
 قانون تجارت الكترونيكي قانون تجارت الكترونيكي قانون تجارت الكترونيكي قانون تجارت الكترونيكي     

     

 ۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹    ::::شمارهشمارهشمارهشماره

     مقررات عموميمقررات عموميمقررات عموميمقررات عمومي    ----باب اولباب اولباب اولباب اول

     قلمرو شمول قانونقلمرو شمول قانونقلمرو شمول قانونقلمرو شمول قانون    ––––    بحث اولبحث اولبحث اولبحث اول

هاي الكترونيكي و با    هاي الكترونيكي و با    هاي الكترونيكي و با    هاي الكترونيكي و با        اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطه               اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطه               اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطه               اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطه                   ----۱۱۱۱ماده  ماده  ماده  ماده  

 ....رودرودرودرود    استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مياستفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مياستفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مياستفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي

 تعاريف تعاريف تعاريف تعاريف     ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

سايل الكترونيكـي،         ): ): ): ): Data Message)) ()) ()) ()) (داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((    ––––الف الف الف الف     ----۲۲۲۲ماده ماده ماده ماده  كه بـا و سايل الكترونيكـي،         هر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است  كه بـا و سايل الكترونيكـي،         هر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است  كه بـا و سايل الكترونيكـي،         هر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است  كه بـا و هر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است 

 ....شودشودشودشود    هاي جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميهاي جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميهاي جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميهاي جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي    نوري و با فناورينوري و با فناورينوري و با فناورينوري و با فناوري

به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال             به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال             به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال             به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال             )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((است كه   است كه   است كه   است كه   )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((منشا اصلي   منشا اصلي   منشا اصلي   منشا اصلي   ): ): ): ): Originator)) ()) ()) ()) (اصل ساز اصل ساز اصل ساز اصل ساز ((((((((    ----بببب

 ....كند نخواهد شدكند نخواهد شدكند نخواهد شدكند نخواهد شد    به عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل مي)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((شود اما شامل شخصي كه در خصوص شود اما شامل شخصي كه در خصوص شود اما شامل شخصي كه در خصوص شود اما شامل شخصي كه در خصوص     ميميميمي

را دريافت كند، اما شامل شخصي    را دريافت كند، اما شامل شخصي    را دريافت كند، اما شامل شخصي    را دريافت كند، اما شامل شخصي    )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي      شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي      شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي      شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي      ): ): ): ): Addressee)) ()) ()) ()) (مخاطبمخاطبمخاطبمخاطب((((((((    ----جججج

 ....كند نخواهد شدكند نخواهد شدكند نخواهد شدكند نخواهد شد    به عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل ميبه عنوان واسطه عمل مي)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((كه در ارتباط با كه در ارتباط با كه در ارتباط با كه در ارتباط با 

كه در  )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((يعني به منابعي خارج از يعني به منابعي خارج از يعني به منابعي خارج از يعني به منابعي خارج از ): ): ): ): Incorporation By Reference)) ()) ()) ()) (ارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيام((((((((    ----دددد كه در  عطف شود  كه در  عطف شود  كه در  عطف شود  عطف شود 

 ....شودشودشودشود    محسوب ميمحسوب ميمحسوب ميمحسوب مي)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((اين قانون جزيي از اين قانون جزيي از اين قانون جزيي از اين قانون جزيي از ) ) ) ) ۱۸۱۸۱۸۱۸((((صورت مطابقت با ماده صورت مطابقت با ماده صورت مطابقت با ماده صورت مطابقت با ماده 

بدون تغيـير                ): ): ): ): Integrity)) ()) ()) ()) (تماميت داده پيام  تماميت داده پيام  تماميت داده پيام  تماميت داده پيام  ((((((((    ––––ه ه ه ه  مل و  بدون تغيـير                عبارت است از موجوديـت كا مل و  بدون تغيـير                عبارت است از موجوديـت كا مل و  بدون تغيـير                عبارت است از موجوديـت كا مل و  شي از        )). )). )). )). داده پيـام داده پيـام داده پيـام داده پيـام ((((((((عبارت است از موجوديـت كا مال نا شي از        اع مال نا شي از        اع مال نا شي از        اع مال نا اع

شه      تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور معمول انجام مي                 تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور معمول انجام مي                 تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور معمول انجام مي                 تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور معمول انجام مي                  شه  شـود خد شه  شـود خد شه  شـود خد يت           شـود خد يت       اي بـه تمام يت       اي بـه تمام يت       اي بـه تمام داده داده داده داده ((((((((اي بـه تمام

