замимаи II: Варақаи намунавии дархост барои нигоҳдорӣ 191/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ II: ВАРАҚАИ НАМУНАВИИ ДАРХОСТ БАРОИ НИГОҲДОРӢ
Варақаҳое (формаҳое), ки ба ин нашрия дохил карда шудаанд, барои маълумотнома ва омӯзиш пешбинӣ шудаанд. Барои 
ворид кардани таҳрир ба ин варақаҳо, кормандони соҳавӣ бояд версияи интерактивии варақаҳоро аз Ҳаби (Hub) далелҳои 
электронии Sherloc марбута ба Раёсати СММ оид ба мубориза бо маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ боргирӣ кунанд: 
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html. 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html


Click here to describe the nature of the crime investigated. Provide as much information and context as possible, in relation to 
this particular request for electronic data. 

NATURE OF THE CASE:

Attach file

Lay down the legal basis under which the request is done, according to domestic legislation.

LEGAL BASIS:

If required by the service provider, attach the domestic legal process for the requested information to  
be preserved in accordance with legislation in your country.

Delete file

Attach file

DOMESTIC LEGAL PROCESS:

List other information. Be as specific as possible. 

Delete file

Attach file

CONCERNED USER(S) OR ACCOUNT(S):

REQUEST FOR THE PRESERVATION OF ELECTRONIC DATA 2
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Other information:

 Routing information (source IP address, destination IP address, port number, browser, e-mail header, 

 message ID, data transfer volume, source or destination of any electronic messages sent from or received 

 from the account)

 Cryptocurrency address(es)

 IP address logs, including time stamp

 Message logs and chat logs

 Activity log/logfiles, including time stamp

 

List other information. Be as specific as possible. 

Traffic data

 Contacts

 Messages

 Posts

 Media files: videos, photos, documents

Content data

For registries and registrars:

   Registrant, technical and administrative name, address, phone, fax number and email address of the 

   specified domain

   Creation, updated date, current status and name servers of the specified domain

Other information:

List other information. Be as specific as possible. 

 Type of registration, copy of a contract, means of verification of identity at the moment of registration, 

 copies of documents provided by the subscriber

 Any other information pertaining to the identity of the user/subscription holder

 Full name provided

 Vanity name, nickname or login name

 User ID

 Phone number(s)

 Email address(es)

 Date of birth

 Copy of ID card or passport provided by the subscriber

 Billing information/Means of payment

 Account start and end date

 Account status

 Registration IP address, including time stamp

  Associated devices (including device ID, IMEI,  

MAC address and UDID when available) 

This request applies to the below indicated items, whether in electronic or other form, including information 
stored on backup media, if available. A justification for the request for preservation of these datasets will 
follow.

Basic subscriber information  

DATASETS:

REQUEST FOR THE PRESERVATION OF ELECTRONIC DATA 3
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Замимаи II: Варақаи намунавии дархост барои нигоҳдорӣ 193/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО



Other data

List other information. Be as specific as possible. 

Other information:

 Mailbox dump

 Device backup

 Geolocation data, including time stamp

 Deposit/Withdrawal/Transaction history

 Account balance

 Profile photo(s)

List other information. Be as specific as possible. 

JUSTIFICATION, INCLUDING FOR NECESSITY AND PROPORTIONALITY:

TIME RANGE/PERIOD:

 Direct request for the disclosure of electronic data on a voluntary basis.

 Formal judicial request for the disclosure of electronic data under international judicial cooperation.

FOLLOW UP:

 I request that you do not disclose the existence of this request to the subscriber or any other person, other 
than as necessary to comply with this request. If compliance with this request might result in a permanent  
or temporary termination of service to the account(s), or otherwise alert any user of the account(s) as to  
your actions to disclose the information described above, please contact me as soon as possible before  
taking action.

List other information. Be as specific as possible. 

CONFIDENTIALITY:

REQUEST FOR THE PRESERVATION OF ELECTRONIC DATA 4
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REQUEST FOR THE PRESERVATION OF ELECTRONIC DATA 5

Attach court order if available

Attach file

Attach PGP public key (if applicable)

Attach file

PGP:

Insert signature and stamp as images, sign the document electronically or print, stamp and sign it using a blue 
or black pen.

FinalizePrintSave editable

Best Practices

Insert digital signature

SIGN ELECTRONICALLY (once electronically 
signed the request cannot be edited)

Delete stamp

Insert signature

Insert stamp

If you have questions regarding this request, please contact me.

I hereby certify I have the legal authority to submit this request and that the information provided is true  
to the best of my knowledge.

Delete signature

Open attachments pane

SUMMARY OF DOCUMENTS ATTACHED:
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Замимаи II: Варақаи намунавии дархост барои нигоҳдорӣ 195/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО



INSERT LETTERHEAD OF THE REQUESTING AUTHORITY HERE

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST

Click here to describe the nature of the crime investigated. Provide as much information and context as possible, in 
relation to this particular request for electronic data. 

Address

ADDRESSEE (RECIPIENT):

Previous request numbersCase number

Proceedings number

Official email address and phone number

Contact details of authority’s representative

Position held

Full name or personal identification number

Identification details

REQUESTING AUTHORITY:

NATURE OF THE EMERGENCY:

Date

This authority is conducting a criminal investigation that involves users from your platform. Electronic data  
has been deemed relevant in this matter. I am hereby submitting an emergency request for the disclosure  
of electronic data in relation to the below mentioned user(s)/account(s).

Any and all information or data provided in response to this request will only be used in the described  
investigation and will not be disclosed to unauthorized personnel.

Attach file

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST 1

This model form is provided by UNODC, UN CTED, Europol, Eurojust and Cepol (via the projects SIRIUS, Euromed Justice and Euromed Police). 
These institutions have not reviewed and are not responsible for the content of this request.
You are responsible for complying with the relevant laws and procedure regarding data categorization and privacy when making and  
processing any request.
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Замимаи III: Варақаи намунавии дархост барои ифшосозӣ дар ҳолати фавқулодда196/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ III:  ВАРАҚАИ НАМУНАВИИ ДАРХОСТ БАРОИ ИФШОСОЗӢ ДАР 
ҲОЛАТИ ФАВҚУЛОДДА

Варақаҳое (формаҳое), ки ба ин нашрия дохил карда шудаанд, барои маълумотнома ва омӯзиш пешбинӣ шудаанд. Барои 
ворид кардани таҳрир ба ин варақаҳо, кормандони соҳавӣ бояд версияи интерактивии варақаҳоро аз Ҳаби (Hub) далелҳои 
электронии Sherloc марбута ба Раёсати СММ оид ба мубориза бо маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ боргирӣ кунанд:  
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html. 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html


Lay down the legal basis under which the request is done, according to domestic legislation.

LEGAL BASIS:

If required by the service provider, attach the domestic legal process for the requested data in accordance 
with legislation in your country.

Delete file

Attach file

DOMESTIC LEGAL PROCESS:

List other information. Be as specific as possible. 

Delete file

Attach file

CONCERNED USER(S) OR ACCOUNT(S):

 Indicate if you have previously submitted a preservation request for the account(s).

 Full name provided

 Vanity name, nickname or login name

 User ID

 Phone number(s)

 Email address(es)

 Date of birth

 Copy of ID card or passport provided by the subscriber

 Billing information/Means of payment

 Account start and end date

 Account status

 Registration IP address, including time stamp

  Associated devices (including device ID, IMEI,  

MAC address and UDID when available)

This request applies to the below indicated items, whether in electronic or other form, including  
information stored on backup media, if available. A justification for the request for disclosure of these  
datasets will follow.address(es)

INFORMATION REQUESTED TO AVERT THE EMERGENCY:

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST 2
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For registries and registrars:

   Registrant, technical and administrative name, address, phone, fax number and e-mail address of 

   the specified domain

   Creation, updated date, current status and name servers of the specified domain 

Other information:

List other information. Be as specific as possible. 

 Type of registration, copy of a contract, means of verification of identity at the moment of registration, 

 copies of documents provided by the subscriber

 Any other information pertaining to the identity of the user/subscription holder

 Routing information (source IP address, destination IP address, port number, browser, email header, 

 message ID, data transfer volume, source or destination of any electronic messages sent from or received 

 from the account)

 Cryptocurrency address(es)

   
   
Other information:

 IP address logs, including time stamp

 Message logs and chat logs

 Activity log/logfiles, including time stamp

 

List other information. Be as specific as possible. 

Other data

List other information. Be as specific as possible. 

Traffic data

Other information:

 Contacts

 Messages

 Posts

 Media files: videos, photos, documents

 Profile photo(s)

 Mailbox dump

 Device backup

 Geolocation data, including time stamp

 Deposit/Withdrawal/Transaction history

List other information. Be as specific as possible. 

Content data

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST 3
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Click here to enter all the information available about the subject of the investigation, such as name, account ID, 
phone number, e-mail address, profile name, device information and IP address. If possible, state if the subject is 
suspect, victim, witness or person of interest in your investigation. 

Click here to provide any other information that may assist the company in identifying the concerned accounts. It is 

also advised to include screenshots and full URLs, if available.

JUSTIFICATION, INCLUDING FOR NECESSITY AND PROPORTIONALITY:

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST

TIME RANGE/PERIOD:

 I request that you do not disclose the existence of this request to the subscriber or any other person,  
other than as necessary to comply with this request. If compliance with this request might result in a  
permanent or temporary termination of service to the account(s), or otherwise alert any user of the  
account(s) as to your actions to disclose the information described above, please contact me as soon as 
possible before taking action.

Attach court order if available

Attach file

List other information. Be as specific as possible. 

CONFIDENTIALITY:

Attach PGP public key (if applicable)

Attach file

PGP:

Open attachments pane

SUMMARY OF DOCUMENTS ATTACHED:
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Insert signature and stamp as images, sign the document electronically or print, stamp and sign it using  

a blue or black pen.

Insert digital signature

SIGN ELECTRONICALLY (once electronically 
signed the request cannot be edited)

Delete stamp

Insert signatureInsert signature

Insert stampInsert stamp

If you have questions regarding this request, please contact me.

I hereby certify I have the legal authority to submit this request and that the information provided is true to the 
best of my knowledge.

Delete signature

EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST 5

Finalize

Print

Save editable

Best Practices
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REQUEST FOR DISCLOSURE OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS 1

INSERT LETTERHEAD OF THE REQUESTING AUTHORITY HERE

Date
REQUEST FOR DISCLOSURE
OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS

Address

ADDRESSEE (RECIPIENT):

Previous request numbersCase number

Proceedings number

Official email address and phone number

Contact details of authority’s representative

Position held

Full name or personal identification number

Identification details

REQUESTING AUTHORITY:

This authority is conducting a criminal investigation that involves one or multiple users from your platform. 
Electronic data has been deemed relevant in this matter. I am hereby requesting the disclosure of electronic 
data on a voluntary basis in relation to the below mentioned user(s) and/or account(s).

Any and all information or data provided in response to this request will only be used in the described 
investigation and will not be disclosed to unauthorized personnel.

Click here to describe the nature of the crime investigated. Provide as much information and context as possible, 

in relation to this particular request for electronic data. 

NATURE OF THE CASE:

Attach file

This model form is provided by UNODC, UN CTED, Europol, Eurojust and Cepol (via the projects SIRIUS, Euromed Justice and Euromed Police). 
These institutions have not reviewed and are not responsible for the content of this request.
You are responsible for complying with the relevant laws and procedure regarding data categorization and privacy when making and  
processing any request.
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Замимаи IV: Варақаи намунавии дархости мустақим барои ифшосозии ихтиёрӣ 201/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ IV:  ВАРАҚАИ НАМУНАВИИ ДАРХОСТИ МУСТАҚИМ БАРОИ 
ИФШОСОЗИИ ИХТИЁРӢ

Варақаҳое (формаҳое), ки ба ин нашрия дохил карда шудаанд, барои маълумотнома ва омӯзиш пешбинӣ шудаанд. Барои 
ворид кардани таҳрир ба ин варақаҳо, кормандони соҳавӣ бояд версияи интерактивии варақаҳоро аз Ҳаби (Hub) далелҳои 
электронии Sherloc марбута ба Раёсати СММ оид ба мубориза бо маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ боргирӣ кунанд:  
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html. 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html


REQUEST FOR DISCLOSURE OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS 2

Lay down the legal basis under which the request is done, according to domestic legislation.

LEGAL BASIS:

If required by the service provider, attach the domestic legal process for the requested data in accordance 
with legislation in your country.

Delete file

Attach file

DOMESTIC LEGAL PROCESS:

List other information. Be as specific as possible. 

Delete file

Attach file

CONCERNED USER(S) OR ACCOUNT(S):

 Indicate if you have previously submitted a preservation request for the account(s).

 Full name provided

 Vanity name, nickname or login name

 User ID

 Phone number(s)

 Email address(es)

 Date of birth

 Copy of ID card or passport provided by the subscriber

 Billing information/Means of payment

 Account start and end date

 Account status

 Registration IP address, including time stamp

  Associated devices (including device ID, IMEI,  

MAC address and UDID when available)

 Type of registration, copy of a contract, means of verification of identity at the moment of registration, 

 copies of documents provided by the subscriber

 Any other information pertaining to the identity of the user/subscription holder

This request applies to the below indicated items, whether in electronic or other form, including  
information stored on backup media, if available. A justification for the request for disclosure of these  
datasets will follow.

INFORMATION REQUESTED:
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REQUEST FOR DISCLOSURE OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS 3

For registries and registrars:

   Registrant, technical and administrative name, address, phone, fax number and e-mail address  

 of the specified domain

   Creation, updated date, current status and name servers of the specified domain

Other information:

List other information. Be as specific as possible. 

Other information:

 IP address logs, including time stamp

 Message logs and chat logs

 Activity log/logfiles, including time stamp

 Routing information (source IP address, destination IP address, port number, browser, email header, 

 message ID, data transfer volume, source or destination of any electronic messages sent from or received 

 from the account)

 Cryptocurrency address(es)

List other information. Be as specific as possible. 

Other data

List other information. Be as specific as possible. 

Traffic data

Click here to enter all the information available about the subject of the investigation, such as name, account ID, 

phone number, e-mail address, profile name, device information and IP address. If possible, state if the subject is 

suspect, victim, witness or person of interest in your investigation. 

Click here to provide any other information that may assist the company in identifying the concerned accounts.

JUSTIFICATION, INCLUDING FOR NECESSITY AND PROPORTIONALITY:
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REQUEST FOR DISCLOSURE OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS 4

Click here to enter all the information available about the subject of the investigation, such as name, account ID, 
phone number, email address, profile name, device information and IP address. If possible, state if the subject is 
suspect, victim, witness or person of interest in your investigation. mation that may assist the company in iden-
tifying the concerned accounts.

It is also advised to include screenshots and full URLs, if available.

TIME RANGE/PERIOD:

 I request that you do not disclose the existence of this request to the subscriber or any other person, other 
than as necessary to comply with this request. If compliance with this request might result in a permanent 
or temporary termination of service to the account(s), or otherwise alert any user of the account(s) as to  
your actions to disclose the information described above, please contact me as soon as possible before 
taking action.

Attach court order if available

Attach file

List other information. Be as specific as possible. 

CONFIDENTIALITY:

Attach PGP public key (if applicable)

Attach file

PGP:

Open attachments pane

SUMMARY OF DOCUMENTS ATTACHED:
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REQUEST FOR DISCLOSURE OF DATA ON A VOLUNTARY BASIS 5

• Insert signature and stamp as images, then sign the document electronically; 

• OR print to sign and stamp the document manually, please use a black or blue pen. 

Finalize

Print to sign and stamp manually

Save editable

Best Practices

Insert digital signature

SIGN ELECTRONICALLY (once electronically 
signed the request cannot be edited)

Delete stamp

Insert signature

Insert stamp

If you have questions regarding this request, please contact me.

I hereby certify I have the legal authority to submit this request and that the information provided is true to the 
best of my knowledge.

Delete signature
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ V: МОДЕЛИ ДКҲД БАРОИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ ЗАХИРАШУДА
[Нишонии мақоми марказии кишвари дархостшаванда]

[Марҷаъро гузоред]

Ҷаноб ё хонуми муҳтарам

Дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба [номи амалиётро гузоред]

[Номи шахсони муттаҳам ё гумонбарро гузоред]

Фаврият

Лутфан дар назар бигиред, ки оё дархост воқеан фаврӣ аст – истифодаи аз ҳад зиёд метавонад боиси 
ба миён омадани мушкилот ва ба таъхир гузоштани ҳолатҳои дигар гардад – агар ҳамин тавр бошад, 
пас сабабҳоро тасдиқ кунед, масалан, таҳдид ба ҳаёт ё зарари ҷисмонии ҷиддӣ

Ман [номро гузоред] [вазифаро гузоред] [номи мақомотро гузоред] ва ба ман ваколат дода шудааст, ки 
барои гирифтани далел вобаста ба [insert relevant domestic law] дархост пешниҳод кунам.

Асоси дархост

Ман бо камоли ифтихор тибқи муқаррароти [Шартномаи дахлдор оид ба дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба дар масоили ҷиноятиро ворид кунед] аз шумо кумак дархост мекунам.

Махфият

Бо мақсади нарасонидани зарар ба тафтишот, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки аз ҷониби мақомоти 
салоҳиятдори кишвари шумо ба ҳеҷ кас (аз ҷумла, ягон субъекте) дар бораи мавҷудият ва муҳтавои ин 
«дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба» ва ҳама гуна амале, ки дар посух ба он гирифта шудааст, 
хабар дода нашавад. Ман минбаъд хоҳиш мекунам, ки чораҳо андешида шаванд, то ҳар шахсе, ки аз ӯ 
далел талаб карда мешавад, ба ягон шахси дигар хабар надиҳад.

Агар субъектҳои дар боло зикршуда ё тарафи алоқаманд аз мавҷудияти ин дархост [ё] маводи ҳассос 
огаҳӣ дошта бошанд, яъне [маводи ҳассосро муайян кунед – ё тамоми дархост ё қисми дахлдори] [ё] 
амали дар посух ба он анҷомшударо тасдиқ кунед, бовар кардан оқилона аст, ки ифшои далели тафтишот 
ба субъектҳо боиси он [аз рӯйи зарурат, барои мисол нобуд кардани далелро гузоред] хоҳад шуд, ки 
тавассути [рафтор барои дастгирӣ, яъне пок кардани аккаунтҳоро тавсиф кунед] дастгирӣ карда 
мешаванд.

Агар нигоҳ доштани махфият бо тартиби дар боло зикршуда имконнопазир бошад, лутфан пеш аз 
иҷрои дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба ман хабар диҳед.

АГАР ТАНҲО МАХФИЯТИ ДКҲД ДАРХОСТ ШУДА БОШАД:

Бо мақсади зарар нарасонидан ба тафтишот, ман хоҳиш мекунам, ки муҳтавои дархости мазкури 
кумаки ҳуқуқии дуҷониба ва амале, ки дар посух ба он анҷом дода мешавад, ифшо нашавад. Ман 
минбаъд хоҳиш мекунам, ки чораҳо андешида шаванд, то ҳар шахсе, ки аз ӯ далел талаб карда 
мешавад, ба ягон шахси дигар хабар надиҳад. Мо махфӣ будани дархостро талаб мекунем, то 
маълумоти ҳассос дар доираи ДКҲД ифшо нашавад, яъне [маълумоти ҳассосро ворид кунед, ки аз ифшо 
шудан ҳифз мекунад].

Агар нигоҳ доштани махфият бо тартиби дар боло зикршуда имконнопазир бошад, лутфан пеш аз 
иҷрои дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба ман хабар диҳед.
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Замимаи V: Модели ДКҲД барои далелҳои электронии захирашуда 207/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи муҳим
Лутфан таваҷҷуҳ намоед, ки оё дар дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба байни 
кишвари дархосткунанда ва дархостшаванда моддаи махфият вуҷуд дорад, ба 
муқаррароти мушаххас ва ҳама гуна далелҳои зарурӣ муроҷиат кунед.

Эзоҳи муҳим
Лутфан ба Иёлоти Муттаҳида таваҷҷуҳ кунед: Агар дархости қарор оид ба ифшо накардан 
ва аккаунт маълум бошад (яъне ҳабс шуда бошад) ё шахсони дигари дахлдор дар бораи 
тафтишот маълумот дошта бошанд, пас дастгирии воқеиро вобаста ба он тасдиқ кунед, ки 
чаро ифшои далели тафтишот ба таври манфӣ ба тафтишот таъсир мегузорад.

Ҳадафи дархост

Дархости мазкур барои мушаххас намудани далелҳо мебошад [навъи далелро инҷо гузоред, масалан, 
муҳтавои имейлҳо (номаи электронӣ) ва таъминкунандаи хидматрасонӣ] истифода дар таъқиботи судӣ 
(аз ҷумла, ҳама гуна маҳдудсозӣ, мусодира, тарзуламали татбиқи қонун ва ҳар гуна мурофиаҳои) 
иловагии зерин:

[Агар муттаҳам/гумонбар маълум бошад, ворид кунед]

СУБЪЕКТ
САНАИ ТАВВАЛУД
ҶОИ ТАВВАЛУД
МИЛЛАТ
НИШОНӢ

Дар боло субъекти тафтишоти ҷиноятӣ аз ҷониби [номи мақомоти тафтишотии ҳифзи ҳуқуқро ворид 
кунед] ва таъқиби ҷиноятӣ аз ҷониби [мақомоти дахлдорро ворид кунед] барои ҷиноятҳои [ҷиноятҳо, 
қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед] анҷом дода мешавад.

[Агар танҳо IP адреси сервер маълум бошад, ворид кунед]

Ин дархост ба мақомоти салоҳиятдор дар [кишвари дархостшаванда] барои пешниҳоди тасвири 
криминалистии серверҳои дар поён номбаршуда ҷиҳати истифода дар мурофиаҳои судӣ дар доираи 
ҳуқуқии (юрисдиксияи)  [кишвари дархосткунандаро ворид кунед] мебошад.

IP адрес
Ширкати мизбон (ном ва нишонӣ)

Ё

[Номи мақомоти тафтишоти ҳифзи ҳуқуқро ворид кунед] кӯшиш мекунад шахсиятҳоеро мушаххас 
кунад, ки дар [номи ҷиноятро ворид кунед] даст задаанд. Ин далел дар ҳама гуна таъқиби минбаъдаи 
ин ашхос (аз ҷумла, боздошт, мусодира, мурофиаи судӣ ва ҳама гуна мурофиаҳои дахлдори иловагӣ) 
истифода мешавад, ки ҷиноятҳои марбут ба [номи нармафзорро ворид кунед] ва амсоли онро содир 
кардаанд: [ҷиноятҳо, қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед].

[Агар танҳо нишонии почтаи электронӣ ё номи корбар дар расонаи иҷтимоӣ маълум бошад, ворид 
кунед]

Ин дархост ба мақомоти салоҳиятдор дар [кишвари дархостшавандаро ворид кунед], бо мақсади 
пешниҳоди далелҳои марбут ба нишонии почтаи электронии дар поён номбаршуда ҷиҳати истифода 
дар мурофиаҳои судӣ дар доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) [кишвари дархосткунандаро ворид кунед].

НОМИ КОРБАР
ТАЪМИНКУНАНДАИ ХИДМАТРАСОНӢ (ном ва нишонӣ)

[Номи мақомоти тафтишоти ҳифзи ҳуқуқро ворид кунед] кӯшиш мекунад, ки корбари [таъминкунандаи 
хидматрасониро ворид кунед]-ро мушаххас кунад ва маводро ба даст орад, ки дар поён дар банди 
Кумаки зарурӣ боз ҳам муфассалтар шарҳ дода мешавад. Ин далел дар ҳама гуна таъқиби минбаъдаи 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

шахсоне истифода мешавад (аз ҷумла, маҳдудсозӣ, мусодира, тарзуламалҳои татбиқи қонун ва ҳама 
гуна мурофиаҳои иловагии марбут ба он), ки ҷиноятҳои марбут ба [нишонии имейлро ворид кунед] 
содир мекунанд: [ҷиноятҳо, қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед].

Қонуни дахлдор

Лутфан, қонуни дахлдор дар замимаи 1-ро, ки ба дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба замима 
шудааст, дарёфт кунед.

Хулосаи далелҳо ва таърихи истеҳсолоти судӣ

Хронологияи тафтишот ва хулосаи мухтасари ҷиноятҳоеро дар бар мегирад, ки нисбат ба ҳар як 
субъект таҳқиқ/таъқиб карда мешавад.

Эзоҳи муҳим
Таъмин кардани робита байни ҷиноятҳои тафтишшуда ва далелҳои электронии дархостшуда- ба таҳлили мисолҳо аз 
корҳои амалӣ дар боби 3 нигаред.

Агар лозим бошад, фармоишҳои истеҳсолии дохилӣ (дохили кишварӣ) ва/ё қарорҳои дахлдори дигар 
мақомоти салоҳиятдори миллиро дохил кунед.

Нигоҳдорӣ

Дархости нигоҳдорӣ дар робита ба аккаунти дахлдор аз ҷониби [Идораи дахлдори ҳифзи ҳуқуқро ворид 
кунед] ворид карда шуда, дар [санаро гузоред] қабул карда шуд ва дар [санаро гузоред] ба охир 
мерасад ва дорои рақами шартӣ [рақами шартиро гузоред] мебошад.

Эзоҳи муҳим
Маълумоти нигоҳдоришавандаро барои ҳар як аккаунти нигоҳдоришуда тасдиқ кунед.

Кумаки дархостшаванда ва формати зарурии далел

Пас аз ба даст овардани ягон даъватномаи дахлдори судӣ, фармоиш барои кофтуков, қарори суд ё 
қарори дигар, барои гирифтани маълумот аз корманди маъмурӣ: [нишонии SP-ро барои хидматрасонӣ 
ворид кунед].

Ҳама [маълумоти асосӣ дар бораи муштарӣ (BSI), додаҳои трафик ва/ё додаҳои муҳтаво], ки онҳо ба 
аккаунт марбутанд [идентификатори SP-ро ворид кунед] барои даврае, ки [санаро ворид кунед] то 
[санаро ворид кунед] оғоз меёбад.

Формати далелҳои электрониро тасдиқ кунед – масалан: Дархост карда мешавад, ки ин сабтҳо ҳамчун 
далели шайъӣ дар як баёния (изҳорот) бо тавзеҳи истилоҳоти техникии дар сабтҳо истифодашаванда, 
таҳия карда мешаванд. Варақаи баёнияи холӣ дар Замимаи II ҳамчун замима гузошта шудааст.

БАРОИ ҲАМА ДАРХОСТҲО ВОРИД КУНЕД

Минбаъд амалҳои зерин дархост карда мешавад:

1.  Ҳамчунин ҷамъоварии дигари маълумот, бозпурсии шахсон анҷом дода шаванд ва далелҳои шайъӣ 
ҷамъоварӣ шаванд, ки дар ҷараёни тафтишот заруранд.

2.  Ҳар гуна сабтҳо ҳамчун далелҳои шайъӣ дар ҳар гуна баёнияҳо бо шарҳи истилоҳоти техникии дар 
сабтҳо истифодашаванда, истеҳсол карда шаванд.

3.  Ҳама гуна маълумоте, ки дар компютер захирасозӣ мешавад, дар ҳар гуна шакл аз дахолати 
беиҷозат нигоҳдорӣ шавад ва барои истифода дар ҳама гуна мурофиаи минбаъда ба кормандони 
тафтишот ва [идораи таъқиботӣ/номи судяе, ки тафтишоти судиро пешбарӣ мекунад/муфаттишро 
ворид кунед] дастрас карда шавад.

4.  Ҳар гуна маводе, ки тибқи ин дархост ба ман дода шудааст, метавонад дар ҳама гуна таъқиби 
ҷиноятӣ ё дигар мурофиаҳои судии марбут ба ин масъала, аз ҷумла, ҳар гуна чораҳои дигари 



3

Ку
ма

ки
 ҳу

қу
қи

и 
ду

ҷо
ни

ба

4

Да
рх

ос
тҳ

о б
ар

ои
 

иф
шо

со
зӣ

 да
р 

ҳо
ла

тҳ
ои

 ф
ав

қу
ло

дд
а

5

Ду
шв

ор
иҳ

о в
а 

ро
ҳи

ҳа
лҳ

ои
 ам

ал
ӣ

Лу
ға

тн
ом

а
Ну

қт
аҳ

о 
ба

ро
и т

ам
ос

2

Ку
ма

кҳ
ои

 ҳу
қу

қи
и 

ду
ҷо

ни
ба

и п
еш

ак
ӣ

1

Ни
го

ҳд
ор

ӣ

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

За
ми

ма
ҳо

Их
ти

со
ра

ҳо

Замимаи V: Модели ДКҲД барои далелҳои электронии захирашуда 209/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

пешгирӣ ё мусодира ва мурофиаҳои иловагии марбут ба он, аз ҷумла, мурофиаи вобаста ба ҳар 
гуна нақзи қонун, тағйирот, аз нав арзёбикунии ё иҷрои ҳукмҳои суд истифода шавад.

5.  Ҷамъоварии маълумоти дар боло зикргардида анҷом дода шаванд ва барои нусхаҳои аслӣ ё 
имзошуда ва ҳама гуна изҳороти тасдиқшуда иҷозат дода шавад ва ҳуҷҷатҳо ё ашёи дигаре, ки дар 
рафти тафтишот нигоҳдорӣ шудаанд, барои истифода дар ҳар гуна таъқиботи ҷиноятӣ, мурофиаи 
судӣ, тарзуламалҳои мусодира ва истеҳсолоти судӣ ба [кишвари дархосткунандаро ворид кунед] 
ирсол карда шаванд.

