
 ی کیقانون تجارت الکترون 

 ی مقررات عموم - اول باب

 

 ات یدر کل  -اول  مبحث

 

 قلمرو و شمول قانون   -اول  فصل

 

و   ی کیالکترون ی اطالعات در واسط ها   من ی مبادله آسان و ا ی است که برا  یقانون مجموعه اصول و قواعد ن یا  -۱ ماده

 .رود  یمبه کار   دی جد یارتباط  یستمها یبا استفاده از س

 

 ف یتعار  -دوم فصل

 

 -۲ ماده

 

  ینور  ،یکیالکترون لیبا وسا مفهوم است که    ا یاز واقعه، اطالعات   یهر نماد :(Data Message) «امی»داده پ -الف

 .شود  ی پردازش م ا ی رهی ذخ افت، یارسال، در د، یاطالعات تول د ی جد یها   ی فناور ا یو 

 

  ا ی دی از طرف او تول ا یاو   له یوس به  ام«یداده پاست که »  ام«یداده پ»   یمنشأ اصل :(Originator) «ساز»اصل   -ب

 .کند نخواهد شد  ی به عنوان واسطه عمل م  ام«یکه در خصوص »داده پ یشود اما شامل شخص  یارسال م

 

کند، اما شامل   افت یرا در ام« یداده پ»  یساز قصد دارد واست که اصل   ی شخص :(Addressee) «»مخاطب  -ج

 .نخواهد شد کند  یبه عنوان واسطه عمل م  ام«یداده پکه در ارتباط با »  یشخص

 



عطف شود   ام«یداده پخارج از»  یبه منابع یعنی  :(Incorporation By Reference) «امی»ارجاع در داده پ -د

 .شود ی محسوب م ام«یداده پاز »  یقانون جزئ ن یا(  ۱۸که درصورت مطابقت با ماده ) 

 

از   ی. اعمال ناشام«یپ دادهر» ییکامل و بدون تغ تیعبارت است از موجود :(Integrity) «ام یداده پ تی»تمام  -هـ

  تیبه تمام  یاشود خدشه    ی طور معمول انجام مت که به  اطالعا  ش ینما  ا ی رهیارسال، ذخ ل یاز قب  ستم یس  یتصد

 .کند ی وارد نم ام«یداده پ»

 

متصل سخت    یدستگاهها از    یا  مجموعه   ا یهر نوع دستگاه  :(Computer System) «یا انه یرا ستم ی»س -و

 .کند  ی عمل م ام«یداده پخودکار » پردازش   یها برنامه   ی اجرا  قیاست که از طر   یافزار نرم   -یافزار 

 

  ا ی رهیذخ افت، یارسال، در(،  یساز )اصل  د ی تول ی برا یستمیس :(Information System) «یاطالعات ستم ی»س -ز

 .است ام« یداده پپردازش » 

 

 : است که ی اطالعات  ستمیس :(Secure Information System) «مطمئن   یاطالعات ستم ی »س -ح

 

 .معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد  ی وبه نح -۱

 

 .را دارا باشد ح یصح ی و تصد یدسترس تیاز قابل یسطح معقول -۲

 

 .شده باشد یسازماندهو   یکربند ی دهد پ  ی که انجام م ی کار تیمعقول متناسب با اهم   ی به نحو -۳

 

 .باشد منیا  هی موافق با رو -۴

 

منشأ و مقصد آن با   ام«،یپ داده  صحت ثبت »   قی تطب یاست برا   یا  هیرو :(Secure Method) «من ی ا ه ی»رو -ط

زمان خاص    کی از  ام«یداده پ » یساز  رهیذخ ا ی در مبادله، محتوا و  ر ییتغ ا یهرگونه خطا  افتن ی یو برا خیتار  نیی تع



  ا ی ق یتصد یروشها   ،یرمزنگار ،یارقام شناسائ ا یکلمات   کدها، ا ی تمها یالگورممکن است با استفاده از    منیا  هیرو  کی

 .مشابه انجام شود یمنی طرق ا ا یبرگشت و  پاسخ

 

  یبه نحو منطق ا یمنضم شده عبارت از هر نوع عالمت   :(Electronic Signature) «یکی الکترون ی »امضا  -ی

 .ردیگ  یمورد استفاده قرار م ام« یداده پکننده » امضاء   یشناسائ ی است که برا ام« یداده پمتصل شده به » 

 

 «مطمئن  ی کیالکترون ی »امضا  -ک 

 

(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): 

 

 .قانون باشد  نی ا( ۱۰است که مطابق با ماده )   یکیالکترون یامضا  هر 

 

 .کند  ی م د یتول  یکی الکترون یامضا که  یمقام و قائم  ا یهر شخص  :(Signatory) «»امضاء کننده -ل

 

 .تحت کنترل آنان یا  انهیرا یها   ستم یس ا یو  یو حقوق یقیاعم است از شخص حق  :(Person) «»شخص  -م

 

از   ام«یداده پاحوال مبادله » با توجه به اوضاع و   :(Reasonableness Test)(، یسنجش عقالن»معقول« )  -ن

 نه یدر موارد مشابه، در دسترس بودن گز   نی مبادالت طرفحجم   ن، یطرف ت یمبادله، مهارت و موقع  عت یجمله: طب

معمول    یعرف و روشها  ، یشنهادیپ یها   نه ینه گز یهز  ن، یاز طرف  ک یجانب هر ها از   نه یو رد آن گز  یشنهادیپ یها 

 .شود  یم یابینوع مبادالت، ارز ن یاستفاده در ا و مورد 

 

 .کند  ی اقدام م  یاشغل حرفه   ا یجز تجارت  ی است که به منظور  یهر شخص :(Consumer) «»مصرف کننده  -س

 

  ی م ت یفعال  یا حرفه  ا ی  یصنف ، یتجار  ت یاست که بنا به اهل ی عبارت از شخص :(Supplier) «کننده نی »تأم -ع

 .کند



 

است    یا  له یهر نوع وس عبارت از  :(Means Of Distance Communication) «»وسائل ارتباط از راه دور  -ف

 .شود ی فروش کاال و خدمات استفاده م کننده و مصرف کننده جهت  ن یهمزمان تأم   یکی ز یکه بدون حضور ف

 

کننده و   ن یتأم   نی خدمات بو قبول راجع به کاالها و   جابیا :(Distance Contract) ««»عقد از راه دور  -ص

 .مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است

 

داده  کننده بتواند شخصًا » که به موجب آن مصرف   یوسائل ی عنی :(Durable Medium) «»واسط با دوام  -ق