 ....كندكندكندكند    وارد نميوارد نميوارد نميوارد نمي)) )) )) )) پيامپيامپيامپيام

فزاري          ): ): ): ): Computer system)) ()) ()) ()) (سيستم رايانه اي سيستم رايانه اي سيستم رايانه اي سيستم رايانه اي ((((((((    ----وووو صل سـخت ا ستگاههاي مت فزاري          هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از د صل سـخت ا ستگاههاي مت فزاري          هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از د صل سـخت ا ستگاههاي مت فزاري          هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از د صل سـخت ا ستگاههاي مت     ----هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از د

 ....كندكندكندكند        عمل ميعمل ميعمل ميعمل مي)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار 

داده داده داده داده ((((((((، ارسال، دريافت، ذخيره يـا پـردازش             ، ارسال، دريافت، ذخيره يـا پـردازش             ، ارسال، دريافت، ذخيره يـا پـردازش             ، ارسال، دريافت، ذخيره يـا پـردازش             ))))اصل سازي اصل سازي اصل سازي اصل سازي ((((سيستمي براي توليد    سيستمي براي توليد    سيستمي براي توليد    سيستمي براي توليد    ): ): ): ): Information)) ()) ()) ()) (سيستم اطالعاتي سيستم اطالعاتي سيستم اطالعاتي سيستم اطالعاتي ((((((((    ----زززز

 ....استاستاستاست)) )) )) )) پيامپيامپيامپيام

قول در         ----۱۱۱۱: : : : سيستم اطالعاتي است كهسيستم اطالعاتي است كهسيستم اطالعاتي است كهسيستم اطالعاتي است كه): ): ): ): Secure Information system)) ()) ()) ()) (سيستم اطالعاتي مطمئنسيستم اطالعاتي مطمئنسيستم اطالعاتي مطمئنسيستم اطالعاتي مطمئن((((((((    ----حححح حوي مع قول در     به ن حوي مع قول در     به ن حوي مع قول در     به ن حوي مع به ن

صحيح را دارا باشـد                           ----۲۲۲۲. . . . برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد         برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد         برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد         برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد          صدي  سي و ت يت دستر صحيح را دارا باشـد                       سطح معقولي از قابل صدي  سي و ت يت دستر صحيح را دارا باشـد                       سطح معقولي از قابل صدي  سي و ت يت دستر صحيح را دارا باشـد                       سطح معقولي از قابل صدي  سي و ت يت دستر بـه  بـه  بـه  بـه      ----۳۳۳۳. . . . سطح معقولي از قابل

من               ----۴۴۴۴. . . . دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشـد      دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشـد      دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشـد      دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشـد          نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي       نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي       نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي       نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي        يه اي فق بـا رو من           موا يه اي فق بـا رو من           موا يه اي فق بـا رو من           موا يه اي فق بـا رو موا

منشاء و مقصد آن بـا  منشاء و مقصد آن بـا  منشاء و مقصد آن بـا  منشاء و مقصد آن بـا  )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ): ): ): ): Secure Method)) ()) ()) ()) (رويه ايمنرويه ايمنرويه ايمنرويه ايمن((((((((    ----طططط. . . . باشدباشدباشدباشد

يك           )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي               تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي               تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي               تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي                خاص  مان  يك           از يك ز خاص  مان  يك           از يك ز خاص  مان  يك           از يك ز خاص  مان  از يك ز

سخ                      رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگـاري،                         رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگـاري،                         رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگـاري،                         رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگـاري،                          با پا صديق  سخ               روشـهاي ت با پا صديق  سخ               روشـهاي ت با پا صديق  سخ               روشـهاي ت با پا صديق   روشـهاي ت

 ....برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شودبرگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شودبرگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شودبرگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود

صل          ): ): ): ): Electronic Signature)) ()) ()) ()) (امضاي الكترونيكيامضاي الكترونيكيامضاي الكترونيكيامضاي الكترونيكي((((((((    ----يييي حو منطقـي مت صل          عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يـا بـه ن حو منطقـي مت صل          عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يـا بـه ن حو منطقـي مت صل          عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يـا بـه ن حو منطقـي مت عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يـا بـه ن

 ....، مورد استفاده قرار مي گيرد، مورد استفاده قرار مي گيرد، مورد استفاده قرار مي گيرد، مورد استفاده قرار مي گيرد))))))))داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((است كه براي شناسايي امضاء كننده است كه براي شناسايي امضاء كننده است كه براي شناسايي امضاء كننده است كه براي شناسايي امضاء كننده )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((شده به شده به شده به شده به 