6.  Агар лозим бошад, ворид кунед: Ба муфаттиш иҷозат дода мешавад, ки сафар кунад ва дар таҳлил 
ва баррасии далелҳое иштирок кунанд, ки пеш аз интиқол аз таъминкунандаи хидматрасонӣ ба 
даст оварда шудааст.

Қонунҳои мурофиавии мутақобила (танҳо дар сурати мавҷуд будани қонунҳои мутақобил дар бар 
мегирад)

Ман тасдиқ мекунам, ки кумаки дар боло дархост шуда, мумкин аст тибқи қонуни амалкунандаи 
[Давлати дархосткунандаро гузоред] ба даст оварда шавад, агар барои чунин парванда аз мақомот 
[Кишвари дархосткунандаро гузоред] дархост шуда бошад.

Интиқоли далелҳои электронӣ

Дархост карда мешавад, ки ҳар гуна далелҳои электронӣ ё мукотибаи дигар ба ман тибқи нишонии дар 
боло овардашуда фиристода мешаванд ва шумо дар бораи зарурати баргардонидани ҳама гуна 
ҳуҷҷатҳо ҳангоми анҷоми мурофиаҳо дар [Кишвари дархосткунандаро гузоред] ба ман хабар медиҳед.

Шахсони тамос

Шахси мувофиқ барои гирифтани тамос дар сурати пайдо шудани ягон маълумот дар бораи ин дархост 
[агар зарурат бошад, номи адвокати парванда/судяе ворид намоед, ки тафтишотро пешбарӣ/бозрасӣ 
мекунад] мебошад.

Ном: [гузоред]
Нишонӣ: [гузоред]
Имейл: [гузоред]
Шумораи телефони мустақим: + [гузоред]
Шумораи факс: + [гузоред]
Ё муфаттиш [номро гузоред]
Бо шумораи телефон: + [гузоред] ё тавассути имейл ба [гузоред].

Ман миннатдор мешавам, агар шумо ба [insert prosecutor/investigating or examining magistrate name] 
ва муфаттиш дар бораи пешрафти дархост мунтазам хабар диҳед.

Ман барои ҳамкории арзишманд ва кумак дар ин масъала миннатдории худро ба шумо баён мекунам.

Бо эҳтиром,

[ном]
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ VI:  МОДЕЛИ ДКҲД БАРОИ ҶАМЪОВАРИИ ДОДАҲОИ ТРАФИК Ё 
ДОДАҲОИ МУҲТАВО ДАР ВАҚТИ ВОҚЕӢ

[Нишонии Мақомоти марказии кишвари дархостшавандаро ворид кунед]

[Истинодро гузоред]

Муҳтарам ҷаноб ё хонум

Дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба: [номи амалиётро гузоред]

[Номи(ҳои) муттаҳам/гумонбар(ҳо)ро гузоред]

Фаврият

Лутфан дар назар бигиред, ки оё дархост воқеан фаврӣ аст – истифодаи аз ҳад зиёд метавонад боиси 
ба миён омадани мушкилот ва ба таъхир гузоштани ҳолатҳои дигар гардад – агар ҳамин тавр бошад, 
пас сабабҳоро тасдиқ кунед, масалан, таҳдид ба ҳаёт ё зарари ҷисмонии ҷиддӣ

Ман [номро гузоред] [вазифаро гузоред] [номи мақомотро гузоред] ва ба ман ваколат дода шудааст, ки 
барои гирифтани далел вобаста ба [қонуни дохилии дахлдорро ворид кунед] дархост пешниҳод кунам.

Асоси дархост

Ман бо камоли ифтихор тибқи муқаррароти [Шартномаи дахлдор оид ба дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба дар масоили ҷиноятиро ворид кунед] аз шумо кумак дархост мекунам.

Махфият

Бо мақсади зарар нарасонидан ба тафтишот, ман хоҳиш мекунам, ки ба ҳеҷ кас (аз ҷумла, ҳеҷ субъекте) 
дар бораи мавҷуд будан ва муҳтавои дархости мазкури кумаки ҳуқуқии дуҷониба ва амале, ки дар посух 
ба он анҷом дода мешавад, аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори кишвари шумо огоҳ карда нашавад. Ман 
минбаъд хоҳиш мекунам, ки чораҳо андешида шаванд, то ҳар шахсе, ки аз ӯ далел талаб карда мешавад, 
ба ягон шахси дигар хабар надиҳад.

Агар субъектҳои дар боло зикршуда ё тарафи алоқаманд аз мавҷудияти ин дархост [ё] маводи ҳассос 
огаҳӣ дошта бошанд, яъне [маводи ҳассосро муайян кунед – ё тамоми дархост ё қисми дахлдори] [ё] 
амали дар посух ба он анҷомшударо тасдиқ кунед, бовар кардан оқилона аст, ки ифшои далели тафтишот 
ба субъектҳо боиси он [аз рӯйи зарурат, барои мисол нобуд кардани далелро гузоред] хоҳад шуд, ки 
тавассути [рафтор барои дастгирӣ, яъне пок кардани аккаунтҳоро тавсиф кунед] дастгирӣ карда 
мешаванд.

Агар нигоҳ доштани махфият бо тартиби дар боло зикршуда имконнопазир бошад, лутфан пеш аз иҷрои 
дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба ман хабар диҳед.

АГАР ТАНҲО МАХФИЯТИ ДКҲД ДАРХОСТ ШУДА БОШАД:

Бо мақсади зарар нарасонидан ба тафтишот, ман хоҳиш мекунам, ки муҳтавои дархости мазкури 
кумаки ҳуқуқии дуҷониба ва ҳар гуна амале, ки дар посух ба он анҷом дода мешавад, ифшо нашавад. 
Ман минбаъд хоҳиш мекунам, ки чораҳо андешида шаванд, то ҳар шахсе, ки аз ӯ далел талаб карда 
мешавад, ба ягон шахси дигар хабар надиҳад. Мо махфӣ будани дархостро талаб мекунем, то 
маълумоти ҳассос дар доираи ДКҲД ифшо нашавад, яъне [маълумоти ҳассосро, ки аз ифшо шудан 
ҳифз мекунад, ворид кунед].

Агар нигоҳ доштани махфият бо тартиби дар боло зикршуда имконнопазир бошад, лутфан пеш аз 
иҷрои дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба ба ман хабар диҳед.
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Замимаи VI: Модели ДКҲД барои ҷамъоварии додаҳои трафик ё додаҳои муҳтаво дар вақти воқеӣ 211/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Эзоҳи муҳим
Лутфан таваҷҷуҳ намоед, ки оё дар Шартнома оид ба дархост барои кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба байни кишвари дархосткунанда ва дархостшаванда моддаи махфият вуҷуд 
дорад, ба муқаррароти мушаххас ва ҳама гуна далелҳои зарурӣ муроҷиат кунед.

Эзоҳи муҳим
Лутфан ба Иёлоти Муттаҳида таваҷҷуҳ кунед: Агар дархости қарор оид ба ифшо накардан 
ва аккаунти маълум бошад (яъне ҳабс шуда бошад) ё шахсони дигари дахлдор дар бораи 
тафтишот маълумот дошта бошанд, пас дастгирии воқеиро вобаста ба он, ки чаро ифшои 
далели тафтишот ба таври манфӣ ба тафтишот таъсир мегузорад, тасдиқ кунед.

Эзоҳи муҳим
Ҷамъоварии муҳтаво дар замони воқеӣ тавассути КҲД дар Иёлоти Муттаҳида мавҷуд 
намебошад.

Ҳадафи дархост

Дархости мазкур барои ҷамъоварӣ намудани додаҳои трафик дар замони воқеӣ ё ҷамъоварӣ намудани 
муҳтаво дар замони воқеӣ мебошад [агар ҷамъоварии маводи ғайримуҳтаво ё муҳтаво талаб карда 
шавад, пас дақиқ ва возеҳ бошед] ва далелҳо барои дар таъқиботи судӣ (аз ҷумла, ҳама гуна 
маҳдудсозӣ, мусодира, тарзуламали татбиқи қонун ва ҳар гуна мурофиаҳои иловагии зерин) [агар 
муттаҳам/ гумонбар маълум бошад, пас ворид кунед].

СУБЪЕКТ
САНАИ ТАВВАЛУД
ҶОИ ТАВВАЛУД
МИЛЛАТ
НИШОНӢ

Дар боло субъекти тафтишоти ҷиноятӣ аз ҷониби [номи мақомоти тафтишотии ҳифзи ҳуқуқро ворид 
кунед] ва таъқиби ҷиноятӣ аз ҷониби [мақомоти дахлдорро ворид кунед] барои ҷиноятҳои [ҷиноятҳо, 
қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед] анҷом дода мешавад.

Ё

[Номи мақомоти тафтишоти ҳифзи ҳуқуқро ворид кунед] кӯшиш мекунад шахсиятҳоеро мушаххас 
кунад, ки дар [номи ҷиноятро ворид кунед] даст задаанд. Ин далел дар ҳама гуна таъқиби минбаъдаи 
ин ашхос (аз ҷумла, маҳдудсозӣ, мусодира, тарзуламалҳои татбиқи қонун ва ҳар гуна мурофиаҳои 
дахлдори иловагӣ) истифода мешавад, ки ҷиноятҳои марбут ба [номи нармафзорро ворид кунед] ва 
амсоли онро содир кардаанд, яъне: [ҷиноятҳо, қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед].

Танҳо агар нишонии почтаи электронӣ ё номи корбари расонаи иҷтимоӣ маълум бошад, ворид намоед

Ин дархост ба мақомоти салоҳиятдор дар [кишвари дархостшаванда] барои пешниҳоди тасвири 
криминалистии серверҳои дар поён номбаршуда ҷиҳати истифода дар мурофиаҳои судӣ дар доираи 
ҳуқуқии (юрисдиксияи) [кишвари дархосткунандаро ворид кунед] мебошад.

НИШОНИИ ПОЧТАИ ЭЛЕКТРОНӢ Ё НОМИ КОРБАРИ РАСОНАИ ИҶТИМОӢ

ТАЪМИНКУНАНДАИ ХИДМАТРАСОНӢ (ном ва нишонӣ)

[Номи мақомоти тафтишоти ҳифзи ҳуқуқро ворид кунед] кӯшиш мекунад, ки корбари [insert Service 
Provider] -ро мушаххас кунад ва маводро ба даст орад, ки дар поён дар банди «Кумаки зарурӣ» боз ҳам 
муфассалтар шарҳ дода мешавад. Ин далел дар ҳама гуна таъқиби минбаъдаи шахсоне истифода 
мешавад, (аз ҷумла, маҳдудсозӣ, мусодира, тарзуламалҳои татбиқи қонун ва ҳама гуна мурофиаҳои 
иловагии марбут ба он), ки ҷиноятҳои марбут ба [нишонии имейлро ворид кунед] содир мекунанд: 
[ҷиноятҳо, қонуни дахлдор ва ҳукмҳои ҳадди аксарро ворид кунед].
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Қонуни дахлдор

Лутфан, қонуни дахлдор дар замимаи 1-ро, ки ба дархост барои кумаки ҳуқуқии дуҷониба замима 
шудааст, дарёфт кунед.

Хулосаи далелҳо ва таърихи истеҳсоли судӣ

Мисол:

Ҷаноби Х ба исми «ҷаноби З» шахсияти бардурӯғ эҷод кардааст ва гумон меравад, ки вай як узви 
созмони манъшудаи «Ҷанг бар зидди ҳама» мебошад. Ҳамчунин инро метавон нишон дод, (нигаред ба 
изҳороти афсари X дар замимаи I) ки ҷаноби Х, ба номи «ҷаноби З», дар интернет се сомона таъсис 
додааст, ки дар онҳо видеоҳо оид ба экстремизми хушунатомез аз ҷанги Ҷумҳурии Арабии Сурия ҷой 
дода шудаанд.

Ҷаноби Х аз компютери ноутбук истифода мебарад ва он ба як ширкат тааллуқ дорад, ки қаблан ӯ дар 
он кор мекард. Полис дар компютер аккаунти почтаи электрониро (X@SP.com) кашф кард, ки ба ҷаноби 
X аз тариқи хидмати раванди ҳуқуқии дохилӣ робита дорад ва маълумоти зерини асосии муштариро: 
[ном ва нишонӣ] дарёфт кард.

Почтаи электронӣ ҳамчун тамос истифода шудааст, ки барои сохтани сомонаҳои дар боло зикршуда 
истифода шудааст, ки дар изҳороти маъмур Х дар замимаи II муфассал зикр шудаанд.

Гирандаи нома аз ҷаноби X ба полис хабар додааст, ки вай ба ӯ паёми электронӣ фиристодааст, то ӯро 
ба ҷанг дар Ҷумҳурии Арабии Сурия ва «ба хона овардани зӯроварӣ» тарғиб кунад, (Ниг. ба изҳороти 
хонум S дар замимаи III ва нусхаи вебсайтҳои экстремисти хушунатгар) ки барои тарғиби ҷанг дар 
Ҷумҳурии Арабии Сурия истифода мешаванд, шахсонро ба сафар ҷиҳати иштирок дар ҷанг барои 
созмонҳои манъшуда ва «ба хона овардани зӯроварӣ» ба Мейдаптаун (Madeuptown) ташвиқ мекунанд.

Ё

Мониторинги мустақими муҳтавои иртиботот дар сомонаи x@SP.com инчунин нишон медиҳад, ки 
ҷаноби Х бо кӣ ҳамкорӣ мекунад ва оё ӯ ва дигарон дар бораи нақшаҳои худ дар мавриди овардани 
хушунат ба хонаашон баҳс кардаанд.
Агар лозим бошад, қарорҳои истеҳсолии дохили кишварӣ ва/ё қарорҳои дахлдори дигар мақомоти 
салоҳиятдорро дохил кунед.

Кумаки дархостшуда ва формати зарурии далелҳо

Пас аз дастрас намудани ҳар гуна кафолати дахлдор, ҳалномаи суд ё қарори дигар, аккаунти зеринро 
назорат кунед [идентификатори аккаунтро гузоред, яъне x@SP.com] , ки бо ном ва нишонии SP барои 
хидматрасонии ҳар гуна кафолат ё қарори дигари суд тасдиқ кунед] сабт карда, тамоми додаҳои 
трафик ё додаҳои муҳтавои баромад ва даромади аккаунтро ҷамъоварӣ кунед аз [санаро гузоред] то 
[санаро гузоред].

Инчунин мавридҳои зеринро дар назар гиред:

1.  Тасдиқ кунед, ки оё ҳалнома ё қарори қонунии боздошт дар дохили кишвар дар робита ба тафтиши 
ҷиноят содир шудааст, агар чунин ҳалнома ё қарор тибқи қонун талаб карда шавад.

2.  Агар имконпазир бошад, додаҳои кофии техникӣ, алалхусус рақами мувофиқи алоқаи шабака, 
нишонии алоқа ё идентификатори хидматрасониро барои қабули дархост таъмин кунед.

3.  Тасдиқи кунед, ки оё неруи барқ лозим аст ё сабтҳо бо изҳорот/афидавитҳо таъмин мебошанд.

4.  Баррасӣ кунед, ки оё барои додаҳои таърихӣ низ дархост кардан лозим аст (бо истифода аз 
бандҳои модели ДКҲД дар Замимаи V барои далелҳои электронии захирашуда).

Минбаъд амалҳои зерин дархост карда мешаванд:
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Замимаи VI: Модели ДКҲД барои ҷамъоварии додаҳои трафик ё додаҳои муҳтаво дар вақти воқеӣ 213/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

1.  Ҳамчунин ҷамъоварии маълумоти дигар, бозпурсии шахсон анҷом дода шаванд ва далелҳои шайъӣ 
ҷамъоварӣ шаванд, ки дар ҷараёни тафтишот заруранд.

2.  Ҳар гуна сабтҳо ҳамчун далелҳои шайъӣ дар ҳар гуна баёнияҳо (изҳорот) бо шарҳи истилоҳоти 
техникии дар сабтҳо истифодашаванда, истеҳсол карда шаванд.

3.  Ҳама гуна маълумоте, ки дар компютер дар ҳар гуна шакл захирасозӣ мешавад, аз дахолати 
беиҷозат нигоҳдорӣ шавад ва барои истифода дар ҳама гуна мурофиаи минбаъда ба кормандони 
тафтишот ва [идораи таъқиботи судиро ворид кунед] дастрас карда шавад.

4.  Ҳар гуна маводе, ки тибқи ин дархост ба ман дода шудааст, метавонад дар ҳама гуна таъқиби 
ҷиноятӣ ё дигар мурофиаҳои судии марбут ба ин масъала, аз ҷумла, ҳар гуна чораҳои дигари 
пешгирӣ ё мусодира ва мурофиаҳои иловагии марбут ба он, аз ҷумла, мурофиаи вобаста ба ҳар 
гуна нақзи қонун, тағййирот, аз нав арзёбикунии ё иҷрои ҳукмҳои суд истифода шавад.

5.  Ҷамъоварии маълумоти дар боло зикргардида анҷом дода шаванд ва барои нусхаҳои аслӣ ё 
имзошуда ва ҳама гуна изҳороти тасдиқшуда иҷозат дода шавад ва ҳуҷҷатҳо ё ашёи дигаре, ки дар 
рафти тафтишот нигоҳдорӣ шудаанд, барои истифода дар ҳар гуна таъқиботи ҷиноятӣ, мурофиаи 
судӣ, тарзуламалҳои мусодира ва истеҳсолоти судӣ ба [кишвари дархосткунандаро ворид кунед] 
ирсол карда шаванд.

6.  [Агар лозим бошад, ворид кунед:] Ба муфаттиш иҷозат дода мешавад, ки сафар кунад ва дар 
ҷараёни ҷамъоварии далелҳое иштирок намояд, ки дар замони воқеӣ сурат мегирад.

Қонунҳои мурофиавии мутақобил (танҳо дар сурати мавҷуд будани қонунҳои мутақобил дар бар мегирад)

Ман тасдиқ мекунам, ки кумаки дар боло дархостшуда мумкин аст тибқи қонуни амалкунандаи 
[Кишвари дархосткунандаро гузоред] ба даст оварда шавад, агар барои чунин парванда аз мақомот 
[Кишвари дархосткунандаро гузоред] дархост шуда бошад.

Интиқоли ҳуҷҷатҳо

Дархост карда мешавад, ки ҳар гуна ҳуҷҷатҳо ё мукотибаи дигар ба ман тибқи нишонии дар боло 
овардашуда фиристода мешаванд ва шумо дар бораи зарурати баргардонидани ҳама гуна ҳуҷҷатҳо 
ҳангоми анҷоми мурофиаҳо дар [Кишвари дархосткунандаро гузоред] ба ман хабар медиҳед.

Шахсони тамос

Шахси мувофиқ барои гирифтани тамос дар сурати пайдо шудани ягон маълумот дар бораи ин дархост 
[агар зарурат бошад, номи адвокати парванда/судяе, ки тафтишотро пешбарӣ/ бозрасӣ мекунад, ворид 
кунед] мебошад.

Ном: [гузоред]
Нишонӣ: [гузоред]
Имейл: [гузоред]
Шумораи телефони мустақим: + [гузоред]
Шумораи факс: + [гузоред]
Ё муфаттиш [номро гузоред]
Ба рақами телефони: + [гузоред] ё тавассути почтаи электронӣ [гузоред]

Ман миннатдор мешавам, агар шумо ба [номи прокурор/муфаттиши тафтишот ё бозпурсро ворид 
кунед] ва муфаттиш дар бораи пешрафти дархост мунтазам хабар диҳед.

Ман барои ҳамкории арзишманд ва кумак дар ин масъала миннатдории худро ба шумо баён мекунам.

Бо эҳтиром,

[ном]
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД214/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ VII: ЧЕКЛИСТИ (РӮЙХАТИ САНҶИШИИ) ДКҲД

Чеклисти (рӯйхати санҷиши) ДКҲД

Номи амалиёт:

Мавзӯъҳо:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

Тавсия:

Оё алтернативаҳо ба ДКҲД арзёбӣ шуданд?

Оё далелҳои электрониро аз тариқи дархости мустақим ба таъминкунандаи хидматрасонӣ гирифтан 
мумкин аст?
£ Ҳа £ Не

Дар мавриди кишвари дархостшаванда барои иҷозат додани мубодилаи далелҳо бар асоси ҳамкории 
полис ба полис тафтишот анҷом шуд?
£ Ҳа £ Не

Оё далелҳои электрониро аз тариқи розигии корбар гирифтан мумкин аст?
£ Ҳа £ Не

Оё корбари дахлдор муҳтавои худро боргирӣ карда метавонад?
£ Ҳа £ Не

Параграфи кушодани дуруст

Ман [номи худро гузоред] аз [номи муассиса] , мақоми салоҳиятдор мебошам, ва ба ман салоҳият дода 
шудааст, ки ин дархостро барои дарёфти далел оид ба қисмати [қисматро гузоред] аз [номи санад] 
пешниҳод кунам.
£ Ҳа £ Не

Асоси ДКҲД

Мисол: Ман ин дархостро мутобиқи моддаи 18 Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткории 
муташаккилонаи фаромиллӣ ва протоколи Палермо дар соли 2000, ки аз ҷониби x дар санаи x ё 
[воситаҳои ҳуқуқии дуҷониба, чандҷониба ё Конвенсияи СММ-ро ворид кунед]анҷом медиҳам.

Оё асосҳо дуруст ворид карда шудаанд (воситаҳои ҳуқуқии дуҷониба, чандҷониба ё Конвенсияи СММ)?

£ Ҳа £ Не

Оё ҳар ду кишвар ҳам дархосткунанда ва ҳам дархостшаванда вобаста ба воситаҳои ҳуқуқӣ созишнома 
имзо кардаанд?
£ Ҳа £ Не
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД 215/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Агар дар ин ҷо воситаи ҳуқуқӣ мавҷуд набошад, пас тасдиқ кунед, ки асос ҳамкории мутақобил аст.
£ Ҳа £ Не

Фаврият

Агар дархости фаврӣ ҷузъиёти лозимро медиҳад (масалан, санаи наздикшудаистодаи мурофиа, 
далелҳо барои тақвияти осеби ҷиддӣ) ва ҳар санае, ки далел тақозо мекунад.

Навиштани параграф бо ҳарфи сиёҳи ғафс, то боварӣ ҳосил шавад, ки давлати дархосткунанда хабар 
дорад

Оё ин ДКҲД-и фаврӣ аст?
£ Ҳа £ Не

Агар ҳа, пас асоси кофӣ дар ДКҲД зикр шудааст?
£ Ҳа £ Не

Агар сабабҳо нокофӣ бошанд, маълумоти иловагӣ дархост карда мешавад.

Махфият

Агар огоҳсозии дорандаи аккаунт ва/ё ифшоcозии (яъне, муҳргузории) дархост барои аҳли ҷомеа ба 
тафтишот халал расонад – ин бахш ва сабабҳоеро дар бар гиред, ки чаро огоҳсозӣ ё ифшосозӣ ба аҳли 
ҷомеа ба тафтишот халал мерасонад, масалан, нобудсозии далелҳо ё фирори шахси гумонбар.

Лутфан таваҷҷуҳ намоед, ки агар дархост дар Иёлоти Муттаҳида муҳргузорӣ шавад, он муддати 2 сол 
маҳдуд хоҳад буд ва барои тамдиди он асосҳои иловагӣ бояд пешниҳод шаванд.

Талаб карда мешавад?
£ Ҳа £ Не

Оё сабабҳо барои асоснок кардани махфият ворид карда шудаанд?
£ Ҳа £ Не

Оё параграфи дуруст истифода шудааст?

БАРОИ ПЕШНИҲОД НАКАРДАНИ ОГОҲИНОМА ВА МАХФИЯТ:

Бо мақсади халал нарасонидан ба рафти тафтишот, ман дархост менамоям, ки мақомоти салоҳиятдори 
кишвари шумо дар бораи мавҷудият ва муҳтавои ин ДКҲД ва ҳар гуна тадбире, ки дар посух ба он 
андешида шудааст, ягон шахсро (аз ҷумла, ягон субъекти дар боло зикршударо) огоҳ накунанд. Ман 
низ аз шумо андешидани тадбирҳоеро дархост менамоям, ки ҳар шахсе, ки аз ӯ далел дархост 
мешавад, дар ин бора ягон шахси дигарро огоҳ накунад.

Агар субъектҳои дар боло зикршуда ё ҷониби алоқаманд аз мавҷудияти чунин дархост [ё] маводи 
махфӣ, маҳз [маводи махфиро муайян кунед – ё тамоми дархост ё қисми дахлдорро тасдиқ кунед] [ё] 
тадбирҳое огоҳ шаванд, ки дар ҷавоб ба он андешида шудааст, ба таври оқилона асоснок метавон 
гумон кард, ки ифшосозии далели тафтишот ба субъектҳо ба [ҳангоми зарурат, нобудсозии далелҳоро 
ворид кунед] натиҷа хоҳад дод, ки бо [тарзи рафторро шарҳ диҳед, масалан, поксозии аккаунтҳо] 
тасдиқ шудааст; ифшосозии шахсияти маҳлумотдиҳандаи махфӣ метавонад ҳаёти ӯро зери хатар ё 
хавфи бардошти осеби ҷиддӣ гузорад [тарзи рафторро шарҳ диҳед, яъне агар маълумотдиҳанда бо 
субъект наздик бошад ва субъект собиқаи зӯроварӣ дошта бошад].

Агар бо тарзи дар боло зикршуда нигоҳ доштани махфият имконнопазир бошад, лутфан, маро пеш аз 
иҷрои ин ДКҲД хабардор кунед.
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД216/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

АГАР ТАНҲО МАХФИЯТИ ДКҲД ДАРХОСТ ШАВАД:

Бо мақсади халал нарасонидан ба рафти тафтишот, ман дархост менамоям, ки аз ифшои муҳтавои ин 
дархости кумаки дуҷонибаи ҳуқуқӣ ва ҳар гуна тадбире, ки дар ҷавоб ба он андешида мешавад, 
худдорӣ шавад. Ман низ аз шумо андешидани тадбирҳоеро дархост менамоям, ки ҳар шахсе, ки аз ӯ 
далел дархост мешавад, дар ин бора ягон шахси дигарро огоҳ накунад. Мо махфияти дархостро 
дархост менамоем то итминон ҳосил шавад, ки иттилооти махфии дар ДКҲД инъикосшуда ифшо 
нашавад, маҳз [иттилооти махфиеро ворид кунед, ки бояд аз ифшосозӣ ҳифз шавад].

Агар бо тарзи дар боло зикршуда нигоҳ доштани махфият имконнопазир бошад, лутфан, маро пеш аз 
иҷрои ин дархости кумаки дуҷонибаи ҳуқуқӣ хабардор кунед.

Ҳадафҳои дархост

Оё ин ба таври возеҳ баён шудааст, яъне гузоштани намуди далел, масалан, муҳтавои номаҳои 
электронӣ аз Google ё ҷамъоварии додаҳои трафик аз Yahoo дар вақти воқеӣ?
£ Ҳа £ Не

Оё дар ДКҲД таъкид шудааст, ки далелҳо дар раванди тафтиш (аз ҷумла ҳар ҳолати таваққуфсозӣ, 
мусодира ва раванди тафтишот ва ҳар гуна чораи вобаста) истифода хоҳанд шуд
£ Ҳа £ Не

Оё ҳамаи мавзӯъҳо номбар шудаанд?
£ Ҳа £ Не

Бо:

Номи пурра?
£ Ҳа £ Не

Санаи таваллуд?
£ Ҳа £ Не

Ҷои таваллуд?
£ Ҳа £ Не

Шаҳрвандӣ?
£ Ҳа £ Не

Агар маълумоти мавзӯъ маълум набошад, оё маълумоти кофӣ дода шудааст (барои мисол IP адрес, 
ширкати қабулкунанда, почтаҳои электронӣ, номи корбар)?
£ Ҳа £ Не

Тасдиқ кунед, ки боз маълумоти дигар лозим аст:

Қонун

Оё барои ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ барои ҳар гумонбар/айбдоршаванда айб эълон шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё пеш аз эълони айб ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ тафтиш шуданд?
£ Ҳа £ Не

Оё қисми дахлдори қонун барои ҳар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ муайян шудааст?
£ Ҳа £ Не
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД 217/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Оё дараҷаи ҳадди аксари ҳукми ҷазо барои ҳар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ муайян шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё барои ҳар ҳолати ҳуқуқвайронкунии зикршуда дар ДКҲД қонуни муносиб истифода шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё барои ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ дараҷаи ҳадди аксари ҳукми ҷазо барои қонеъ сохтани талаби de 
minimis-и кишвари дархосткунанда (масалан, Иёлоти Муттаҳида) вуҷуд дорад?
£ Ҳа £ Не

Агар ҷиноят бо терроризм робита дошта бошад, созмони террористӣ мутобиқи қонун мамнуъ шудааст?
£ Ҳа £ Не

Шарҳи мухтасари далелҳо

Шарҳи мухтасари далелҳо бояд бо кумаки тақозошаванда алоқаманд бошад. Аз ин рӯ, далелҳоеро 
пешниҳод намоед, ки содир шудани ҷиноятро нишон медиҳад, на шарҳи мухтасари тамоми раванди 
тафтишотро. Далелҳоеро инъикос намоед, ки бо далели дархостшуда рабт доранд. Инчунин, ҳар гуна 
далели тасдиқкунандаро тасдиқ намоед, масалан, агар нисбатдиҳӣ ба воситаи пазириш ё ризоият 
муайяншуда сарчашмаро тасдиқ намояд.
Оё то имрӯз таърихи мухтасари тафтишот/мурофиаи додгоҳӣ вуҷуд дорад (яъне, нишон диҳед, ки кай 
ҳабс шудааст, гунаҳкор эълон шудааст ва ҳар гуна таърихи рӯзи мурофиаи додгоҳӣ таъйин шудааст, 
агар маълум бошад)?
£ Ҳа £ Не

Агар дар тафтишоти/таъқиботи судии мубориза бо терроризм созмони мамнӯъе зикр шудааст, ки 
хилофи қонунгузории миллӣ ё рӯйхати таҳримҳо амал менамояд.
£ Ҳа £ Не

Агар раванди ҳуқуқии дохилӣ тақозо шавад, оё қарорҳои истеҳсолоти додгоҳӣ ва/ё қарорҳои дахлдори 
дигар мақомоти салоҳиятдор дарёфт ва замима шудаанд?
£ Ҳа £ Не

Агар танҳо иттилооти асосии муштарӣ дархост шавад, оё кӯшиши дарёфти далелҳо аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ба воситаи дархости бевосита сурат гирифтааст?
£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад

Агар не бошад, сабабҳояшро тасдиқ намоед:

Агар ДКҲД тақозо шавад, оё иттилооти кофии тасдиқкунандае вуҷуд дорад то нишон диҳад, ки 
иттилооти асосии муштарӣ бамаврид аст ва бо ҷиноятҳое рабт дорад, ки мавриди тафтишот/таъқиботи 
додгоҳӣ қарор доранд?

