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 قاونن تجارت الکرتونیکی

 ۱۳۸۲مصوب 

 

  باب اول . مقررات عمومی

  مبحث اول . در کلیات

  قلمرو و شمول قانون .فصل اول 

اطالعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن . ۱ماده 
 .رودمیراز سیستمهای ارتباطی جدید به کا

  تعاریف .فصل دوم 

  . ۲ماده 

یام» .الف  که(Data Message): «داده پ یا مفهوم استتتتت  عات  عه، اطال مادی از واق یا هرن یک الکترونیکی، نوری و  با وستتتتا
  .شودذخیره یا پردازش میهای جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت،فناوری

شود اما وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میبه «داده پیام»است که « اده پیامد»منشأ اصلی  :(Originator)«سازاصک» .ب 
  .کند نخواهد شدبه عنوان واسطه عمک می«داده پیام»شامک شخصی که در خصوص 

ر را دریافت کند، اما شامک شخصی که د «داده پیام»ساز قصد دارد وی شخصی است که اصک :(Addressee)«مخاطب» .ج 
  .نخواهد شد کندبه عنوان واسطه عمک می« داده پیام»ارتباط با 
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عطف شتتود که درصتتورت « داده پیام»یعنی به منابعی خارج از (Incorporation By Reference): ««ارجاع در داده پیام» .د 
  .شودمحسوب می«داده پیام»این قانون جزئی از ( ۱۸مطابقت با ماده )

اعمال ناشی از تصدی سیستم «. داده پیام»عبارت است از موجودیت کامک و بدون تغییر (Integrity): «ه پیامتمامیت داد» .هتتت 
  .کندوارد نمی« داده پیام»ای به تمامیت شود خدشهطور معمول انجام میاز قبیک ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به

افزاری نرم .افزاری دستگاههای متصک سختای ازنوع دستگاه یا مجموعههر  :Computer System)) «ایسیستم رایانه» .و 
  .کندعمک می« داده پیام»خودکار های پردازشاست که ازطریق اجرای برنامه

داده »ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش سازی(،اصک)سیستمی برای تولید  (Information System): «سیستم اطالعاتی» .ز 
  .ستا« پیام

 : است کهسیستم اطالعاتی (Secure Information System): «سیستم اطالعاتی مطمئن» .ح 

 .به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد . ۱

 .سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد . ۲

 .سازماندهی شده باشدپیکربندی ودهد به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می . ۳

  .موافق با رویه ایمن باشد . ۴

، منشتتأ و مقصتتد آن با تعیین تاری  و «پیامداده»ای استتت برای تطبیق صتتحت  بت رویه (Secure Method): «رویه ایمن» .ط 
زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن استتت با از یک « داده پیام»ستتازی یا ذخیره برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و

برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاس استفاده از
  .شود

ضای الکترونیکی» .ی  شده یا به نحو منطقی معبارت از هر نوع عالمت (Electronic Signature): «ام ضم  شده به من صک  ت
 گیرد مورد استفاده قرار می« داده پیام»کنندهاست که برای شناسائی امضاء« داده پیام»

 «امضای الکترونیکی مطمئن» .ک 
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:(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) 

  .این قانون باشد( ۱۰هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده )

  .کندتولید میمقام وی که امضای الکترونیکیهر شخص یا قائم (Signatory): «امضاء کننده» .ل 

  .ای تحت کنترل آنانرایانههایاعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم (Person): «شخص» .م 

از جمله: طبیعت « یامداده پ»احوال مبادله با توجه به اوضتتاع و (Reasonableness Test):ستتنجش عقالنی(، )« معقول» .ن 
ها های پیشنهادی و رد آن گزینهمبادالت طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینهمبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم

استتتتفاده در این نوع مبادالت، ارزیابی های پیشتتتنهادی، عرف و روشتتتهای معمول و موردجانب هر یک از طرفین، هزینه گزینهاز
  .شودمی

  .کندای اقدام میشغک حرفههر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا (Consumer): «مصرف کننده» . س

  .کندای فعالیت میصنفی یا حرفهعبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، (Supplier): «تأمین کننده» .ع 

ای است که بدون حضور هر نوع وسیلهعبارت از (Means Of Distance Communication): «وسائک ارتباط از راه دور» .ف 
  .شودفروش کاال و خدمات استفاده میفیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت

خدمات بین تأمین کننده و مصتتترف کننده با ایجاب و قبول راجع به کاالها و (Distance Contract): ««عقد از راه دور» .ص 
  .ارتباط از راه دور استاستفاده از وسائک 

های مربوطه «داده پیام»کننده بتواند شخصًا یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف (Durable Medium): «واسط با دوام» .ق 
  .دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کنندهرا بر روی آن ذخیره کند از جمله شامک فالپی

 Data) «داده»موضتتوع شتتخص حقیقی )های مربوط به یک«داده پیام»یعنی  (Private Data): شتتخصتتی هایداده پیام .ر 
Subject) مشخص و معین. 