ــن     ((((((((    ----كككك ــي مطمئ ــاي الكترونيك ــن     امض ــي مطمئ ــاي الكترونيك ــن     امض ــي مطمئ ــاي الكترونيك ــن     امض ــي مطمئ ــاي الكترونيك ــاي     ) ) ) ) Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)) ()) ()) ()) (امض ــر امض ــاي     ه ــر امض ــاي     ه ــر امض ــاي     ه ــر امض ه

 ....اين قانون باشداين قانون باشداين قانون باشداين قانون باشد) ) ) ) ۱۰۱۰۱۰۱۰((((الكترونيكي است كه مطابق با ماده الكترونيكي است كه مطابق با ماده الكترونيكي است كه مطابق با ماده الكترونيكي است كه مطابق با ماده 

 ....هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كندهر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كندهر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كندهر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند): ): ): ): Signatory)) ()) ()) ()) (امضاء كنندهامضاء كنندهامضاء كنندهامضاء كننده((((((((    ––––ل ل ل ل 

 ....هاي رايانه اي تحت كنترل آنانهاي رايانه اي تحت كنترل آنانهاي رايانه اي تحت كنترل آنانهاي رايانه اي تحت كنترل آنان    اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستماعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستماعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستماعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم): ): ): ): Person)) ()) ()) ()) (شخصشخصشخصشخص((((((((    ––––م م م م 

له            ): ): ): ): Reasonableness Test((((، ، ، ، ))))سنجش عقالنيسنجش عقالنيسنجش عقالنيسنجش عقالني)) ()) ()) ()) (معقولمعقولمعقولمعقول((((((((    ––––ن ن ن ن  حوال مباد ضاع و ا له            با توجه به او حوال مباد ضاع و ا له            با توجه به او حوال مباد ضاع و ا له            با توجه به او حوال مباد ضاع و ا يام   ((((((((با توجه به او يام   داده پ يام   داده پ يام   داده پ له   )) )) )) )) داده پ له   از جم له   از جم له   از جم : : : : از جم
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نه                                    شابه، در دســترس بـودن گزي طرفين در مـورد م بادالت  جم م نه                                   طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طـرفين، ح شابه، در دســترس بـودن گزي طرفين در مـورد م بادالت  جم م نه                                   طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طـرفين، ح شابه، در دســترس بـودن گزي طرفين در مـورد م بادالت  جم م نه                                   طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طـرفين، ح شابه، در دســترس بـودن گزي طرفين در مـورد م بادالت  جم م هاي    هاي    هاي    هاي        طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طـرفين، ح

مول و مـورد                    مول و مـورد                   پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشـهاي مع مول و مـورد                   پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشـهاي مع مول و مـورد                   پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشـهاي مع پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشـهاي مع

 ....استفاده در اين نوع مبادالت، ارزيابي مي شوداستفاده در اين نوع مبادالت، ارزيابي مي شوداستفاده در اين نوع مبادالت، ارزيابي مي شوداستفاده در اين نوع مبادالت، ارزيابي مي شود

 . . . . هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كندهر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كندهر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كندهر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند): ): ): ): Consumer)) ()) ()) ()) (مصرف كنندهمصرف كنندهمصرف كنندهمصرف كننده((((((((    ––––س س س س 

 . . . . عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كندعبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كندعبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كندعبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند): ): ): ): Supplier)) ()) ()) ()) (تامين كنندهتامين كنندهتامين كنندهتامين كننده((((((((    ----عععع

كه     ): ): ): ): Means Of Distance Communication)) ()) ()) ()) (وسايل ارتباط از راه دوروسايل ارتباط از راه دوروسايل ارتباط از راه دوروسايل ارتباط از راه دور((((((((    ––––ف ف ف ف  ست  كه     عبارت از هر نوع وسيله اي ا ست  كه     عبارت از هر نوع وسيله اي ا ست  كه     عبارت از هر نوع وسيله اي ا ست  عبارت از هر نوع وسيله اي ا

 ....شودشودشودشود    بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كاال و خدمات استفاده ميبدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كاال و خدمات استفاده ميبدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كاال و خدمات استفاده ميبدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كاال و خدمات استفاده مي

صرف        ): ): ): ): Distance Contract)) ()) ()) ()) (عقد از راه دورعقد از راه دورعقد از راه دورعقد از راه دور((((((((    ––––ص ص ص ص  نده و م تامين كن صرف        ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين  نده و م تامين كن صرف        ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين  نده و م تامين كن صرف        ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين  نده و م تامين كن ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين 