£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад

Агар танҳо додаҳои трафик тақозо шаванд, оё кӯшиши дарёфти далелҳо аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ба воситаи дархости бевосита сурат гирифтааст?
£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад

Агар не бошад, сабабҳояшро тасдиқ намоед:
Агар ДКҲД тақозо шавад, оё иттилооти кофии тасдиқкунандае вуҷуд дорад то нишон диҳад, ки додаҳои 
трафик бамаврид ва муҳим ҳастанд (давраи вақтро зикр кунед ва асоснок намоед, ки чаро додаҳои 
трафик барои тафтишот бамаврид ва муҳим ҳастанд)?
£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД218/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Агар ДКҲД барои дархости додаҳои муҳтаво, додаҳои трафик ё ҷамъоварии додаҳо дар режими вақти 
воқеӣ тақозо шавад, оё муаллиф:

Далелҳоеро таъмин кардааст, ки ба ҳар як аккаунти корбар нисбат дода мешаванд?
£ Ҳа £ Не

Агар не бошад, рӯйхати аккаунтҳоеро тартиб диҳед, ки дар он нисбатдиҳӣ ҳанӯз тақозо мешавад:

Дархостҳои ДКҲД ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои додаҳои муҳтавои ҳифзшуда

Сабаби эҳтимолӣ

Эзоҳи муҳим
Агар аккаунтҳои сершумор дархост шаванд, ҳар як аккаунтро тасдиқ кунед.

Навъи муҳтавоеро, ки бояд нигоҳдорӣ шавад, муфассал зикр намоед (масалан, мукотиба ба воситаи 
почтаи электронӣ).
£ Ҳа £ Не

Сабаберо нишон диҳед, ки чаро додаҳои муҳтаво бо қонуншикании ҷиноие, ки тафтиш мешавад, рабт 
дорад.
£ Ҳа £ Не

Далелҳои мушаххас дар бораи навъҳои мукотибот ё намунаҳои мушаххасеро пешниҳод кунед то 
гумонеро тасдиқ намоянд, ки додаҳои муҳтавои дархостшударо аз сабтҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ метавон пайдо кард.
£ Ҳа £ Не

Далелҳои мушаххас ва сарчашмаи онҳоро пешниҳод кунед то гумонеро тасдиқ намояд, ки додаҳои 
муҳтаво бо ҷиноят алоқаманданд.
£ Ҳа £ Не

Агар сарчашмаи иттилоот собиқаи ҷиноятӣ дошта бошад ё беном бошад, оё барои нишон додани 
эътимоднокӣ ва қобилияти эътибор иттилооти иловагӣ пешниҳод шудааст?
£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад

Оё давраи муайяни вақт барои додаҳои муҳтаво таъмин шудааст ва бо далелҳо асоснок шудааст (яъне, 
сабаби эҳтимолии фосилаи вақти дархостшуда)?
£ Ҳа £ Не

MLARs to other States for stored content data

If legal standard reasonable grounds to believe

Эзоҳи муҳим
Агар аккаунтҳои сершумор дархост шаванд, ҳар як аккаунтро тасдиқ кунед.

Навъи муҳтавоеро, ки бояд нигоҳдорӣ шавад, муфассал зикр намоед (масалан, мукотиба ба воситаи 
почтаи электронӣ).

£ Ҳа £ Не

Сабаберо нишон диҳед, ки чаро додаҳои муҳтаво бо қонуншикании ҷиноие, ки тафтиш мешавад, рабт 
дорад.
£ Ҳа £ Не
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД 219/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Далелҳои мушаххас дар бораи навъҳои мукотибот ё намунаҳои мушаххасеро пешниҳод кунед то 
гумонеро тасдиқ намоянд, ки додаҳои муҳтавои дархостшударо аз сабтҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ метавон пайдо кард.
£ Ҳа £ Не

Далелҳои мушаххас ва сарчашмаи онҳоро пешниҳод кунед то гумонеро тасдиқ намояд, ки додаҳои 
муҳтаво бо ҷиноят алоқаманданд.
£ Ҳа £ Не

Агар сарчашмаи иттилоот собиқаи ҷиноятӣ дошта бошад ё беном бошад, оё барои нишон додани 
эътимоднокӣ ва қобилияти эътибор иттилооти иловагӣ пешниҳод шудааст?
£ Ҳа £ Не  £ Вуҷуд надорад

Оё давраи муайяни вақт барои додаҳои муҳтаво таъмин шудааст ва бо далелҳо асоснок шудааст (яъне, 
сабаби эҳтимолии фосилаи вақти дархостшуда)?
£ Ҳа £ Не

Дархостҳои ДКҲД ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои додаҳои муҳтавои ҳифзшуда

Ҳангоми гумонбар шудан аз ҷой доштани асосҳои стандартии асосноки ҳуқуқӣ

Эзоҳи муҳим
Агар аккаунтҳои сершумор дархост шаванд, ҳар як аккаунтро тасдиқ кунед.

Навъи муҳтавоеро, ки бояд нигоҳдорӣ шавад, муфассал зикр намоед (масалан, мукотиба ба воситаи 
почтаи электронӣ).
£ Ҳа £ Не

Далелҳои мушаххас дар бораи навъҳои мукотибот ё намунаҳои мушаххасеро пешниҳод кунед то 
гумонеро тасдиқ намоянд, ки додаҳои муҳтавои дархостшударо аз сабтҳои таъминкунандаи 
хидматрасонӣ пайдо кардан мумкин аст.
£ Ҳа £ Не

Сабаберо нишон диҳед, ки чаро додаҳои муҳтаво бо қонуншикании ҷиноие, ки тафтиш мешавад, рабт 
дорад ва муҳим аст.
£ Ҳа £ Не

Барои тасдиқ кардани гумоне, ки иттилооти тасдиқкунанда боэътимод аст, маълумот пешниҳод кунед.
£ Ҳа £ Не

Оё давраи муайяни вақт барои додаҳои муҳтаво таъмин шудааст ва фосилаи вақт бо далелҳо асоснок 
шудааст?
£ Ҳа £ Не

Барои ҷамъоварии додаҳо дар режими вақти воқеӣ

Эзоҳи муҳим
Агар аккаунтҳои сершумор дархост шаванд, ҳар як аккаунтро тасдиқ кунед.

Оё қонунгузории кишвари дархосткунанда ба ҷамъоварии додаҳо дар режими вақти воқеӣ иҷозат 
медиҳад (масалан, қонунгузории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба дархости ДКҲД барои ҷамъоварии 
додаҳои муҳтаво дар режими вақти воқеӣ иҷозат намедиҳад)?

£ Ҳа £ Не
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД220/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Иттилооти кофии тасдиқкунанда, ки барои тафтишот муҳим будани ҷамъоварии додаҳоро дар режими 
вақти воқеӣ нишон медиҳад (масалан, макони ҷойгиршавии ҷинояткор нишон медиҳад ё паёмҳои 
айбдоркунандаро ифшо менамояд)?
£ Ҳа £ Не

Барои тасдиқ кардани гумоне, ки иттилооти тасдиқкунанда боэътимод аст, маълумот пешниҳод кунед.
£ Ҳа £ Не

Чаро дигар методҳои тафтишот гувоҳиҳои дархостшударо таъмин накардаанд ва/ё таъмин 
намекунанд?
£ Ҳа £ Не

Аз дахолати ҳамроҳ (масалан, таҷовуз ба дахлнопазирии ҳаёти шахсии шахсоне, ки бо тафтишот дахл 
надоранд) чӣ гуна канораҷӯӣ хоҳад шуд?
£ Ҳа £ Не

Давраи муайяни вақт барои ҷамъоварии додаҳо дар режими вақти воқеӣ – бо асоснок кардани ҷанбае, 
ки чаро ин фосилаи вақт барои тафтишот бамаврид ва муҳим аст).
£ Ҳа £ Не

Нигоҳдорӣ

Агар аккаунт нигоҳдорӣ нашуда бошад, пас маълум нест, ки далели электронӣ захира шудааст ва ДКҲД 
иҷро нахоҳад шуд.

Истинод барои нигоҳдорӣ зарур аст, то ки раванди дахлдори судӣ ба аккаунти таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ва далелҳои дархостшуда мутобиқат кунад.

Оё ҳамаи аккаунтҳои дахлдор нигоҳдорӣ шудаанд?
£ Ҳа £ Не

Оё санаи нигоҳдорӣ ворид карда шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё санаи тамомшавии муҳлати нигоҳдорӣ ворид карда шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё рақами истинодии нигоҳдорӣ ворид карда шудааст?
£ Ҳа £ Не

Дархости ёрӣ

Оё ин параграф ворид карда шудааст барои тасдиқи мавридҳои зерин:
Пас аз гирифтани ҳар гуна даъватномаи муносиб, қарор барои кофтуков, қарори суд ё қарори дигар 
барои гирифтани баёноти шоҳид дар шакли хаттӣ аз маъмур дар [номи таъминкунандаи 
хидматрасонӣ].
£ Ҳа £ Не

Оё нишонии дурусти таъминкунандаи хидматрасонӣ ворид карда шудааст?
£ Ҳа £ Не

Оё номи корбар (username)/URL/аккаунти почтаи электронӣ/аккаунти расонаи иҷтимоӣ тасдиқ 
шудаанд?
£ Ҳа £ Не
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД 221/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Барои додаҳои захирашуда

Оё миқёси талабшавандаи сана тасдиқ шуд?
£ Ҳа £ Не

Оё миқёси талабшавандаи сана дуруст аст?
£ Ҳа £ Не

Агар тасдиқ нашуда бошад, сабабҳоро нишон диҳед:
Оё ДКҲД тасдиқ мекунад, ки кадом намуди далели электронии захирашуда барои ҳар аккаунт талаб 
карда мешавад (монанди BSI ва/ё додаҳои трафик ва/ё додаҳои муҳтаво)?
£ Ҳа £ Не

Оё дар рӯйхати далелҳои дархостшуда далелҳои электрониро барои ҳар аккаунт номбар шудааст, 
мутобиқи он чӣ аз ҳар таъминкунандаи хидматрасонӣ мавҷуд аст?
£ Ҳа £ Не

Агар не, далеҳоеро тасдиқ кунед, ки ҳанӯз ҳам бояд дархост карда шаванд:

Барои ҷамъоварӣ дар вақти воқеӣ

Оё ДКҲД додаҳои кофии техникиро (монанди рақами муносиби пайвасти шабака) барои кафолат 
додани ҷамъоварӣ дар вақти воқеӣ таъмин мекунад?
£ Ҳа £ Не

Оё ДКҲД тасдиқ мекунад, ки қарор дар бораи мудохилаи қонунӣ ё ҳукми суд дар дохили кишвар 
вобаста ба тафтиши ҷиноӣ содир шудааст, агар чунин қарор ё ҳукм мутобиқи қонун талаб карда шавад?
£ Ҳа £ Не

Оё ДКҲД миқёси санаро барои ҷамъоварӣ дар вақти воқеӣ тасдиқ мекунад?
£ Ҳа £ Не

Агар интиқоли мустақим ё ва/ё сабт дархост шуда бошад, ДКҲД онро тасдиқ мекунад?
£ Ҳа £ Не

Ҳолати умумӣ

Оё параграфи умумӣ вобаста ба ҳар дархости дигар аз ДКҲД вуҷуд дорад?
£ Ҳа £ Не

Дар кадом ҳолат далели электронӣ дархост шудааст

Оё ДКҲД барои истеҳсоли далели электронӣ мутобиқи тартиботи кишвари дархосткунанда дархост 
дорад?
£ Ҳа £ Не

Оё формати намунавӣ ба ДКҲД замима карда шудааст?
£ Ҳа £ Не 

Қонунҳои мурофиавии мутақобил

Оё қонуни мурофиавии мутақобил оид ба дархост барои КҲД бо кишвари дархостшаванда вуҷуд дорад?

£ Ҳа £ Не

Агар ҷавоб Ҳа бошад, параграфи стандартии зерин ворид карда шудааст:
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Замимаи VII: Чеклисти (рӯйхати санҷишии) ДКҲД222/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Ман тасдиқ мекунам, ки кумаки дар боло дархостшуда мумкин аст мутобиқи қонуни ҷории [кишвари 
дархосткунанда] гирифта шавад, агар дар чунин ҳолат дархост барои кумак ба мақомоти [кишвари 
дархосткунанда] ирсол шуда бошад.

£ Ҳа £ Не

Интиқоли далелҳо

Оё параграфи зерини стандартӣ шомил шудааст?:
Дархост шуд, ки ҳар ҳуҷҷат ё дигар чизҳои мукотибашаванда ба ман ба нишонии боло фиристода 
шаванд ва агар ягон зарурат барои баргардонидани ҳуҷҷатҳо дар хулосаи раванди тафтишот дар [номи 
кишвари дархосткунанда] бошад, шумо ба ман хабар диҳед.
£ Ҳа £ Не

Тарҷума

Тасдиқ кунед, ки ДКҲД ба забони кишвари дархостшаванда аз ҷониби тарҷумони тахассусдор тарҷума 
хоҳад шуд.
£ Ҳа £ Не

Муҳокима кардани тарҳи КҲД бо кишвари дархостшаванда

Оё ин ДКҲД метавонад тасдиқ шавад?
£ Ҳа £ Не

Тасдиқи амали тасдиқшуда

Тасдиқ кунед, ки тарҳи ДКҲД бо кишвари дархостшаванда муҳокима шудааст.
£ Ҳа £ Не

Агар не, ҷузъиёти амалҳои баъдиро зикр кунед (агар лозим бошад, метавонед варақи дигарро 
истифода кунед):

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

Варақи дигари иловагӣ лозим аст?
£ Ҳа £ Не 

Сана барои пешниҳоди такрорӣ:

Имзо:

Сана

Ном бо ҳарфҳои чопӣ:

Дараҷа:
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Замимаи VIII: Абзорҳои ҳуқуқии минтақавӣ ва зерминтақавӣ вобаста ба далелҳои электронӣ ва ҷинояти киберӣ 223/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ VIII:  АБЗОРҲОИ ҲУҚУҚИИ МИНТАҚАВӢ ВА ЗЕРМИНТАҚАВӢ 
ВОБАСТА БА ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ВА ҶИНОЯТИ КИБЕРӢ

55 www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4 – лутфан, таваҷҷуҳ 
намоед, ки феҳрист таҷдид нашудааст, чунки Марокаш соли 2012 ба тасвиб расонидааст.
56 Моддаи 35.
57 Нигаред ба «Гузориши тавзеҳотӣ ба Конвенсия оид ба ҷиноятҳои киберӣ», шумораи 298.
58 Бо Моддаи 26-и Конвенсияи Будапешт созгор аст.

КОНВЕНСИЯИ ШӮРОИ АВРУПО ОИД БА 
ҶИНОЯТИ КИБЕРӢ
(Конвенсияи Будапешт, ETS No.185)

Конвенсия нахустин паймони байналмилалӣ оид 
ба ҷиноятҳое мебошад, ки аз тариқи Интернет ва 
дигар шабакаҳои компютерӣ содир шудаанд ва 
махсусан, ба нақзи ҳуқуқҳои муаллиф, қаллобие, 
ки бо компютер алоқаманд аст, порнографияи 
кӯдакон ва нақзи амнияти шабака дахл дорад. 
Конвенсияи мазкур низ як қатор ваколатҳо ва 
тартибот монанди ҷустуҷӯи шабакаҳои 
компютерӣ ва бадастовариии иттилоотро 
инъикос менамояд.

Ҳадафи асосии он, ки дар муқаддима инъикос 
ёфтааст, пайгирӣ кардани сиёсати умумии 
ҷиноие мебошад, ки ба ҳифзи ҷомеа аз ҷинояти 
киберӣ, махсусан тавассути қабул кардани 
қонунгузории муносиб ва ривоҷ додани ҳамкории 
байналмилалӣ равона шудааст.

Аз моҳи июни соли 2018, 58 кишвар конвенсияро 
ба тасвиб расониданд, дар ҳоле, ки боз чаҳор 
кишвар конвенсияро имзо карданд, вале онро ба 
тасвиб нарасонидаанд.55

Ҷонибҳои Конвенсияи Будапешт шабакаи 
шабонарӯзиро56 барои таъмин намудани 
тафтишоти самарабахш ва нигоҳдории далелҳо 
дастгирӣ менамоянд.57

Муқаррароти дахлдор барои КҲД дар бар 
мегиранд:

• Моддаи 25 пешбинӣ менамояд, ки Ҷонибҳо 
бояд ба ҳадди имконпазир барои мақсадҳои 
тафтишот ё мурофиаи қонуншиканиҳои 
ҷиноие, ки бо системаҳо ё додаҳои компютерӣ 
алоқаманданд ё барои ҷамъоварии далелҳои 
қонуншикании ҷиноӣ дар шакли электронӣ бо 
якдигар ҳамкорӣ кунанд.

• Моддаи 31 ба кишвари дархостдиҳанда имкон 
медиҳад, ки Ҷониби дигарро ба ҷустуҷӯ, 
дастрасӣ, бозпасгирӣ, ҳифз ва ифшосозии 

далелҳои электронии дар он ҷо ҳифзшуда 
дархост намояд.

• Моддаи 33 ҷамъоварии додаҳои трафикро дар 
вақти воқеӣ пешбинӣ менамояд.

• Моддаи 34 ҷамъоварии додаҳои муҳтаворо дар 
вақти воқеӣ пешбинӣ менамояд.

Матнҳои расмӣ ба забонҳои англисӣ  ва 
фаронсавӣ

(Ба забонҳои олмонӣ , русӣ  ва арабӣ  низ 
дастрас аст)
Протоколи иловагӣ
Имзоҳо ва тасвибҳо
Қайду шартҳо ва эъломияҳо
Гузориши тавзеҳотӣ

Конвенсияи Лигаи кишварҳои арабӣ оид ба 
мубориза бар зидди ҷиноятҳои технологияи 
иттилоотӣ

Конвенсияи Лигаи кишварҳои арабӣ оид ба 
мубориза бар зидди ҷиноятҳои технологияи 
иттилоотӣ, 2010, (‘CITO’) моҳи декабри соли 2010 
қабул шудааст ва моҳи феврали соли 2014 
эътибори қонунӣ пайдо кардааст. То имрӯз 
Алҷазоир, Урдун, Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, 
Судон, Ироқ, Арабистони Саудӣ, Қатар, Кувайт ва 
Миср Конвенсияи Лигаи кишварҳои арабӣ оид ба 
мубориза бар зидди ҷиноятҳои технологияи 
иттилоотиро ба тасвиб расондаанд.

Мутобиқи моддаи 32(5), эътирофи дуҷонибаи 
ҷиноят барои расонидани ҳар гуна кумаки ҳуқуқии 
дуҷонибаи байни кишварҳои узви CITO пешшарти 
зарурӣ мебошад.

Муқаррароти муҳим ифшои иттилоот аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро мутобиқи моддаи 3358 ба 
кишвари дигари узви CITO дар бар гирад, ки 
кишвари дархосткунанда метавонад онро 
фаъолона истифода барад.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4
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Замимаи VIII: Абзорҳои ҳуқуқии минтақавӣ ва зерминтақавӣ вобаста ба далелҳои электронӣ ва ҷинояти киберӣ224/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Муқаррароте барои ҷамъоварии додаҳои трафик 
ё муҳтаво дар режими вақти воқеӣ ба воситаи 
КҲД вуҷуд надорад.59

Мутобиқи моддаи 43, дар мавриди «…мақомоти 
махсусгардондашуда, ки дар як шабонарӯз 24 
соат фаъол буда, барои расонидани кумаки 
бетаъхир бо мақсадҳои тафтишот, мурофиаҳое, 
ки бо ҷиноятҳо дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ алоқаманданд ё далелҳои электрониро 
оид ба ҷиноятҳои мушаххас ҷамъоварӣ 
мекунанд» муқаррароте низ вуҷуд надорад.

СОЗИШНОМАИ ҲАМКОРИИ ИТТИҲОДИ 
ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ ДАР САМТИ 
МУБОРИЗА БО ҶИНОЯТҲОЕ,  
КИ БО ИТТИЛООТИ КОМПЮТЕРӢ 
АЛОҚАМАНДАНД

Ин созишномаи ИДМ аз 1 июни соли 2001-ро 
барои ҳифзи далелҳои электронӣ бо мақсади 
пешгирӣ ва ифшои ҷинояти киберӣ ҳамчун асос 
метавон истифода бурд.
Ягон муқаррароти мушаххас барои нигоҳдории 
далелҳои электронӣ, дархости далелҳои 
электронии ҳифзшуда ва ҷамъоварии онҳо дар 
режими вақти воқеӣ вуҷуд надорад.
Ҳарчанд моддаи 5 оид ба ҳамкории байни 
кишварҳои ИДМ таърифи васеъ медиҳад, ки 
«роҳҳову воситаҳои пешгирӣ, ифшосозӣ, 
масдудсозӣ, пардабардорӣ ва тафтиши 
ҷиноятҳоеро дар бар мегирад, ки бо иттилооти 
компютерӣ алоқаманданд».
Дархостҳо бояд дар ҳудуди 30 рӯз аз лаҳзаи 
дарёфти онҳо иҷро шаванд.

ТАРҲИ БОЗНИГАРИШУДАИ ҲАРАРЕ 2011

Давлатҳои Иттиҳод тарҳҳои алтернативии 
ҳамкории байналмилалиро бар асоси 
қонунгузории дохилии худ, на аҳдномаҳо қабул 
кардаанд ва ин қарордодҳо дар тарҳе муттаҳид 
шудаанд, ки бо кумаки дуҷониба оид ба 
масъалаҳои ҷиноӣ дар чорчӯбаи Иттиҳод (Тарҳи 
Ҳараре) алоқаманданд.

59 Ҳамчун «додаҳо» зикр шудаанд.
60 Ҳамчун «додаҳои ҳифзшудаи компютерӣ» зикр шудаанд.
61 Ҳамчун «додаҳои интиқолӣ» зикр шудаанд.
62 Банди 23.

Тарҳи Ҳараре аслан санад ё аҳдномаи қонунан 
уҳдадоркунанда нест. Он созишномаи ихтиёрист, 
ки Давлатҳои Иттиҳод, тавре интизор меравад, 
дар чорчӯбаи қонунгузории дохилӣ татбиқ 
мешавад. Дар мулоқоти худ, ки 11–14 июли соли 
2011 дар Сидней, Австралия баргузор шудааст, 
вазирони адлия иловаҳоро ба Тарҳи мазкур қабул 
карданд, аз ҷумла:

• Банди 1(5)(j) ба дастрас кардани далелҳои 
электронӣ имкон медиҳад60

• Банди 21(7) далелҳои электрониро пешбинӣ 
менамояд61

• Банди 24 ҷамъоварии додаҳои трафикро дар 
режими вақти воқеӣ пешбинӣ менамояд62 ва

• Банди 23 ҷамъоварии муҳтаворо дар режими 
вақти воқеӣ пешбинӣ менамояд..

Мансабдорони воломақоми вазоратҳои адлияи 
Иттиҳод, дар мулоқоти худ, ки моҳи октябри соли 
2004 баргузор шудааст, имконияти таъсис додани 
шабакаи нуқтаҳои тамоси Иттиҳод (CNCP), аз 
ҷумла прокурорҳо ва мақомоти марказиро барои 
ҳамкории самарабахш дар атрофи масъалаҳои 
ҷиноӣ дар саросари ҳудуди Иттиҳод бори нахуст 
баррасӣ карданд. Дар мулоқоти худ, ки 17–20 
октябри соли 2005 дар Аккра, Гана баргузор 
шудааст, вазирони адлияи Иттиҳод ба таъсис 
додани шабакаи нуқтаҳои тамоси Иттиҳод 
ризоият доданд.

КОНВЕНСИЯИ ИТТИҲОДИ АФРИҚО ОИД БА 
АМНИЯТИ КИБЕРӢ ВА ҲИФЗИ ДОДАҲОИ 
ШАХСӢ

Моҳи июли соли 2014 Иттиҳоди Африқо 
Конвенсияи Иттиҳоди Африқо оид ба амнияти 
киберӣ ва ҳифзи додаҳои шахсиро қабул кард.

Конвенсия маҷмӯи комили ваколатҳои 
протсессуалиро барои тафтиш ва таъқиби судии 
ҷинояти киберӣ ва ҳифзи далелҳои электронӣ 
дар ҷараёни тафтишоти дохилӣ пешбинӣ 
намекунад – масалан, фармоишҳои истеҳсолӣ, 
ки барои ба даст овардани додаҳо аз 
таъминкунандагони хидмат аҳамияти 
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ҳалкунанда доранд, дар бар гирифта 
нашудаанд.63

Ғайр аз ин, Конвенсияи Иттиҳоди Африқо оид ба 
амнияти киберӣ ва ҳифзи додаҳои шахсӣ барои 
ҳамкории байналмилалии дархост кардани 
далелҳои электронӣ асоси ҳуқуқӣ нест.64

63 Таҳлили муқоисавии Конвенсияи Малабои Иттиҳоди Африқо ва Конвенсияи Будапешт оид ба ҷинояти киберӣ, 20-уми 
ноябри соли 2016.
64 Ҳамон ҷо.

Матнҳои расмӣ ба забонҳои англисӣ , 
фаронсавӣ , арабӣ  ва португалӣ

Мақом Ҷадвал
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ IX:  АБЗОРҲОИ ҲУҚУҚӢ БАРОИ КИШВАРҲОИ ИНТИХОБШУДА ҶИҲАТИ 
ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ВА ДАРХОСТ БАРОИ 
ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА65

ALGERIA

65 Бахши мазкур баъд аз пешниҳоди маълумот аз ҷониби кишварҳое анҷом ёфт, ки моҳҳои феврал ва июни соли 2018 дар 
ду Гурӯҳи кории коршиносон иштирок кардаанд. Талаботи миллии ҳуқуқӣ дар ин соҳа зуд тағйир меёбанд ва 
мутахассисони соҳавӣ бояд барои дарёфти иттилооти таҷдидшуда ба мақомоти дахлдори миллӣ муроҷиат кунанд. Барои 
маълумоти бештар дар бораи қонуни миллӣ, ба вебсайти  Шӯрои Аврупо ё пойгоҳи иттилоотии Sherloc вобаста ба 
Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ  ё махзани Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва 
ҷинояткорӣ оид ба ҷинояткории киберӣ  нигаред.

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АЛҶАЗОИР

• Djilweb Eurl: Cite 297 logements Bt A1 N°16 
Dergana, Bordj El Kiffan – Alger.

• Optimum Telecom Algerie Spa: Route de Wilaya, 
lot N°374, Dar El Beida – Alger.

• ATM Mobilis Spa: Quartier des Affaires d’Alger 
lot 05 lots 27, 28, 29 Bab Ezzouar – Alger.

• Watania Telecom Algerie: 66, Route de Ouled 
Fayet Cheraga – Alger.

Барои маълумоти бештар дар бораи 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ ба вебсайти 
Autorite de Regulation de la Poste et des 
Telecommunications (ARPT) нигаред: https://www.
arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai

НИГОҲДОРӢ

• Ҳар гуна дархост барои нигоҳдорӣ бояд ба 
воситаи ДКҲД ирсол шавад.

• Таъминкунандаҳои хидматрасонӣ маҷбуранд, 
ки иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва додаҳои 
трафикро ба муддати як сол аз рӯзи 
бақайдгирии онҳо нигоҳ доранд.

ҚОНУН ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АЛҶАЗОИР ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Қонуни 09-04 (August 5th, 2009 – Loi N° 09-04 du  
5 aout 2009, portant règles particulaires relatives à 
la prévention et à la lutte contre les infractions liées 
aux technologies de l’information et de la 

communication. Journal Officiel de la Republique 
Algerienne N°47 du 16 Août 2009) қоидаҳои 
мушаххасро дар бар мегирад, ки бо мақсади 
пешгирӣ ва мубориза бо ҷиноятҳое тарҳрезӣ 
шудаанд, ки бо истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ алоқаманданд ва 
ба кишвари дархосткунанда имкон медиҳанд, ки 
далелҳои электронӣ: иттилооти асосии муштарӣ 
(BSI), додаҳои трафик ва додаҳои муҳтаворо (вақте 
дастрас аст) бо ирсол кардани ДКҲД ба даст орад.