پست   ا یسخت و  سکیفشرده، د سک ی د سک،ید  یکند از جمله شامل فالپ رهیآن ذخ  یمربوطه را بر رو  یها  ام«یپ

 .مصرف کننده  یکی الکترون

 

موضوع  ) یقیشخص حق  ک ی مربوط به  ی ها  ام«یداده پ »  یعنی :(Private Data) یشخص یها   امیداده پ  -ر

 .نی مشخص و مع (Data Subject «داده»

 

  قانون  ر یتفس -سوم فصل

 

کشورها در کاربرد   نیب یهماهنگ ضرورت توسعه   ،یالملل  ن یب ت یبه خصوص د یبا  شهیقانون هم ن یا  ر یدر تفس -۳ ماده

 .توجه کرد تیلزوم حسن ن تیآن و رعا 

 

  تیو رعا موضوعه   نیقوان ر یسا بر اساس   د یبا  ییقانون، محاکم قضا  ن یابهام باب اول ا ا یدر مواقع سکوت و  -۴ ماده

 .ند ینما قانون، قضاوت    نی فصول و مواد مندرج درا چهارچوب 

 

 ی خصوص یاعتبار قرارداد ها  -چهارم فصل

 



معتبر   ن یتوافق و قرارداد خاص طرف  با  امیپردازش داده پ ا یو  رهیذخ افت، یارسال، در  د،ی در تول ر ییهرگونه تغ  -۵ ماده

 .است

 

 «امیداده پدر احکام »  -دوم مبحث

 

  نوشته، امضاء اصل -

 

 :ر یاست مگر در موارد زدر حکم نوشته   ام«یداده پنوشته از نظر قانون الزم باشد، »  ک یهرگاه وجود   -۶ ماده

 

 .رمنقولیاموال غ  ت یاسناد مالک  -الف

 

 .ییبه مصرف کنندگان نها  یفروش مواد داروئ  -ب

 

  یر یاز بکارگ  ا یکند و   ی صادر ماستفاده کاال   یبرا یکه دستور خاص  یعبارات مشابه ا یاعالم، اخطار، هشدار و   -ج

 .کند  یترک فعل منع م ا یبه صورت فعل  یخاص یروشها 

 

 .است ی مکف  یکیالکترون  یهرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضا   -۷ ماده

 

و ارائه اطالعات   ی امر با نگهدار  نیاشود،   ی نگهدار ا ید که اطالعات به صورت اصل ارائه هرگاه قانون الزم بدان  -۸ ماده

 :باشد  یم ر یپذ  امکان ر یز  طی در صورت وجود شرا ز ین ام یبه صورت داده پ

 

 .فراهم باشد  یبعدبوده و امکان استفاده درصورت رجوع   یاطالعات مورد نظر قابل دسترس  -الف

 



  یاطالعات شگر ینما  قًایکه دق یقالببه   ا یشده و  افتیدر ا یارسال و   د،ی ( که تولیفرمت)  ی به همان قالب امیداده پ -ب

 .شود یشده، نگهدار افتیدر ا یارسال و  د، یباشد که تول 

 

در صورت وجود   ز یباشند ن  یم امیپداده   افتیان ارسال و زمان درکه مشخص کننده مبداء، مقصد، زم ی اطالعات  -ج

 .شوند ی نگهدار

 

مرتبط با حوزه    امیداده پ  ی نگهدار وزارتخانه در خصوص  ا یو  یکه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولت یگر ید ط یشرا -د

 .خود مقرر نموده فراهم شده باشد تیمسؤول

 

  یو استفاده از اسناد کاغذ  افتهیخاتمه   ام«یداده پارسال »  ن یمع   یکه از مقطع د یبه وجود آ یطیهرگاه شرا  -۹ ماده

را    ام«یختم تبادل »داده پ حیبه طور صر  دیشود با  یم   صادر  طی شرا نی که تحت ا ی آن شود سند کاغذ نیگز یجا 

 .نخواهد داشت نیطرف یدات قبلبر حقوق و تعه یاثر  ام« یداده پ» یجا  به  ی اسناد کاغذ ی نیگز یاعالم کند. جا 

 

 مطمئن   ام«ی»داده پ -سوم مبحث

 

 مطمئن   یکیامضاء و سابقه الکترون  -اول  فصل

 

 :باشد ر یز  طی شرا یدارا دیمطمئن با  ی کیالکترون ی امضا  - ۱۰ ماده

 

 .نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد -الف

 

 .دیرا معلوم نما  ام«یداده پامضاء کننده »   تیهو  -ب

 

 .صادر شده باشد یو ی تحت اراده انحصار ا یامضاء کننده و  له یبه وس -ج

 



 .و کشف باشد صی تشخ قابل   ام« یداده پدر آن »   یر ییمتصل شود که هر تغ ام«یداده پ»   کی به  ی به نحو -د

 

  یاطالعات ستم ی س کی  طیشرا  تیاست که با رعا  ی  ام«یمطمئن عبارت از »داده پ ی کیسابقه الکترون - ۱۱ ماده

 .استشده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک  رهیمطمئن ذخ 

 

 مطمئن   یکیالکترون  یو آثار سابقه و امضا  یارزش اثبات  رش، یپذ -دوم فصل

 

توان    ی نم یاداره دولت ا یمحکمه  چ یهبوده و در   امیممکن است به صورت داده پ یاسناد و ادله اثبات دعو - ۱۲ ماده

 .شکل و قالب آن رد کرد لی را صرفًا به دل ام« یداده پ»  ی بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثبات

 

به کار   یمنیا  یتناسب روشها  ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله   ام«یداده پ»  یارزش اثبات  ،یبه طور کل - ۱۳ ماده

 .شود  ی م ن ییعت  ام«یداده پگرفته شده با موضوع و منظور مبادله » 

 

مندرج   ی و امضا  اتیمحتو  ثیحاند از شده   یو نگهدار   جاد یمطمئن ا  قی که به طر  یهائ ام« یداده پ»  ه یکل - ۱۴ ماده

  یشوند، اجرا  یآنان محسوب م یمقام قانونکه قائم   یاشخاص  ه یکه تعهد کرده و کل یطرف  ا ی نی در آن، تعهدات طرف

 .است  یو حقوق یدر مراجع قضائ تنادمعتبر و قابل اس آثار در حکم اسناد ر یمفاد آن و سا 

 

  دیمطمئن انکار و ترد ی کیالکترون ی مطمئن و امضا   یکی مطمئن، سوابق الکترون ام«یداده پنسبت به »  - ۱۵ ماده

