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Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qulayliklar yaratish bilan 

bir qatorda yangi muammolarni ham oʻrtaga qoʻymoqda. Axborot bazalarida saqla-
nadigan va telekommunikatsiya tizimlarida aylanayotgan axborot xavfsizligiga tahdid 
keskin oshmoqda. Keyingi vaqtlarda, ayniqsa, Internet paydo boʻlgandan boshlab, ax-
borot oʻgʻirlash, axborot mazmunining egasidan ruxsatsiz oʻzgartirib qoʻyish, tarmoq 
va serverlardan beruxsat foydalanish, tarmoqqa tajovuz qilish hollari dunyo miqyo-
sida koʻpaydi.  

Aloqa kanallari orqali axborot xavfsizligini ta’minlab saqlash va uzatish tizim-
larini yaratish hamda tahlil qilish bilan kriptologiya fani shug‘ullanadi. Kriptologiya 
grekchada kryptos – “sirli” va logos -“xabar” (axborot) degan ma’noni anglatadi.  

Kriptografiya yoʻnalishini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan katta 
ahamiyat berilmoqda. Bunga keyingi yillarda qabul qilingan bir nechta qonun va 
me`yoriy hujjatlar, jumladan, «Axborotlashtirish», «Elektron raqamli imzo», «El-
ektron hujjat aylanishi toʻgʻrisida»gi qonunlar, Prezidentimizning 2007-yil 3-aprelda 
qabul qilgan «O`zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik muhofaza qilishni 
tashkil etish chora-tadbirlari to`grisida»gi qarori misol boʻlishi mumkin [1].  

Axborotlashtirish, axborotlarni himoya qilish hozirgi paytda dolzarb masala-
lardan hisoblanadi. Internet tarmog‘i orqali kundan-kunga ma'lumotlarning koʻpay-
ishi axborotlarning himoyalanishiga muhim turtki boʻlib xizmat qilmoqda. Qolaversa, 
“Elektron raqamli imzo toʻg‘risida”gi qonunning e’lon qilinishi uning ahamiyatini 
naqadar yuqori ekanligini bilib olish qiyin emas.  

Oʻzbekiston Respublikasining 2003-yilda qabul qilingan “Elektron raqamli 
imzo toʻg‘risida”gi qonuniga muvofiq, “elektron raqamli imzo — elektron hujjatdagi 
mazkur elektron hujjat axborotini elektron raqamli imzoning yopiq kalitidan foyda-
langan holda maxsus oʻzgartirish natijasida hosil qilingan hamda elektron raqamli im-
zoning ochiq kaliti yordamida elektron hujjatdagi axborotda xatolik yoʻqligini 
aniqlash va elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasini identifikatsiya qilish im-
koniyatini beradigan imzo.  

Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tasdiqlash — elektron raqamli imzon-
ing elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasiga tegishliligi va elektron hujjatdagi 
axborotda xatolik yoʻqligi tekshirilgandagi ijobiy natija” [2, 1].  

Elektron hujjat — elektron shaklda qayd etilgan, elektron raqamli imzo bilan 
tasdiqlangan hamda elektron hujjatning uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan 
boshqa rekvizitlariga ega boʻlgan axborot.  

Mazkur Qonunga koʻra elektron raqamli imzodan foydalanish sohasini davlat 
tomonidan tartibga solishni Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va u 
maxsus vakolat bergan organ amalga oshiradi.  

Elektron raqamli imzolar kalitlarini roʻyxatga olish markazi elektron raqamli 
imzoning ochiq kalitlari va shifrlash sertifikatlaridan quyidagi maqsadlarda foyda-
lanishni ta’minlash uchun moʻljallangan:  
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̶ uzatiladigan elektron hujjatlar va ommaviy axborot resurslarining butunligini, 
shuningdek ularning ishonchli autentifikatsiya qilinishini nazorat qilish;  

̶ axborot oʻzaro hamkorligi subyektlarining yuridik jihatdan ahamiyatli el-
ektron identifikatsiyalash tizimini yaratish;  

̶ tizim subyektlarining axborot oʻzaro ishlashida xavfsizlik va foydalana olish-
ning ajratilishini ta’minlash;  

̶ axborot oʻzaro hamkorligi subyektlarining elektron raqamli imzo kalitlarini 
boshqarish tizimini yaratish.  

Kalitlarni roʻyxatga olish markazi «Elektron raqamli imzo toʻg‘risida»gi Qonun 
talablariga muvofiq vazifa va funksiyalarni bajaradi.  

Hujjatlardagi qoʻyilgan shaxsiy imzolarni soxtalashtirish nisbatan murakkab 
boʻlib, shaxsiy imzolarning mualliflarini hozirgi zamonaviy ilg‘or kriminalistika 
uslublaridan foydalanish orqali aniqlash mumkin. Ammo elektron raqamli imzo 
xususiyatlari bundan farqli boʻlib, ikkilik sanoq sistemasi xususiyatlari bilan belgila-
nadigan xotira registrlari bitlariga bog‘liq. Xotira bitlarining ma’lum bir ketma-ketligi-
dan iborat boʻlgan elektron imzoni koʻchirib biror joyga qoʻyish yoki oʻzgartirish 
kompyuterlar asosidagi aloqa tizimlarida murakkablik tug‘dirmaydi.  

Bugungi yuqori darajada rivojlangan butun dunyo sivilizatsiyasida hujjatlar, 
jumladan maxfiy hujjatlarning ham, elektron koʻrinishda ishlatilishi va aloqa tizim-
larida uzatilishi keng qoʻllanilib borilayotganligi elektron hujjatlar va elektron imzo-
larning haqiqiyligini aniqlash masalalarining muhimligini keltirib chiqarmoqda.  

Elektron raqamli imzodan foydalanish yuborilayogan elektron hujjatlar va ax-
borot resurslarining butunligini nazoratga olish, ishonchli autentifikatsiyadan 
o`tkazish, axborot almashinuvida subyektlarning yuridik ahamiyatga ega bo`lgan el-
ektron identifikatsiyadan o`tkazish, subyektlarining o`zaro axborot almashinuvida 
xavfsizlikni ta`mnlash va tashqi aralashuvlarga yo`l qo`ymaslikni ta`minlaydi.  
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