Чорчӯбаи ҳуқуқие, ки КҲД-ро дар ин соҳа танзим 
менамояд, дар моддаҳои 16, 17 ва 18-уми Қонуни 
09-04 муқаррар шудаанд:

• ДКҲД мутобиқ бо конвенсияҳои 
байналмилалӣ, қарордодҳои дуҷониба ва 
принсипҳои дутарафа иҷро мешавад.

Дархостҳои ДКҲД рад карда мешаванд, агар 
моҳияти онҳо ба истиқлоли миллӣ ё тартиботи 
ҷамъиятӣ осеб расонад.

Organe National de Prevention et de Lutte Contre 
les Infractions Liées aux Technologies de 
l’Information et de la Communication соли 2015 
барои расонидани кумак ҷиҳати қонеъсозии 
дархостҳои дарёфти далелҳои электронӣ ба 
воситаи ДКҲД таъсис ёфтааст.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР АЛҶАЗОИР

Барои дарёфти иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва/ё 
додаҳои трафик бо таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
наметавон бевосита тамос гирифт. Барои дарёфти 
ҳар гуна далелҳои электронӣ ДКҲД бояд ба мақоми 
марказӣ (Вазорати адлия) фиристода шавад.

https://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai
https://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АЛҶАЗОИР

Тамоси мустақим бо таъминкунандаҳои 
хидматрасонӣ дар Алҷазоир имконнопазир аст 
– ҳар гуна дархости таъҷилӣ бояд ба воситаи 

ДКҲД ирсол шавад. Дархостҳои таъҷилии 
ДКҲД-ро ба воситаи факс ё почтаи электронӣ ба 
мақоми марказӣ метавон ирсол кард – вале 
воситаҳои алоқа бояд амнияти кофиро таъмин 
намоянд ва асолати мақомоти ирсолкунандаи 
дархостро тасдиқ кунанд.

АРГЕНТИНА

MAIN SPS IN ARGENTINA 

• Telecentro: https://telecentro.com.ar.
• Telefónica de Argentina (MOVISTAR): https://

www.movistar.com.ar/.
• Fibertel: https://www.cablevisionfibertel.com.

ar.
• Iplan: https://iplan.com.ar/.
• Claro: https://www.claro.com.ar/.
• Directv: www.directv.com.ar/.

Феҳристи таъминкунандаҳои миллии 
хидматрасониҳои интернетиро дар вебсайти 
Палатаи Интернети Аргентина метавон пайдо 
кард: www.cabase.org.ar/.

НИГОҲДОРӢ

Аргентина як ҷузъи шабакаи G7 24-7 барои 
мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи технологияҳои 
баланд аст, ки барои дархостҳои таъҷилии 
нигоҳдорӣ бо он метавон тамос гирифт. Нуқтаи 
тамоси миллӣ прокурор Орасио Аззолин аз 
Шуъбаи мубориза бо ҷинояти киберӣ (UFECI) дар 
Прокуратураи миллӣ мебошад (www.mpf.gob.ar/
ufeci/).

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР АРГЕНТИНА

Барои ифшосозии ихтиёрии ҳар гуна додаҳои 
ҳифзшуда ба таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
метавон муроҷиат кард – ҳамкории полис бо 
полисро низ метавон истифода бурд.

Нуқтаи миллии тамоси 24/7 мутобиқ бо 
Конвенсияи Будапешт дар Департаменти миллии 
корҳои хориҷӣ дар чорчӯбаи Шуъбаи умумии 
ҳамоҳангсозии Вазорати корҳои хориҷӣ амал 
менамояд (Қонуни №27411 – Қатъномаи 
1291/2019).

Аргентина низ узви Ассосиатсияи Иберо-
Амрикоии прокурорҳо (AIAMP) мебошад ва дар 
тафтишот бо кишварҳои узв ҳамкорӣ менамояд 
(www.aiamp.info/). Прокуроре, ки сарварии 
Сарраёсати ҳамкориҳои байналмилалӣ ва 
минтақавиро (DIGCRI) дар Прокуратураи миллӣ 
бар дӯш дорад (www.mpf.gob.ar/
cooperacionjuridica/), ҳамчун нуқтаи тамос 
хидмат мекунад.

Иттилоотро бар асоси КҲДT ва/ё паймонҳои 
дигар низ метавон дархост кард.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АРГЕНТИНА

Бо дархости ифшосозии таъҷилии иттилоот бо 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ наметавон 
тамос гирифт.

Иттилоотро дар ҳолатҳои фавқулодда тавассути 
шабакаҳои дар боло зикршуда, ки бо ҳолатҳои 
фавқулодда алоқаманд нестанд, саридораи 
миллии Интерпол дар Буэнос-Айрес ё нуқтаи 
тамоси миллии шабакаи G7 24-7 барои мубориза 
бо ҷиноятҳо дар соҳаи технологияҳои баланд 
– прокурор Орасио Аззолин аз Шуъбаи мубориза 
бо ҷинояти киберӣ (UFECI) дар Прокуратураи 
миллӣ (www.mpf.gob.ar/ufeci/) метавон ба даст 
овард.

https://telecentro.com.ar
https://www.movistar.com.ar/
https://www.movistar.com.ar/
https://iplan.com.ar/
https://www.claro.com.ar/
https://www.cabase.org.ar/
https://www.mpf.gob.ar/cooperacionjuridica/
https://www.mpf.gob.ar/cooperacionjuridica/
https://www.mpf.gob.ar/ufeci/
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

АВСТРАЛИЯ

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АВСТРАЛИЯ

• Telstra.
• Optus.
• Vodafone.
• TPG.
• Virgin.

НИГОҲДОРӢ

Таъминкунандаи хидматрасонӣ метавонад ин 
амалро ихтиёрӣ анҷом диҳад, вале ин на 
иҷрошуданист ва на кафолат медиҳад, ки 
иттилоот ҳифз хоҳад шуд (ба истиснои ҳолатҳое, 
ки додаҳои ғайримуҳтаво мутобиқи қонунҳои 
ҳифзи додаҳо ба муддати ду сол ҳифз мешаванд 
– ба Замимаи X дар зер нигаред).

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АВСТРАЛИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Қонунҳои дахлдор – Қонуни соли 1997 дар бораи 
телекоммуникатсия (Cth)  ва Қонуни соли 1979 
дар бораи телекоммуникатсия (бадастоварӣ ва 
дастрасӣ) (Cth)  (Қонуни TIA) мебошанд. 
Қонунгузории дохилии Австралия дастрасӣ, 
ифшосозӣ ё истифодаи беиҷозати ҳам додаҳои 
ғайримуҳтаво (иттилооти асосии муштарӣ ва 
трафик) ва ҳам додаҳои муҳтаворо мамнӯъ 
мекунад. Қонуни TIA механизмҳои қонуниро 
пешбинӣ менамояд, ки ба воситаи онҳо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ метавонанд ба додаҳои 
ғайримуҳтаво ва додаҳои муҳтаво, илова бар 
бадастоварӣ, дастрасӣ пайдо кунанд. Стандарти 
таъйиншудае, ки бояд истифодаи ин салоҳиятҳо 
қонеъ намояд, инҳоянд:

• Дастрасӣ ба иттилооти асосии муштарӣ (BSI) 
ва додаҳои трафик бояд барои таъмин 
намудани риояи қонунгузории ҷиноӣ, ҷаримаи 
пулӣ ё ҳифзи даромадҳои давлатӣ ба таври 
оқилона зарур бошад

• Дастрасӣ ба додаҳои муҳтаво мавҷудияти 
асосҳои оқилонаро ба гумоне тақозо 
менамояд, ки иттилоот ба тафтиши ҷиноят 
кумак хоҳад кард.

Ҳудудҳои гуногуни ҷинояткорӣ низ ба ҳар як 
категория татбиқ мешаванд:

• Иттилооти асосии муштарӣ (BSI) ва додаҳои 
трафик тақозо менамояд, ки дастрасӣ барои 
таъмин намудани риояи қонунгузории ҷиноӣ, 
ҷаримаи пулӣ ё ҳифзи даромадҳои давлатӣ 
пешбинӣ шудааст.

• Дастарасӣ ба додаҳои муҳтаво тақозо 
менамояд, ки ҷиноят бо ҳадди ақали ҷазои 
маҳрумсозӣ аз озодӣ ба муҳлати се сол 
мувофиқ аст, агар истисное пешбинӣ нашуда 
бошад.

• Бадастоварии паёмҳо тақозо менамояд, ки 
ҷиноят бо ҳадди ақали ҷазои маҳрумсозӣ аз 
озодӣ ба муҳлати ҳафт сол мувофиқ аст, агар 
истисное пешбинӣ нашуда бошад.

Қонунгузории дохилии Австралия дарёфти 
далелҳои электрониро бо мақсадҳои тафтишот 
ё таъқиби судии хориҷӣ ба воситаи КҲД 
пешбинӣ менамояд (инро созишномаҳои 
мавҷудаи дуҷониба ва бисёрҷониба ба таври 
иловагӣ тақвият медиҳанд). Ин метавонад дар 
бар гирад:

• Иҷрои ордерҳои кофтуков барои ба даст 
овардани далелҳои электроние монанди 
додаҳои муҳтаво, ки таъминкунандаҳои 
хидматрасонӣ ҳифз мекунанд.

• Гирифтани далелҳо аз шоҳиде дар Австралия, 
ки бо дарёфти далелҳои электронӣ дар 
Австралия барои мурофиаи ҷиноии хориҷӣ 
алоқаманд аст.

• Ташкил кардани сафари шоҳидон дар 
ҳолатҳое, ки агар ин бо дарёфти далелҳои 
электронӣ дар Австралия барои мурофиаи 
ҷиноии хориҷӣ алоқаманд бошад.

Қонунгузории дохилии Австралия тақозо 
менамояд, ки агар ДКҲД аз кишвари 
дархосткунанда ворид шавад, вазир ё намояндаи 
ӯ бояд масъалаи риоя шудани меъёрҳои 
муқарраркардаи қонун, аз ҷумла асосҳо барои 
раддияе, ки дар бахши 8-и Қонуни соли 1987 дар 
бораи кумаки муштарак оид ба масъалаҳои 
ҷиноӣ (Cth) (MACMA) ва ҳар гуна асосҳои 
раддияро дар чорчӯбаи созишномаҳои дахлдори 
дуҷониба/бисёрҷониба баррасӣ намояд.



3

Ку
ма

ки
 ҳу

қу
қи

и 
ду

ҷо
ни

ба

4

Да
рх

ос
тҳ

о б
ар

ои
 

иф
шо

со
зӣ

 да
р 

ҳо
ла

тҳ
ои

 ф
ав

қу
ло

дд
а

5

Ду
шв

ор
иҳ

о в
а 

ро
ҳи

ҳа
лҳ

ои
 ам

ал
ӣ

Лу
ға

тн
ом

а
Их

ти
со

ра
ҳо

Ну
қт

аҳ
о 

ба
ро

и т
ам

ос

2

Ку
ма

кҳ
ои

 ҳу
қу

қи
и 

ду
ҷо

ни
ба

и п
еш

ак
ӣ

1

Ни
го

ҳд
ор

ӣ

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

За
ми

ма
ҳо

Замимаи IX: Абзорҳои ҳуқуқӣ барои кишварҳои интихобшуда ҷиҳати дархости далелҳои электронӣ ва дархост барои ҳолатҳои фавқулодда 229/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
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Дархостҳои ДКҲД, ки ба Австралия барои 
дарёфти иттилооти асосии муштарӣ, додаҳои 
трафик ё муҳтаво ирсол мешаванд, бояд 
мутобиқи қонуни TIA ба талаботи таъйиншудаи 
мазкур барои ифшосозии ҳамон иттилоот дар 
чорчӯбаи ДКҲД мувофиқ бошад.

Ҳоло, Австралия наметавонад барои мақсадҳои 
тафтишот ё таъқиби ҷиноии хориҷӣ бадастоварии 
иттилоотро анҷом диҳад. Вале Австралия 
метавонад иттилооти қонунан бадастомадаро 
таъмин намояд, ки мутобиқи ордери бадастоварӣ 
барои тафтишот ё таъқиби судии ҷиноӣ дар 
дохили кишвар ба даст омадааст, агар ин 
мутобиқ бо ДКҲД дар чорчӯбаи бахши 13A-и 
MACMA дархост шавад.

Департаменти Прокурори генералии Ҳукумати 
Австралия мақоми марказии Австралия мебошад 
ва дархостҳои ДКҲД бояд ирсол шаванд ба:

Ёвари Котиб
Раёсати марказии ҳамкории байналмилалӣ 
дар соҳаи мубориза бо ҷинояткорӣ
Департаменти Прокурори генералӣ
3–5 Ҳавзаи марказӣ
Бартон ACT 2600, Австралия

Дархостҳоро ба нишонии ICCCA@ag.gov.au 
метавон ирсол кард. Иттилооти иловагии 
умумиро дар website  Департаменти Прокурори 
генералии Ҳукумати Австралия метавон пайдо 
кард.

Кишвари дархостдиҳанда метавонад ба мақомоти 
Австралия барои додани иттилоот оид ба кумаки 
техникие, ки дар рафти тафтишоти дохилӣ ба 
даст омадааст, ДКҲД ирсол намояд – ниг. ба 
саҳифаҳои 84–86-и ёддошти тавзеҳотӣ бо 
нишонии: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/
download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-
17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_
pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР АВСТРАЛИЯ

Қонунгузории дохилии Австралия бо эҳтимоли 
бештар ифшосозии ихтиёрии ҳам додаҳои 
ғайримуҳтаво ва ҳам додаҳои муҳтаворо ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё ҳукумати хориҷӣ мамнӯъ 
мекунад.

Вале Қонуни TIA Полиси федералии Австралияро 
ваколатдор менамояд, ки аз номи мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ ифшосозии додаҳои 
ғайримуҳтаворо дархост кунад.

Ҳар гуна дархост барои дарёфти муҳтавои паёмҳо 
бояд тавассути равандҳои КҲД сурат гирад ва ба 
мақомоти Австралия имкон диҳад, ки барои 
гирифтани ин иттилоот ордерҳои кофтуков ва 
мусодира ё ордери паёмҳои ҳифзшударо 
истифода бурда тавонад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР АВСТРАЛИЯ

Мутобиқи Қисми 13-уми Қонуни соли 1997 дар 
бораи телекоммуникатсия (Cth), истисное аз 
мамнӯъсозии таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
ба ифшои иттилооти махфӣ дар бар мегирад:

• Дар сурати вуҷуд доштани асосҳои оқилона, 
ин ифшосозӣ барои пешгирӣ ё кам кардани 
таҳдиди ҷиддиву ногузир ба ҳаёт ё саломатии 
инсон ба таври асоснок зарур аст.

Истисноҳое аз манъи бадастоварӣ (яъне 
бадастоварии муҳтаво) дар Қонуни соли 1979 дар 
бораи телекоммуникатсия (бадастоварӣ ва 
дастрасӣ) дар ҳолатҳои фавқулодда вуҷуд дорад:

• Агар шахсе ҷониби дархост бошад ва макони 
ҷойгиршавии шахси дигареро надонад, ки 
эҳтимол дар ҳоли мурдан аст ё ҷароҳати 
ҷиддӣ бардоштааст, бадастоварии иттилоотро 
метавон дархост кард (бахши 30) ё

• Агар шахсе, ки паём ба ӯ равона шудааст, ба 
бадастоварии ин паём ризоият дода бошад ва 
барои гумоне асосҳои оқилона вуҷуд дорад, 
ки онҳо аз шахси бо расонидани зиён 
таҳдидкунанда паёме хоҳанд гирифт 
(зербахши 7(5)).

Ҳар гуна дархости ифшосозии таъҷилии иттилоот 
бояд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Австралия ё 
ҳамчун ДКҲД ба мақоми марказии Австралия 
ирсол шавад.

mailto:ICCCA@ag.gov.au
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
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КАНАДА

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР КАНАДА

• Kik Interactive – Роҳнамо барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ.

• TextNow – Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ.

• Hushmail – Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ.

• OVH Hosting – Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ.

• Blackberry – бе роҳнамо барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ.

• Hoop Messenger – бе роҳнамо барои мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ.

НИГОҲДОРӢ

Ба харитаи таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар 
Замимаи I нигаред.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР КАНАДА ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Иттилооти асосии муштарӣ/додаҳои муҳтаво
Дар маҷмӯъ, барои гирифтани иттилооти асосии 
муштарӣ ё додаҳои муҳтаво аз 
таъминкунандаҳои хидмат, мутобиқи Қонуни 
Канада дар бораи кумаки муштараки ҳуқуқӣ дар 
масъалаҳои ҷиноӣ (Canada’s Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters Act – КҲДCMA) 
ордери истеҳсолӣ тақозо мешавад. Ҳудуди 
муайяншудаи ҳуқуқӣ асосҳои оқилонаи гумонбар 
шудан аст, ки ҷиноят содир шудааст ва далелҳои 
содир кардани ҷиноят ё иттилооте, ки макони 
ҷойгиршавии шахси ба содир кардани ҷиноят 
гумонбаршударо ошкор менамояд, дар Канада 
пайдо хоҳанд шуд. Ба ибораи дигар, барои 
асоснок кардани чунин ордерҳо далелҳое 
заруранд, ки иртиботи иттилооти асосии муштарӣ 
ё додаҳои муҳтаворо бо тафтишот ё таъқиби 
судии хориҷӣ тасдиқ менамояд.

Додаҳои трафик
Барои ба даст овардани додаҳои трафик (ё 
додаҳои интиқол) дар Канада ордери истеҳсолӣ 
тақозо мешавад. Бо вуҷуди ин, ҷамъоварӣ 
кардани ин сабтҳо дар ҳудуди пасттари ҳуқуқии 
асосҳои оқилонаи гумонбар шудан, ки ҷиноят 
содир шудааст, додаҳо таҳти ихтиёрдорӣ ё 
назорати шахси мавриди баҳс қарор дорад ва 
додаҳо ба тафтишоти ҷиноят кумак мерасонанд, 
имконпазир аст.

Муҳтаво дар режими вақти воқеӣ
Мутобиқи қонунгузории Канада, додаҳои почтаи 
электрониро/интернет-муҳтаворо аз номи 
кишвари хориҷӣ наметавон ба даст овард. Бо 
вуҷуди ин, гирифтани ордерҳо барои дастгоҳи 
сабти интиқоли додаҳо (data transmission 
recorder warrants – DTRW) имконпазир буда, ба 
ҷамъоварии пинҳони иттилоот дар режими вақти 
воқеӣ барои кишвари хориҷӣ дар бораи 
таҷҳизоте, ки бо якдигар доду гирифт доштанд, 
имконият медиҳад (масалан, ин таҷҳизот ба он 
таҷҳизот дар ин вақт занг зад ва коммуникатсия 
х муддат идома ёфт). Гирифтани ордери пайгирӣ 
низ имконпазир буда, ба пинҳон пайгирӣ 
кардани шахс ё ашё дар режими вақти воқеӣ 
имконият медиҳад. Ордерҳо барои дастгоҳи сабти 
интиқоли додаҳо (DTRW) ва ордерҳои пайгириро, 
ки бо пайгирии ашёе алоқаманданд, бар асосҳои 
оқилонаи гумонбар шудан, ки ҷиноят содир 
шудааст ё содир хоҳад шуд ва далелҳо ба 
тафтишоти ҷиноят кумак мерасонанд, метавон ба 
даст овард. Ордерҳои пайгирӣ барои пайгирӣ 
кардани шахсе бояд бо меъёри баландтари 
асосҳои оқилонаи гумонбар будан мувофиқ 
бошанд.

Дигар ҳукмномаҳои судӣ барои далелҳои 
электронӣ
Канада низ имконияти ба даст овардани 
ордерҳои истеҳсолиро барои додаҳои пайгирии 
таърихӣ ва барои пайгирии паёмҳои мушаххас 
дорад (пайгирӣ кардани паёмҳое, ки ба воситаи 
таъминкунандагони сершумори хидматрасонӣ 
ирсол шудаанд, бо мақсади муайян кардани 
ирсолкунанда). Ҳудуди ҳуқуқӣ барои ин ордерҳои 
истеҳсолӣ асосҳои оқилонае мебошад, ки ҷиноят 
содир шудааст, иттилоот таҳти ихтиёрдорӣ ё 
назорати шахси мавриди баҳс қарор дорад ва 
далелҳо ба тафтишоти ҷиноят кумак мерасонанд.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Чунин дастурамалҳои КҲД дастрасанд: 
Дастурамали электронии Канада.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР КАНАДА

Тамоси мустақим бевосита мамнӯъ нашудааст. Бо 
вуҷуди ин, қайд кардан муҳим аст, ки 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар Канада ба 
иҷрои чунин дархост ҳеҷ уҳдадории қонунӣ бар 
дӯш надоранд ва ҳар гуна ифшосозии ихтиёрӣ 
бояд бо қонунгузориҳои Канада оид ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ созгор бошад.

Ба харитаи таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар 
Замимаи I нигаред.

EMERGENCY DISCLOSURE REQUESTS  
TO CANADIAN SPS

Тамоси мустақим бевосита мамнӯъ нашудааст. Бо 
вуҷуди ин, қайд кардан муҳим аст, ки 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар Канада ба 
иҷрои чунин дархост ҳеҷ уҳдадории қонунӣ бар 
дӯш надоранд ва ҳар гуна ифшосозии ихтиёрӣ 
бояд бо қонунгузориҳои Канада оид ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ созгор бошад.

Ба харитаи таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар 
Замимаи I нигаред.

БРАЗИЛИЯ

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР БРАЗИЛИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Чорчӯбаи ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар Интернет (ба 
забони португалӣ: Marco Civil da Internet) – 
Қонуни №12.965/2014. Қонун принсипҳо, 
кафолатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои истифода 
бурдани Интернетро дар Бразилия муқаррар 
менамояд.

Қонун дар бораи ҳифзи додаҳо – Қонуни 
№13.709/2018

Қонун дар бораи гӯшдиҳӣ ба суҳбатҳои телефонӣ 
– Қонуни №9.296/96.

НИГОҲДОРӢ

Полис, прокурорҳо ва мақомоти маъмурӣ 
метавонанд дархостҳои нигоҳдориро бевосита ба 

таъминкунандаҳои хидматрасонӣ барои 
нигоҳдории 60-рӯзаи иттилоот ирсол намоянд, ки 
ҳангоми зарурат онро метавон тамдид кард. 
Таъминкунандаҳои асосии хидматрасонӣ 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва прокурорҳоро барои 
ирсоли дархостҳои нигоҳдорӣ ва фиристодани 
ҳукмномаҳои судӣ бо мақсади дарёфти додаҳо 
низ бо порталҳо таъмин мекунанд.

ИФШОИ ИХТИЁРӢ

Мутобиқи қонун, барои ифшои ихтиёрӣ дар 
Бразилия бо таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
наметавон бевосита тамос гирифт.

ИФШОИ ТАЪҶИЛӢ

Мутобиқи қонун, барои ифшои таъҷилӣ дар 
Бразилия бо таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
наметавон бевосита тамос гирифт.

ЧИН

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ЧИН ҲИФЗ МЕКУНАНД

Банди 3, Моддаи 4-уми Қонуни Ҷумҳурии халқии 
Хитой дар бораи кумаки ҳуқуқии дуҷонибаи 
байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҷиноӣ чунин 
пешбинӣ кардааст:

«Бар истиснои ҳолатҳое, ки мақомоти дахлдори 
Ҷумҳурии халқии Хитой тасдиқ кардаанд, ягон 
муассиса, созмон ё фарди хориҷӣ наметавонад 
дар ҳудуди Ҷумҳурии халқии Хитой ҳар гуна 
мурофиаи парвандаи ҷиноиро анҷом диҳад, ки 
дар ин қонун пешбинӣ шудааст ва ҳеҷ муассиса, 
созмон ё фард дар ҳудуди Ҷумҳурии халқии 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Хитой наметавонад ба кишвари хориҷӣ маводҳо 
ё кумаки инъикоскунандаи далелро таъмин 
намояд, тавре дар ин қонун пешбинӣ шудааст.»

Моддаи 37-уми Қонуни Ҷумҳурии халқии Хитой 
дар бораи амнияти киберӣ чунин пешбинӣ 
менамояд:

«Иттилооти шахсӣ ва додаҳои муҳими корие, ки 
дар ҷараёни кори операторҳои инфрасохтори 
асосии иттилоотӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии халқии 
Хитой ҷамъоварӣ ва тавлид мешаванд, бояд дар 
ҳамин ҳудуд ҳифз карда шаванд. Дар ҳолатҳое, 
ки ба хориҷа пешниҳод кардани чунин иттилоот 
ва додаҳо ба сабаби эҳтиёҷоти корӣ зарур аст, 
бояд мутобиқи тадбирҳое, ки шуъбаи миллии 
иттилоотии интернетӣ дар ҳамкорӣ бо шуъбаҳои 
дахлдори Шӯрои давлатӣ таҳия кардаанд, 
арзёбии амниятӣ бояд анҷом дода шавад; агар 
дар қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ муқаррароти 

дигар инъикос шуда бошанд, он муқаррарот 
эътибори афзалиятдор доранд.»

Моддаи 47-уми Қонуни Ҷумҳурии халқии Хитой 
дар бораи амнияти киберӣ чунин пешбинӣ 
менамояд:

«Операторҳои фазои киберӣ бояд мудирияти 
иттилоотеро тақвият диҳанд, ки корбарони онҳо 
нашр мекунанд. Агар онҳо ягон иттилоотеро 
ёбанд, ки нашр ё интиқоли онро қонунҳо ё 
қоидаҳои маъмурӣ мамнӯъ кардаанд, онҳо 
интиқоли чунин иттилоотро дарҳол 
бозмедоранд, тадбирҳои бартарафсозии онро 
меандешанд, монанди поксозии иттилоот 
ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии чунин иттилоот, 
сабтҳои дахлдорро анҷом медиҳанд ва дар ин 
бора ба мақомоти дахлдори салоҳиятдор 
гузориш медиҳанд.»

МИСР

НИГОҲДОРӢ

Моддаи 2-уми Қонун дар бораи ҷинояти киберӣ 
(2018) нигоҳдориро ба муҳлати 180 рӯз пешбинӣ 
менамояд – ДКҲД бояд ба Вазорати адлия ирсол 
шуда, нигоҳдориро дархост намояд ва Прокурор 
муайян хоҳад кард, ки оё ин қонунист.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР МИСР ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Моддаи 6(3)-и Қонун дар бораи ҷинояти киберӣ 
(2018) таъминкунандаи хидматрасониро тақозо 
менамояд, ки далелҳои электрониро мутобиқи 
талаботи ин қонун таҳия ё ҳифз кунад.

Ҷамъоварии иттилоот дар режими вақти воқеӣ.

ҶАМЪОВАРИИ ИТТИЛООТ ДАР РЕЖИМИ 
ВАҚТИ ВОҚЕӢ

Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ба гуфтугӯҳое дахл 
намекунад, ки тавассути интернет ё компютерҳо 
анҷом шудаанд ва ин масъаларо Суди 
кассатсионии Миср баррасӣ накардааст. Тавре 
Моддаи 19-уми Қонун дар бораи алоқа тақозо 
менамояд, ки барои бадастоварӣ пешниҳод 
кардани ҳамаи иттилоот ҷоиз аст – ин метавонад 

додаҳои муҳтаво ва додаҳои трафикро дар бар 
гирад.

Судя-муфаттиш ё прокурори давлатӣ (ба воситаи 
қарори додгоҳ, ки судя содир кардааст) дар 
ҳолатҳои муайян метавонад сабт кардани 
гуфтугӯҳоеро амр намояд, ки тавассути таҷҳизоти 
симдор ва бесим сурат мегиранд – мутобиқи 
Моддаҳои 95, 206 ва 206 дувуми Кодекси 
мурофиавии ҷиноятӣ.

Шуъбаи ҷиноятҳои компютерӣ ва шабакавӣ 
метавонад бадастоварии IP адресҳоро анҷом 
диҳад.

Баробари ворид шудан ба мақоми марказӣ ва аз 
ҷониби Прокурори генералӣ тасдиқ шудани 
ДКҲД, он ба Шуъбаи иттилоот ва Вазорати 
корҳои дохилии Мирс ирсол мешавад, ки 
бадастоварии иттилоотро кормандони 
таълимгирифтаи полис дар Шуъбаи ҷиноятҳои 
компютерӣ ва шабакавӣ анҷом медиҳанд. Ин 
кормандони полис дар бораи натиҷаи ин амалиёт 
ҳисобот омода мекунанд – бе додани ҳар гуна 
тафсилот дар бораи қадамҳо ва ҷузъиёти 
техникии бадастоварӣ.



3

Ку
ма

ки
 ҳу

қу
қи

и 
ду

ҷо
ни

ба

4

Да
рх

ос
тҳ

о б
ар

ои
 

иф
шо

со
зӣ

 да
р 

ҳо
ла

тҳ
ои

 ф
ав

қу
ло

дд
а

5

Ду
шв

ор
иҳ

о в
а 

ро
ҳи

ҳа
лҳ

ои
 ам

ал
ӣ

Лу
ға

тн
ом

а
Их

ти
со

ра
ҳо

Ну
қт

аҳ
о 

ба
ро

и т
ам

ос

2

Ку
ма

кҳ
ои

 ҳу
қу

қи
и 

ду
ҷо

ни
ба

и п
еш

ак
ӣ

1

Ни
го

ҳд
ор

ӣ

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

За
ми

ма
ҳо

Замимаи IX: Абзорҳои ҳуқуқӣ барои кишварҳои интихобшуда ҷиҳати дархости далелҳои электронӣ ва дархост барои ҳолатҳои фавқулодда 233/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ФАРОНСА

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАРОНСА

• OVH.COM – ҳостинг ва хидматрасонии 
компютерӣ дар фазои абрӣ 2 rue Kellermann, 
BP 80157 59053 Roubaix CEDEX 1

• SCALEWAY ELEMENTS/SCALEWAY DEDIBOX 
(préc.: ONLINE SAS) – ҳостинг ва 
хидматрасонии компютерӣ дар фазои абрӣ  
Sis 8 rue de la Ville l’Evêque 75 008 Paris

НИГОҲДОРӢ

Моддаи L34-1 Кодекси почта ва алоқаи 
электронии Фаронса бо иловаҳое, ки ба Қонуни 
№2021-1168 аз 18-уми сентябри соли 2013 ворид 
шудаанд, аз операторҳои коммуникатсияи 
электронӣ тақозо менамояд, ки додаҳои 
техникиро, махсусан бо мақсади тафтишот, сабт 
ва таъқиби судии қонуншиканиҳои ҷиноӣ, 
муддати як сол нигоҳ доранд.