مزبور به    ام«یداده پثابت نمود که » ا یمزبور وارد و  ام«یپداده به »  ت یجعل ی توان ادعا   ی و تنها م ستی مسموع ن

 .اعتبار افتاده استاز  یاز جهات قانون  یجهت

 

شود،   یم  ی قانون ثبت و نگهدار  نی ا( ۱۱ماده ) ط یکه توسط شخص ثالث مطابق با شرا ی ام« یداده پهر »   -۱۶ ماده

 .مقرون به صحت است

 

 «امیداده پ مبادله »  - چهارم مبحث



 

 ن یعقد و اراده طرف ام«،یداده پارجاع در »  یاعتبار قانون  -اول  فصل

 

  

 

 :معتبر است  ر یموارد ز  تیبا رعا  ام«یارجاع در داده پ» - ۱۷ ماده

 

 .شود نیمع   ام«یداده پدر »  حیمورد ارجاع به طور صر   -الف

 

 .کند روشن و مشخص باشد  ی م ه یطرف مقابل که به آن تک  ی مورد ارجاع برا  -ب

 

 .موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد  ام«یداده پ»  -ج

 

 «ام یداده پانتساب »   -دوم فصل

 

 :ساز است منسوب به اصل  ام«یداده پ »  ر یدر موارد ز - ۱۸ ماده

 

 .کار بوده است ن یساز مجاز به ااصل  ارسال شده باشد که از جانب   ی شخص لهیبه وس  ا یساز و اگر توسط اصل    -الف

 

 .ساز ارسال شوداصل  خودکار از جانب  یتصد   ا یشده  یز یربرنامه   یاتاطالع ستم ی س لهیاگر به وس  -ب

 

دارد آن را ارسال شده  شود مخاطب حق    ی ارسال م  ر یاز شروط ز  یکی که بر اساس  ی  ام«یپداده  » - ۱۹ ماده

 :دی ارسال شده( عمل نما )   یفرض ن ی محسوب کرده، و مطابق چن

 



همان است که اصل   ام«ی داده پ»  ا یتوافق شده باشد که معلوم کند آ ا یو  ی معرف یساز روشاصل    لهیقبالً به وس -الف

 ساز ارسال کرده است، 

 

  ندگانینما  ا یساز، اش با اصل  رابطه  شده که   یناش یشده توسط مخاطب از اقدامات شخص افت یدر ام« ی»داده پ -ب

  ام«یداده پرا به مثابه »  ام«ی داده پو »  افته ی یساز دسترساصل   باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده یو

 .خود بشناسد

 

به طور اشتباه صادر   ا یباشد و ساز صادر نشده  از اصل   امیکه پ ستی ن یقانون شامل موارد  نی ا( ۱۹ماده ) - ۲۰ ماده

 .شده باشد

 

داده  که معلوم باشد که آن » آن   گردد، مگر   ی مجزا و مستقل محسوب م  ام«یداده پ»  ک ی ام« یداده پهر »  - ۲۱ ماده

 .است ه یاول ام«یداده پاز »   ینسخه مجدد  ام«یپ

 

 افت یدر ق یتصد -سوم فصل

 

اده  »د افت یتوافق کنند که در ا یساز از مخاطب بخواهد  اصل  ام«یداده پبه هنگام ارسال »  ا یهرگاه قبل  - ۲۲ ماده

اتخاذ هر نوع   ا یمکاتبه  ا ی باشد، هر نوع ارتباط خودکار توافق نشده   قی روش تصد  ا یشود، اگر به شکل  قی تصد ام«یپ

  افتیدر قی مطمئن کند تصد  ام«یداده پ»  افت یمعقول از در  نحوساز را به  اصل مخاطب که    یمناسب از سو  ر یتدب

 .گردد ی محسوب م ام«یپداده  »

 

کرده   ام«یداده پ»  افت یدر ق ی تصدرا مشروط به   ام«یداده پ»  یهرگونه اثر حقوق  حیساز به طور صر اگر اصل   - ۲۳ ماده

 .شود افتیآن در ق یتصد که  شود، مگر آن   یم  یارسال نشده تلق ام« یداده پباشد، »

 

 .ستیصادق ن  ام«یداده پ»  ی راجع به محتوا ام«یداده پ»  افتیاماره در - ۲۴ ماده

 



روش مورد توافق   ا یاستاندارد    یمطابق با الزامات فن ام« یداده پشود »  یم  دی ق  قی که در تصد ی هنگام - ۲۵ ماده

 .اندشده   تیرعا است که آن الزامات    نیشده، فرض بر ا افتیدر نیطرف

 

 «امیداده پ»  افت یزمان و مکان ارسال و در -چهارم فصل

 

مقام قائم   ا یساز از کنترل اصل  خارج   یاطالعات  ستمیس ک ی که به  ابدی  یتحقق م یزمان  ام«یداده پارسال »   -۲۶ ماده

 .وارد شود یو

 

 :خواهد بود ر یز  طی مطابق شرا ام«یداده پ»  افتیزمان در - ۲۷ ماده

 

 :شود که  یمحقق م یزمان  افت،یدرشده باشد   نی مع ام«یداده پ»  افت یدر یمخاطب برا  یاطالعات  ستمیاگر س  -الف

 

 ا ی شده وارد شود؛  ن یمع   یاطالعات ستم ی به س ام« یداده پ» -۱

 

شده وارد شود   نی کار مع نی ا  یبرا که منحصراً  ی ستمیاز س  ر یمخاطب غ  یاطالعات  ستمی به س ام«یداده پچنانچه »  -۲

 .شود افت یباز ام«یداده پ»

 

داده  شود که »   یمحقق م  یزمان افت ینکرده باشد، در ن یمع   افتیدر یبرا ی اطالعات  ستمیس  کی اگر مخاطب،   -ب

 .مخاطب شود  یاطالعات  ستمیوارد س ام«یپ

 

 .است  یجار ی اطالعات ستم ی قانون بدون توجه به محل استقرار س  نی ا( ۲۷مفاد ماده )  - ۲۸ ماده

 

  ر یمختلف باشد مطابق قاعده ز  ام«ی»داده پ افت یبا محل استقرار در یاطالعات ستم یاگر محل استقرار س  - ۲۹ ماده

 :شود  یعمل م

 



  افتیمخاطب محل در ی کار ا ی  یاست و محل تجار ام«یداده پساز محل ارسال » اصل   ی کار ا ی ، یمحل تجار  -الف

 .است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد  ام«یداده پ»

 

  ا ی ی اصل معامله، محل تجارمحل به    نیکتر یداشته باشد، نزد ی کار ا ی ی ل تجارمح   کی از  ش ی ساز ب اگر اصل   -ب