  تفسیر قانون .فصل سوم 
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هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت المللی، ضرورت توسعهدر تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین . ۳ماده 
  .یت توجه کردلزوم حسن ن

 موضتتوعه ورعایت اهاراوبستتایرقوانیندرمواقع ستتکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضتتایی باید براستتاس . ۴ماده 
  .نمایندقانون، قضاوتفصول ومواد مندرج دراین

  اعتبار قراردادهای خصوصی .فصل چهارم 

 .توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر استره و یا پردازش داده پیام باهرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخی . ۵ماده 

   

  نوشته، امضاء اصل« . داده پیام»مبحث دوم . در احکام 

 :است مگر در موارد زیردر حکم نوشته« داده پیام»هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد،  . ۶ماده 

 .اسناد مالکیت اموال غیرمنقول .الف 

 .فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی .ب 

کند و یا از بکارگیری روشتتهای صتتادر میاعالم، اخطار، هشتتدار و یا عبارات مشتتابهی که دستتتور خاصتتی برای استتتفاده کاال  .ج 
  .کندخاصی به صورت فعک یا ترک فعک منع می

  .رونیکی مکفی استهرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکت . ۷ماده 

این امر با نگهداری و ارائه اطالعات به هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صتتتورت اصتتتک ارائه یا نگهداری شتتتود، . ۸ماده 
 :باشدپذیر میامکانصورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر

 .بعدی فراهم باشدت رجوع اطالعات مورد نظر قابک دسترسی بوده و امکان استفاده درصور  .الف 

شده و یا بهداده پیام به همان قالبی ) .ب  شد که تولید، فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت  شگر اطالعاتی با قالبی که دقیقًا نمای
 .ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود
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باشتتند نیز درصتتورت وجود نگهداری پیام میاطالعاتی که مشتتخص کننده مبداء، مقصتتد، زمان ارستتال و زمان دریافت داده .ج 
 .شوند

نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص .د 
  .مقرر نموده فراهم شده باشد

سال  . ۹ماده  شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ار سناد کاغذی جایگزین آن خاتمه «داده پیام»هرگاه  ستفاده از ا یافته و ا
صادر شرایط  سند کاغذی که تحت این  صریح ختم تبادل میشود  سناد  .را اعالم کند« داده پیام»شود باید به طور  جایگزینی ا

 .ا ری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت« داده پیام»جای  کاغذی به

   

  مطمئن« یامداده پ»مبحث سوم . 

  امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن .فصل اول 

 :امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد . ۱۰ماده 

 .نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد .الف 

 .را معلوم نماید« داده پیام»هویت امضاء کننده  .ب 

 .ی وی صادر شده باشدبه وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصار  .ج 

  .تشخیص و کشف باشدقابک« داده پیام»متصک شود که هر تغییری در آن « داده پیام»به نحوی به یک  .د 

شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده ی است که با رعایت«داده پیام»سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از  . ۱۱ماده 
 .استابک درکو به هنگام لزوم در دسترس و ق

  پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن .فصل دوم 

توان براستتاس هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیاستتناد و ادله ا بات دعوی ممکن استتت به صتتورت داده پیام بوده و در . ۱۲ماده 
  .و قالب آن رد کرد را صرفًا به دلیک شکک«داده پیام»قواعد ادله موجود، ارزش ا باتی 
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شده با ها با توجه به عوامک مطمئنه ازجمله«داده پیام»به طور کلی، ارزش ا باتی  . ۱۳ماده  شهای ایمنی به کار گرفته  سب رو تنا
  .شودمیتعیین« داده پیام»موضوع و منظور مبادله 

حیث محتویات و امضتتتای مندرج در آن، اند ازدههائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شتتت«داده پیام»کلیه  . ۱۴ماده 
شوند، اجرای مفاد آن و سایر آ ار در مقام قانونی آنان محسوب میاشخاصی که قائمتعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه

  .حکم سناد]اسناد[ معتبر و قابک استناد در مراجع قضائی و حقوقی است

الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای« داده پیام»نسبت به  . ۱۵ماده 
اعتبار افتاده مزبور به جهتی از جهات قانونی از« داده پیام»مزبور وارد و یا  ابت نمود که « پیامداده»توان ادعای جعلیت بهتنها می

  .است

شتتود، مقرون به قانون  بت و نگهداری میاین( ۱۱الث مطابق با شتترایط ماده )ی که توستتط شتتخص  «داده پیام»هر  . ۱۶ماده 
 .صحت است

   