Дархостҳоро барои нигоҳдории додаҳо ба 
воситаи нуқтаи тамоси 24/7 Конвенсияи 
Будапешт ё 24/7 хадамоти мубориза бо 
ҷиноятҳои соҳаи технологияҳои баланд метавон 
ирсол кард. Додаҳо дар интизори 
батартибандозии КҲД ба муҳлати ҳадди аксари 
90 рӯз ҳифз мешаванд ва ба ҳамин муҳлати 
баробари вақт як маротиба қобили тамдид 
ҳастанд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАРОНСА ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Моддаи 60-1 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ 
имконияти дархост кардан аз ҳар гуна муассисаи 
хусусӣ ё давлатӣ, мақомот ё маъмурияти 
давлатиро пешбинӣ менамояд, ки эҳтимол аст 
иттилооти ба тафтишот рабтдоштаро дар ихтиёр 
доранд, аз ҷумла иттилооте, ки аз системаи 
компютерӣ ё коркарди додаҳои шахсӣ, бо 
мақсади интиқоли чунин иттилоот ба даст 
омадааст.

Ҳамаи дархостҳо, аз ҷумла дархостҳоеро, ки бо 
таҳдиди ногузир ба ҳаёт ё терроризм 
алоқаманданд, ба воситаи саридораи миллии 

Интерпол ё системаи паёмрасонии «Siena»-и 
Европол метавон интиқол дод.

Дархостҳоро барои додаҳои трафик ё додаҳои 
муҳтаво ба воситаи КҲД (кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба) / EIO (ордери тафтишотии Аврупо 
– European Investigation Order) ирсол намудан 
зарур аст. Дар мавриди дархостҳо ба воситаи 
КҲД, Раёсати ҳамкории байналмилалӣ оид ба 
масъалаҳои ҷиноии (BEPI) Сарраёсати 
масъалаҳои ҷиноӣ ва авфи (DACG) Вазорати 
адлия ин дархостҳоро ба таври мутамарказ қабул 
мекунад.

Дархостҳо барои бадастоварии додаҳои трафик 
дар режими вақти воқеӣ бояд ба воситаи КҲД/
EIO ирсол шаванд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ФАРОНСА

Дархостҳо бояд тавассути каналҳои расмие ирсол 
шаванд, ки дар боло зикр шудаанд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАРОНСА

Дар ҳолатҳои фавқулодда каналҳои ҳамкории 
полисро метавон истифода бурд. Интиқоли 
иттилоот аз қабули таъминкунандаҳои 
хидматрасонӣ вобаста аст. Ирсоли дархост ба 
воситаи КҲД/EIO низ тавсия дода мешавад.

ДОДАҲОИ МУҲТАВО

Тартиботи КҲДT: Ин тартибот ба қарордод дар 
бораи кумаки ҳуқуқии дуҷониба асос меёбад. Ин 
тартибот ҳар вақте зарур аст, ки додаҳои 
«муҳтаво»-и корбар бояд аз ширкати хориҷӣ, 
махсусан амрикоӣ гирифта шавад. Ду роҳиҳал 
имконпазир аст: SCCOPOL (Шуъбаи марказии 
ҳамкории амалиётии полис, ки ин ихтисора аз 
номи фаронсавии Section Centrale de Coopération 
Opérationnelle de Police бармеояд) ё Раёсати 
ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои 
ҷиноӣ дар назди Вазорати адлия.

SCCOPOL ҳамкорӣ ва кумакро аз хадамоти 
тафтишотӣ ба воситаи Интерпол ё Европол 
таъмин менамояд. Ин муассиса нуқтаи ягонаи 
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вуруд барои ҳамаи хидматрасониҳои тафтишотӣ 
дар Фаронса мебошад.

Раёсати ҳамкории байналмилалӣ оид ба 
масъалаҳои ҷиноӣ ҳамкориро дар соҳаи судӣ 
анҷом медиҳад, махсусан ба воситаи баррасӣ, 
интиқол ё коркард ва пайгирии дархостҳои 
кумаки дуҷониба барои мақсадҳои тафтишотӣ. 
Дар минтақаи Шенген, прокурорҳои давлатӣ ва 
судяҳо-муфаттишон имконият доранд, ки бо 
ҳамтоёни хориҷии худ бевосита тамос гиранд. 
Байни Фаронса ва бисёр кишварҳо қарордод дар 
бораи кумаки ҳуқуқии дуҷониба баста шудааст. 
Қарордод бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 20 
апрели соли 2001 ба тасвиб расидааст.

ИТТИЛООТИ АСОСИИ МУШТАРӢ ВА 
ДОДАҲОИ ТРАФИК

Дар мавриди охирӣ, мутобиқи созишномаҳое, ки 
соли 2015 таҳия шудаанд, дархост бевосита ба 
таъминкунандагони хидматрасониҳои рақамӣ 
ирсол мешавад. Ин талаботи судӣ мутобиқи 

таҷрибаи претседентӣ (прецедентная практика) 
ҳатмӣ нестанд (Суди кассатсионӣ, қарори 
Сипрелли аз 2013).

Баъд аз қабули Қонуни CLOUD аз ҷониби 
мақомоти Амрико, Фаронса дар кори Иттиҳодии 
Аврупо ҷиҳати таҳия кардани лоиҳаи қарор дар 
бораи далелҳои электронӣ иштирок мекунад, ки 
17 апрели соли 2018 аз ҷониби Комиссияи 
Аврупо муаррифӣ шуда, дарёфти додаҳои 
электрониро ба воситаи манъи ҳифз ва тавлид 
кардан чунин додаҳо содда менамояд. 
Операторҳои хидматрасониҳои рақамии 
Амрикоро лозим меояд, ки намояндаи қонунии 
худро дар Иттиҳодии Аврупо таъйин намоянд.

Қайд кардан зарур аст, ки баъзе 
таъминкунандаҳои амрикоии хидматрасонӣ 
(масалан, Гугл, Фейсбук ва ғ.) тасмим гирифтанд, 
ки коркарди дархостҳои вобаста ба корбарони 
аврупоиро ба ширкатҳои фаръии худ, ки дар 
Ирландия қарор доранд, эътимод кунанд.

ГУРҶИСТОН

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАРОНСА

Дар Гурҷистон, таъминкунандаҳои хидматрасонӣ 
танҳо хидматрасониҳои зеринро таъмин 
мекунанд: интернет, алоқаи мобилӣ (аз ҷумла, 
интернети мобилӣ), телевизион, хати собити 
телефонӣ, телефони хонагӣ, S1 ва телефони 
бесим.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ГУРҶИСТОН ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Ҳамаи дархостҳо (барои додаҳои трафик, 
иттилооти асосии муштарӣ, иттилооти муфассал 
дар бораи зангҳои воридотиву содиротӣ ва ғ.) 
бояд ба воситаи ДКҲД ба Гурҷистон ирсол 
шаванд. Ин навъҳои ДКҲД умуман замима 
кардани қарори дахлдори додгоҳи кишвари 
дархостдиҳандаро тақозо менамоянд. КҲД 
мутобиқи қарордодҳои бисёрҷонибаву дуҷониба 
ва бар асоси принсипи муштарак таъмин 
мешавад.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ГУРҶИСТОН

Созмонҳои хориҷӣ наметавонанд барои дарёфти 
ҳар гуна далелҳои электронӣ бо 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ бевосита тамос 
гиранд, чунки ин метавонад нақзи муқаррароти 
Конститутсияи Гурҷистон, Кодекси мурофиавии 
ҷиноятии Гунҷистон (Қисми XVI – амалҳои 
махфии тафтишотӣ) ва Қонуни Гурҷистон дар 
бораи ҳифзи додаҳои шахсӣ бошад.

Мутобиқи қонунгузории Гурҷистон, мақоми 
марказие, ки масъулияти ирсол ва посухдиҳӣ ба 
ДКҲД-ро бар дӯш дорад, иҷрои чунин дархостҳо ё 
интиқоли онҳо ба мақомоте, ки барои иҷрои онҳо 
ваколдатдоранд: Раёсати додситони кулл, 
Вазорати адлияи Гурҷистон (кӯчаи Горгасали 24, 
Тифлис 0114 – Гурҷистон; Тел.: +995322405143; 
Факс: +995322405142; почтаи электронӣ:  
international@pog.gov.ge).

Нуқтаи тамоси миллии 24/7 мутобиқ бо 
Конвенсияи Шӯрои Аврупо оид ба ҷинояти 
киберӣ (дар Гурҷистон аз 1-уми октябри соли 
2012 эътибор дорад) дар Шуъбаи мубориза бо 
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ҷиноятҳои киберии Раёсати марказии полиси 
ҷиноии Вазорати корҳои дохилии Гурҷистон амал 
менамояд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ГУРҶИСТОН

Бо таъминкунандаҳои хидматрасонӣ наметавон 
бевосита тамос гирифт ва ҳамон тартиботи КҲД 
татбиқ мешавад, ки дар боло барои ҳолатҳои 
ғайрифавқулодда тавсиф шудааст.

ОЛМОН

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ОЛМОН

• Deutsche Telekom AG: www.telekom.com/en/
corporate-responsibility/data-protection-data-
security/news/transparency-report-363546

• Vodafone Germany: www.vodafone.com/
content/dam/sustainability/2014/pdf/
operating-responsibly/law_enforcement_
disclosure_report_2015_update.pdf

• O2 Telefonica Deutschland

НИГОҲДОРӢ

Дар қонунгзории Олмон муқаррароте дар бораи 
дархостҳои нигоҳдорӣ вуҷуд надорад. 
Нигоҳдориро бар асоси ихтиёрии 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ метавон 
таъмин кард – ки ба воситаи каналҳои полис бо 
полис ташкил мешавад. Вале ҳамзамон ДКҲД (-и 
бетаъхир) қатъиян тавсия дода мешавад.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ОЛМОН ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Дархостҳо барои иттилооти асосии муштарӣ, 
додаҳои трафик ва додаҳои муҳтаво, чун қоида, 
бояд ба воситаи ДКҲД ирсол шаванд. 
Дархостҳоро барои дарёфти иттилооти асосии 
муштарӣ ба воситаи ҳамкории полис бо полис 
метавон фиристод, агар робита бо Олмон вуҷуд 
дошта бошад. КҲД мутобиқи қарордодҳои 
бисёрҷониба ва дуҷониба ё бар асоси принсипи 
муштарак таъмин мешавад. Агар дархост ба 
додаҳои трафик ё додаҳои муҳтаво дахл дошта 
бошад, замима кардани қарори додгоҳ ё қарори 
хаттии мақомоти ваколатдор (-и кишвари 

дархостдиҳандае), ки дар он ҷамъоварии ин 
далелҳо амр шудааст, тавсия дода мешавад.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ОЛМОН

Барои ҷамъоварии иттилооти асосии муштарӣ ва 
додаҳои трафик дар мурофиаҳои ҷиноӣ одатан 
қарори додгоҳи Олмон тақозо мешавад, аз ин рӯ, 
тамоси бевосита бо таъминкунандаҳои 
хидматрасонӣ тавсия дода намешавад. Илова 
бар ин, таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар 
Олмон, чун қоида, моиланд, ки мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи хориҷиро ба КҲДT-и дахлдор ишора 
кунанд то ин ки ифшосозии додаҳои шахсӣ 
мутобиқи қонуни Олмон дар бораи ҳифзи додаҳо 
амалӣ шавад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ОЛМОН

Дар Олмон қонунгузории махсуси ифшосозии 
таъҷилии иттилоот вуҷуд надорад. Мақомоти 
Олмон оид ба ҳифзи додаҳо изҳор намудаанд, ки 
мақомоти дахлдори Олмон бояд бетаъхир ҷалб 
карда шаванд то ифшосозӣ мутобиқ бо КҲДT-и 
дахлдор анҷом дода шавад. Дар ҳолатҳои хеле 
истисноӣ тамоси бевосита метавонад 
имконпазир бошад, вале чун қоида, тавсия дода 
намешавад.

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
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ИНДОНЕЗИЯ

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИНДОНЕЗИЯ

• Telkomspeedy: www.telkom.co.id/servlet/tk/
about/en_US/tkahomepage/telkom-
indonesiahomepage.html

• CBN: www.cbn.net.id

• Biznet: www.biznetnetworks.com

• Uninet: www.uninet.net.id

• Fastnet: www.firstmedia.com

• Indosat: www.indosat.com

• Three: www.three.co.id

• XL: www.xl.co.id

• Axis: www.axisworld.co.id

• Smart: www.smart-telecom.co.id.

Робитае бо роҳнамо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
вуҷуд надорад.

Ҳамаи таъминкунандаҳои хидматрасонӣ зери 
назорати APJII/Ассосиатсияи 

Интернет-провайдерҳои Индонезия (www.apjii.
or.id) қарор доранд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИНДОНЕЗИЯ

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ наметавонанд бо 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ бевосита тамос 
гиранд – танҳо тавассути каналҳои полис бо 
полис (ба воситаи Сарраёсати миллии 
ИНТЕРПОЛ дар Индонезия).

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИНДОНЕЗИЯ

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ наметавонанд бо 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ бевосита тамос 
гиранд – танҳо тавассути каналҳои полис бо 
полис (ба воситаи Сарраёсати миллии 
ИНТЕРПОЛ дар Индонезия).

ИСРОИЛ

НИГОҲДОРӢ

додаҳои коммуникатсияро пешбинӣ менамояд.

Моддаи 43-уми Фармони мурофиаи ҷиноятӣ 
(боздошт ва кофтуков) (1969) нигоҳдории ҳар гуна 
додаҳои дигари компютериро пешбинӣ 
менамояд.

Дархостҳои нигоҳдорӣ ба Кибермаркази миллӣ 
дар Лаҳав 433 (NCC) ҳамчун як ҷузъи шабакаи 
24/7 фиристода мешаванд.

Қонуншикании ҷиноӣ бояд асоси тафтишот ва 
тасдиқномеро ташкил диҳад, ки амалиёти 
дархостшуда зарурист ва ба воситаи тадбирҳои 
тафтишоти дохилии кишвари дархосткунанда 
наметавон ба даст овард.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИСРОИЛ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Муҳтаво
Бахши 23A-и Фармони мурофиаи ҷиноятӣ 
(боздошт ва кофтуков) [нусхаи нав], 5729 – 1969 
ба «рахна кардани маводи компютерӣ – ба 
маънои бахши 4-уми Қонун дар бораи 
компютерҳо 5755-1995» иҷозат медиҳад.

Бахши 32-уми Фармони мурофиаи ҷиноятӣ 
пешбинӣ менамояд, ки корманди полис 
метавонад «объекте»-ро мусодира намояд, ки 
«маводи компютерӣ»-ро дар бар мегирад.

Бахши 1 объектеро муқаррар менамояд, ки 
«маводи компютерӣ дар бар мегирад, тавре 
Қонун дар бораи компютерҳо 5755-1995 пешбинӣ 
кардааст».

https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/en_US/tkahomepage/telkom-indonesiahomepage.html
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/en_US/tkahomepage/telkom-indonesiahomepage.html
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/en_US/tkahomepage/telkom-indonesiahomepage.html
http://www.indosat.com
http://www.axisworld.co.id
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Додаҳои трафик
Моддаи 13(b)(2)-и Қонун дар бораи алоқа (1982), 
ҳамроҳ бо роҳнамои мушаххаси Полиси Исроил, 
ифшосозии ҷузъии додаҳои трафикро зери 
назорати додгоҳ бар асоси Моддаҳои 3 ва 4-уми 
Қонуни мурофиаи ҷиноятӣ (додаҳои 
коммуникатсия) (2007) иҷозат медиҳад.

ҶАМЪОВАРИИ ДОДАҲОИ ТРАФИК ДАР 
РЕЖИМИ ВАҚТИ ВОҚЕӢ

Моддаи 3(g) Қонуни Исроил дар бораи мурофиаи 
ҷиноятӣ (додаҳои коммуникатсия) (2007) ва 
Моддаи 13(b)(2) Қонуни Исроил дар бораи алоқа 
(1982) метавонанд, дар ҳолатҳои муайян, ба 
ҷамъоварии додаҳои трафик дар режими вақти 
воқеӣ иҷозат диҳанд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИСРОИЛ

Барои гирифтани иттилоот аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ, монанди иттилооти асосии 
муштарӣ ва/ё додаҳои трафик бо Кибермаркази 

миллӣ метавон тамос гирифт – агар 
таъминкунандаи хидматрасонӣ иттилоотро 
ихтиёран ифшо накунад, ДКҲД бояд пешниҳод 
карда шавад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИСРОИЛ

Моддаи 4-уми Қонун дар бораи мурофиаи 
ҷиноятӣ (додаҳои коммуникатсия) (2007) 
пешбинӣ менамояд, ки таъминкунандаи 
хидматрасонӣе, ки литсензияи Bezeq дорад – бо 
дархости сардори полиси Исроил, бо мақсади 
пешгирӣ кардан аз фавти ногузири одамон ё 
пешгирӣ кардани амали ҷинояткоронае, ки 
амнияти дигаронро зери хатар мегузорад – бояд 
иттилооти асосии муштарӣ, додаҳои трафик ё 
додаҳои муҳтаворо пешниҳод намояд.

Барои ба даст овардани додаҳо аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣи Исроил, 
кишвари дархостдиҳанда бояд ба маркази 
киберфазои Полиси миллии Исроил барои 
ифшосозии таъҷилии иттилоот дархост фиристад.

ИТАЛИЯ

НИГОҲДОРӢ

Тартибот ва муқаррароти махсус танҳо барои 
нигоҳдории додаҳои трафик пешбинӣ шудаанд, 
ки ба таъминкунандагони хидматрасониҳои 
интернетӣ ва таъминкунандагони 
хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, мутобиқ 
бо Моддаи 132, банди 4-ter Фармони 
қонунгузории №196/2003 (Кодекси ҳифзи додаҳои 
шахсӣ) дахл доранд:

«Вазири корҳои дохилӣ ё роҳбарони идораҳои 
марказие, ки дар масъалаҳои компютер ва/ё 
технологияҳои иттилоотӣ ихтисосманданд, аз 
Полиси давлатӣ, Корпуси карабинерҳо (Carabinieri 
Corps) ва Полиси молиявӣ…, агар аз ҷониби Вазири 
корҳои дохилӣ ваколатдор шуда бошанд, 
метавонанд таъминкунандагони хидматрасониҳои 
интернетӣ ва операторҳои телекоммуникатсиониро 
ба нигоҳ доштан ва ҳифз кардани додаҳои 
электронии трафикӣ, бар истиснои додаҳои 
муҳтаво, … на беш аз навад рӯз ва дар алоқамандӣ 
бо дархостҳое, ки мақомоти тафтишотии хориҷӣ 
пешниҳод кардаанд, супориш диҳанд. Муҳлатеро, 

ки дар супориши дахлдор зикр шудааст, бар 
асосҳои муътабар то шаш моҳ метавон тамдид кард, 
дар ҳоле, ки барои ҳифзи додаҳо тадбирҳои 
мушаххас андешида хоҳад шуд ва таъмин кардани 
ҷанбае, ки додаҳои дахлдор ба ширкатҳои 
технологияҳои иттилоотӣ ва/ё таъминкунандагони 
хидматрасониҳои интернетӣ ва операторҳо ва/ё 
ҷонибҳои севум дастрас набошад».

Аз ин тадбирҳо дар шакли хаттӣ бетаъхир ва дар 
ҳар сурат, ба муҳлати чилу ҳашт соат аз лаҳзаи 
ба гиранда(гон) расонидани хидмат, прокурорро 
огоҳ бояд кард, ки дар риоя шудани иҷрои қонун 
ваколатдор буда, онҳоро бояд тасдиқ намояд, 
агар пешшартҳои дахлдор иҷро шуда бошанд. 
Ин тадбирҳо қувваи қонунии худро аз даст 
медиҳанд, агар тасдиқ нашаванд. Дар давоми 
вақти маҳдуди аслӣ ё тамдидшудаи нигоҳдорӣ, 
дархости EIO ё КҲД бояд пешниҳод шавад, 
интиқол ёбад ва иҷро шавад.

Тартиботи монанд барои операторҳо, ғайр аз 
мушаххасоте, ки дар боло зикр шудааст, 
пешбинӣ нашудааст. Ин чунин маънӣ дорад, ки 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

дархосте, ки аз мақоми тафтишотии хориҷӣ 
ворид мешавад, ба масдуд кардани додаҳои 
компютерии аз ҷониби ширкат (на 
таъминкунандаи хидматрасонӣи интернетӣ ё 
таъминкунандаи хидматрасонӣи 
телекоммуникатсионӣ) ҷойгиршуда равона 
шуда, бо ин роҳ иҷро нахоҳад шуд. Барои ин 
мақсад фармоне зарур аст, ки Полиси 
ваколатдори судӣ содир кардааст.

Қарордоди амалӣ метавонад аз истифода 
бурдани иттилооте иборат бошад, ки мақоми 
тафтишотии хориҷӣ ба воситаи каналҳои 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (масалан, Интерпол, 
Европол, шабакаи 24/7) ё тавассути Евроҷаст 
ҷиҳати кушодани парванда дар Италия, бо 
мақсади амалисозии фармон дар бораи 
кофтуков ва мусодира, ки прокурор содир 
кардааст ва нигоҳ доштани далелҳои электронӣ 
пешниҳод менамояд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИТАЛИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Хадамоти ҳамкории байналмилалии полис 
(SCIP) дар Вазорати корҳои дохилӣ ҳамчун 
сохтори байнимуассисавии марказии полис 
мебошад, ки дархостҳоро барои ҳамкории полис 
дар сатҳи байналмилалӣ мегирад ва ирсол 
менамояд. Иттилооти асосии муштариро ба 
воситаи ин канал бе ирсоли дархости КҲД ё EIO 
метавон дархост кард.

Бо эъломияе аз 19-уми июни соли 2009 Италия 
сохтори зеринро ҳамчун канали/шабакаи 
италиёии 24/7 таъйин кардаст: Servizio di Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, ки нишонии он 
Рум, Виа Тусколана 1548 ва почтаи электронии 
htemergency@interno.it аст. Ин сохтор танҳо 
барои дархостҳои таъҷилии нигоҳдорӣ пешбинӣ 
шудааст, ки ҳадафи онҳо ҷамъоварӣ кардани 
додаҳои муштарӣ/трафикӣ/муҳтаво мебошад. 
Дархости КҲД ё EIO барои ҷамъоварӣ кардани 
додаҳои трафик ва муҳтаво зарур аст. Шабакаи 
24/7, ки Моддаи 35-уми Конвенсияи Будапешт 
пешбинӣ кардааст, бо шабакаи 24/7, ки 
Зергурӯҳи G7 барои мубориза бо ҷиноятҳо дар 
соҳаи технологияҳои баланд ҳамчун як ҷузъи 
Гурӯҳи Рум-Лиони кишварҳои G7 таъсис 
додааст, ҳамгиро шудааст.

ҶАМЪОВАРӢ ДАР РЕЖИМИ ВАҚТИ ВОҚЕӢ

Агар кишвари дархостдиҳанда ҷамъоварии 
иттилоотро дар режими вақти воқеӣ дархост 
намояд, ДКҲД бояд:

• Бадгумонии ҷиддие нишон диҳад, ки ҷинояти 
ба нақша гирифташуда содир шудааст.

• Шарҳ диҳад, ки чаро бадастоварӣ барои 
идома додани тафтишот мутлақо зарур аст.

• Ҷиноят мутобиқи Моддаи 266-и Кодекси 
муровиавии ҷиноятии Италия мушаххас шуда 
бошад – маҳз:

 − Ҷинояти барқасдона, ки ё бо ҳукми якумрӣ 
ё маҳрумсозӣ аз озодӣ ба муҳлати ҳадди 
аксари беш аз панҷ сол қобили ҷазо 
мебошад;

 − иноятҳое, ки бо моддаҳои нашъадор ё 
психотропӣ ва қочоқи онҳо алоқаманданд.

• Тасдиқ кардани муҳлати бадастоварии 
дархостшудаи иттилоот (набояд аз 15 рӯз зиёд 
бошад, вале судяи тафтишоти пешакӣ 
метавонад онро бо қарори асоснок ба муҳлати 
15 рӯзи иловагӣ тамдид намояд. Лутфан, 
таваҷҷуҳ намоед, ки барои ҷинояти 
муташаккилона ва ҷинояте, ки бо фоҳишагӣ 
алоқаманд аст, муҳлати дигар татбиқ 
мешавад).

Дар ин ҳолатҳо, прокурори давлатӣ аз судяи 
тафтишоти пешакӣ дархост менамояд, ки қарори 
асоснок содир карда, ба ҷамъоварии иттилоот 
дар режими вақти воқеӣ иҷозат диҳад. Вале дар 
ҳолатҳои таъҷилӣ, агар далелҳои асоснок барои 
бовар кардан вуҷуд дошта бошад, ки таъхир ба 
тафтишот мушкили ҷиддӣ пеш меорад, 
прокурори давлатӣ метавонад бо содир кардани 
қарори асоснок ҷамъоварии иттилоотро дар 
режими вақти воқеӣ амр диҳад, ки ба судяи 
тафтишоти пешакӣ фавран ва дар ҳар сурат, 
муддати 24 соат ирсол менамояд. Дар давоми 48 
соат аз лаҳзаи қабули қарор, судя бо қарори 
асоснок онро тасдиқ менамояд. Агар қарори 
прокурори давлатӣ дар давоми ин муҳлат тасдиқ 
нашавад, ҷамъоварии иттилоот дар режими 
вақти воқеӣ набояд идома ёбад ва натиҷаҳои 
онро наметавон истифода бурд.

mailto:htemergency%40interno.it?subject=
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИТАЛИЯ

Дархостҳои ғайритаъҷилӣ барои дарёфти 
додаҳои трафик ва муҳтаво бояд ба воситаи 
мақоми марказӣ ва барои иттилооти асосии 
муштарӣ – ба воситаи каналҳои полис ирсол 
шаванд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИТАЛИЯ

Дархостҳои таъҷилӣ барои дарёфти додаҳои 
трафик ва муҳтаво бояд ба воситаи мақоми 
марказӣ ва барои иттилооти асосии муштарӣ – ба 
воситаи каналҳои полис ирсол шаванд.

УРДУН

НИГОҲДОРӢ

Дархостҳои нигоҳдорӣ бояд тавассути ДКҲД ба 
воситаи Вазорати адлия ба Департаменти 
Прокурори генералӣ фиристода шавад то 
прокурор тасдиқ намояд, ки оё аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар Урдун дархост 
кардани нигоҳдории далелҳои электронӣ 
қонунист.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР УРДУН ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Моддаи 13-уми Қонуни №27 дар бораи ҷиноятҳои 
киберӣ аз соли 2015 ҷустуҷӯи далелҳои 
электронии ҳифзшуда ва ҷамъоварии иттилоот 
дар режими вақти воқеиро барои 
қонуншиканиҳое пешбинӣ менамояд, ки бо 
ҷинояти киберӣ алоқаманданд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР УРДУН

Дар Урдун муқаррароти дохилие нест, ки ирсоли 
бевоситаи дархостҳоро ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ пешбинӣ намояд ва дархостҳо 
барои дарёфти далелҳои электронӣ бояд 
тавассути ДКҲД ба Вазорати адлия ва 
Департаменти Прокурори генералӣ фиристода 
шавад то прокурор тасдиқ намояд, ки оё 
таъминкунандаи хидматрасонӣ бар асоси қонун 
бояд ҳар гуна далелҳои электрониро ифшо 
намояд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР УРДУН

Дар Урдун муқаррароти дохилие нест, ки ирсоли 
таъҷилии дархостҳоро ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ пешбинӣ намояд ва дархостҳо 
барои дарёфти далелҳои электронӣ бояд 
тавассути ДКҲД ба Вазорати адлия ва 
Департаменти Прокурори генералӣ фиристода 
шавад то прокурор тасдиқ намояд, ки оё аз 
таъминкунандаи хидматрасонӣ бар асоси қонун 
бояд ҳар гуна иттилоотро ифшо намояд.

КЕНИЯ

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР КЕНИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Қонуни №36 дар бораи кумаки дуҷонибаи ҳуқуқӣ 
аз соли 2011 ифшосозии додаҳои муҳтавои 

ҳифзшуда (бахши 28) ва нигоҳдориро (бахши 31 ба 
муддати 120 рӯз то замони ирсоли ДКҲД, вақте ки 
нигоҳдорӣ то замони иҷрои дархост тамдид хоҳад 
шуд) пешбинӣ менамояд.

Лутфан, таваҷҷуҳ намоед, ки Қисми V Қонуни соли 
2018 дар бораи истифодаи ғайриқонунии 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

компютерҳо ва ҷиноятҳои киберӣ  КҲД-ро 
пешбинӣ кардааст барои:

• Нигоҳдории бетаъхири додаҳои компютерии 
ҳифзшуда.