 .است ی کار ا ی یتجارشرکت، محل   یصورت محل اصل ن یا  ر یخواهد بود درغ یکار

 

 .مالک خواهد بودآنان   یباشند، اقامتگاه قانون یکار ا ی یمخاطب فاقد محل تجار ا یساز اگر اصل    -ج

 

موضوع فصول   ام«یداده پ»  افتیدرو زمان و مکان ارسال و   قی تصد افت یپس از انتساب، در یآثار حقوق - ۳۰ ماده

 .است ی تابع قواعد عموم ام«یداده پ»  ی محتو  ن یقانون و همچن  نی دوم تا چهارم مبحث چهارم ا

 یکی الکترون ی دفاتر خدمات صدور گواه -دوم باب

 

(Certification Service Provider) 

 

  یکی الکترون یخدمات صدور امضا ارائه    یهستند که برا  یواحدهائ یکی الکترون ی دفاتر خدمات صدور گواه - ۳۱ ماده

  یگواه یابطال و به روز نگهدار   د،یی ارسال، تأ ره،یصدور، ذخ د، یخدمات شامل تول نی شوند. ا ی م  سی در کشور تأس 

 .باشد  یم یک یالکترون ( یامضا اصالت )  یها 

 

کشور و   یز یرو برنامه   تی ر یمد دفاتر توسط سازمان  نی ا فیو شرح وظا  س ی نامه و ضوابط نظام تأس  ن یآئ - ۳۲ ماده

و به   ه یته یو دادگستر  ییو دارا ی امور اقتصاداطالعات،    ی صنعت، معـدن و تجارت ، ارتباطات و فناور یها  وزارتخانه 

 .دیخواهد رس رانیوز أت ی ه  بیتصو

 در قواعد مختلف  -سوم باب

 

 ی کیدر بستر مبادالت الکترون یانحصار  یها تیحما  -اول  مبحث

 



 (Consumer Protection) کنندهاز مصرف    تیحما  -اول  فصل

 

کنندگان جهت  مصرف   یر یگ  م یتصم اطالعات مؤثر در   یستیفروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات با  - ۳۳ ماده

مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم،    اریدر اخت قبل از عقد   یرا از زمان مناسب طی قبول شرا  ا یو  دیخر 

 :باشد  ی م ر یشامل موارد ز

 

 .خدمات ا یکاال و  یکاربرد یها یژگیو و یمشخصات فن  -الف

 

 .یو ینشانباشد و   ی مشغول م تی که تحت آن نام به فعال یکننده، نام تجار ن یتأم  تیهو  -ب

 

با فروشنده   قی از آن طر  یستیبا   ازیدر صورت ن  ی که مشتر  یهر روش ا یشماره تلفن و   ،یکیآدرس پست الکترون -ج

  .ارتباط برقرار کند

 

  ات، یمال  زانیخدمات، م ا یکاال و   مت ی از جمله قخواهد بود )  ی کاال بر عهده مشتر  دیخر   ی که برا یهائ  نهیهز  ه یکل -د

 .تماس( نه یحمل، هز  نه یهز 

 

 .باشد  یارائه شده معتبر م شنهاد ی که پ یمدت زمان  -هـ

 

 .ارجاع، خدمات پس از فروشاجرا، فسخ،   ا یو  لیو نحوه پرداخت، تحو  ب یعقد از جمله ترت ند ی و فرا طیشرا -و

 

 :دیرا ارسال نما   ر یاطالعات ز  ،یاطالعات مقدمات  دیی به طور جداگانه ضمن تأ دیکننده با   ن یتأم - ۳۴ ماده

 

 .یاحتمال ت یشکا  ی کننده برا ن یتأم  یکار ا ی یآدرس محل تجار -الف

 



 .پس از فروش یبانیاطالعات راجع به ضمانت و پشت  -ب

 

 .قانون  نی ا( ۳۸و ) ( ۳۷و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) طی شرا -ج

 

 .انجام خدمات ی فسخ در قراردادها  ط یشرا -د

 

بوده و   حیبا دوام، روشن و صر  یواسط در  دیبه مصرف کننده با  ی اطالعات اعالم ه یدییو تأ  یاطالعات اعالم - ۳۵ ماده

در معامالت و از جمله   ت یو بر اساس لزوم حسن ن  ن یمدت مع  در  یمناسب ارتباط  لیدر زمان مناسب و با وسا 

 .و کودکان ارائه شود افراد ناتوان   تیضرورت رعا 

 

به   دیتماس با مصرف کننده با  جاد یااز  ی کننده و قصد و ن یتأم  تیهو  ،یدرصورت استفاده از ارتباط صوت  -۳۶ ماده

 .شود انیدر شروع هر مکالمه ب ح یطور روشن و صر 

 

حق انصراف( از  انصراف )  یبراوقت   ،یحداقل هفت روز کار  د یدر هر معامله از راه دور مصرف کننده با  - ۳۷ ماده

بازپس   نهیکننده هز بر مصرف   یلیتحم  نه یتنها هز  داشته باشد. لی ارائه دل ا یو  مه یقبول خود بدون تحمل جر 

 .فرستادن کاال خواهد بود

 

 :خواهد بود ر یز  بیشروع اعمال حق انصراف به ترت  - ۳۸ ماده

 

 .فروش خدمات، از روز انعقادصرف کننده و در صورت  کاال به م  میتسل  خیدرصورت فروش کاال، از تار -الف

 

کننده طبق مواد   ن یخواهد بود که تأم ی در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعات -ب

 .قانون موظف به ارائه آن است  نی ا( ۳۴و ) ( ۳۳)

 



  ن یع  یگونه وجه چ یبدون مطالبه ه کننده مکلف است  ن یبه محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأم  -ج

 .د ینما را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد   ی افتیمبلغ در

 

حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد  بر نوع کاال و خدمات   یخاص طی که شرا یحق انصراف مصرف کننده در موارد  -د

 .قانون خواهد آمد  نی ا( ۷۹است که در ماده )   یانامه   ن ی به موجب آئآن 

 

خدمات،   ی امکان اجرا  عدم ا یکاال و  یعدم موجود لی معامله به دل  ن یکننده در ح  ن یکه تأم ی در صورت - ۳۹ ماده

  یکه برا یو تعهدات یکل ع یبه مخاطب برگرداند، مگر در ب را فوراً   یافتیمبلغ در د ینتواند تعهدات خود را انجام دهد، با 

تعهد باشد. در   یفا یا ا یکاال و   ل یصبر کردن تا امکان تحو دهنباشد و مخاطب آما   رممکنیبه تعهد غ  یوفا  شه یهم 