 ....ارتباط از راه دور استارتباط از راه دور استارتباط از راه دور استارتباط از راه دور استكننده با استفاده از وسايل كننده با استفاده از وسايل كننده با استفاده از وسايل كننده با استفاده از وسايل 

صاً     ): ): ): ): Durable Medium)) ()) ()) ()) (واسط با دوامواسط با دوامواسط با دوامواسط با دوام((((((((    ----قققق ند شخ صاً     يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتوا ند شخ صاً     يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتوا ند شخ صاً     يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتوا ند شخ يام   ((((((((يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتوا يام   داده پ يام   داده پ يام   داده پ )) )) )) )) داده پ

كي                          كي                         هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكتروني كي                         هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكتروني كي                         هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكتروني هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكتروني

 ....مصرف كنندهمصرف كنندهمصرف كنندهمصرف كننده

قي  )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((يعني يعني يعني يعني ): ): ): ): Private Data)) ()) ()) ()) (داده پيام هاي شخصيداده پيام هاي شخصيداده پيام هاي شخصيداده پيام هاي شخصي((((((((    ----رررر قي  هاي مربوط به يك شخص حقي قي  هاي مربوط به يك شخص حقي قي  هاي مربوط به يك شخص حقي ضوع  ((((هاي مربوط به يك شخص حقي ضوع  مو ضوع  مو ضوع  مو ) ) ) )     ))))دادهدادهدادهداده((((((((مو

Data Subject((((        مشخص و معينمشخص و معينمشخص و معينمشخص و معين.... 

     تفسير قانونتفسير قانونتفسير قانونتفسير قانون    ––––فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

كاربرد                                 ----۳۳۳۳ماده  ماده  ماده  ماده   شورها در  كاربرد                             در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بيـن ك شورها در  كاربرد                             در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بيـن ك شورها در  كاربرد                             در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بيـن ك شورها در  در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بيـن ك

 ....آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كردآن و رعايت لزوم حس نيت توجه كردآن و رعايت لزوم حس نيت توجه كردآن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد

يت                                       ----۴۴۴۴ماده  ماده  ماده  ماده   ساير قـوانين موضـوعه و رعا ساس  يت                                   در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر ا ساير قـوانين موضـوعه و رعا ساس  يت                                   در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر ا ساير قـوانين موضـوعه و رعا ساس  يت                                   در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر ا ساير قـوانين موضـوعه و رعا ساس  در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر ا

 ....چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايندچهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايندچهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايندچهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند

 اعتبار قراردادهاي خصوصي اعتبار قراردادهاي خصوصي اعتبار قراردادهاي خصوصي اعتبار قراردادهاي خصوصي     ––––فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم 

بر                                ----۵۵۵۵ماده  ماده  ماده  ماده   بر                            هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معت بر                            هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معت بر                            هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معت هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معت

 ....استاستاستاست

 ))))))))داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((در احكام در احكام در احكام در احكام     ––––مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم 

 نوشته، امضاء اصل نوشته، امضاء اصل نوشته، امضاء اصل نوشته، امضاء اصل     ----

ير           )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد،            هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد،            هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد،            هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد،                ----۶۶۶۶ماده  ماده  ماده  ماده   ير           در حكم نوشته است مگر در موارد ز ير           در حكم نوشته است مگر در موارد ز ير           در حكم نوشته است مگر در موارد ز     ––––الـف  الـف  الـف  الـف  : : : : در حكم نوشته است مگر در موارد ز

هايي                   ––––ب  ب  ب  ب      ––––اسناد مالكيت اموال غير منقول          اسناد مالكيت اموال غير منقول          اسناد مالكيت اموال غير منقول          اسناد مالكيت اموال غير منقول           ندگان ن هايي               فروش مواد دارويي به مصرف كن ندگان ن هايي               فروش مواد دارويي به مصرف كن ندگان ن هايي               فروش مواد دارويي به مصرف كن ندگان ن يا                  ----جججج. . . . فروش مواد دارويي به مصرف كن شدار و  طار، ه يا              اعـالم، اخ شدار و  طار، ه يا              اعـالم، اخ شدار و  طار، ه يا              اعـالم، اخ شدار و  طار، ه اعـالم، اخ

كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك           كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك           كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك           كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك               عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كاال صادر مي      عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كاال صادر مي      عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كاال صادر مي      عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كاال صادر مي      

 ....فعل منع مي كندفعل منع مي كندفعل منع مي كندفعل منع مي كند

 ....هر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي استهر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي استهر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي استهر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است    ----۷۷۷۷ماده ماده ماده ماده 