 «داده پیام»مبادله  .مبحث چهارم 

  ، عقد و اراده طرفین«داده پیام»اعتبار قانونی ارجاع در  .فصل اول 

 :با رعایت موارد زیر معتبر است« ارجاع در داده پیام» . ۱۷ماده 

 .معین شود« داده پیام»ارجاع به طور صریح در مورد  .الف 

 .کند روشن و مشخص باشدمورد ارجاع برای طرف مقابک که به آن تکیه می .ب 

 .موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد« داده پیام» .ج 

 «داده پیام»انتساب  .فصل دوم 

 :ساز استمنسوب به اصک« داده پیام»در موارد زیر  . ۱۸ماده 

 .ساز مجاز به این کار بوده استاصکساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانباگر توسط اصک .لف ا
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  .ساز ارسال شوداصکریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه .ب 

سال می«پیامداده» . ۱۹ماده  شروط زیر ار ساس یکی از  سوب کرده، و مخاطب حق شود ی که برا شده مح سال  دارد آن را ار
 :ارسال شده( عمک نمایدمطابق انین فرضی )

صک .الف  سیله ا شد که معلوم کند آیا قباًل به و شده با شی معرفی و یا توافق  صک« داده پیام»ساز رو ست که ا ساز ارسال همان ا
 کرده است،

سط مخاطب از اقد« داده پیام» .ب  شده تو شده که دریافت  شی  صی نا شخ صکرابطهامات  ساز، یا نمایندگان وی باعث اش با ا
  .خود بشناسد« داده پیام»را به مثابه « داده پیام»ساز دسترسی یافته و اصک شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده

  .د و یا به طور اشتباه صادر شده باشدباشساز صادر نشده این قانون شامک مواردی نیست که پیام از اصک( ۱۹ماده ) . ۲۰ماده 

سوب می« داده پیام»یک « داده پیام»هر  . ۲۱ماده  ستقک مح شد که آن آن گردد، مگرمجزا و م سخه « داده پیام»که معلوم با ن
 .اولیه است «داده پیام»مجددی از 

  تصدیق دریافت .فصل سوم 

صک« ه پیامداد»هرگاه قبک یا به هنگام ارسال  . ۲۲ماده  صدیق « داده پیام»توافق کنند که دریافت  ساز از مخاطب بخواهد یاا ت
باشتتد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناستتب از ستتوی شتتود، اگر به شتتکک یا روش تصتتدیق توافق نشتتده 

  .گرددمحسوب می«پیامداده»یق دریافت مطمئن کند تصد« داده پیام»ساز را به نحو معقول از دریافت اصکمخاطب که

داده »کرده باشد، « داده پیام»تصدیق دریافت را مشروط به « داده پیام»ساز به طور صریح هرگونه ا ر حقوقی اگر اصک . ۲۳ماده 
  .تصدیق آن دریافت شود کهشود، مگر آنارسال نشده تلقی می« پیام

  .صادق نیست« داده پیام»راجع به محتوای « مداده پیا»اماره دریافت  . ۲۴ماده 

استتتاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت مطابق با الزامات فنی « داده پیام»شتتود هنگامی که در تصتتدیق قید می . ۲۵ماده 
 .اندرعایت شدهشده، فرض بر این است که آن الزامات 
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  «مه پیاداد»زمان و مکان ارسال و دریافت  .فصل چهارم 

سال  . ۲۶ماده  ستم اطالعاتی خارج زمانی تحقق می« داده پیام»ار سی صکیابد که به یک  مقام وی وارد ساز یا قائم از کنترل ا
  .شود

 :مطابق شرایط زیر خواهد بود« داده پیام»زمان دریافت  . ۲۷ماده 

 : شود کهدریافت، زمانی محقق میشده باشد معین « داده پیام»اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت  .الف 

 به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا« داده پیام.» ۱

«  داده پیام»برای این کار معین شده وارد شود  به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً « داده پیام»انانچه  . ۲
 .بازیافت شود

وارد « داده پیام»شتتود که زمانی محقق میعاتی برای دریافت معین نکرده باشتتد، دریافتاگر مخاطب، یک ستتیستتتم اطال .ب 
  .سیستم اطالعاتی مخاطب شود

  .جاری است این قانون بدون توجه به محک استقرار سیستم اطالعاتی( ۲۷مفاد ماده ) . ۲۸ماده 

مختلف باشتتتد مطابق قاعده زیر عمک «داده پیام»ت اگر محک استتتتقرار ستتتیستتتتم اطالعاتی با محک استتتتقرار دریاف . ۲۹ماده 
 :شودمی

صک .الف  سال محک تجاری، یا کاری ا ست و محک تجاری« داده پیام»ساز محک ار «  داده پیام»یا کاری مخاطب محک دریافت ا
 .است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد

صک .ب  شداگر ا شته با صک معامله، محک تجاری یا کاری خواهد ، نزدیکترین محک بهساز بیش از یک محک تجاری یا کاری دا ا
 .تجاری یا کاری استصورت محک اصلی شرکت، محک بود درغیر این