• Ифшои бетаъхири додаҳои трафики 
нигоҳдошташуда.

• Ҷустуҷӯ, дастрасӣ ва мусодираи додаҳо.

• Ҷамъоварии додаҳои трафик дар режими 
вақти воқеӣ.

• Бадастоварии додаҳои муҳтаво.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР КЕНИЯ

Кишвари дархостдиҳанда наметавонад бо 
таъминкунандаҳои хидматрасонӣ дар Кения 

бевосита тамос гирад ва ДКҲД бояд ба мақоми 
марказии Кения бо мақсади пешниҳоди дархост 
ҷиҳати дарёфти ҳукмномаҳои дахлдори судӣ оид 
ба ифшосозии маҷбурӣ ирсол шавад (нигаред ба 
Қонуни соли 2011 дар бораи кумаки дуҷонибаи 
ҳуқуқӣ).

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР КЕНИЯ

Бо таъминкунандагони хидматрасонӣ наметавон 
бевосита тамос гирифт ва ба воситаи ИНТЕРПОЛ 
таъҷилан дархост фиристодан зарур аст то 
итминон ҳосил шавад, ки судури ҳукмномаҳои 
дахлдори додгоҳ дар Кения дархост шавад ва 
барои ифшосозии маҷбурӣ аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ ҳамчун асос хидмат намояд.

ЛУБНОН

НИГОҲДОРӢ

Қонунгузории дохилӣ барои нигоҳдории иттилоот 
вуҷуд надорад ва дархостҳо бояд ба воситаи 
мақоми марказӣ (Вазорати адлия) ирсол шавад, 
ки дархостро ба Прокуратураи генералӣ ё 
Идораи мубориза бо ҷинояти киберӣ ва 
моликияти зеҳнӣ интиқол хоҳад дод. Соли 2013 
Прокуратураи генералӣ дар бораи ҳифзи додаҳо 
қарор қабул кард, ки аз ҳамаи 
таъминкунандагони хидматрасонӣ ва интернет-
қаҳвахонаҳо ба муҳлати як сол нигоҳдории 
додаҳои трафикро тақозо менамояд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ЛУБНОН ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Дар қонунгузорӣ муқаррароте вуҷуд надорад, ки 
ҷамъоварии далелҳои электрониро иҷозат диҳад.

Ҳангоми ҷамъоварии далелҳо аз 
таъминкунандагони миллии хидматрасонӣ, 
прокурорҳои давлатӣ ва судяҳо-муфаттишон 
метавонанд барои дарёфти кумак ба Мақоми 
танзими хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ 
муроҷиат кунанд.

ҶАМЪОВАРИИ ИТТИЛООТ ДАР РЕЖИМИ 
ВАҚТИ ВОҚЕӢ

Қонуни 140/99 (бо иловаҳое, ки ба Қонуни 158/99 
ворид шудааст) бадастоварӣ, гӯшдиҳӣ ва 
назорати ҳамаи воситаҳои коммуникатсия – аз 
ҷумла, почтаҳои электрониро – иҷозат медиҳад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БОЯД БА ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ИРСОЛ ШАВАНД

Дархостҳои таъҷилиро ба Идораи мубориза бо 
ҷиноятҳои киберӣ ва моликияти зеҳнӣ метавон 
ирсол кард (почтаи электронӣ: cybercrime@isf.
gov.lb).

mailto:cybercrime@isf.gov.lb
mailto:cybercrime@isf.gov.lb
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

МАЛАЙЗИЯ

НИГОҲДОРИИ ДОДАҲОИ ҲИФЗШУДА

Барои ҳифзи додаҳо аз ҳамкории полис бо полис 
ва Полиси салтанатии Малайзия метавон 
истифода бурд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР МАЛАЙЗИЯ

Ҳамкории полис бо полис.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР МАЛАЙЗИЯ

Аз ҳамкории полис бо полис метавон истифода 
бурд.

МАРОКАШ

НИГОҲДОРӢ

Барои нигоҳдории додаҳо ДКҲД бояд ба воситаи 
Вазорати адлия ба ҳар гуна таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар Марокаш ирсол шавад – 
Прокурори генералӣ бояд қонунӣ будани 
дархостро тасдиқ намояд.

Се таъминкунандаи хидматрасонӣ вуҷуд доранд 
ва қонунгузории Марокаш аз онҳо тақозо 
менамояд, ки бо мақомот ҳамкорӣ кунанд. Ҳар 
яки онҳо шуъбаи махсуси баррасии дархостҳоро 
дорад.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР МАРОКАШ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Моддаҳои 57 ва 59-уми Кодекси мурофиавии 
ҷиноятӣ ба кормандони полиси додгоҳ, ки аз 
ҷиноят ё содир шудани ҷиноят дар макони 
ҷиноят огоҳанд, имкон медиҳанд, ки дар ин бора 
бетаъхир прокуратураро хабардор намоянд, ба 
маконе раванд, ки ҷиноят дар он ҷо содир 
шудааст ва ҳамаи далелҳои дахлдорро қайд 
кунанд. Прокурори давлатӣ ҳифзи далелҳое, ки 
таҳти хавфи азбайнравӣ қарор доранд ва ҳар 
гуна унсурҳои муфидро таъмин менамояд, ки 
барои муқаррарсозии ҳақиқат муфиданд. Ин 
мусодираи дастгоҳҳоеро дар бар мегирад, ки 
барои содир кардани ҷиноят истифода ё 
пешбинӣ шудаанд, масалан, компютер.

Моддаҳои 60 ва 62 ба «додаҳо» ва компютери 
мушаххас дахл надоранд. Ҳангоми баргузории 

тафтишоти ҷиноятҳои киберӣ дастрасӣ ба 
компютер ва додаҳои дар он ҳифзшуда 
метавонад тақозо шавад. Кодекси мурофиавии 
ҷиноятӣ дақиқ накардааст, ки оё додаҳои 
ҳифзшудаи компютерӣ аслан ҳамчун ашёи моддӣ 
баррасӣ хоҳад шуд ва аз ин рӯ, ба таври мувозӣ 
ҳамчун ашёҳои моддӣ (мисли компютерҳо), ғайр 
аз тарзи таъмини амнияти компютер ё расонаи 
додаҳое, ки дар он ҳифз шудаанд, мусодира 
хоҳанд шуд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР МАРОКАШ

Бо мақсади ҳифзи додаҳо, ки барои наҷоти ҳаёти 
одамон дар вазъияти фавқулдда зарур аст, 
тамоси полис бо полис ва Полиси додгоҳи 
Марокашро метавон барқарор кард.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

НОРВЕГИЯ

ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР НОРВЕГИЯ

• Telenor (аз ҷумла, Canal Digital): 
хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, 
васли интернет, аз ҷумла, алоқаи 
фарохнавори (широкополосный) мобилӣ, 
почтаи электронӣ ва ғ.

• Telia: хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, 
алоқаи фарохнавори мобилӣ, почтаи 
электронӣ ва ғ.

• ICE: хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, 
алоқаи фарохнавори мобилӣ.

• Get: васли интернет, алоқаи фарохнавор.

• NextGenTel: васли интернет, почтаи 
электронӣ.

• Broadnet: васли интернет, почтаи электронӣ.

• Lyse: васли интернет, почтаи электронӣ.

Ширкатҳое монанди Telenor (ширкати норвегӣ) 
ва Telia (ширкати шведӣ) дар чанд кишвар 
фаъолият мекунанд ва қоидаҳову таҷрибаҳо дар 
юрисдиксияҳои гуногун метавонанд мухталиф 
бошанд.

Роҳнамо барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вуҷуд 
надорад, ҳарчанд баъзе ширкатҳо (Telenor) 
гузоришҳоро дар бораи шаффофият нашр 
кардаанд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР НОРВЕГИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Қонуни мурофиавии ҷиноятии соли 1981 
далелҳои электрониро ба таври мушаххас танзим 
намекунад.

Бахши 192 пешбинӣ менамояд, ки «Агар ягон 
шахс ба содир кардани амале одилона гумонбар 
шудааст, ки мутобиқи қонун ҷазои маҳрумсозӣ аз 
озодӣ нисбат ба ӯ татбиқ мешавад, ҷустуҷӯи 
макони истиқомати ӯ, биноҳо ё макони нигоҳдорӣ 
бо мақсади боздошт ё ҷустуҷӯи далелҳое 
метавонад анҷом дода шавад, ки мусодира хоҳанд 
шуд ё ҳукми айбдоркунии ӯ содир хоҳад шуд (…)».

Бахши 203 Қонуни мурофиавии ҷиноятии соли 
1981 тасдиқ менамояд, ки «Ашёҳое, ки ҳамчун 

далел муҳим ҳисобида мешаванд, то замони 
содир шудани ҳукмномаи додгоҳ, ки эътибори 
қонунӣ дорад, метавонанд мусодира шаванд. 
Ҳамин низ ба ашёҳое татбиқпазир аст, ки воҷиби 
мусодира ҳисобида мешаванд ё интиқоли он аз 
ҷониби шахси ҷабрдида талаб мешавад».

Истилоҳи «ашёҳо» далелҳои электронӣ, 
суратҳисобҳои бонкӣ, номҳои домен ва ғайраро 
дар бар нахоҳад гирифт.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР НОРВЕГИЯ

Қонунгузории Новегия тамоси бевоситаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ, прокурор, 
мақомоти додгоҳ, мақоми марказиро бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ мамнӯъ 
намекунад, вале қонунгузории амалкунандаи 
Норвегия муқарраротеро пешбинӣ менамояд, ки 
интиқоли иттилоотро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
ғ. берун аз ҳудуди Норвегия – ғайр аз иттилооти 
дастраси умум – иҷозат медиҳад. КҲД барои 
ифшосозии ихтиёрӣ метавонад тақозо нашавад, 
вале ин масъала дар ҳар як ҳолати мушаххас 
баррасӣ хоҳад шуд. Баъзе маҷмӯи додаҳо 
(масалан, додаҳои муҳтаво) бар асоси уҳдадории 
қонунии ҳифзи махфият ихтиёран ифшо нахоҳанд 
шуд.

Намунаи маъмулии ифшосозии ихтиёрӣ 
метавонад додаҳои ҷабрдидае аз парвандаи 
ҷиноӣ бошад. Дар чорчӯбаи пешниҳоди шикоят 
ба полис, додаҳо ва/ё расонаҳои додаҳое, ки 
ҷабрдида дар ихтиёри худ дорад, бештари вақтҳо 
ба полис таслим карда мешаванд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР НОРВЕГИЯ

Қонунгузории Новегия тамоси бевоситаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хориҷӣ, прокурор, 
мақомоти додгоҳ, мақоми марказиро бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ мамнӯъ 
намекунад, вале қонунгузории амалкунандаи 
Норвегия муқарраротеро пешбинӣ менамояд, ки 
интиқоли иттилоотро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
ғ. берун аз ҳудуди Норвегия – ғайр аз иттилооти 
дастраси умум – иҷозат медиҳад.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ФАЛАСТИН

66 The Irish Department of Justice and Equality have published a policy document  on amending the law relating to the 
interception of communications.

НИГОҲДОРӢ

Моддаи 34-уми Қонуни №16 аз 2017 дар бораи 
ҷиноятҳои электронӣ пешбинӣ менамояд, ки 
дархостҳои нигоҳдорӣ барои дарёфти иттилооти 
асосии муштарӣ, додаҳои траффиқӣ ва додаҳои 
муҳтаво барои тасдиқ ба Прокуратураи генералӣ 
ва сипас ба Полис барои дархост кардани 
нигоҳдорӣ фиристода мешаванд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАЛАСТИН ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Моддаи 33-уми Декрет-қонуни №20 аз соли 2015 
бо дастрасӣ ба компютерҳо ва шабакаҳо 
алоқаманд аст, вале танҳо барои ҷиноятҳои 
пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм пешбинӣ 
шудааст.

Доираи татбиқи моддаи 33-уми қонуни №16 аз 
соли 2017 васеътар аст ва нисбат ба ҷиноятҳои 
киберии ғайриқонунӣ эътирофшуда татбиқ 
мешавад.

Моддаи 34(1) дастрасиро ба компютерҳо ва 
додаҳое тасдиқ менамояд, ки бо ҷиноятҳо дар 
Қонуни №16 пешбинишуда алоқаманданд.

Моддаи 34(3)-уми Қонуни №16 нусхабардорӣ 
кардани додаҳои дахлдорро иҷозат медиҳад, агар 
онҳо мусодира нашуда бошанд. Моддаи 34(4)-уми 
Қонуни №16 дастрасиро мамнӯъ менамояд, агар 

додаҳоро наметавон мусодира кард ва Моддаи 
34(5)-уми ҳамин қонун ҳифзи яклухтии додаҳои 
мусодирашударо тақозо менамояд.

ҶАМЪОВАРИИ ИТТИЛООТ ДАР РЕЖИМИ 
ВАҚТИ ВОҚЕӢ

Моддаи 35(2)-уми Қонуни №16 махсусан муҳим аст 
то итминон ҳосил шавад, ки таъминкунандагони 
хидматрасонӣ IP адресҳоро барои муайян кардани 
макони ҷойгиршавии шахси содиркардаи ҷинояти 
киберӣ пешниҳод намоянд.

Қонунгузории дохилӣ ҷамъоварии иттилоотро дар 
режими вақти воқеӣ барои ҷиноятҳои киберӣ 
мутобиқ бо Қонуни №6 аз 2016 дар бораи 
ҷиноятҳои электронӣ, Моддаи 35(2) ва пулшӯӣ ва 
маблағгузори терроризм мутобиқ бо Моддаи 
33-уми Декрет-қонуни №20 аз соли 2015 дар 
бораи мубориза бо пулшӯӣ ва маблағгузории 
терроризм иҷозат медиҳад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ФАЛАСТИН

Тамоси байни полис бо полиси Фаластинро бо 
мақсади ҳифзи додаҳо барои наҷоти одамон дар 
ҳолатҳои фавқулодда метавон дархост кард – ин 
бояд бо тартиби судӣ иҷозат дода шавад. Барои 
пешниҳоди чунин дархостҳо нуқтаҳои тамоси 
24/7 дар прокуратура амал мекунанд.

ҶУМҲУРИИ ИРЛАНДИЯ

LAWS ON PRODUCTION OF E-EVIDENCE 
STORED BY SPS IN IRELAND

ДКҲД барои додаҳои ҳифзшуда (ҳамеша барои 
додаҳои муҳтаво) бояд мутобиқ бо бахши 75 
Қонуни адлияи ҷиноии соли 2008 (кумаки 
дуҷонибаи ҳуқуқӣ)  фиристода шавад.

Дар Ирландия қонун дар бораи бадастоварии 
паёмҳои электронӣ ё дигар паёмҳои онлайнӣ 
вуҷуд надорад.66

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИРЛАНДИЯ

Дар Ҷумҳурии Ирландия марказҳои коркарди 
додаҳо барои як қатор таъминкунандагони 
хидматрасониҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
(Фейсбук, Твиттер, Майкрософт ва Яҳу) ҷой 
гирифтаанд, ки нишониҳои аврупоӣ доранд, 
масалан @yahoo.fr.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

Ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Ирландия 
ифшосозии додаҳои ғайримуҳтаворо (яъне 
иттилооти асосии муштарӣ ва/ё додаҳои трафик) 
Қонунҳои соли 1988 ва 2003 дар бораи ҳифзи 
додаҳо, Қонуни адлияи ҷиноятии соли 2011 ва 
Қонуни адлияи ҷиноятии соли 2012 (Махфӣ нигоҳ 
доштани иттилоот дар бораи ҷиноятҳо бар зидди 
кӯдакон ва одамони осебпазир) танзим мекунанд. 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ирландия.

Вазорати адлия ва баробарии Ирландия санади 
стратегиро оид ба воридсозии иловаҳо ба қонуне 
нашр кардааст, ки бо бадастоварии мукотибот 
алоқаманд аст.

Додаҳои ғайримуҳтаворо полиси Гарда Сиочана 
(Garda Siochana) метавонад ба даст орад ва аз 
полис ба полис мубодила намояд – агар робитаи 
ирландӣ вуҷуд дошта бошад. Ҳангоми вуҷуд 
надоштани робита, ДКҲД бояд барои дархости 
додаҳои ғайримуҳтаво фиристода шавад.

Барои пешниҳоди КҲД чунин роҳнамо дастрас 
аст: Роҳнамои электронӣ

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИРЛАНДИЯ

Дархостҳои таъҷилиро ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар Ирландия (агар додаҳо дар он 
ҷо ҳифз шуда бошанд) метавон фиристод, агар:

• Хавфи марг ё осеби ҷиддии ҷисмонӣ ба як 
одам ё маҷмӯи одамон вуҷуд дошта бошад.

• Хавф ногузир аст, чунки барои гирифтани 
ҳукмномаи боэътибор ва ба расмият 
даровардашудаи додгоҳи Ирландия ё 
фиристодани ДКҲД, ки одатан барои 
истеҳсоли маҷбурии додаҳо тақозо мешавад, 
вақти кофӣ набошад.

• Додаҳои дархостшуда бо тафтишоти хавфи 
ногузир алоқаманд бошанд ва

• Барои таъминкунандаи хидматрасонӣ 
иттилооти кофӣ вуҷуд дошта, эътимоди 
поквиҷдононаро ташкил медиҳад, ки тавлиди 
додаҳои дархостшуда ба мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ба таври дигар 
бартарафсозии хавфи ногузир ёрӣ расонад.

ҶУМҲУРИИ КОРЕЯ

НИГОҲДОРӢ

Мутобиқи моддаи 41-уми Фармони иҷрои Қонун 
дар бораи ҳифзи асрори алоқа, муҳлати 
нигоҳдорӣ чунин аст:

• Таърихи рӯзи алоқаи телекоммуникатсионии 
муштариён, вақте, ки алоқа оғоз ва анҷом 
меёбад, рақами зангҳои содиротиву воридотӣ 
ва рақами муштарии ҷониби дигар ва 
басомади истифода ба муддати 12 моҳ нигоҳ 
дошта мешавад, ба истиснои хидматрасонии 
зангҳои байнишаҳрӣ ва зангҳои маҳаллӣ, ки 
ба муддати 6 моҳ нигоҳ дошта мешаванд.

• Журнали сабти коммуникатсияҳои компютерӣ 
ё сабтҳои интернетие, ки бо далелҳои 
истифодаи хидматрасониҳо алоқаманд аст, 
додаҳои пайгирӣ кардани макони 
ҷойгиршавии шабакаҳои коммуникатсияҳои 
иттилоотӣ, дастгоҳе, ки корбарони 
коммуникатсияҳои компютерӣ ё интернет 
истифода кардаанд, ба муддати 3 моҳ нигоҳ 
дошта мешаванд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ КОРЕЯ 
ҲИФЗ МЕКУНАНД

Далелҳои электронии қобили қабулро ба воситаи 
механизмҳои КҲД дар Ҷумҳурии Корея бар асоси 
қарордодҳои дуҷониба метавон ба даст овард, 
масалан, дар мавриди ДКҲДs барои дарёфти 
далелҳои анъанавӣ, инчунин далелҳои 
электрониро, дар сурати набудани ҳатто 
қарордодҳои дахлдор, бар асоси принсипҳои 
муштарак ё қонуни байналмилалӣ метавон 
таъмин кард.

Қарордодҳои дуҷониба бо Ҷумҳурии Корея дар ин 
сомона дастрасанд:  www.mofa.go.kr/www/
wpge/m_3834/contents.do.

Ҳарчанд аксари қарордодҳо мушаххасан ба 
далелҳои электронӣ ишора намекунанд, онҳо 
метавонанд барои КҲД ҷиҳати дархости далелҳои 
электронӣ ҳамчун асоси ҳуқуқӣ хидмат кунанд, 
чунки навъҳои КҲД умуман чунин мафҳумҳоро 
дар бар мегиранд: «Ҷамъоварӣ кардани далелҳо, 
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

мусодира, ҷустуҷӯ ва тафтиш», «Интиқоли ашёҳое 
монанди далелҳо», «анҷом додани ҷустуҷӯҳо ва 
мусодира…» ва «дигар тадбирҳои ҳамкорӣ бо 
тафтишот, миёни тадбирҳои дигар, мутобиқи 
Моддаи 5-уми Қонун дар бораи кумаки 
байналмилалии дуҷонибаи судӣ оид ба 
масъалаҳои ҷиноӣ.»

Қонун дар сомонаи www.law.go.kr/LSW/eng/
engMain.do дастрас аст.

Муаллифи ДКҲД барои дархости далелҳои 
электронӣ бояд муайян намояд, ки далелҳои 
электронии дархостшуда бо тафтишоти ҷиноӣ 
рабт доранд ва бо он вобастаанд ва нишон 
диҳад, ки шахси гумонбар ё гунаҳкор аккаунт(ҳо)
и почтаи электронӣ ё расонаҳои иҷтимоӣ ва ғ. 
дошт ва ин аккаунт(ҳо) бо ҷинояти таҳти 
тафтишот қарордошта робитае дорад. Ин 
пасттарин стандарти ҳуқуқист, ки аз ҳамаи 
равандҳои тафтишот тақозо мешавад.

Бо фиристодани ДКҲД, чунин далелҳои 
электрониро аз таъминкунандагони 
хидматрасонӣ дар Корея метавон дархост кард:

Иттилооти асосии муштарӣ
Мутобиқи Моддаи 83-уми Қонун дар бораи 
алоқаи телекоммуникатсионӣ ва бизнес:

• Номи корбари аккаунт.

• Рақами ташхиси ҳувият.

• Рақами бақайдгирии резидент.

• Нишонӣ ва рақами телефон.

• Калимаи ташхиси корбар (рамзи ташхисӣ).

• Таърихи рӯзҳое, ки обуна (подписка) оғоз ва 
анҷом ёфт.

Додаҳои трафик
Дар Моддаи 2-уми Қонун дар бораи ҳифзи 
асрори мукотибот ҳамчун истилоҳи «додаҳои 
тасдиқи мукотиба» тавсиф шудааст:

• Таърихи рӯзи мукотибаи муштариён.

• Вақте, ки мукотиба оғоз ва анҷом ёфтааст.

• Мукотибот – шумораи мукотибаҳои содиротӣ 
ва воридотӣ.

• Басомади истифода.

• Сабтҳо дар журнали коммуникатсияҳои 
компютерӣ ё интернетӣ.

• Додаҳо дар бораи пайгирӣ кардани макони 
ҷойгиршавии коммуникатсияҳои иттилоотӣ.

• Додаҳо дар бораи пайгирӣ кардани макони 
ҷойгиршавии коннекторҳо, ки қодиранд 
макони ҷойгиршавии дастгоҳҳои 
коммуникатсияҳои иттилоотииро тасдиқ 
кунанд, ки корбарони коммуникатсияҳои 
компютерӣ ё интернетӣ онҳоро барои васл 
шудан бо шабакаҳои коммуникатсияҳои 
иттилоотӣ истифода мебаранд.

Додаҳои муҳтаво
Мутобиқи Моддаи 106-уми Қонуни мурофиавии 
ҷиноятӣ:

• Додаҳое, ки аллакай дар ҳар як аккаунт, 
масалан, почтаҳои электронӣ, файлҳои 
санадҳо ва тасвирҳо ва ғ. ҳифз шудаанд.

Ҷамъоварии додаҳои трафик дар режими вақти 
воқеӣ мутобиқи моддаи 2, 7 ва 9-уми Қонун дар 
бораи ҳифзи асрори мукотибот.

Тафсилоти дархост, монанди ҳадафҳо, миқёс, 
давра ва аккаунтҳои дахлдор бояд дар ДКҲД 
инъикос шаванд.

Давра набояд аз 2 моҳ зиёд бошад, вале 
дархости тамдид дар ҳудуди давраи 2 моҳ 
пазируфта мешавад, агар талабот барои дарёфти 
иҷозат ҳанӯз эътибор дошта бошад.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР КОРЕЯ

Барои ифшосозии ихтиёрӣ бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ наметавон 
тамос гирифт – мутобиқи моддаи 18-уми Қонун 
дар бораи ҳифзи иттилооти шахсӣ, барои 
гирифтани далелҳои электронӣ ДКҲД бояд 
фиристода шавад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР КОРЕЯ

Барои дархостҳои ифшосозии таъҷилии иттилоот 
бо таъминкунандагони хидматрасонӣ наметавон 
тамос гирифт – мутобиқи моддаи 18-уми Қонун 
дар бораи ҳифзи иттилооти шахсӣ, барои 
гирифтани далелҳои электронӣ ДКҲД бояд 
фиристода шавад.



3

Кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба

4

Дархостҳо барои 
ифшосозӣ дар 

ҳолатҳои фавқулодда

5

Душвориҳо ва 
роҳиҳалҳои амалӣ

Луғатнома
Ихтисораҳо

Нуқтаҳо 
барои тамос

2

Кумакҳои ҳуқуқии 
дуҷонибаи пешакӣ

1 Нигоҳдорӣ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Замимаҳо

Замимаи IX: Абзорҳои ҳуқуқӣ барои кишварҳои интихобшуда ҷиҳати дархости далелҳои электронӣ ва дархост барои ҳолатҳои фавқулодда246/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР РОССИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Дархостҳои барои дарёфти додаҳои трафик ва 
додаҳои муҳтаво бояд ба воситаи ДКҲД 
фиристода шаванд. Чун қоида, ин навъҳои ДКҲД 
замима кардани қарори дахлдори додгоҳ ё 
қарори дигар мақоми ваколатдори кишвари 
дархостдиҳандаро тақозо менамояд. Дархостҳо 
барои иттилооти асосии муштариро дар чорчӯбаи 
ҳамкории полис бо полис (маъмулан, ба воситаи 
ИНТЕРПОЛ) метавон фиристод.

КҲД мутобиқи қарордодҳои бисёҷониба ва 
дуҷониба ё принсипи муштарак таъмин мешавад. 
Мутобиқи қонунгузории мурофиавӣ-ҷиноятии 
Россия, ДКҲД санади мурофиавӣ буда, мақоми 
онро моддаи 53-уми Кодекси мурофиавии 
ҷиноятии Федератсияи Россия ва қарордодҳои 
байналмилалӣ муқаррар кардаанд, ки миқёс, 
тартибот ва шароитҳои КҲД-ро байни 
Федератсияи Россия ва кишварҳои хориҷӣ 
муайян менамоянд.

Роҳнамои қадам-ба-қадами аз Федератсияи 
Россия дархост кардани навъҳои гуногуни КҲД, 
аз ҷумла, ҷустуҷӯ ва мусодира (вале бе ишораи 
мушаххас ба далелҳои электронӣ) дар нашрияе 
бо номи «Аз кишварҳои G20 (бистгонаи бузург) 
дархост кардани кумаки муштараки дуҷониба 
дар масъалаҳои ҷиноӣ – роҳнамои қадам-ба-
қадам» , 2012 (саҳифаҳои 75–82) инъикос 
шудааст.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР РОССИЯ

Агентиҳои хориҷӣ наметавонанд бо 
таъминкунандагони хидматрасонӣ барои 
дарёфти далелҳои электронӣ бевосита тамос 
гиранд, чунки ин метавонад нақзи муқаррароти 
Конуститутсияи Федератсияи Россия ва Қонуни 
федералии №152-ФЗ аз 27.07.2006 «Дар бораи 
додаҳои шахсӣ» бошад, ки бо ҳифзи ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ алоқаманд аст.

Директиваи Президенти Федератсияи Россия 
№144-рп аз 22.03.2008 «Дар бораи бекор 
намудани Директиваи Президенти Федератсияи 
Россия №557-рп аз 15.11.2005 «Дар бораи имзо 
шудани Конвенсияи мубориза бо ҷинояти 
киберӣ» мавқеи ҳуқуқиеро муқаррар менамояд, 
ки дастрасии бевоситаи мақомоти тифтишотии 
хориҷиро ба таъминкунандагони хидматрасонӣ 
дар Россия мамнӯъ менамояд. Ғайр аз ин, 
мутобиқи Қонуни федералии №144-ФЗ аз 
12.08.1995 бо тағйироту иловаҳо аз 06.07.2016 
«Дар бораи фаъолияти оперативӣ -ҷустуҷӯӣ», 
дастрасӣ ба додаҳое, ки таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ҳифз кардаанд, танҳо барои 
мақомоти ваколатдори давлатии Федератсияи 
Россия иҷозат дода шудааст ва дар чунин 
маврид қарори додгоҳ тақозо мешавад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР РОССИЯ

Дархостҳои таъҷилиро ё дар чорчӯбаи ҳамкории 
мустақими мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, одатан 
тавассути ИНТЕРПОЛ ё тавассути ДКҲД, вобаста 
аз навъҳои далелҳои электроние, ки дархост 
мешаванд, метавон фиристод.

ИСПАНИЯ

ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИСПАНИЯ

Аксари дархостҳо барои дарёфти далелҳои 
электронӣ ба Telefonica, Yoigo, Orange, Vodafone 
ва ширкатҳои таъминкунандаи ҳостинг ирсол 
мешаванд, ки хидматрасониҳои абрӣ, серверҳои 

маҷозии хусусӣ ва дигар хидматрасониҳои 
ҳостингро пешкаш мекунанд. Масалан, 
ширкатҳои Arsys ё Dinahosting.
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИСПАНИЯ ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Пойгоҳи ҳуқуқие, ки ҳоло дар Испания барои 
дарёфти далелҳои электронӣ байни кишварҳои 
узви Иттиҳоди Аврупо эътибор дорад, бо санадҳои 
ҳамкории Иттиҳоди Аврупо оид ба масъалаҳои 
ҷиноӣ, масалан Директиваи 2014/41/EU дар бораи 
ордери тафтишотии Аврупо (EIO) дар масъалаҳои 
ҷиноӣ (Директиваи EIO) ва барои кишварҳое, ки 
узви ин Директива нест, Конвенсия оид ба кумаки 
муштарак дар масъалаҳои ҷинояӣ байни 
кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо мутобиқ 
мебошад.