استرداد مبلغ  دانسته، عالوه بر لزوم    ی تعهد خود را م یفا یکننده از ابتدا عدم امکان ا  ن یمعلوم شود تأمکه   یصورت

 .محکوم خواهد شد  ز یقانون ن  نی به حداکثر مجازات مقرر در ا ،یافتیدر

 

  د یارائه نما  ا ی ل یوعده کرده تحو خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده  ا یتواند کاال   ی کننده م ن یتأم - ۴۰ ماده

 .اعالم کرده باشدانجام معامله آن را   ن یدرح  ا یمشروط بر آن که قبل از معامله 

 

مخاطب ارسال    ی تعهد را برا ا ی از موضوع معامله   ر یغ ی گر یخدمات د ا یکننده، کاال  ن یکه تأم ی در صورت - ۴۱ ماده

مذکور   یخدمات ارسال ا یاست. کاال  کننده  ن یبه عهده تأم  ارجاع  نه یشود و هز   ی خدمات ارجاع داده م ا یکاال و  د،ینما 

تواند آن را قبول    یمخاطب م رد، یقرار گ  جابیکننده مورد ا ن یتأم  یواز س  گر یتعهد د  ا یمعامله  ک یچنانچه به عنوان 

 .کند

 

 :اجرا نخواهد شد ر یفصل در موارد ز ن یا  یها  ت یحما  - ۴۲ ماده

 

 .قانون خواهد آمد  نی ا ( ۷۹است که در ماده )  ی ا نامه  ن یکه فهرست آن به موجب آئ یخدمات مال -الف

 

 .به جز اجاره رمنقول یغ  از اموال  یناش ت یحقوق مالک ا یو  رمنقول یمعامالت راجع به فروش اموال غ   -ب

 



 .کاال و خدمات میفروش مستق  ی ها  ن یاز ماش د یخر  -ج

 

 .شود ی( انجام م یهمگان)  ی عموم که با استفاده از تلفن یمعامالت -د

 

 .ها   ی معامالت راجع به حراج  -هـ

 

 .کند یو تیسکوت مصرف کننده را حمل بر رضا   د یکننده نبا  ن یتأم - ۴۳ ماده

 

 .خواهند کرد یدگ یرس  یمراجع قضائ  دیترد ا ی در موارد اختالف و  - ۴۴ ماده

 

اعمال   یتر   فی ضع  تیکه حما  نی قوان ر یبر اساس سا  دیقانون نبا   نی حقوق مصرف کننده به موجب ا ی اجرا - ۴۵ ماده

 .کنند متوقف شود  یم

 

به ضرر مصرف   رمنصفانه ی شروط غ اعمال  ن یفصل و همچن  نی خالف مقررات ا ی استفاده از شروط قرارداد  -۴۶ ماده

 .ستیکننده، مؤثر ن

 

  ی وسائل ارتباط از راه دور انجام ماز   ر یغ یآن بخش از موضوع معامله که به روش در معامالت از راه دور - ۴۷ ماده

 .قانون نخواهد بود ن یشود مشمول مقررات ا

 

.  ندینما  یاقامه دعو یعنوان شاک به توانند   یاز حقوق مصرف کننده م  تیحما  یو مدن یقانون یسازمانها  - ۴۸ ماده

  رانیوز أت یه  بیوزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصو  شنهادیپخواهد بود که به   یانامه    نی آن به موجب آئ بیترت

 .باشد  یم

 

است که   ی و مقررات نیموجب قوان به  یکی پرداخت الکترون ل یحقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسا  - ۴۹ ماده

 .خواهد شد ا یشده و  بیربط تصو  یذ یتوسط مراجع قانون



 

 (Marketing) -غ یدر قواعد تبل  -دوم فصل

 

شوند که سبب مشتبه شدن   یفعل ترک   ا یمرتکب فعل  د یکاال و خدمات خود نبا  غی کنندگان در تبل ن یتأم - ۵۰ ماده

 .شود ت یفیو ک  تیکم  ث یمخاطب از ح  بیفر  ا یو 

 

 .افراد را به خطر اندازند یمت سال  د یکنند نبا   ی م غ ی فروش کاال و خدمات خود تبل یکه برا یکنندگان ن یتأم - ۵۱ ماده

 

و روشن اطالعات مربوط به   ح یصح ق، یکند که مصرف کننده به طور دق  غ ی تبل یبه نحو دیکننده با  ن یتأم - ۵۲ ماده

 .کاال و خدمات را درک کند

 

 .باشد حیاوست روشن و صر  نفع  به  غات ی که تبل یبنگاه  ا یشخص  تیهو  دیبا  یابیو بازار غاتیدر تبل  - ۵۳ ماده

 

مربوط    قینمودن حقا  یجهت مخف  یکیمعامالت به روش الکترون ژهیو ات یاز خصوص   دی کنندگان نبا  ن یتأم - ۵۴ ماده

 .استفاده کنندمحل کسب خود سوء ا ی تیبه هو

 

به   غاتیتبل  افت یراجع به درآنان تا   رند یمصرف کنندگان در نظر بگ ی را برا ی داتی تمه د یکنندگان با  ن یتأم - ۵۵ ماده

 .رندیبگ م یخود تصم  یکیپست الکترون ا یو  یپست ینشان

 

  ی ا نامه  ن یضوابط آن به موجب آئ.  ندیعمل نما   یاحرفه   هیمطابق با رو د یبا  غاتیکنندگان در تبل ن یتأم  -۵۶ ماده

 .قانون خواهد آمد  نی ا( ۷۹است که در ماده )

 

(  ۷۹است که در ماده ) ی ا نامه  نیآئبه موجب   یسن قانون ر یکودکان و نوجوانان ز یبرا یابیو بازار غ یتبل  - ۵۷ ماده

 .قانون خواهد آمد  نیا

 



 ی شخص یها   ام«یداده پاز »   تیحما  -سوم فصل

 

  (Data Protection) -از داده تیحما 

 

  ی دگاهها ی د ،ینژاد ا ی یقوم ی ها  شه یر ن یمب  یشخص  ی ها  ام« یداده پ»  عی توز ا یپردازش و  ره،یذخ - ۵۸ ماده

اشخاص بدون    یجنس ا یو   یروان ،یجسمان تیراجع به وضع  ی ها  ام« یو»داده پ یاخالق ات یخصوص  ، یمذهب  ، یدتیعق

 .است یرقانونیعنوان غ  آنها به هر   حیصر  تیرضا 

 