  .مالک خواهد بودساز یا مخاطب فاقد محک تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آناناگر اصک .ج 

موضوع فصول دوم تا اهارم « داده پیام»دریافت زمان و مکان ارسال وآ ار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و  . ۳۰ماده 
 .تابع قواعد عمومی است« داده پیام»محتوی مبحث اهارم این قانون و همچنین 
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 دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی .باب دوم 

(Certification Service Provider)  

صدور گواهی الکترو . ۳۱ماده  ستند که برای ارائه دفاتر خدمات  شور نیکی واحدهائی ه ضای الکترونیکی در ک صدور ام خدمات 
سیس می شامک تولید،تأ صالت )صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی شوند. این خدمات  ضای(های ا  ام

  .باشدالکترونیکی می

های ریزی کشور و وزارتخانهمدیریت و برنامه این دفاتر توسط سازمان نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایفآئین . ۳۲ماده 
 .امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدبازرگانی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 

   

  در قواعد مختلف .باب سوم 

  ونیکیهای انحصاری در بستر مبادالت الکتر حمایت .مبحث اول 

  (Consumer Protection) کنندهحمایت از مصرف .فصل اول 

کنندگان جهت خرید و یا گیری مصتترفتصتتمیمفروشتتندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستتتی اطالعات مؤ ر در . ۳۳ماده 
 :باشدالزم، شامک موارد زیر می در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقک اطالعاتقبول شرایط را از زمان مناسبی قبک از عقد 

 .مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات .الف 

 .نشانی ویباشد وهویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می .ب 

صورت نیاز .ج  شتری در  شی که م شماره تلفن و یا هر رو ست الکترونیکی،  ستی از آن طریق آدرس پ شنده ارتباط برقرار بای با فرو
  .کند

شتری خواهد بود )کلیه هزینه .د  کاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمک، ازجمله قیمت هائی که برای خرید کاال بر عهده م
 .(هزینه تماس
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 .باشدمدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می .هت 

  .ارجاع، خدمات پس از فروشنحوه پرداخت، تحویک و یا اجرا، فس ،شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و  .و 

 :اطالعات زیر را ارسال نمایدکننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی،تأمین . ۳۴ماده 

 .آدرس محک تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی .الف 

 .پس از فروش اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی .ب 

 .این قانون( ۳۸و )( ۳۷شرایط و فراگرد فس  معامله به موجب مواد ) .ج 

  .شرایط فس  در قراردادهای انجام خدمات .د 

واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان  اطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در . ۳۵ماده 
و  مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتواناسب ارتباطی درمناسب و با وسایک من

  .کودکان ارائه شود

ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از . ۳۶ماده 
  .شودصریح در شروع هر مکالمه بیان 

حق انصتتتراف( از قبول خود برای انصتتتراف )در هر معامله از راه دور مصتتترف کننده باید حداقک هفت روز کاری، وقت  . ۳۷ماده 
  .کننده هزینه بازپس فرستادن کاال خواهد بودتنها هزینه تحمیلی بر مصرف بدون تحمک جریمه و یا ارائه دلیک داشته باشد.

 :انصراف به ترتیب زیر خواهد بودشروع اعمال حق  . ۳۸ماده 

 .فروش خدمات، از روز انعقاددرصورت فروش کاال، از تاری  تسلیم کاال به مصرف کننده و درصورت  .الف 

صرف کننده پس از ارائه اطالعاتی .ب  صراف م ( ۳۴و )( ۳۳خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد ) در هر حال آغاز اعمال حق ان
 .به ارائه آن استاین قانون موظف 

گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را بدون مطالبه هیچ به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است .ج 
 .نمایددر اسرع وقت به مصرف کننده مسترد 
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واهد شد. موارد آن به موجب حاکم است اجرا نخحق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات  .د 
  .قانون خواهد آمداین (۷۹)ای است که در ماده نامهآئین

عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات درصتتتورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیک عدم موجودی کاال و یا . ۳۹ماده 
یافتی را فوراً  باید مبلغ در ن خود را انجام دهد،  د، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشتتته وفای به تعهد به مخاطب برگردا

معلوم شود تأمین کننده از نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویک کاال و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که غیرممکن 
دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز استتتترداد مبلغ دانستتتته، عالوه بر لزومابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می

  .محکوم خواهد شد

وعده کرده تحویک یا ارائه نماید مشتروط بر آن  تواند کاال یا خدمات مشتابه آنچه را که به مصترف کنندهتأمین کننده می . ۴۰ماده 
  .اعالم کرده باشدکه قبک از معامله یا درحین انجام معامله آن را 

یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کاال و یا  درصورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله . ۴۱ماده 
به عهده تأمین کننده است. کاال یا خدمات ارسالی مذکور انانچه به عنوان یک معامله  شود و هزینه ارجاعخدمات ارجاع داده می

  .تواند آن را قبول کندکننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تعهد دیگر از سوی تأمینیا 

 :های این فصک در موارد زیر اجرا نخواهد شدحمایت . ۴۲ماده 

 .این قانون خواهد آمد (۷۹ای است که در ماده )نامهخدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین .الف 

 .غیرمنقول به جز اجارهحقوق مالکیت ناشی از اموالمعامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا  .ب 

 .های فروش مستقیم کاال و خدماتخرید از ماشین .ج 

 .شودهمگانی( انجام میمعامالتی که با استفاده از تلفن عمومی ) .د 

  .هامعامالت راجع به حراجی .هت 

  .ی کندتأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمک بر رضایت و  . ۴۳ماده 

  .در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد . ۴۴ماده 
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کنند تری اعمال میقوانین که حمایت ضتتعیفاجرای حقوق مصتترف کننده به موجب این قانون نباید براستتاس ستتایر  . ۴۵ماده 
  .متوقف شود

صک و هم . ۴۶ماده  شروط قراردادی خالف مقررات این ف ستفاده از  صرف چنین اعمالا ضرر م صفانه به  کننده، شروط غیرمن
  .مؤ ر نیست

شی غیر از  . ۴۷ماده  ضوع معامله که به رو سائک ارتباط از راه دور انجام میدر معامالت از راه دور آن بخش از مو شمول و شود م
  .مقررات این قانون نخواهد بود

ص . ۴۸ماده  شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به  به توانندرف کننده میسازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق م عنوان 
  .باشدپیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میای خواهد بود که به نامهموجب آئین

توسط مراجع  موجب قوانین و مقرراتی است که بهحقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایک پرداخت الکترونیکی  . ۴۹ماده 
 .خواهد شدربط تصویب شده و یاقانونی ذی

  (Marketing) . در قواعد تبلیغ .فصل دوم 

فعلی شتتوند که ستتبب مشتتتبه شتتدن و یا فریب  تأمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعک یا ترک . ۵۰ماده 
  .مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود

  .سالمتی افراد را به خطر اندازندکنند نبایددگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ میتأمین کنن . ۵۱ماده 

صتتتحیح و روشتتتن اطالعات مربوط به کاال و  تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصتتترف کننده به طور دقیق، . ۵۲ماده 
  .خدمات را درک کند

  .اوست روشن و صریح باشد نفعویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات بهدر تبلیغات و بازاریابی باید ه . ۵۳ماده 

جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی  . ۵۴ماده 
  .استفاده کنندمحک کسب خود سوء

آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و ندگان در نظر بگیرند تا تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کن . ۵۵ماده 
  .یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند
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ست که در ماده نامهضوابط آن به موجب آئینای عمک نمایند.تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه . ۵۶ماده  ای ا
  .این قانون خواهد آمد( ۷۹)

این قانون ( ۷۹ای استتتت که در ماده )نامهآئینتبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر ستتتن قانونی به موجب . ۵۷ماده 
 .خواهد آمد

 های شخصی«داده پیام»حمایت از  .فصل سوم 

   (Data Protection). حمایت از داده

قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی،  هایخصتتی مبین ریشتتههای شتت«داده پیام»ذخیره، پردازش و یا توزیع  . ۵۸ماده 
راجع به وضتتعیت جستتمانی، روانی و یا جنستتی اشتتخاص بدون رضتتایت صتتریح آنها به  های«داده پیام»خصتتوصتتیات اخالقی و

  .عنوان غیرقانونی استهر

ده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای دانیز به شرط آنکه محتوای « داده پیام»درصورت رضایت شخص موضوع  . ۵۹ماده 
های شتتتخصتتتی در بستتتتر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شتتترایط زیر «داده پیام»استتتالمی باشتتتد ذخیره، پردازش و توزیع 

 :پذیردصورت

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

ضرورت « داده پیام» .ب  سب با اهدافی که در هنگامباید تنها به اندازه  ضوع جمع و متنا شخص مو شرح « داده پیام»آوری برای 
 .اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیردآوری گردد و تنها برایداده شده جمع

 .باید صحیح و روزآمد باشد« داده پیام» .ج 

ضوع  .د  شته و های«ه پیامداد»ای حاوی های رایانهباید به پرونده« داده پیام»شخص مو سی دا ستر صی مربوط به خود د شخ
 .محو یا اصالح کند های ناقص و یا نادرست را«داده پیام»بتواند 