يه اطالعـات                        ----۸۸۸۸ماده ماده ماده ماده  يه اطالعـات                    هر گاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارا يه اطالعـات                    هر گاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارا يه اطالعـات                    هر گاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارا هر گاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارا

 ::::به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشدبه صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشدبه صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشدبه صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد

 ....اطالعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشداطالعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشداطالعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشداطالعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد    ––––الف الف الف الف 

شد                  ) ) ) ) فرمتيفرمتيفرمتيفرمتي((((داده پيام به همان قالبي       داده پيام به همان قالبي       داده پيام به همان قالبي       داده پيام به همان قالبي           ––––ب ب ب ب  عاتي با شد                  كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطال عاتي با شد                  كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطال عاتي با شد                  كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطال عاتي با كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطال

 ....كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شودكه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شودكه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شودكه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود

جود                           ––––ج ج ج ج  صورت و نيز در  مي باشـند  جود                       اطالعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام  صورت و نيز در  مي باشـند  جود                       اطالعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام  صورت و نيز در  مي باشـند  جود                       اطالعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام  صورت و نيز در  مي باشـند  اطالعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام 

 ....نگهداري شوندنگهداري شوندنگهداري شوندنگهداري شوند

حوزه                                        ----دددد با  مرتبط  هداري داده پيـام  حوزه                                    شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگ با  مرتبط  هداري داده پيـام  حوزه                                    شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگ با  مرتبط  هداري داده پيـام  حوزه                                    شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگ با  مرتبط  هداري داده پيـام  شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگ
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 ....مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشدمسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشدمسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشدمسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد

غذي               )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال         هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال         هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال         هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال             ----۹۹۹۹ماده ماده ماده ماده  سناد كا ستفاده از ا ته و ا غذي               خاتمه ياف سناد كا ستفاده از ا ته و ا غذي               خاتمه ياف سناد كا ستفاده از ا ته و ا غذي               خاتمه ياف سناد كا ستفاده از ا ته و ا خاتمه ياف

بادل             بادل            جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم ت بادل            جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم ت بادل            جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم ت يام   ((((((((جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم ت يام   داده پ يام   داده پ يام   داده پ را اعـالم   را اعـالم   را اعـالم   را اعـالم   )) )) )) )) داده پ

 ....اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشتاثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشتاثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشتاثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((جايگزيني اسناد كاغذي به جاي جايگزيني اسناد كاغذي به جاي جايگزيني اسناد كاغذي به جاي جايگزيني اسناد كاغذي به جاي . . . . كندكندكندكند

 مطمئن مطمئن مطمئن مطمئن )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((مبحث سوم مبحث سوم مبحث سوم مبحث سوم 

     امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئنامضاء و سابقه الكترونيكي مطمئنامضاء و سابقه الكترونيكي مطمئنامضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن    ----فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

    ----بببب. . . . نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد        نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد        نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد        نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد            ----الفالفالفالف: : : : امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد         امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد         امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد         امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد             ----۱۰۱۰۱۰۱۰ماده  ماده  ماده  ماده  

شده                        ----جججج. . . . را معلوم نمايد   را معلوم نمايد   را معلوم نمايد   را معلوم نمايد   )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((هويت امضاء كننده    هويت امضاء كننده    هويت امضاء كننده    هويت امضاء كننده     صادر  شده                    به وسيله امضاء كننده و يا تحـت اراده انحصـاري وي  صادر  شده                    به وسيله امضاء كننده و يا تحـت اراده انحصـاري وي  صادر  شده                    به وسيله امضاء كننده و يا تحـت اراده انحصـاري وي  صادر  به وسيله امضاء كننده و يا تحـت اراده انحصـاري وي 

 . . . . باشدباشدباشدباشد

 ....قابل تشخيص و كشف باشدقابل تشخيص و كشف باشدقابل تشخيص و كشف باشدقابل تشخيص و كشف باشد)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((متصل شود كه هر تغييري در آن متصل شود كه هر تغييري در آن متصل شود كه هر تغييري در آن متصل شود كه هر تغييري در آن )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((به نحوي به يك به نحوي به يك به نحوي به يك به نحوي به يك     ----دددد

عاتي مطمئـن          )) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از     ----۱۱۱۱۱۱۱۱ماده ماده ماده ماده  ستم اطال يك سي عاتي مطمئـن          ي است كه با رعايت شـرايط  ستم اطال يك سي عاتي مطمئـن          ي است كه با رعايت شـرايط  ستم اطال يك سي عاتي مطمئـن          ي است كه با رعايت شـرايط  ستم اطال يك سي ي است كه با رعايت شـرايط 