Испания байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва 
кишварҳои ғайри-Иттиҳоди Аврупо созишномаҳои 
дуҷониба низ дорад, монанди қарордоди кумаки 
дуҷонибаи ҳуқуқӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва 
Иёлоти Муттаҳида Амрико ва қарордод оид ба КҲД 
байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷопон.

Испания, монанди аксари кишварҳои узви 
Иттиҳоди Аврупо, Конвенсияи Будапешти Шӯрои 
Аврупо оид ба ҷинояти кибериро (CETS №185) ба 
тасвиб расонидааст, ки механизмҳои 
байналмилалии ҳамкориро дар самти мубориза бо 
ҷинояти киберӣ муқаррар менамояд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ИСПАНИЯ

Ҳамкории полис бо полисро метавон истифода 
бурд.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ИСПАНИЯ

Ҳамкории полис бо полисро метавон истифода 
бурд.

ШВЕЙТСАРИЯ

ТАЪМИНКУНАНДАГОНИ АСОСИИ 
ХИДМАТРАСОНИҲО ДАР ШВЕЙТСАРИЯ

• Proton Mail: https://protonmail.com/ 
https://protonmail.com/blog/
transparency-report/

• Threema: https://threema.ch/en/
transparencyreport

Серверҳое, ки дар Швейтсария ҷойгир карда 
шудаанд
• Chorus Call: http://choruscall.com/

• Digital Suisse: https://www.suissedigital.ch/
english/

• Private Layer: https://www.privatelayer.com/

НИГОҲДОРӢ

Дархостҳои нигоҳдорӣ бояд ба воситаи нуқтаи 
тамоси 24/7 (Раёсати федералии полис) ё мақоми 
марказӣ (Раёсати федералии адлия) фиристода 
шаванд. Дар ҳолатҳое, ки Конвенсияи Будапешт 
татбиқ мешавад, барои дархостҳои нигоҳдорӣ 
каналҳои ҳамкории полис ба полисро метавон 
истифода бурд.

LAWS ON PRODUCTION OF E-EVIDENCE 
STORED BY SPS IN SWITZERLAND

Швейтсария барои ҳамкорӣ дар масъалаҳои судӣ 
қарордодеро тақозо намекунад ва метавонад бар 
асоси принсипи муштарак кумак расонад.

Швейтсария барои дарёфт кардани далелҳои 
электронӣ аз таъминкунандагони 
хидматрасониҳо, ки дар Швейтсария ҷойгиранд, 
чанд дархост гирифтааст. Дархостҳои марбут ба 
таъминкунандагоне, ки дар Швейтсария ҷойгир 
шудаанд, ба воситаи қарорҳои ҷузъӣ ва 
ифшосозии ихтиёрии иттилооти асосии муштарӣ 
(додаҳои ғайримуҳтаво), дархостҳои дигар 
бошанд, баъд аз қарори қатъӣ иҷро шудаанд. 
Дархостҳои марбут ба серверҳое, ки дар 
Швейтсария ҷойгиранд, ба воситаи қарорҳои 
ҷузъӣ ва қатъӣ (додаҳои рақамии ҳифзшуда) иҷро 
шудаанд.

Принсипҳои роҳнамои КҲД-ро дар торнамои 
зерин метавон пайд кард (дар мавриди дастрас 
кардани далелҳои электронӣ мушаххас нест): 
www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/
wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf

https://protonmail.com/
https://protonmail.com/blog/transparency-report/
https://protonmail.com/blog/transparency-report/
https://threema.ch/en/transparencyreport
https://threema.ch/en/transparencyreport
https://choruscall.com/
https://www.suissedigital.ch/english/
https://www.suissedigital.ch/english/
https://www.privatelayer.com/
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ШВЕЙТСАРИЯ

Муроҷиати фаъолона ба таъминкунандагони 
хидматрасонӣ ҳамчун шахси воқеӣ метавонад 
ҷиноят бошад. Тибқи моддаи 271-уми Кодекси 
ҷазои Швейтсария бе ваколати қонунӣ барои 
истифода дар истеҳсолоти судии хориҷӣ 
ҷамъоварӣ кардан ё гирифтани далелҳо дар 
Швейтсария мамнӯъ аст, агар чунин фаъолият 
масъулияти мақомоти давлатӣ ё корманди 
давлатӣ бошад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ШВЕЙТСАРИЯ

Дархостҳои ифшосозии таъҷилии иттилоот бояд 
ба воситаи нуқтаи тамоси 24/7 (Раёсати 
федералии полис) ё мақоми марказӣ (Раёсати 
федералии адлия) ба нишоии почтаи электронии  
irh@bj.admin.ch ирсол шавад.

Дар ҳолатҳое, ки Конвенсияи Будапешт татбиқ 
мешавад, барои ифшои таъҷилӣ бар асоси 
ифшосозии ихтиёрии таъминкунандагони 
хидматрасонӣ каналҳои ҳамкории полис ба 
полисро метавон истифода бурд. Ба таври иловагӣ 
ирсол кардани КҲД низ тавсия дода мешавад.

ТАЙЛАНД

MAIN SERVICE PROVIDERS 

AIS, True, DTAC, CAT, 3BB ва TOT.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ТАЙЛАНД ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Умуман, дархостҳо барои дарёфти далелҳои 
электронӣ бояд ба воситаи ДКҲД ирсол шаванд. 

Мутобиқи Қонуни B.E. 2535 (1992) дар бораи 
кумаки дуҷониба дар масъалаҳои ҷиноӣ, КҲД 
мутобиқ бо қарордодҳои бисёрҷониба ва 
дуҷониба ё принсипи муштарак таъмин мешавад. 
Қонуни асосии мубориза бо ҷиноятҳои киберӣ 
Қонуни B.E. 2550 (2007) дар бораи ҷиноятҳои 
компютерӣ мебошад.

ТУНИС

НИГОҲДОРӢ

ДКҲД барои нигоҳдорӣ бояд ба воситаи каналҳои 
дипломатӣ ирсол шавад ва қарор дар бораи 
ҳамкорӣ масъулияти Раёсати генералӣ оид ба 
корҳои ҷиноии Вазорати адлия мебошад.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ТУНИС ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Тунис қонунгузории пешниҳод кардани далелҳои 
электрониро надорад, ҳарчанд ҳоло лоиҳаи 
Қонун дар бораи ҷинояти киберӣ таҳти баррасии 
Парлумон қарор дорад.

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИТТИЛООТ БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ТУНИС

Дархостҳои таъҷилиро бо мақсади ҳифзи ҳаёти 
одамон тавассути ҳамкории полис бо полис бо 
Полиси додгоҳии Тунис метавон анҷом дод. 
ДКҲД-ро барои дархости таъҷилӣ низ метавон 
ирсол кард ва қарор дар бораи ҳамкорӣ 
масъулияти Раёсати генералӣ оид ба корҳои 
ҷиноии Вазорати адлия мебошад.

mailto:irh@bj.admin.ch
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ШОҲИГАРИИ МУТТАҲИДАИ БРИТАНИЯИ КАБИР

НИГОҲДОРӢ

Дархостҳо барои нигоҳдории додаҳои ҳифзшудаи 
компютерӣ аз кишварҳое, ки Конвенсияи 
Будапештро имзо накардаанд ё аъзои шабакаи 
G7/8 нестанд, бояд ба воситаи Интерпол 
пешниҳод шаванд.

Агар дархост аз кишвари дархостдиҳандае ворид 
шавад, ки узви шабакаи G7/8 нест, Шоҳигарии 
Муттаҳидаи Британияи Кабир бо он мисли ҳар 
гуна дигар дархости нигоҳдорӣ муносибат хоҳад 
кард, вале бо дарназардошти далеле, ки нахуст 
ба Интерпол муроҷиат кардани Шоҳигарии 
Муттаҳида лозим меояд, суръате, ки дархост иҷро 
мешавад, хеле суст хоҳад буд. Афзалияти 
шабакаи G7/8 дар он аст, ки он метавонад аз як 
кишвар ба кишвари дигар тамосҳои нуқта ба 
нуқта барқарор намояд.

ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОДАҲОИ 
ЭЛЕКТРОНИЕ, КИ ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ 
ХИДМАТРАСОНӢ ДАР ШОҲИГАРИИ 
МУТТАҲИДАИ БРИТАНИЯИ КАБИР ҲИФЗ 
МЕКУНАНД

Вазорати корҳои дохилӣ дар Англия, Уэлс ва 
Ирландияи Шимолӣ бо ДКҲД машғул аст (бар 
истиснои масъалаҳои андоз ва гумрук):

Мақоми марказии Британияи Кабир
Раёсати байналмилалӣ
Вазорати корҳои дохилӣ
Ошёнаи 2-ум, Peel Building
Маршам-Стрит 2
Лондон
SW1P 4DF
Тел.: +44 (0)207 035 4040
Факс: +44 (0)207 035 6986
Почтаи электронӣ: UKCA-ILOR@homeoffice.gov.
uk

ДКҲД-е, ки барои дарёфти кумак истисноан аз 
Шотландия дархост мешавад, бояд бевосита ба 
Раёсати салтанатӣ дар Эдинбург фиристода 
шавад (агар дар қарордод зикр нашуда бошад, ки 
дархостҳо бояд ба Вазорати корҳои дохилӣ ирсол 
шаванд).

IШуъбаи ҳамкории байналмилалӣ
Раёсати салтанатӣ

Чемберс-стрит 25
Эдинбург
EH1 1LA
Тел.: +44 (0)131 243 8152
Факс: +44 (0)131 243 8153
Почтаи электронӣ coicu@copfs.gov.uk

ДАРХОСТҲОИ ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ 
ИФШОСОЗИИ ТАЪҶИЛИИ ИТТИЛООТ

Дархостҳои ифшосозии таъҷилииифшосозии 
таъҷилии иттилоот бояд ба воситаи Шуъбаи 
миллии мубориза бо ҷиноятҳои киберӣ ирсол 
шаванд, вале на бевосита ба таъминкунандагони 
хидматрасониҳо.

(дар соатҳои корӣ)
Тел: +44 207 238 3480
Почтаи электронӣ: G7@nca.x.gsi.gov.uk

((берун аз соатҳои корӣ)
Тел.: +44 870 000 6000
Афсари навбатдори Шуъбаи миллии мубориза 
бо ҷиноятҳои киберӣ

Шуъбаи миллии мубориза бо ҷиноятҳои киберӣ 
имконияти ирсоли дархости ифшосозии 
таъҷилииифшосозии таъҷилии иттилоотро ба 
таъминкунандаи хидматрасонӣ дар Шоҳигарии 
Муттаҳидаи Британияи Кабир танҳо вақте 
баррасӣ менамояд, ки вазъи таҳдиди бетаъхир ба 
ҳаёти инсон вуҷуд дорад. Ин аз кишвари 
дархостдиҳанда ба Шуъбаи миллии мубориза бо 
ҷиноятҳои киберӣ пешниҳод намудани иттилооти 
зеринро тақозо менамояд:

• Шароитҳое, ки бо вазъият алоқаманданд, 
яъне ҷинояткорӣ.

• Ба ҳаёти инсон чӣ таҳдид мекунад.

• Иттилооте, ки аз таъминкунандаи 
хидматрасонӣ тақозо мешавад.

Сипас арзёбӣ хоҳад шуд, ки бо дарназардошти 
вазъият оё иттилооти дархостшударо метавон 
таъмин кард.

Таърифҳо
Таҳдид ба ҳаёти инсон метавонад бо моддаи 
2-уми Қонун дар бораи ҳуқуқи инсон аз соли 
1998 алоқаманд бошад. Ин дар шароитҳои дигар 
низ татбиқпазир аст, вақте, ки дар натиҷаи 

mailto:UKCA-ILOR%40homeoffice.gov.uk?subject=
mailto:UKCA-ILOR%40homeoffice.gov.uk?subject=
mailto:coicu%40copfs.gov.uk?subject=
mailto:G7%40nca.x.gsi.gov.uk%20?subject=
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РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

нияти барқасдона ё амали ҷинояткоронаи шахси 
дигар, полис ё дигар агентии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ таҳдиди воқеӣ ва бетаъхирро ба фавти 
одамон ё расонидани зиён ё осеби ҷиддиро ба 
шахси дигар муайян кардааст. Ин таҷовузи 
ҷиддии ҷинсӣ ва таҷовуз ба номусро дар бар 
мегирад.

«Таҳдид» эъломияи доштани нияти ҷазо додан ё 
осеб расондан аст; ишора ба ягон чизи 
нохушоянд, ки рӯй медиҳад.

Хавф эҳтимолиятеро ифода менамояд, ки воқеае 
ба хатар, осеб, талафот ва ғайра натиҷа хоҳад 
дод.

Таҳдид ба ҳаёти инсон «воқеӣ» ҳисобида 
мешавад, агар хавф ба таври асоснок ҳамчун 
воқеӣ арзёбӣ шавад ва ҳамлавари эҳтимолӣ 
нияту қобилияти дар амал татбиқ кардани ин 
таҳдидро дорад. «Хавфи воқеӣ» ва «таҳдиди 
муътамад» истилоҳоте мебошанд, ки ҳодисаеро 
тавсиф мекунанд, ки шахс на танҳо тарсро эҳсос 
мекунад, балки ҳамаи иттилооти дастрасро 
ифшо мекунад ва ин иттилоот объективӣ тасдиқ 
шудааст.

Барои он, ки таҳдид ба ҳаёти инсон «бетаъхир» 
бошад, он бояд нишон диҳад, ки таҳдид дар 
ояндаи хеле наздик амалӣ хоҳад шуд. Далеле, 
ки қобилияти шахси таҳдидкунанда аз ёфтани 
имконияти мусоиди амалӣ кардани он вобаста 
аст, чунин маънӣ надорад, ки таҳдид бояд 
ҳамчун бетаъхир арзёбӣ шавад. Дар ҳар ҷое, ки 
хавфи воқеӣ вуҷуд дорад ва ин хафв вуҷуд дорад 
ва идома меёбад, таҳдид бетаъхир хоҳад буд.

ДАРХОСТҲОИ МУСТАҚИМИ ҒАЙРИТАЪҶИЛӢ 
БА ТАЪМИНКУНАНДАҲОИ ХИДМАТРАСОНӢ 
ДАР ШОҲИГАРИИ МУТТАҲИДАИ БРИТАНИЯИ 
КАБИР

Додаҳои ғайримуҳтаворо бар асосии ҳамкории 
полис бо полис метавон дархост кард.

Агар дархост пазируфта шавад, дархост ба 
мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ дода хоҳад шуд, 
ки далелҳои электрониро ба даст хоҳад овард. 
Агар мақомоти дархосткунанда тақозо намояд, ки 
корманди таъминкунандаи хидматрасонӣ барои 
далелҳо дар додгоҳ савганд ёд кунад, сипас, 
мақоми марказӣ додгоҳро барои гирифтани 
далелҳо ваколатдор менамояд.

Ширкатҳои коммуникатсионӣ дар Британияи 
Кабир одатан IP-додаҳоро аз 30 рӯз то 12 моҳ 
нигоҳ медоранд. Додаҳои пешниҳоди 
ҳисобномаҳо ва додаҳои коммуникатсионӣ (сайти 
алоқаи моҳвораӣ) ба муддати 6–12 моҳ барои 
телефонҳои пешпардохтӣ ва то шаш сол барои 
телефонҳои шартномавӣ нигоҳ дошта мешаванд. 
Хидматрасониҳои махсусгардондашудае монанди 
маълумоти захирашудаи телефони мобилӣ (cell 
dumps) одатан танҳо муддати чанд рӯз 
дастрасанд. Нигоҳдории додаҳои 
коммуникатсиониро дар чорчӯбаи ҳамкории 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавон дархост кард.
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Замимаи X: Қонунҳо дар бораи нигоҳдории додаҳо барои кишварҳои интихобшуда 251/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ X:  ҚОНУНҲО ДАР БОРАИ НИГОҲДОРИИ ДОДАҲО БАРОИ КИШВАРҲОИ 
ИНТИХОБШУДА

АВСТРАЛИЯ
Соли 2017, қонунҳои нави Австралия эътибор 
пайдо карданд, ки нигоҳдории додаҳои муайянро 
тақозо менамоянд. Мутобиқи бахши 187AA 
Қонуни соли 1997 дар бораи телекоммуникатсия 
(бадастоварӣ ва дастрасӣ) (Cth), ширкатҳои 
телекоммуникатсионӣ (ки таъминкунандагони 
хидматрасониҳоро дар бар мегирад) бояд 
додаҳои мушаххаси муштариёнро ҳадди ақал ду 
сол ҳифз намоянд – ин иттилооти асосии 
муштарӣ ва додаҳои трафикро дар бар мегирад, 
вале на додаҳои муҳтаворо.

БРАЗИЛИЯ
Чорчӯбаи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ дар интернет 
– Қонуни №12.965/2014 нигоҳдории додаҳоро ба 
таври зерин пешбинӣ менамояд:

Моддаи 13: сабтҳои васлшавӣ ба интернет бояд 
тӯли 1 сол нигоҳ дошта шаванд.

Моддаи 15: журнали сабти дастрасӣ ба 
нармафзорҳои интернетӣ бояд тӯли 6 моҳ нигоҳ 
дошта шавад.

Ҳар ду навъи додаҳо метавонанд мавзӯи дархости 
нигоҳдорӣ ё тамдиди дархости нигоҳдорӣ 
бошанд.

КАНАДА
Қонун дар бораи ҳифзи иттилооти шахсӣ ва 
санадҳои электронӣ (PIPEDA)) онуни федералии 
ҳифзи махфият барои созмонҳои бахши хусусӣ 
мебошад. Ин қонун қоидаҳои асосиеро муқаррар 
менамояд, ки корхонаҳо бояд дар рафти 
фаъолияти тиҷоратии худ бо иттилооти шахсӣ чӣ 
гуна муносибат кунанд. Қонунҳо дар бораи 
махфият, ки ба андозаи назаррас бо PIPEDA 
монанд баррасӣ мешаванд, дар бисёр иёлатҳои 
Канада низ қабул шудаанд (Бритиш Коламбия, 
Алберта, Онтарио, Квебек, Ню-Брансуик, Нова 
Скотиа ва Нюфаундленд).

ИТАЛИЯ
Муҳлати ҳатмии нигоҳдории додаҳо танҳо барои 
додаҳои трафик аз ҷониби таъминкунандагони 
хидматрасониҳои интернетӣ ва 
таъминкунандагони хидматрасониҳои 
телекоммуникасионӣ муқаррар шудааст, дар 
ҳоле, ки операторҳои дигар дар интихоби 
сиёсати худ оид ба нигоҳдории додаҳои 
компютерӣ озод ҳастанд.

Барои ду таъминкунандаи нахустин, режими 
ҳуқуқӣ метавонад вобаста аз ҷиддияти ҷинояти 
мавриди тафтиш фарқ дошта бошад. Дар ин 
робита, режими стандартиро моддаи 132-уми 
Декрети қонунгузории №196/2003 (Кодекси ҳифзи 
додаҳои шахсӣ) муқаррар менамояд, ки мутобиқи 
он муҳлати нигоҳдорӣ чунин аст:

a)  додаҳо дар бораи трафики телефон: 24 
моҳ;

b)  додаҳо дар бораи трафики зангҳои 
беҷавоб: 30 рӯз;

c)  додаҳо дар бораи трафики алоқаи 
электронӣ: 12 моҳ.

Агар ҷинояти мавриди тафтиш ҳамоне бошад, ки 
ба рӯйхати зерин ворид шудааст, ҳамаи 
муҳлатҳои вақти дар боло зикршуда то 72 моҳ 
тамдид карда мешаванд (моддаи 24-уми Қонуни 
№167/2017):

1)  ҷиноятҳое, ки дар моддаҳои 285 
(вайронкорӣ), 286 (ҷанги шаҳрвандӣ), 
416-бис (созмони ҷиноятии навъи 
мафия) ва 422 (куштори оммавӣ) Кодекси 
ҷиноятӣ; 291-тер (қочоқи маҳсулоти 
тамоку) зикр шудаанд, ки бо ҳолатҳои 
вазнинкунандаи гуноҳ маҳдуд буда, бо 
ҳарфҳои a) d) ва e)-и банди 2 пешбинӣ 
шудаанд ва 291-кватер (шарикие, ки ба 
қочоқи маҳсулоти тамоку равона 
шудааст) банди 4-уми матни маҷмӯие, ки 
бо Қарори Президенти ҷумҳурӣ таҳти 
№43 аз 9 октябри соли 1973 тасдиқ 
шудааст;

2)  ҷиноятҳои содиршуда ё кӯшиши содир 
кардани ҷиноят, ки дар моддаҳои 575 
(одамкушӣ), 628 банди 3 (дуздӣ бо 
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Замимаи X: Қонунҳо дар бораи нигоҳдории додаҳо барои кишварҳои интихобшуда252/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ҳолатҳои вазнинкунандаи гуноҳ), 629 
банди 2 (тамаъҷӯӣ бо ҳолатҳои 
вазнинкунандаи гуноҳ) ва 630 
(одамрабоӣ бо мақсади тамаъҷӯӣ) 
Кодекси ҷиноятӣ;

3)  ҷиноятҳое, ки бо шароитҳои 
пешбинишуда дар моддаи 416-бис 
Кодекси ҷиноятӣ (созмони ҷиноятии 
навъи мафия) содир шудаанд ё 
ҷиноятҳое, ки ҳадафи онҳо мусоидат 
намудан ба фаъолиятҳои иттиҳодияҳое, 
ки дар ҳамин модда пешбинӣ шудаанд;

4)  ҷиноятҳое, ки бо мақсадҳои терроризм ё 
сарнагунсозии низоми конститутсионӣ 
содир шудаанд, махсусан ҷиноятҳое, ки 
мутобиқи қонун бо ҷазои маҳрумсозӣ аз 
озодӣ ба муҳлати ҳадди ақал панҷ сол ё 
муҳлати ҳадди аксар даҳ сол қобили 
ҷазост ва ҷиноятҳое, ки дар моддаҳои 
270 банди 2 (иттиҳоди харобкор) ва 306 
банди 2 (дастаи мусаллаҳ) Кодекси 
ҷиноятӣ зикр шудаанд;

5)  ҷиноятҳое, ки бо истеҳсол, фурӯш, 
интиқол, ихтиёрдорӣ ва ҳамли 
ғайриқонунӣ дар маконҳои ҷамъиятӣ ё 
маконе, ки барои ҷомеа кушода 
алоқаманданд ё ба кишвар воридсозии 
аслиҳаи ҷангӣ ё аслиҳаи ба он монанд ё 
қисмҳои онҳо ва маводҳои тарканда, 
аслиҳаи ғайриқонунӣ ва ду силоҳи 
оташфишони муқаррарӣ ё беш аз он, ба 
истиснои аслиҳае, ки дар моддаи 2 
банди 3-уми Қонуни №110 тасдиқшуда аз 
18-уми апрели соли 1975 пешбинӣ 
шудааст;

6)  ҷиноятҳои пешбинишуда дар моддаҳои 
73, ки бо ҳолатҳои вазнинкунандаи гуноҳ 
дар моддаи 80 банди 2 (миқдори зиёд) 
маҳдуд шудаанд ва 74-уми (иттиҳоде, ки 
ҳадафаш қочоқи маводи нашъаовар аст) 
матни маҷмӯии қонунҳо дар бораи 
маводи нашъаовар ё моддаҳои 
психотропӣ, пешгирӣ, муолиҷа ва 
барқарорсозие, ки бо вазъи нашъамандӣ 
алоқаманд буда, бо Қарори Президенти 
ҷумҳурӣ аз 9 октябри соли 1990 таҳти 
№309 ва воридсозии тағйироту иловаҳои 
баъдӣ ба он тасдиқ шудааст;

7)  ҷинояте, ки дар моддаи 416 (созмони 
ҷиноӣ) Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ 
шудааст, дар ҳолатҳое, ки боздошти 

ҳатмиро дар макони содир кардани 
ҷиноят тақозо менамояд;

8)  ҷиноятҳои пешбинишуда дар моддаҳои 
600 (маҷбурсозӣ ба ғуломӣ), 600-бис 
банди 1 (фоҳишагарии ноболиғон), 
600-тер бандҳои 1 ва 2 (порнографияи 
кӯдакон), 601 (савдои одамон), 602 (харид 
ё фурӯши ғуломон), 609-бис, дар 
ҳолатҳое, ки моддаҳои 609-тер, 
609-кватер, 609-октет (ҳолатҳои 
вазнинкунанда ё таҷовузи гурӯҳӣ ба 
номус) Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ 
кардаанд ва ҷиноятҳое, ки дар моддаи 12 
банди 3 (қочоқи одамон) матни маҷмӯӣ 
пешбинӣ шудаанд, ки Декрети 
қонунгузории №286 аз 25 июли соли 1998 
ва воридсозии тағйироту иловаҳои 
баъдӣ ба он тасдиқ шудааст.

НОРВЕГИЯ
Додаҳое, ки таъминкунандагони хидматрасонӣ 
ҳифз кардаанд, бояд дар давоми 21 рӯз нобуд 
карда шаванд.

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Қонуни федералии anti-terrorist соли 2016, 
таҳти №374-FZ, ки ҳамчун Қонуни Яровая  
маъруф аст ва Қатъномаи Ҳукумати Федератсияи 
Россия таҳти №1576 аз 16.12.2017 «Дар бораи 
воридсозии тағйироту иловаҳо ба Қатъномаи 
Ҳукумати Федератсияи Россия, таҳти №759 аз 
31.07.2014» аз ҳамаи таъминкунандагони 
хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (аз 
ҷумла, интернет-провайдерҳо) тақозо менамояд, 
ки додаҳои муҳтаворо ба муҳлати шаш моҳ (аз 17 
январи соли 2018) ва додаҳои трафик ва 
иттилооти асосии муштариро мутаносибан ба 
муҳлати як ва се сол нигоҳ доранд.

Аз хидматрасониҳои онлайние монанди 
хадамоти паёмрасонӣ, почтаи электронӣ ва 
шабакаҳои иҷтимоие, ки додаҳои 
рамзгузоришударо истифода мебаранд, тақозо 
мешавад, ки Хадамоти федералии амниятро бо 
иттилооте таъмин кунанд, ки ба дастрас кардан 
ва хондани паёмҳои рамзгузоришуда имконият 
медиҳад.
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Замимаи X: Қонунҳо дар бораи нигоҳдории додаҳо барои кишварҳои интихобшуда 253/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

СЕРБИЯ
29-уми июни соли 2010, парлумони Сербия  
Қонун дар бораи мукотиботи электрониро қабул 
кард, ки аз таъминкунандаи хидматрасонӣ ба 
муҳлати 12 моҳ нигоҳ доштани мукотиботи 
коммуникатсиониро тақозо менамояд.

ШВЕЙТСАРИЯ
Аз 7-уми июли соли 2016 Қонуни федералии 
Швейтсария  дар бораи назорат аз рӯи почта ва 
мухобироти телекоммуникатсионӣ эътибори 
қонунӣ пайдо кард. Ҳамаи таъминкунандагони 
хидматрасонӣ бояд додаҳои зеринро ба муҳлати 
шаш моҳ нигоҳ доранд:

• Навъи василаҳои васлшавӣ (телефон, xDSL, 
кабел, хати доимӣ ва ғ.) ва агар маълум 
бошад, додаҳои логин, нишонии асли 
иттилоот (MAC-адрес, рақами телефон), ном, 
нишонӣ ва шуғли корбар ва давомнокии 
васлшавӣ аз оғоз то анҷом.

• Вақти интиқол додан ё гирифтани почтаи 
электронӣ, сарлавҳаи иттилоот мутобиқи 
SMTP-протокол ва IP адресҳои нармафзори 
ирсолкунанда ва гирандаи почтаи электронӣ.

ТАЙЛАНД
Бахши 26-уми Қонуни B.E. 2550 (2007) дар бораи 
ҷиноятҳои компютерӣ пешбинӣ менамояд, ки 
таъминкунандаи хидматрасонӣ бояд додаҳои 
трафики компютерро ҳадди ақал ба муҳлати 90 
рӯз аз рӯзи ворид кардани додаҳо ба системаи 
компютерӣ нигоҳ дорад, вале ҳангоми зарурат, 
корманди расмии дахлдору салоҳиятдор 
метавонад ба таъминкунандаи хидматрасонӣ ба 
муҳлати беш аз 90 рӯз нигоҳ доштани чунин 
додаҳоро дастур диҳад, вале ин муҳлат набояд 
бар асоси махсуси маврид ба маврид ё бар асоси 
муваққатӣ аз ду сол зиёд тӯл кашад.

ИЁЛОТИ МУТТАҲИДАИ АМРИКО
Қонунҳои ҳатмии нигоҳдории додаҳо вуҷуд 
надоранд.
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Замимаи XI: Нуқтаҳо барои тамос254/260

РОҲНАМОИ АМАЛӢ БАРОИ ДАРХОСТИ ДАЛЕЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
АЗ ТАРИҚИ САРҲАДҲО

ЗАМИМАИ XI: НУҚТАҲО БАРОИ ТАМОС
Маълумотномаи онлайнии Раёсати СММ оид ба 
маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар бораи 
мақомоти салоҳиятдори миллӣ

Дар маълумотнома, аз ҷумлаи мақомоти дахлдор, 
мақомоти ваколатдори миллие рӯйхат шудаанд, 
ки масъулияти гирифтан, ҷавоб додан ва коркард 
кардани дархостҳоро барои КҲД дар чорчӯбаи 
Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар 
зидди ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ

, Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар 
зидди муомилоти и ғайриқонунии маводи 
нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ  ва 
Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар 
зидди коррупсия  бар дӯш доранд.