ضوع  .هتتتتت  ضوابط مربوطه« داده پیام»شخص مو ست محو کامک پرونده رایانه باید بتواند در هر زمان با رعایت  داده »ای درخوا
  .نمایدهای شخصی مربوط به خود را ب«پیام
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( ۷۹ای است که در ماده )نامهبهداشتی تابع آئینهای مربوط به سوابق پزشکی و«داده پیام»ذخیره، پردازش و یا توزیع  . ۶۰ماده 
  .این قانون خواهد آمد

اض، افشتتای آن برای اشتتخاص  الث، اعتر ، از قبیک استتتثنائات،«داده پیام»ستتایر موارد راجع به دستتترستتی موضتتوع  . ۶۱ماده 
سؤول دیدبانی و صی به موجب مواد مندرج در باب اهارم این «داده پیام»کنترل جریان  فراگردهای ایمنی، نهادهای م شخ های 

 .نامه مربوطه خواهد بودآئینقانون و

   

  در بستر مبادالت الکترونیکی« داده پیام»حفاظت از .مبحث دوم 

  الکترونیکیدر بستر مبادالت  (Author,s Right/Copyright) حمایت از حقوق مؤلف .فصل اول 

حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب عرضه و نشر( آ ار تحت حمایت قانون حق تکثیر، اجراء و توزیع ) . ۶۲ماده 
رندگان پدیدآو و قانون حمایت از حقوق  ۱۳۵۲/۹/۲۶کتب و نشتتریات و آ ار صتتوتی مصتتوب و قانون ترجمه و تکثیر  ۱۳۴۸/۹/۳

دراختیار مؤلف است. کلیه آ ار و تألیفاتی که در قالب  منحصراً « داده پیام»، به صورت ۱۳۷۹/۱۰/۴ای مصوب افزارهای رایانهنرم
شند، از جملهمی« پیامداده» شهای رایانههای رایانهافزارها و برنامهاطالعات، نرمبا همچنین ای و پایگاههای داده وای، ابزار و رو

اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با های فکری در بستتتر مبادالت الکترونیکی شتتامک حقایت از حقوق مالکیتحم
 & Integrated Circuits) حمایت از نقشتتته مدارهای یکچاراه قطعات الکترونیکیحق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده،

) Chipsو  ۱۳۱۰/۴/۱مصتتتوب  اختراعاتقانون  بت عالئم ور در این ماده و حمایت از استتترار تجاری، مشتتتمول قوانین مذکوو
خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در  ۱۳۳۷/۴/۱۴اختراعات مصتتوب نامه اصتتالحی اجرای قانون  بت عالئم تجارتی وآئین

  .موافق مصوبات مجلس شورای اسالمی باشدآن دو قانون

با مالکیت ادبی  . ۱تبصتتتره  عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و بهکه پیش از این  (Related Rights) و هنریحقوق مرتبط 
صر دیگری عالوه بر مؤلف، از جمله شدند شناخته می (Neighboring Rights) هنری شامک حقوق مادی و معنوی برای عنا

باشند که مشمول ضبط و پخش می هنرمندان مجری آ ار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسساتحقوق 
  .باشنداشاره در این ماده می مورد ۱۳۵۲/۹/۲۶و  ۱۳۴۸/۹/۳قوانین مصوب 

منطقی خاص استتت که عملکرد و کارائی آن یک جزء الکترونیکی با نقشتته و (Integrated Circuit) مدار یکچاراه . ۲تبصتتره 
های نقشتته، جانمائی و منطق این مدارها رونیکی متعارف را داراستتت. طراحیاجزاء الکتقابلیت جایگزینی با تعداد بستتیار زیادی از
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قانون  بت عالئم تجارتی و اختراعات نامه اصتتالحی اجرای و آئین ۱۳۱۰/۴/۱مصتتوب  قانون  بت عالئم و اختراعاتبراستتاس 
  .باشدمورد حمایت می ۱۳۳۷/۴/۱۴مصوب 

هااستتت از شتتمول در شتتبکه« داده پیام»پردازش ر که جزء الینفک فراگرد فنی اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع ا  . ۶۳ماده 
 .مقرره فوق خارج است

  (Trade Secrets) حمایت از اسرار تجاری .فصل دوم  

الکترونیکی، تحصتتتیک غیرقانونی استتترار تجاری و به منظور حمایت از رقابتهای مشتتتروع و عادالنه در بستتتتر مبادالت . ۶۴ماده 
یا افشتتای آن برای اشتتخاص  الث در محیط الکترونیکی جرم محستتوب و مرتکب به ادی بنگاهها و مؤستتستتات برای خود واقتصتت

  .مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید

 ها، ابزار وافزارها و برنامهفرمولها، الگوها، نرمی استتتت که شتتتامک اطالعات،«داده پیام»استتترار تجاری الکترونیکی  . ۶۵ماده 
ها و فراگردها، اطالعات نشتتده، روشتتهای انجام تجارت و داد و ستتتد، فنون، نقشتتهها و فرایندها، تألیفات منتشتترروشتتها، تکنیک