 ....ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك استذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك استذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك استذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است

     پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئنپذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئنپذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئنپذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن    ----فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بـر                                  اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بـر                                  اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بـر                                  اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بـر                                      ----۱۲۱۲۱۲۱۲ماده  ماده  ماده  ماده  

 ....را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كردرا صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كردرا صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كردرا صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي 

به كـار                             )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((به طور كلي، ارزش اثباتي         به طور كلي، ارزش اثباتي         به طور كلي، ارزش اثباتي         به طور كلي، ارزش اثباتي             ----۱۳۱۳۱۳۱۳ماده  ماده  ماده  ماده   مني  شهاي اي به كـار                             ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب رو مني  شهاي اي به كـار                             ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب رو مني  شهاي اي به كـار                             ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب رو مني  شهاي اي ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب رو

 ....تعيين مي شودتعيين مي شودتعيين مي شودتعيين مي شود)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((گرفته شده با موضوع و منظور مبادله گرفته شده با موضوع و منظور مبادله گرفته شده با موضوع و منظور مبادله گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 

ندرج در                         )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((كليه  كليه  كليه  كليه      ----۱۴۱۴۱۴۱۴ماده  ماده  ماده  ماده   ندرج در                         هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي م ندرج در                         هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي م ندرج در                         هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي م هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي م

فاد                                 فاد                                آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي م فاد                                آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي م فاد                                آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي م آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي م

به           ----۱۵۱۵۱۵۱۵ماده    ماده    ماده    ماده    . . . . آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است                               آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است                               آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است                               آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است                                به       نسـبت  به       نسـبت  به       نسـبت  يام    ((((((((نسـبت  يام    داده پ يام    داده پ يام    داده پ )) )) )) )) داده پ

مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيسـت                                مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيسـت                                مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيسـت                                مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيسـت                                

مزبور به جهتي از جهات قانوني        مزبور به جهتي از جهات قانوني        مزبور به جهتي از جهات قانوني        مزبور به جهتي از جهات قانوني        )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((مزبور وارد و يا ثابت نمود كه         مزبور وارد و يا ثابت نمود كه         مزبور وارد و يا ثابت نمود كه         مزبور وارد و يا ثابت نمود كه         )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((توان ادعاي جعليت به    توان ادعاي جعليت به    توان ادعاي جعليت به    توان ادعاي جعليت به        و تنها مي  و تنها مي  و تنها مي  و تنها مي  

 ....از اعتبار افتاده استاز اعتبار افتاده استاز اعتبار افتاده استاز اعتبار افتاده است

مي            ) ) ) ) ۱۱۱۱۱۱۱۱((((ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده             ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده             ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده             ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده             )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((هر  هر  هر  هر      ----۱۶۱۶۱۶۱۶ماده  ماده  ماده  ماده   بت و نگهـداري  مي            اين قانون ث بت و نگهـداري  مي            اين قانون ث بت و نگهـداري  مي            اين قانون ث بت و نگهـداري  شـود،  شـود،  شـود،  شـود،          اين قانون ث

 ....مقرون به صحت استمقرون به صحت استمقرون به صحت استمقرون به صحت است

 ))))))))داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((مبادله مبادله مبادله مبادله     ––––مبحث چهارم مبحث چهارم مبحث چهارم مبحث چهارم 

 عقد و اراده طرفين عقد و اراده طرفين عقد و اراده طرفين عقد و اراده طرفين )) )) )) )) ارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيام((((((((اعتبار قانوني اعتبار قانوني اعتبار قانوني اعتبار قانوني     ––––فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

 ::::با رعايت موارد زير معتبر استبا رعايت موارد زير معتبر استبا رعايت موارد زير معتبر استبا رعايت موارد زير معتبر است)) )) )) )) ارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيامارجاع در داده پيام((((((((    ----۱۷۱۷۱۷۱۷ماده ماده ماده ماده 

 . . . . معين شودمعين شودمعين شودمعين شود)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((مورد ارجاع به طور صريح در مورد ارجاع به طور صريح در مورد ارجاع به طور صريح در مورد ارجاع به طور صريح در     ––––الف الف الف الف 

 ....مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشدمورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشدمورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشدمورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد    ––––ب ب ب ب 

 ....موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشدموضوع ارجاع مورد قبول طرف باشدموضوع ارجاع مورد قبول طرف باشدموضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((    ----جججج

 ))))))))داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((انتساب انتساب انتساب انتساب     ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