مصوب   ن یوفق قوان امیداده پ  ی به شرط آنکه محتوا ز ین ام«یشخص موضوع »داده پ تیدرصورت رضا  - ۵۹ ماده

با   دیبا  ی کیدر بستر مبادالت الکترون یشخص ی ها  ام«یداده پ »  ع یپردازش و توز ره،یباشد ذخ ی اسالم ی مجلس شورا

 :ردیپذصورت    ر یز ط یلحاظ شرا

 

 .اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند  -الف

 

شخص موضوع »داده   یبرا یآورجمع   که در هنگام  یتنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف دیبا  ام« یداده پ»  -ب

 .ردیشده مورد استفاده قرار گ  ن ییاهداف تع   ی گردد و تنها برا یآور  شرح داده شده جمع  ام«یپ

 

 .و روزآمد باشد ح یصح د یبا  ام«یداده پ»  -ج

 

مربوط به خود   یشخص  ی ها  ام« یداده پ» یحاو  ی ا انه یرا  یها  به پرونده دیبا  ام« یداده پشخص موضوع »  -د

 .اصالح کند ا یمحو   نادرست را  ا یناقص و  یها   ام«یداده پداشته و بتواند »  یدسترس

 

  یاانهیدرخواست محو کامل پرونده را ضوابط مربوطه  تیبتواند در هر زمان با رعا  دیبا  ام«یداده پشخص موضوع »  -هـ

 .دیمربوط به خود را بنما  ی شخص یها   ام«یداده پ»

 



است    یانامه    نی تابع آئ یبهداشت و   یمربوط به سوابق پزشک ی ها  ام« یداده پ»  عی توز ا یپردازش و  ره،یذخ  -۶۰ ماده

 .قانون خواهد آمد ن یا(  ۷۹که در ماده )

 

اشخاص ثالث،    یآن برا  یافشا  استثنائات،  لی از قب ام«،یداده پموضوع »  یموارد راجع به دسترس  ر یسا  -۶۱ ماده

به موجب مواد   ی شخص یها   ام«یداده پ»   انیکنترل جر  و یدبانی مسؤول د ینهادها  ،یمنی ا  یاعتراض، فراگردها 

 .دنامه مربوطه خواهد بو ن یآئقانون و   نی مندرج در باب چهارم ا

 

 ی کی در بستر مبادالت الکترون ام«یحفاظت از»داده پ  -دوم مبحث

 

 ی کیدر بستر مبادالت الکترون (Author,s Right/Copyright) از حقوق مؤلف  تیحما  -اول  فصل

 

نفان و  حقوق مؤلفان، مص تیحما قانون   تیعرضه و نشر( آثار تحت حما )  ع یاجراء و توز ر، یحق تکث -۶۲ ماده

و قانون   ۱۳۵۲/ ۹/ ۲۶مصوب  ی و آثار صوت اتیکتب و نشر   ر یو قانون ترجمه و تکث  ۱۳۴۸/ ۹/ ۳هنرمندان مصوب  

در   منحصراً   ام«یداده پ، به صورت » ۱۳۷۹/ ۱۰/ ۴مصوب   یا  انه یرا  یافزارها نرم   دآورندگانیپداز حقوق   تیحما 

 افزارها و برنامه اطالعات، نرم  باشند، از جمله    ی م ام«یپ داده ب » که در قال یفاتیآثار و تأل ه یمؤلف است. کل  ار یاخت

در بستر   یفکر  یها   ت یاز حقوق مالک  تیحما  ن یهمچن   داده و ی گاهها یو پا  یا  انه یرا ی ابزار و روشها   ،یا  انهیرا یها 

  ی گاهها یاز پا  ت یحق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حما  ، یاختراع، حق طراحشامل حق   ی کیمبادالت الکترون

از   تیحما  و  (Integrated Circuits & Chips) یکی قطعات الکترون  کپارچهی یاز نقشه مدارها  تیحما داده،  

نامه    ن یو آئ ۱۳۱۰/ ۴/  ۱اختراعات مصوب عالئم و   بت ماده و قانون ث  ن یمذکور در ا  ن یمشمول قوان  ، یاسرار تجار

خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور   ۱۳۳۷/ ۴/ ۱۴اختراعات مصوب   و  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا  ی اصالح

 .باشد یاسالم  یموافق مصوبات مجلس شورادر آن دو قانون  

 

  یعنوان حقوق جانب به  نی از ا ش ی که پ (Related Rights) یو هنر  یادب ت یحقوق مرتبط با مالک -۱  تبصره

عناصر   ی برا یو معنو  یشامل حقوق مادشدند   یشناخته م (Neighboring Rights) یو هنر  یادب ت یمالک

و سازمانها و   یر یو تصو یصوت   حاتصف دکنندگان ی آثار، تول یهنرمندان مجر عالوه بر مؤلف، از جمله حقوق   یگر ید

ماده   ن یاشاره در ا ورد م  ۱۳۵۲/ ۹/ ۲۶و   ۱۳۴۸/ ۹/ ۳مصوب    نی باشند که مشمول قوان  یضبط و پخش ممؤسسات  

 .باشند  یم



 

خاص است که عملکرد و    یمنطقبا نقشه و   ی کیجزء الکترون ک ی (Integrated Circuit) کپارچهیمدار   -۲  تبصره

نقشه،   یها  یمتعارف را داراست. طراح ی کیاجزاء الکتروناز   ی ادیز ار یبا تعداد بس ینیگز یجا  ت یآن قابل یکارائ

  یاجرا  ی نامه اصالح  نیو آئ ۱۳۱۰/ ۴/ ۱مصوب   تراعات بر اساس قانون ثبت عالئم و اخ دارها  م  نی و منطق ا یجانمائ

 .باشد  ی م ت یمورد حما  ۱۳۳۷/  ۴/ ۱۴و اختراعات مصوب  ی قانون ثبت عالئم تجارت

 

ها است  در شبکه   ام«یداده پپردازش »   یفراگرد فن  نفکی اثر که جزء ال  عی اجراء و توز  ر، یاعمال موقت تکث  -۶۳ ماده

 .از شمول مقرره فوق خارج است

 

 (Trade Secrets) یاز اسرار تجار  تیحما  -دوم فصل

 

اسرار   یرقانونیغ  لی تحص ، یکیمشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترون  یاز رقابتها   تیبه منظور حما  -۶۴ ماده

جرم   یکیالکترون  طی اشخاص ثالث در مح ی آن برا  ی افشا  ا ید و  خو یبنگاهها و مؤسسات برا یو اقتصاد ی تجار

 .دی قانون خواهد رس ن یمجازات مقرر در امحسوب و مرتکب به  

 