اقتصادی بوده و در دسترس عموم فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقک دارای ارزش مالی،
 .از آنها انجام شده استی برای حفظ و حراستاقرار ندارد و تالشهای معقوالنه

   (Trade Names)حمایت از عالئم تجاری .فصل سوم 

در بستتتر مبادالت الکترونیکی استتتفاده از های مشتتروع کنندگان و تشتتویق رقابتبه منظور حمایت از حقوق مصتترف . ۶۶ماده 
عالئم تجاری که موجب فریب  (Online) نمایش بر خطو یا هرنوع  (Domain Name)عالئم تجاری به صتتتورت نام دامنه 

 .قانون خواهد رسیدشدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این مشتبهیا

   

  هاجرایم و مجازات .باب چهارم 

  کالهبرداری کامپیوتری .مبحث اول 

ستر مبادالت الکترونیکی، با . ۶۷ماده  ستفادهسوء هرکس در ب ستفاده و یا ا ستمها، برنامه«داده پیام»غیرمجاز از ا سی های ها و 
، مداخله در عملکرد برنامه یا ستتتیستتتتم «داده پیام»ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف ای و وستتتایک ارتباط از راه دور ورایانه
آن شتتتود و از این طریق برای خود یا پردازش خودکار و نظایرهای ای و غیره دیگران را بفریبد و یا ستتتبب گمراهی ستتتیستتتتمرایانه
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صیک کند و صاحبان اموال به دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تح سوب و عالوه بر رد مال به  اموال دیگران را ببرد مجرم مح
  .شودسه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میحبس از یک تا

 .باشداین ماده میه این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقک مجازات مقرر درشروع ب .تبصره 

   

  جعل کامپیوتری .مبحث دوم 

یام»هرکس در بستتتتر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف  . ۶۸ماده  داده »و مداخله در پردازش « داده پ
بدون  .مثک کلید اختصاصی  .های رمزنگاری تولید امضاء کاربردی سیستماده از وسایکای، و یا استفهای رایانهو سیستم« پیام

انطباق آن وسایک با نام دارنده در  کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه  بت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدمامضاءمجوز
های دارای ارزش مالی و ا باتی نماید تا با ارائه آن به «داده پیام»جعکفهرستتتت مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به

مجازات حبس از یک تا سه های معتبر استفاده نماید جاعک محسوب و به«داده پیام»قضایی، مالی و غیره به عنوان مراجع اداری،
  .شودریال محکوم می (۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰)سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون 

 .باشدمجازات شروع به این جرم حداقک مجازات در این ماده می .تبصره 

   

  نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الکترونیک .مبحث سوم 

  نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ .فصل اول 

قانون( ۳۷و )( ۳۶، )(۳۵، )(۳۴، )(۳۳تأمین کننده متخلف از مواد ) . ۶۹ماده  ( ۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ت از ده میلیون )به مجازا این 
   .محکوم خواهد شدریال  (۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ریال تا پنجاه میلیون )

  .به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد( ۳۷تأمین کننده متخلف از ماده ) .تبصره 

از بیستتتت میلیون  این قانون به مجازات( ۵۵و) (۵۴، )(۵۳، )(۵۲، )(۵۱) (،۵۰، )(۳۹تأمین کننده متخلف از مواد ) . ۷۰ماده 
  .ریال محکوم خواهد شد( ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ریال تا یکصد میلیون )( ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰)

  .ماده محکوم خواهد شداین قانون به حداکثر مجازات در این ( ۵۱تأمین کننده متخلف از ماده ) . ۱تبصره 
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 .ماده محکوم خواهد شد این قانون به حداقک مجازات در این( ۵۵تأمین کننده متخلف از ماده ) . ۲تبصره 

  حمایت از دادههای شخصی/.«داده پیام»نقض حمایت از  .فصل دوم 

شرایط مقرر در مواد ) . ۷۱ماده  ستر مبادالت الکترونیکی  سوب و به  ( ۵۹)و ( ۵۸هرکس در ب این قانون را نقض نماید مجرم مح
  .شودیک تا سه سال حبس محکوم می

صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول های شخصی توسط دفاتر خدمات «داده پیام»اجع به هرگاه جرایم ر  . ۷۲ماده 
  .این قانون محکوم خواهد شد( ۷۱مجازات مقرر در ماده )ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر

های «داده پیام»یم راجع به الکترونیکی جرااحتیاطی دفاتر خدمات صتتتدور گواهی مباالتی و بیاگر به واستتتطه بی . ۷۳ماده 
ریال ( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ستتتال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون )شتتتخصتتتی روی دهد، مرتکب به ستتته ماه تا یک

 .شودمیمحکوم 

   