Шабакаи додгоҳи Аврупо оид ба ҷиноятҳои 
киберӣ  (нуқтаҳои тамос танҳо барои шахсони 
масъули Шабакаи додгоҳи Аврупо оид ба 
ҷиноятҳои киберӣ дастрасанд).
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67 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_backup_service

Таъминкунандаи дастрасӣ (Access provider)
Таъминкунандаи дастрасӣ ҳар гуна созмонест, ки 
дастрасӣ ба интернетро барои шахсон ё 
созмонҳо таъмин мекунад. Таъминкунандагони 
дастрасӣ ба таври умум ба ду гурӯҳ тақсим 
мешаванд: таъминкунандагони дастрасӣ ба 
Интернет (ISP) ва таъминкунандагони 
хидматрасонии онлайн (OSPs).

Муйаянкунандаи аккаунт (ё корбар)
Ин мумкин аст номи корбар (username), нишонии 
почтаи электронӣ, URL ё методи дигаре бошад, 
ки барои муайян кардани корбар ба таври 
мушаххас ё аккаунти таъминкунандаи 
хидматрасонӣ истифода мешавад.

Бекап (захирасозӣ, нусхасозӣ, Backup)
Нусхаи файл (парванда) ё дигар додаҳое, ки дар 
ҳолати покшавӣ ё харобшавӣ сохта мешаванд.

Иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ
Иттилооти захирашуда аз ҷониби 
таъминкунандаи хидматрасонӣ, ки номи 
муштарӣ/корбарро тасдиқ мекунад ва нишон 
медиҳад, ки муштарӣ чӣ қадар вақт 
хидматрасонии махсус ва IP-адреси логини 
якумро истифода кардааст.

Байт (Byte)
Воҳиди андозагирии додаҳо.

Бекап дар фазои абрӣ (Cloud backup) (ё 
хидматрасонии идорашавандаи бекап ё бекап 
– ҳамчун-хидматрасонӣ)
Хидматрасоние, ки ба корбарон системаи 
захирасозӣ ва барқарорсозии файлҳои 
компютериро таъмин мекунад. Чунин 
хидматрасониҳои захирасозии эҳтиётӣ (бекап) як 
шакли Cloud Computing ҳисобида мешаванд.67

Хидматрасонии компютерӣ дар фазои абрӣ
Амали истифода аз шабакаи серверҳои дур аз 
ҳам, ки дар Интернет барои захирасозӣ, 
идоракунӣ ва коркарди додаҳо гузошта шудаанд, 
на сервери маҳаллӣ ё компютери шахсӣ.

Хидматрасонии захирасозӣ дар фазои абрӣ 
(Cloud storage service) (ё файли гузошташуда 
дар сервис, таъминкунандаи захирасозии файл 
дар онлайн ё киберлокер)
Хидматрасонии гузоштани файлҳо дар интернет, 
ки махсус бо мақсади гузоштани файлҳо тарроҳӣ 
шудааст. Он имкон медиҳад, ки файлҳо 
боргузорӣ шаванд ва тавассути ворид кардани 
гузарвожа (паворд) ё дигар тарзҳои 
тасдиқнамоӣ дастрас шаванд.

Хушрафторӣ (Comity)
Ҳолатеро ифода мекунад, ки сарфи назар аз 
набудани созишнома ё татбиқи конвенсияи 
байналмилалӣ бар асосӣ хушрафторӣ КҲД дода 
мешавад.

Мақоми салоҳиятдор (Competent authority)
Мақомест, ки дар кишвари дархостшаванда 
ДКҲД-ро иҷро мекунад.

Нармафзори кросс-платформаӣ 
(байниплатформаӣ) (Cross-platform application)
Намрафзори компютерӣ, ки дар платформаҳои 
чандгонаи компютерӣ ба монанди Microsoft 
Windows ва MacOS метавонад амал намояд.

D-order
Ба хотири қисми (d) Қонун дар бораи махфияти 
коммуникатсияи электронӣ (Electronic 
Communications Privacy Act) номгузорӣ шудааст. 
D-order дар ҳолате дода мешавад, ки агар суди 
ИМА қаноатманд шавад, ки «далелҳои дақиқ ва 
комил нишон медиҳанд, ки сабабҳои оқилона 
мавҷуданд, то бовар кунем, (иттилоот) муносиб 
аст ва мавод дар дасти тафтиш қарор дорад».

Додаҳо (Data)
Шумораҳо, аломатҳо ва рамзҳое, ки бар асоси 
онҳо компютер амал ва иҷро мекунад ва мумкин 
аст дар шакли сигналҳои электрикӣ захира ва 
интиқол шаванд ва дар шакли расонаи (media) 
сабткунандаи магнитӣ, оптикӣ ё механикӣ сабт 
шаванд.

Ҳифзкунии додаҳо (Data retention)
Ҳифз кардани додаҳо мутобиқи муқаррарот ё 
талаботи қонун барои як давраи мушаххас.

https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_backup_service
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Нуқтаи мақсади IP адрес (Destination IP address)
Нуқтаи мақсади IP – ин IP адреси таҷҳизоте 
мебошад, ки додаҳо ба он фиристода мешаванд.

Инкоркунии тақсимшудаи хидматрасонӣ (DDoS)
Ҳамлаҳои инкоркунии хидматрасонӣ (DoS) 
кӯшишҳое мебошанд ҷиҳати дастнорас сохтани 
системаи компютерӣ барои корбарон аз тариқи 
роҳҳои гуногун. Ин амал мумкин аст аз тариқи 
пур кардани компютерҳо ё шабакаҳои мавриди 
ҳадаф бо дархостҳои иртиботии берунӣ анҷом 
шавад ва ҳамин тавр барои хидматрасонии 
корбарони қонунӣ монеа эҷод мекунанд. 
Ҳамлаҳои инкоркунии тақсимшудаи 
хидматрасонӣ тавассути чандин компютер дар як 
вақт иҷро карда мешаванд.

Номи домен
Номҳои домен ҳангоми муайянкунии яксони ҷои 
захира (URL) ва веб-саҳифаҳо истифода 
мешаванд. Ҳар номи домен пасванд дорад, барои 
мисол .com барои ҳар таъминкунандаи 
хидматрасонӣ.

Сервери системаи номи домен (DNS)
Сервери компютерӣ, ки номҳои доменро идора, 
нигаҳдорӣ ва коркард мекунад ва дорои махзани 
иттилоотии IP-адресҳои умумӣ ва номҳои ҳости 
ба онҳо алоқадошта мебошад ва дар бисёр 
ҳолатҳо барои ҳал ё табдили ин номҳои умумӣ ба 
IP-адресҳо аз рӯи дархост хидмат мекунад.

Ҷинояткории дугона
Онро талаб мекунад, ки амалҳои мушаххасе ҳам 
дар кишвари дархосткунанда ва ҳам дар 
кишвари дархостшаванда ҷиноят ҳисобида 
шаванд. Унсурҳои ҷиноятҳои монанд зарур нест, 
ки яксон бошанд, аммо онҳо бояд ба қадри кофӣ 
шинос бошанд, ки ин рафтор дар ҳар ду кишвар 
ҷиноят ҳисобида мешавад.

IP адреси динамикӣ
IP адреси динамикӣ як IP-и адреси муваққатист, 
ки барои таҷҳизот ё дастгоҳи компютерӣ ҳангоми 
васл будани он ба шабака таъйин шудааст.68 

Далели электронӣ (далели электронӣ)
Шомили иттилооти асосӣ дар бораи муштарӣ 
(BSI), додаҳои трафик ва додаҳои муҳтаво 
мебошад.

68  www.techopedia.com/definition/28504/dynamic-internet-protocol-addressdynamic-ip-address
69 https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware

Рамзгузорӣ (Encryption)
Раванди рамзгузории паём ё иттилоот ба тавре, 
ки танҳо тарафҳои салоҳиятдор ба он дастрасӣ 
доранд.

Калиди рамзгузорӣ (Encryption key)
Калиди хусусӣ (яъне пасворд ё пинкод), ки 
коммуникатсияи амнро кафолат медиҳад.

Рамзгузории нӯг ба нӯг (End-to-end encryption)
Системаи коммуникатсия, ки ки танҳо корбарони 
бо ҳам алоқакунанда метавонанд паёмҳоро 
бихонанд. Рамзгузории нӯг ба нӯг ба шахсони 
севум барои рамзкушоии додаҳои 
интиқолшаванда ё захирашуда дар серверҳо 
монеъ мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 
провайдерҳои хидматрасонӣ бо истифода аз 
рамзгузории ниҳоӣ наметавонанд муҳтавои 
паёмҳои корбаронро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
супоранд.

Ҷустуҷӯи васеъ
Истифода аз таҷҳизоти гумонбар ё шоҳид, ки дар 
доираи тафтишот гирифта шудааст (масалан, бо 
қарори суд дар бораи кофтуков ва мусодира) 
барои дастрасӣ ёфтан ба иттилооти мавҷуда дар 
таҷҳизот (ки мумкин аст фазои абриро низ дар 
бар гирад).

Протоколи интиқоли файл (FTP)
Протоколи шабакавӣ, ки барои интиқоли файлҳо 
дар байни компютерҳо истифода мешавад.

Синхорнизатсияи файл
Раванди компютерӣ кафолат медиҳад, ки 
файлҳои компютерӣ дар ду ё зиёда ҷой тавассути 
қоидаҳои мувофиқашуда таҷдид (апдейт) карда 
шаванд.

Тасвири криминалистӣ
Тасвирсозӣ як ибораест, ки одатан барои 
нусхабардорӣ ё шабеҳсозии муҳтавои диски сахт 
ё сервер истифода мешавад.

Нармафзори ройгон
Нармафзори ройгон нармафзорест, ки барои 
истифода бе пардохти пул дастрас аст.69

Асоси кофӣ
Маънои онро дорад, ки асосҳо ё сабабҳои кофӣ ё 
ҷиддӣ барои иҷрои ягон амал ё иҷро накардани 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware
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амал вуҷуд доранд ва ин ҳамеша аз вазъият 
вобаста аст.

Иродаи нек
Маънои як фарзияи умумиро дорад, ки тарафҳои 
дахлдор бо ҳамдигар софдилона ва одилона 
рафтор хоҳанд кард.

Қимати ҳеш (Hash Value)
Қимати ҳеш ба «изи ангушти» беназири рақамӣ 
шабоҳат дорад ва онро барои исботи тасвири 
аслӣ ва нусха тамоман яксон истифода бурдан 
мумкин аст. Ҳеш тавассути истифодаи алгоритми 
математикӣ сохта мешавад. Агар қимати ҳеш 
барои ҳар ду файл яксон бошад, пас файлҳо 
яксон ҳисобида мешаванд. Алгоритмҳои машҳури 
ҳеш – Secure Hash Algorithm-1 (SHA-1), оилаи 
Secure Hashing Algorithm-2 (SHA-2 ва SHA-256) 
ва Message Digest 5 (MD5) мебошанд.

Протоколи интиқоли гипертекст (HTTP)
Поя ва бунёди мукотибаи додаҳо барои веби 
умумиҷаҳонӣ, ки ба мубодилаи гиперлинкҳо 
имкон медиҳад.

Паёмнависии ҳамонлаҳзаӣ (Instant messaging)
Чати онлайнӣ, ки интиқоли матнро дар вақти 
воқеӣ пешниҳод мекунад.

IP-адрес
Нишонии (адреси) протоколи интернет (IP-адрес) 
як тамғаи рақамист, ки барои ҳар дастгоҳ 
(масалан, компютер), ки дар шабакаи компютерӣ 
иштирок мекунад ва протоколи интернетиро 
барои коммуникатсия истифода мебарад, таъйин 
шудааст. IP-адрес ду вазифаи асосиро иҷро 
мекунад: муайянкунии интерфейси ҳост ё шабака 
ва нишонии ҷойгиршавӣ.

Дастаи тафтишотии муштарак
Созишнома байни мақомоти салоҳиятдор – ҳам 
мақомоти юридикӣ (судяҳо, прокурорҳо, судяҳои 
тафтишотӣ) ва ҳам мақомоти ҳифзи ҳуқуқ – ду ё 
зиёда кишвар, ки ба муҳлати маҳдуд ва бо 
мақсади мушаххас оид ба гузаронидани 
тафтишоти ҷиноятӣ дар як ё чанд кишвари 
ҷалбшуда имзо шудааст.

Заминаи меъёрии ҳуқуқӣ (Legal basis)
Қонуни дахлдори миллӣ дар низоми қонунгузорӣ 
барои нигоҳдорӣ ё истеҳсоли далелҳои 
электронӣ.

Раванди ҳуқуқӣ
Ҳар як ҳукми судӣ ё дигар фармони ба таври 
қонунӣ содиршуда барои нигоҳдорӣ ё истеҳсоли 
далелҳои электронӣ.

Лог файл
Файле, ки ҳодисаҳои дар системаи компютерӣ 
рӯйдодаро сабт мекунад.

Логин
Маҷмӯи додаҳои сабтшуда, ки барои тасдиқ 
намудани корбар ё муштарии вебсайт, барномаи 
замимавии компютер ё барномаи замимавии 
мобилӣ истифода мешавад. Логин мумкин аст аз 
номи корбар (username) ва гузарвожа (password) 
ё шумораи PIN, паскод ё гузарибора (passphrase) 
иборат бошад. Баъзе логинҳо мумкин аст 
идентификатори биометрӣ, ба монанди нусхаи 
сканшудаи изи ангуштон ё шабакияи чашмро 
талаб кунанд.

Нишонии назорати дастрасӣ ба расона (Media 
access control)
Идентификатори беназир барои дастгоҳи 
васлшуда ба шабака.

Метадодаҳо (Metadata)
Додаҳое, ки дар бораи як ё чанд ҷанбаи додаҳо 
иттилоъ медиҳанд, ба монанди:

• Воситаҳои сохта шудани додаҳо.

• Ҳадафи додаҳо.

• Замон ва санаи сохта шудани додаҳо.

• Созанда ё муаллифи додаҳо.

• Макон ё ҷои шабакаи компютерӣ, ки додаҳо 
дар он ҷо сохта шуда буданд.

• Стандартҳои истифодашуда (яъне меъёрҳо, 
методҳо, равандҳо ва амалкардҳои муҳандисӣ 
ва техникии ягона).

КҲД
Таъмин кардани кумак, маъмулан дар ҷамъоварӣ 
ва интиқоли далелҳо тавассути мақоми 
салоҳиятдори кишвар ба дигар чунин мақоми 
салоҳияитдор дар ҷавоб ба дархости хаттӣ барои 
кумак.

ДКҲД
Истилоҳе, ки барои ҳуҷҷати расмии хаттӣ 
истифода мешавад ва тибқи он КҲД иҷро мешавад 
(ба забони фаронсавӣ a commission rogatoire), боз 
ҳамчун Номаи дархост низ маълум аст.
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Додаҳои NetFlow (NetFlow data)
Додаҳои NetFlow трафики шабакаи IP-ро фаро 
мегирад ва ҷузъиёти он ҳамроҳ бо дигар 
IP-адресҳо бо серверҳои дигар тамос ҳосил 
мекунанд.

Тафтишоти параллелӣ
Ҳолате, ки ду кишвар тафтишоти мустақил ва 
ҳамзамон баргузор мекунанд (ки он мавзӯи 
Созишномаи муштараки дастаи тафтишотӣ нест). 
Ин амал мумкин аст мавзӯи ҳамоҳангӣ ва 
коммуникатсияи ғайрирасмӣ барои муайян 
кардани стратегия ва тарзи мубодилаи далелҳо 
бошад.

Регистратори худкор (Pen Register)
Дар United States Law  регистратори худкор 
(Pen Register) чунин таъриф шудааст: «Таҷҳизот ё 
раванде, ки иттилооти рақамчинӣ, масирёбӣ 
(маршрутизатсия), ирсол ба нишонӣ (адресатсия) 
ё сигналдиҳии маълумотро тавассути дастгоҳ ё 
воситае, ки тавассути сим ё алоқаи электронӣ 
интиқол дода мешавад, сабт ё рамзкушоӣ 
мекунад. Чунин маълумот набояд муҳтавои ҳама 
гуна коммуникатсияро дар бар гирад, аммо ин 
истилоҳ ягон дастгоҳ ё равандеро дар бар 
намегирад, ки аз ҷониби провайдер ё муштарии 
коммуникатсияи симӣ ё электронӣ ҷиҳати 
ҳисоббаробаркунӣ ё сабт ҳамчун ҳодисаи 
биллинг барои хидмати коммуникатсия ҷиҳати 
баҳисобгирии хароҷот ё дигар мақсадҳои ба ин 
монанд дар ҷараёни фаъолияти муқаррарии худ 
истифода шудааст.»

Ҳамкории полис бо полис
Ҳамкории крмандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи як 
давлат, ки бо ҳамтоёни худ дар дигар давлат 
барои кумак мустақиман тамос мегиранд.

Рақами порт
Рақами порт қисме аз иттилооти адресӣ (адресная 
информация), ки барои муайян кардани 
фиристанда ва гирандаи паём истифода мешавад. 
Рақамҳои порт маъмулан барои васл кардани IP 
истифода мешаванд. Ин рақамҳои порт ба 
барномаҳои замимавии гуногун дар як компютер 
имкон медиҳанд, ки ҳамзамон захираҳои 
шабакаро мубодила кунанд ва барои муайян 
кардани як корбари мушаххас кумак намоянд.

Сабаби эҳтимолӣ
Стандарти нисбатан баландтари ҳуқуқии исбот 
дар муқоиса бо «асосҳои оқилона барои бовар 

кардан», вале на ончунон баланд, чун «эҳтимол 
дорад, то ин ки не бошад».

Тозасозӣ
Ҳамаи додаҳоро аз сервери худ пок намудани 
таъминкунандаи хидматрасонӣ.

Формати паёми аввалия
Паёме, ки ҳамчун як паёми яклухт аз як майдон 
фиристода шудааст.

Асосҳои кофӣ барои бовар кардан
Стандарти қонунии исбот ба мавҷудияти 
далелҳои кофии эътимодбахш, ки шахсро ба 
ҳукми оддӣ ва оқилона дар баробари шубҳа ва 
эътиқоди даъвогар роҳнамоӣ мекунад.

Кумак ба ҳамдигар
Кумак ба ҳамдигар – ваъдаест, ки кишвари 
дархосткунанда ба кишвари дархостшаванда 
ҳамон намуди кумакро дар оянда мерасонад, ки 
агар он кишвар чунин дархост намояд. Принсипи 
кумак ба ҳамдигар ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ барои 
ёрии ҳуқуқии мутақобил аз қонунҳои мурофиавии 
мутақобилаи кишвари дархосткунанда ва 
кишвари дархостшаванда фарқ мекунад. 
Кишвари дархостшаванда баъзан аз кишвари 
дархосткунанда талаб мекунад, ки бояд қонунҳои 
мурофиавӣ дар заминаи кумаки мутақобил дошта 
бошад ё ҳамон равандҳои тафтишотӣ ва судии 
давлати дархостшударо эътироф мекунад, то 
намудҳои муайяни ёрии ҳуқуқии мутақобилро 
расонад.

Ҷустуҷӯ аз роҳи дур
Ҷустуҷӯ аз компютери мақоми ҳифзи ҳуқуқ, 
одатан то лаҳзаи охир ба корбар ифшо карда 
намешавад. Ҷустуҷӯ аз роҳи дур аксари вақтҳо 
дар заминаи тафтишот дар дарквеб муносиб 
мебошад, зеро дар он ҷо ягон таъминкунандаи 
хидматрасонии қонунӣ нест, то бо онҳо ҳамкорӣ 
шавад.

Давлати дархостшаванда
Ба кишваре дахл дорад, ки дархости барои 
кумаки ҳуқуқи дуҷонибаро аз кишвари 
дархосткунанда иҷро мекунад.

Давлати дархосткунанда
Ба кишваре дахл дорад, ки кумаки ҳуқуқии 
дуҷониба дар заминаи ҷамъоварӣ ва интиқоли 
далелҳо аз ҷониби мақоми салоҳиятдори як 
кишвар дархост карда мешавад.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Code
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Иттилоот барои масирёбӣ (маршрутизатсия)
Масирёбӣ (маршрутизатсия) раванди интихоби 
пайроҳа барои трафик дар шабака, ё дар байни 
чандин шабака мебошад. Иттилооте, ки 
тавассути масир дода мешавад, иборат аст аз: 
IP-адреси манбаъ, IP-адреси мақсад, рақами 
портҳо, браузер, иттилооти сарлавҳаи почтаи 
электронӣ, паём – ID.

Таъминкунандаи хидматрасонӣ
Таъминкунандаи хидматрасонӣ (SP) иттилоотро 
ба таври электронӣ интиқол медиҳад ва 
ширкатҳоеро дар бар мегирад, ки 
хидматрасониҳоро дар соҳаи интернет, кабел, 
моҳвора ва расонаҳои иҷтимоӣ таъмин мекунанд.

Ворид шудан ба лог (Sign on logs)
Воридшавӣ (ё ворид шудан, имзо кардан) ин 
равандест, ки тавассути он як шахс ба системаи 
компютерӣ тавассути шинохта шудан ва тасдиқ 
кардани худ аз ҷониби логҳо ҳангоми ворид 
шудани корбар дастрасӣ пайдо мекунад.

IP-адреси манбаъ
IP-адреси дастгоҳе, ки додаҳоро ирсол мекунад.

IP-адреси статикӣ (собит)
IP-адреси статикӣ ин рақами доимӣ мебошад, ки 
ба компютер аз ҷониби таъминкунандаи 
хидматрасонӣ дода мешавад. IP-адресҳои 
статикӣ барои бозӣ, хостинги вебсайт ё ирсоли 
садо тавассути протоколи Интернет (VoIP) муфид 
мебошанд.70 

Телнет (Telnet)
Протоколе, ки дар Интернет (ё шабакаи маҳаллӣ) 
истифода мешавад ва имкон медиҳад, ки матн 
байни компютерҳо мубодила карда шавад.

Нуқтаи тамос
Нуқтаи тамос пайваст будани таъминкунандаи 
хидматрасониро бо корбарони он тавсиф 
мекунад. Аз ин рӯ, агар маълумоти бақайдгирии 
муштарӣ ё IP-адрес ба як кишвари мушаххас 
дахл дошта бошад, ин маънои онро дорад, ки 
нуқтаи тамос ҳамин кишвар аст.

Додаҳои трафик ё иттилооти/додаҳои муомилаҳо
Иттилооте, ки аз додаҳои сабтшуда иборат аст ва 
муайян мекунад, ки муштарӣ бо кӣ алоқа 
кардааст, аз кадом вебсайтҳо боздид намудааст 

70 www.techopedia.com/definition/9544/static-internet-protocol-ip-address-static-ip-address
71 https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network

ва иттилооти монанд дар бораи фаъолияти 
онлайнии корбар.

URL (Муайянкунандаи яксони ҷои захира)
URL як намуди идентификатори ягонаи захираҳо 
(URL) мебошад; истилоҳи умумӣ барои ҳамаи 
намудҳои номҳо ва нишониҳо (адресҳо), ки ба 
объектҳои веби ҷаҳонӣ иртибот доранд. Истилоҳи 
«веб-адресҳо» синоними URL аст, ки протоколи 
http ё https-ро истифода мебарад.

Корбар (User)
Истилоҳе, ки бо муштарӣ (обуначӣ) ба ҷои 
ҳамдигар истифода мешавад, ба шахсе дахл 
дорад, ки барои истифода аз расонаи иҷтимоӣ ё 
дигар хидмати паёмнависии онлайн, ба монанди 
почтаи электронӣ сабти ном шудааст.

Шабакаи хусусии маҷозӣ (Virtual private network 
– VPN)
Шабакаи хусусии маҷозӣ (VPN) шабакаи хусусиро 
дар саросари шабакаи умумӣ васеъ мекунад ва 
ба корбарон имкон медиҳад, ки маълумотро дар 
шабакаҳои муштарак ё ҷамъиятӣ фиристанд ва 
қабул кунанд, зеро дастгоҳҳои компютерии онҳо 
мустақиман ба шабакаи хусусӣ пайваст 
мешавад.71

Интиқоли садо аз тариқи IP
Технологияе, ки паёмҳои савтиро аз тариқи 
шабакаҳои протоколи интернет (IP) ба монанди 
Интернет интиқол медиҳад.

Веб-ҳостинг
Хидматрасонии веб-ҳостинг як навъ 
хидматрасонии ҳостинги интернетист, ки ба 
афрод ва созмонҳо имкон медиҳад вебсайти 
худро тавассути шабакаи ҷаҳонии интернет эҷод 
кунанд.

Шабакаҳои 24/7
Шабакаи нуқта ба нуқта барои кумаки фаврӣ дар 
масъалаҳои киберҷиноят – ҳар як кишвар як 
нуқтаи тамос дорад, ки 24 соат дар рӯз ва 7 рӯз 
дар ҳафта дастрас аст.

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
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Англисӣ Тоҷикӣ Русӣ
Case study Таҳлили мисолҳо аз корҳои амалӣ Тематическое исследование

Cloud computing
Хидматрасонии компютерӣ дар 
фазои абрӣ Облачная обработка данных 

Content Муҳтаво, контент Контент, содержание
Content Data Додаҳои муҳтаво Данные контента
Data Додаҳо Данные
E-evidence Далели электронӣ Электронное доказательство
Link Пайванд Ссылка
Metadata Метадодаҳо Метаданные
Preservation Нигоҳдорӣ Хранение
Retention Ҳифзкунӣ Сохранение
Service provider Таъминкунандаи хидматрасонӣ Поставщик услуг
Snapshot Аксбардорӣ (снэпшот) Снимок
Traffic data Додаҳои трафик Данные трафика
User Корбар Ползователь



https://sherloc.unodc.org/cld/en/
st/evidence/practical-guide.html

The Practical Guide for Requesting 
Electronic Evidence across Borders



V.
21

-0
11

74


	Abbreviations
	Executive summary
	Introduction
	Purpose of the Guide 
	Context
	Guide outline
	Roles and responsibilities
	Other guides and tools
	What is not covered in the Guide

	1. PRESERVATION
	1.1. Introduction
	1.2.  Preservation -  essential steps
	1.2.1  Locating where the service provider has custody and control of the e-evidence
	1.2.2 Is the e-evidence available?
	1.2.3 Making the preservation request
	1.2.4 Model form
	1.2.5 User notification and disclosure
	1.2.6 Extending

	1.3.  Examples of preservation in the United States
	1.4. Model Scenario 
	1.5.  Data retention and minimization
	1.6. Useful links and online resources

	2. PRE-MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 
	2.1. Introduction
	2.2. Open source searches
	2.3. Direct requests to a service provider
	2.3.1 Model form
	2.3.2 User notification and disclosure

	2.4. Police-to-police cooperation
	2.5. United States networks
	2.6. European networks
	2.6. European networks
	2.7 Model scenario 

	3. MUTUAL LEGAL  ASSISTANCE
	3.1. Introduction
	3.2. Drafting a MLAR for e-evidence
	3.2.1 Language
	3.2.2 Urgency
	3.2.3 Legal basis
	3.2.4 Purpose of the request
	3.2.5 Relevant law
	3.2.6 Summary of facts

	3.3. United States MLAR
	3.3.1 Basic subscriber information
	3.3.2 Traffic data
	3.3.3 Content data 
	3.3.4 Real-time collection of traffic data 

	3.4 The date ranges
	3.5 Assistance requested
	3.6 Use of evidence obtained
	3.7  Preferred (or required) form of evidence
	3.8 Confidentiality
	3.9  Transmission of the requested evidence
	3.10  Reciprocal procedural  laws of a requesting and requested States
	3.11 Contacts
	3.12 Translation
	3.13. Model scenario 

	4. EMERGENCY  DISCLOSURE REQUESTS 
	4.1. Introduction
	4.2.  The United States legal standard on emergency disclosures
	4.2.1  What happens with requests  from abroad?
	4.2.2  Model form
	4.2.3 Type of data provided

	4.4. Other States 

	5. CHALLENGES AND PRACTICAL SOLUTIONS
	5.1. Admissibility of e-evidence
	5.1.1 Challenges
	5.1.2 Solutions

	5.2.  Presentation of e-evidence at trial
	5.2.1 Challenges
	5.2.2 Solutions

	5.3. Encryption
	5.3.1 Challenges
	5.3.2 Solutions

	5.4. Jurisdiction and the cloud
	5.4.1 Challenges
	5.4.2 Solutions

	5.5. Virtual private networks
	5.5.1 Challenges
	5.5.2 Solutions

	5.6. Proxy server
	5.6.1 Challenges
	5.6.2 Solutions

	5.7.  Non-cooperative service providers
	5.7.1 Challenges
	5.7.2 Solutions

	5.8. Peer-to-peer networks 
	5.8.1 Challenges 
	5.8.2 Solutions

	5.9.  Quasi-judicial role of the service providers
	5.9.1 Challenges
	5.9.2 Solutions


	ANNEXES
	Annex III: Model emergency disclosure request form
	Annex V: Model MLAR for stored electronic evidence
	Annex VI:  Model MLAR for real-time collection of traffic data  or content data
	ANNEX VII: MLAR checklist
	ANNEX VIII:  Regional and subregional legal instruments referring  to electronic evidence and/or cyb
	Annex IX:  Legal requirements for selected States for requesting electronic evidence and emergency r
	ANNEX X: Data retention laws for selected States 
	ANNEX XI: Contact points
	ANNEX XII: Glossary