ها،  افزارها و برنامه  فرمولها، الگوها، نرماست که شامل اطالعات،   ی ام«ی»داده پ  یکیالکترون  یاسرار تجار  -۶۵ ماده

ها و  انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه   ینشده، روشها منتشر  فات یتأل  ا،ندهی ها و فرا ک ی ابزار و روشها، تکن

ارزش   ی است، که به طور مستقل دارا  نها ی و امثال ا ی تجار  یطرحها  ان،یفهرست مشتر  ، یفراگردها، اطالعات مال

 .از آنها انجام شده استحفظ و حراست   ی برا یا معقوالنه   یبوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشها  یاقتصاد

 

  (Trade Names) یاز عالئم تجار  تیحما  -سوم فصل

 

  یکیدر بستر مبادالت الکترونمشروع   ی ها  رقابت  قی کنندگان و تشواز حقوق مصرف    تیبه منظور حما  -۶۶ ماده

عالئم   (Online) بر خط شی هر نوع نما   ا یو  (Domain Name) به صورت نام دامنه یاستفاده از عالئم تجار 

  نی شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ا مشتبه  ا ی بیکه موجب فر  ی تجار

 .دی قانون خواهد رس



 

 ها   و مجازات  م یجرا -مچهار باب

 

 یوتر ی کامپ یکالهبردار -اول  مبحث

 

ها و   ها، برنامه   ام«یاز »داده پ  رمجازیغاستفاده   ا یاستفاده و با سوء   ،یکیهر کس در بستر مبادالت الکترون  -۶۷ ماده

مداخله در    ام«،یداده پورود، محو، توقف » ر ینظ یارتکاب افعال ارتباط از راه دور و   لیو وسا  یا  انهیرا ی ها  ستم یس

پردازش خودکار و   یها   ستم ی س یسبب گمراه ا یو  بد یرا بفر   گرانید رهیو غ  یا  انهیرا  ستم ی س ا یعملکرد برنامه 

را ببرد   گران ی اموال د کند و لی تحص یمال  ازاتیامت  ا یوجوه، اموال  ی گر ید ا یخود  یبرا قی طر  نی شود و از ا آنر ینظا 

معادل مال    ی نقد یزاسه سال و پرداخت ج تا   ک ی مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از 

 .شود  یمأخوذه محکوم م

 

 .باشد ی ماده م  نیاجرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در    ز یجرم ن ن یشروع به ا -تبصره

 

 ی وتر یجعل کامپ  -دوم مبحث

 

و مداخله در   ام«یداده پمحو و توقف »   ر،ییورود، تغ  ق یاز طر   ،یکیهر کس در بستر مبادالت الکترون  -۶۸ ماده

  -امضاء  دی تول ی رمزنگار  ی ها  ستم یس یکاربرد  لیاستفاده از وسا   ا یو  ،یا  انه یرا  یها  ستم یو س ام« یداده پپردازش » 

  یکی فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترون یامضا   دی تول ا یکننده و امضاء   بدون مجوز  -یاختصاص د ی مثل کل

  م«ا یجعل »داده پآن اقدام به   ر یمجعول و نظا   یبا نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواه لیانطباق آن وسا  عدم  ا یو 

  یها   ام«یداده پعنوان »  به  رهیو غ یمال ،ییقضا  ، یتا با ارائه آن به مراجع ادار د ینما  یو اثبات  یارزش مال  یدارا  یها 

پنجاه   زان یبه م ی نقد یتا سه سال و پرداخت جزا  کی مجازات حبس از جاعل محسوب و به   د یمعتبر استفاده نما 

 .شود ی محکوم م  الیر(  ۵۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)  ونیلیم

 

 .باشد  یماده م  نی جرم حداقل مجازات در ا  ن یمجازات شروع به ا  -تبصره

 



 ک یدر بستر مبادالت الکترون ی نقض حقوق انحصار -سوم مبحث

 

 غ ینقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبل  -اول  فصل

 

  ۰۰۰)  ونیلیبه مجازات از ده مقانون   نی ا( ۳۷و ) ( ۳۶، )(۳۵، )(۳۴، )(۳۳کننده متخلف از مواد ) ن یتأم  -۶۹ ماده

 .محکوم خواهد شد  ال یر( ۵۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)  ونی ل یتا پنجاه م  الیر(  ۱۰/ ۰۰۰/

 

 .به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد( ۳۷کننده متخلف از ماده ) ن یتأم  -تبصره

 

  ست یقانون به مجازات از ب ن یا(  ۵۵و )( ۵۴، )(۵۳، )(۵۲، )(۵۱، )(۵۰، )(۳۹کننده متخلف از مواد ) ن یتأم - ۷۰ ماده

 .محکوم خواهد شد  الیر(  ۱۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)  ونیلیم  کصد ی تا  الیر(  ۲۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)  ونیلیم

 

 .ماده محکوم خواهد شد  نی قانون به حداکثر مجازات در ا ن یا( ۵۱کننده متخلف از ماده ) نی تأم -۱  تبصره

 

 .ماده محکوم خواهد شد  نی قانون به حداقل مجازات در ا ن یا( ۵۵کننده متخلف از ماده ) نی تأم -۲  تبصره

 

 از داده تی حما  /یشخص یها  ام« یداده پاز »  ت ینقض حما  -دوم فصل

 

مجرم    دی قانون را نقض نما   نی ا ( ۵۹و ) ( ۵۸مقرر در مواد )   ط یشرا ی کیهر کس در بستر مبادالت الکترون - ۷۱ ماده

 .شود یتا سه سال حبس محکوم م ک ی محسوب و به 

 

  ر یو سا  یکیالکترون یصدور گواه توسط دفاتر خدمات   ی شخص یها  ام« یداده پراجع به »  م یهرگاه جرا - ۷۲ ماده

 .قانون محکوم خواهد شد ن یا(  ۷۱مجازات مقرر در ماده )مرتکب به حداکثر    ابد،یمسؤول ارتکاب  ینهادها 

 



راجع به »داده   میجرا  یکی الکترون ی دفاتر خدمات صدور گواه یاطیاحت  یو ب یمباالت ی اگر به واسطه ب - ۷۳ ماده

  ون یل یاه ممعادل پنج  ینقد یسال حبس و پرداخت جزا  کی دهد، مرتکب به سه ماه تا  ی رو ی شخص یها  ام«یپ

 .شودیممحکوم    ال یر( ۵۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)

 

 ی کیدر بستر مبادالت الکترون ام«یداده پنقض حفاظت از »  - چهارم مبحث

 

 نقض حق مؤلف  -اول  فصل

 