  در بستر مبادالت الکترونیکی« داده پیام»نقض حفاظت از  .مبحث چهارم 

  نقض حق مؤلف .فصل اول 

نشر( مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، عرضه ور مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع )هرکس در بست . ۷۴ماده 
قانون و  ۱۳۵۲/۹/۲۶و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشتتریات و آ ار صتتوتی مصتتوب  ۱۳۴۸/۹/۳مصتتنفان و هنرمندان مصتتوب 

بر آنکه امور مذکور طبق مصتتتوبات مجلس ، منوط ۱۳۷۹/۱۰/۴ای مصتتتوب افزارهای رایانهحمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم
که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و  شورای اسالمی مجاز شمرده شود، در صورتی

 .ریال محکوم خواهد شد( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰نقدی به میزان پنجاه میلیون )جزای

  نقض اسرار تجاری .فصل دوم 

ستر مبادالت الکترونیکی( ۶۴متخلفین از ماده ) . ۷۵ده ما سارت به این قانون و هرکس در ب به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خ
خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استتتخدام مبنی بر عدم افشتتای استترار شتتغلی و یا های تجاری، صتتنعتی، اقتصتتادی وبنگاه

سرار تجاری آنان  ستیابی غیرمجاز، ا شخاص  الثد صیک نموده و یا برای ا شش ماه تا دو را برای خود تح شا نماید به حبس از  اف
 .ریال محکوم خواهد شد( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون )
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  نقض عالیم تجاری .فصل سوم 

ریال تا ( ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰بیستتت میلیون )ی ازاین قانون به یک تا ستته ستتال حبس و جزای نقد ( ۶۶متخلفان از ماده ) . ۷۶ماده 
 .خواهند شدریال محکوم ( ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰یکصد میلیون )

  سایر .فصل چهارم 

المللی قضایی جزایی مرتبط های همکاری بینروشسایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی و . ۷۷ماده 
 .نون خواهد بودموجب قابهبا بستر مبادالت الکترونیکی

   

  جبران خسارت .باب پنجم 

جز در نتیجه قطع مؤسسات خصوصی و دولتی، بههرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در ا ر نقص یا ضعف سیستم  . ۷۸ماده 
سارتی به سارات وارده میفیزیکی ارتباط الکترونیکی، خ سؤول جبران خ سات مزبور م س شود، مؤ شخاص وارد  شند مگر ایا  نکهبا

 .خسارات وارده ناشی از فعک شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود

   

  متفرقه .باب ششم 

باشند شناسائی که در اجرای این قانون مؤ ر میهای مرتبط با تجارت الکترونیکی را وزارت بازرگانی موظف است زمینه . ۷۹ماده 
های این قانون توستتط نامهعالی فناوری اطالعات، خواستتتار تدوین مقررات مربوطه و آئینپیشتتنهاد و تأیید شتتورای کرده و با ارائه
های نامهاجرا در خواهند آمد. ستتایر آئینها و مقررات پس از تصتتویب هیأت وزیران به مرحلهنامهربط شتتود. این آئیننهادهای ذی

 :خواهند شد یک تهیهمورد اشاره در این قانون به ترتیب ذ

بازرگانی، امور اقتصتتتادی و دارائی، ستتتازمان های این قانون به پیشتتتنهاد وزارتخانه( ۴۲و )( ۳۸نامه مربوط به مواد )آئین .الف 
 .جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدریزی کشور و بانک مرکزیمدیریت و برنامه
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بازرگانی و فرهنگ و ارشتتاد استتالمی و ستتازمان  هایاین قانون به پیشتتنهاد وزارتخانه( ۵۷و )( ۵۶ط به مواد )نامه مربوآئین .ب 
 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به ریزی کشور تهیه ومدیریت و برنامه

ریزی سازمان مدیریت و برنامه آموزش پزشکی واین قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و( ۶۰نامه مربوط به ماده )آئین .ج 
  .خواهد رسیدکشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

ربط، مرکزی الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیهای تجارتوزارت بازرگانی موظف استت به منظور حمایت از فعالیت . ۸۰ماده 
سنامه و آیینرا در این وزارتخانه ایجاد نماید. سا سازمان مدیریت ونامه این مرکز به پا شترک وزارت بازرگانی و  شنهاد م ریزی برنامهی

  .کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

یه کستتتانی که  . ۸۱ماده  نان، مصتتترف کنندگان و کل بایگا یام»اصتتتک ستتتازان، مخاطبین،  یار دارند موظفند « داده پ دراخت
تهیه نمایند که در صورت بروز  (Back up) طریقی نگهداری نموده و پشتوانههائی را که تحت مسؤولیت خود دارند به «پیامداده»

  .خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند هر گونه

 

سه علنی روز صره در جل شتاد و یک ماده و هفت تب شتمک بر ه شنبه مورخ هفدهم دیقانون فوق م صد و اهار سی ماه یکهزار و 
 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۱۳۸۲/۱۰/۲۴تصویب و در تاری  هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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