 ....منسوب به اصل ساز استمنسوب به اصل ساز استمنسوب به اصل ساز استمنسوب به اصل ساز است)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((در موارد زير در موارد زير در موارد زير در موارد زير     ----۱۸۱۸۱۸۱۸ماده ماده ماده ماده 

 ....اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده استاگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده استاگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده استاگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است    ––––الف الف الف الف 

 ....اگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شوداگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شوداگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شوداگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود    ––––ب ب ب ب 

ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب                     ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب                     ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب                     ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب                     )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((    ----۱۹۱۹۱۹۱۹ماده  ماده  ماده  ماده  

 ::::عمل نمايدعمل نمايدعمل نمايدعمل نمايد) ) ) ) ارسال شدهارسال شدهارسال شدهارسال شده((((كرده، و مطابق چنين فرضي كرده، و مطابق چنين فرضي كرده، و مطابق چنين فرضي كرده، و مطابق چنين فرضي 
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كه اصـل        )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((قبالً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا                      قبالً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا                      قبالً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا                      قبالً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا                          ––––الف  الف  الف  الف   كه اصـل        همان اسـت  كه اصـل        همان اسـت  كه اصـل        همان اسـت  همان اسـت 

 ....ساز ارسال كرده استساز ارسال كرده استساز ارسال كرده استساز ارسال كرده است

ندگان                                 )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((    ––––ب  ب  ب  ب   يا نماي ندگان                                 دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز،  يا نماي ندگان                                 دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز،  يا نماي ندگان                                 دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز،  يا نماي دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، 

ته و                     سي ياف ساز دستر ته و                    وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل  سي ياف ساز دستر ته و                    وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل  سي ياف ساز دستر ته و                    وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل  سي ياف ساز دستر به     )) )) )) )) داده پيـام داده پيـام داده پيـام داده پيـام ((((((((وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل  به     را بـه مثا به     را بـه مثا به     را بـه مثا داده داده داده داده ((((((((را بـه مثا

 ....خود بشناسدخود بشناسدخود بشناسدخود بشناسد)) )) )) )) پيامپيامپيامپيام

صادر                   ) ) ) ) ۱۹۱۹۱۹۱۹((((ماده ماده ماده ماده     ----۲۰۲۰۲۰۲۰ماده ماده ماده ماده  طور اشــتباه  صادر                   اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يـا بـه  طور اشــتباه  صادر                   اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يـا بـه  طور اشــتباه  صادر                   اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يـا بـه  طور اشــتباه  اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يـا بـه 

 ....شده باشدشده باشدشده باشدشده باشد

كه آن                  )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((يك  يك  يك  يك  )) )) )) )) داده پيام داده پيام داده پيام داده پيام ((((((((هر  هر  هر  هر      ----۲۱۲۱۲۱۲۱ماده  ماده  ماده  ماده   شد  كه آن                  مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم با شد  كه آن                  مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم با شد  كه آن                  مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم با شد  داده داده داده داده ((((((((مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم با

 ....اوليه استاوليه استاوليه استاوليه است)) )) )) )) داده پيامداده پيامداده پيامداده پيام((((((((نسخه مجددي از نسخه مجددي از نسخه مجددي از نسخه مجددي از )) )) )) )) پيامپيامپيامپيام

     تصديق دريافتتصديق دريافتتصديق دريافتتصديق دريافت    ----فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

فت                       )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((هر گاه قبل يا به هنگام ارسال          هر گاه قبل يا به هنگام ارسال          هر گاه قبل يا به هنگام ارسال          هر گاه قبل يا به هنگام ارسال              ----۲۲۲۲۲۲۲۲ماده  ماده  ماده  ماده   كه دريا ند  فت                       اصل ساز از مخاطب بخواهد يـا توافـق كن كه دريا ند  فت                       اصل ساز از مخاطب بخواهد يـا توافـق كن كه دريا ند  فت                       اصل ساز از مخاطب بخواهد يـا توافـق كن كه دريا ند  داده داده داده داده ((((((((اصل ساز از مخاطب بخواهد يـا توافـق كن

نوع                                   )) )) )) )) پيامپيامپيامپيام خاذ هـر  يا ات نوع                                   تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبـه  خاذ هـر  يا ات نوع                                   تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبـه  خاذ هـر  يا ات نوع                                   تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبـه  خاذ هـر  يا ات تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبـه 

داده داده داده داده ((((((((مطمئن كند تصديق دريافـت      مطمئن كند تصديق دريافـت      مطمئن كند تصديق دريافـت      مطمئن كند تصديق دريافـت      )) )) )) )) داده پيام  داده پيام  داده پيام  داده پيام  ((((((((تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت                     تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت                     تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت                     تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت                     