  تیکه در قانون حما  ینشر( مواردعرضه و  )  ع یاجرا و توز ر، یبا تکث ی کیهر کس در بستر مبادالت الکترون - ۷۴ ماده

مصوب   ی و آثار صوت اتیکتب و نشر  ر یو قانون ترجمه و تکث ۱۳۴۸/ ۹/ ۳حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

بر آنکه  ، منوط  ۱۳۷۹/  ۱۰/ ۴مصوب   یا  انهیرا یفزارها انرم  دآورندگانی از حقوق پد تیو قانون حما  ۱۳۵۲/ ۹/ ۲۶

شده مؤلفان را نقض   حیکه حق تصر  ی د، در صورتمجاز شمرده شو ی اسالم ی امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورا

محکوم    الیر(  ۵۰/ ۰۰۰/  ۰۰۰) ون یل یپنجاه م زان یبه م   ینقد  ی سال حبس و جزا کی به مجازات سه ماه تا  دینما 

 .خواهد شد

 

 ی نقض اسرار تجار -دوم فصل

 

  ا یمنظور رقابت، منفعت و به   یکیقانون و هر کس در بستر مبادالت الکترون ن یا(  ۶۴از ماده )  نی متخلف - ۷۵ ماده

بر عدم   یاستخدام مبن یبا نقض حقوق قراردادها  ،یخدمات و  یاقتصاد ، یصنعت ،یتجار یها ورود خسارت به بنگاه  

افشا  اشخاص ثالث   یبرا ا ینموده و   ل یخود تحص  ی را برا نان آ  یاسرار تجار  رمجاز،یغ یابیدست  ا یو  یاسرار شغل  یافشا 

محکوم    الیر(  ۵۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰) ون یل یمعادل پنجاه م  ینقد یو جزا م،ی به حبس از شش ماه تا دو سال و ن دینما 

 .خواهد شد

 

 یتجار   مینقض عال -سوم فصل

 



  ۰۰۰/ ۰۰۰) ون یلیم  ستیباز   ی نقد ی تا سه سال حبس و جزا ک یقانون به  ن یا(  ۶۶متخلفان از ماده )  -۷۶ ماده

 .خواهند شدمحکوم   ال یر( ۱۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰) ون یل یم  کصدیتا  الیر(  ۲۰/

 

 ر یسا  -چهارم فصل

 

  ییقضا  ی الملل  نی ب یهمکار  ی ها  روش و   ییجزا ت یو مقررات مربوط به صالح یدادرس ن ییآ م،یجرا ر یسا  - ۷۷ ماده

 .موجب قانون خواهد بودبه   ی کیمرتبط با بستر مبادالت الکترون ییجزا

 

 جبران خسارت  -پنجم باب

 

جز در   به  ، یو دولت یمؤسسات خصوص  ستم یضعف س ا یدر اثر نقص  یکیهرگاه در بستر مبادالت الکترون - ۷۸ ماده

اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده  به   یخسارت ،یکیارتباط الکترون  یکیز یقطع ف  جه ینت

  ن یصورت جبران خسارات برعهده ا ن یافراد باشد که در ا  یاز فعل شخص یخسارات وارده ناش نکه ی باشند مگر ا  یم

 .اشخاص خواهد بود

 

 متفرقه   -ششم باب

 

  نی ا ی که در اجرارا   یکی با تجارت الکترونمرتبط  یها   نه یوزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است زم - ۷۹ ماده

مقررات    نی اطالعات، خواستار تدو ی فناور یعال ی شورا دیی و تأ شنهادیکرده و با ارائه پ یباشند شناسائ ی قانون مؤثر م

  أت ی ه  بیها و مقررات پس از تصونامه   ن یآئ  نیربط شود. ا  ی ذ یها نهادقانون توسط    نی ا یها  نامه   نی مربوطه و آئ

 :خواهند شد ه یته  ل یذ بی قانون به ترت  ن یمورد اشاره در ا  یها   نامه  نی آئ ر یاجرا در خواهند آمد. سا به مرحله   ران یوز

 

  صنعت، معـدن و تجارت ، امور   یها وزارتخانه   شنهادیقانون به پ   نی ا( ۴۲و ) ( ۳۸نامه مربوط به مواد )  نی آئ -الف

  بیو به تصو هی ته رانیا  ی اسالم ی جمهور یکشور و بانک مرکز  ی ز یر و برنامه تیر ی سازمان مد ،یو دارائ یاقتصاد

 .دیخواهد رس رانیوز أت یه

 



صنعت، معـدن و تجارت و فرهنگ و   ی ها  وزارتخانه  شنهادیقانون به پ ن یا(  ۵۷و )( ۵۶نامه مربوط به مواد )   نی آئ -ب

 .دی خواهد رس رانیوز أت ی ه  بیتصو به  و ه یکشور ته  یز یرو برنامه   تی ر یو سازمان مد یارشاد اسالم

 

  ت یر یو سازمان مد یآموزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و   شنهادیقانون به پ ن یا(  ۶۰نامه مربوط به ماده )  نی آئ -ج

 .دیخواهد رس  ران یوز أتیه  بیتصو و به  هی کشور ته یز یرو برنامه  

 

با   ،یکی تجارت الکترون یها   ت یاز فعال  تیوزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حما  - ۸۰ ماده

  شنهادیمرکز به پ  نی نامه ا  ن ییاساسنامه و آ.  دینما  جاد یوزارتخانه ا نی را در ا یربط، مرکز   ی ذ یواحدها  عی تجم 

  رانیوز أت یه  بیو به تصو هی کشور ته یز یر  هبرنامو   تیر یمشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مد

 .دیخواهد رس

 

دارند موظفند   ار یدر اخت  ام« یداده پکه »  یکسان ه یمصرف کنندگان و کل  گانان،یبا  ن،ی اصل سازان، مخاطب - ۸۱ ماده

که   ند ینما  هیته  (Back up) نموده و پشتوانه ینگهدار  یقیطر خود دارند به   تیرا که تحت مسؤول یهائ ام«یپ»داده  

 .مصون بماند گر یدنسخه، نسخه  کی  یبرا یخطر  در صورت بروز هر گونه 

 

و   کهزار یماه   ی چهارشنبه مورخ هفدهم د روز  یماده و هفت تبصره در جلسه علن ک یفوق مشتمل بر هشتاد و  قانون

  دهی نگهبان رس یشورا  د ییبه تأ ۱۳۸۲/ ۱۰/ ۲۴ خیو در تار ب یتصو  یاسالم  یو هشتاد و دو مجلس شورا صدیس

 .است