 ....محسوب مي گرددمحسوب مي گرددمحسوب مي گرددمحسوب مي گردد)) )) )) )) پيامپيامپيامپيام

كرده                                           ----۲۳۲۳۲۳۲۳ماده  ماده  ماده  ماده   يام  فت داده پ صديق دريا كرده                                       اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط بـه ت يام  فت داده پ صديق دريا كرده                                       اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط بـه ت يام  فت داده پ صديق دريا كرده                                       اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط بـه ت يام  فت داده پ صديق دريا اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط بـه ت

 ....باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شودباشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شودباشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شودباشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود

 ....اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيستاماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيستاماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيستاماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست    ----۲۴۲۴۲۴۲۴ماده ماده ماده ماده 

ين                                  ----۲۵۲۵۲۵۲۵ماده  ماده  ماده  ماده   مورد توافـق طرف ين                              هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش  مورد توافـق طرف ين                              هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش  مورد توافـق طرف ين                              هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش  مورد توافـق طرف هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش 

 ....دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده انددريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده انددريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده انددريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند

     زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيامزمان و مكان ارسال و دريافت داده پيامزمان و مكان ارسال و دريافت داده پيامزمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام    ––––فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم 

قام وي                                  ----۲۶۲۶۲۶۲۶ماده ماده ماده ماده  قائم م ساز يـا  قام وي                              ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل اصـل  قائم م ساز يـا  قام وي                              ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل اصـل  قائم م ساز يـا  قام وي                              ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل اصـل  قائم م ساز يـا  ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل اصـل 

 ....وارد شودوارد شودوارد شودوارد شود

 ::::زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بودزمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بودزمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بودزمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود    ----۲۷۲۷۲۷۲۷ماده ماده ماده ماده 

 : : : : اگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كهاگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كهاگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كهاگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه    ----الفالفالفالف

 داده پيام به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ ياداده پيام به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ ياداده پيام به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ ياداده پيام به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ يا         -١

يام          براي اين كار معين شده،     براي اين كار معين شده،     براي اين كار معين شده،     براي اين كار معين شده،        چنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً               چنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً               چنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً               چنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً                     -٢ يام      وارد شود داده پ يام      وارد شود داده پ يام      وارد شود داده پ      وارد شود داده پ

 ....بازيافت شودبازيافت شودبازيافت شودبازيافت شود

شود كـه داده پيـام                              ––––ب ب ب ب  مي  قق  شود كـه داده پيـام                          اگر مخاطب يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني مح مي  قق  شود كـه داده پيـام                          اگر مخاطب يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني مح مي  قق  شود كـه داده پيـام                          اگر مخاطب يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني مح مي  قق  اگر مخاطب يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني مح

 ....وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شودوارد سيستم اطالعاتي مخاطب شودوارد سيستم اطالعاتي مخاطب شودوارد سيستم اطالعاتي مخاطب شود

 ....اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري استاين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري استاين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري استاين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري است) ) ) ) ۲۷۲۷۲۷۲۷((((مفاد ماده مفاد ماده مفاد ماده مفاد ماده     ----۲۸۲۸۲۸۲۸ماده ماده ماده ماده 

اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي                 اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي                 اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي                 اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي                     ----۲۹۲۹۲۹۲۹ماده ماده ماده ماده 

 ::::شودشودشودشود

فت داده                          ––––الف  الف  الف  الف   طب محـل دريا فت داده                      محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كـاري مخا طب محـل دريا فت داده                      محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كـاري مخا طب محـل دريا فت داده                      محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كـاري مخا طب محـل دريا محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كـاري مخا

 ....پيام است مگر آن كه خالف آن توافق شده باشدپيام است مگر آن كه خالف آن توافق شده باشدپيام است مگر آن كه خالف آن توافق شده باشدپيام است مگر آن كه خالف آن توافق شده باشد

كاري                                    ––––ب  ب  ب  ب   يا  كاري                                اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري  يا  كاري                                اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري  يا  كاري                                اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري  يا  اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري 

 ....خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري استخواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري استخواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري استخواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است

 ....اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد بوداگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد بوداگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد بوداگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد بود    ----جججج
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تا                                     ----۳۰۳۰۳۰۳۰ماده  ماده  ماده  ماده   تا                                 آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم  تا                                 آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم  تا                                 آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم  آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم 

 ....چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي استچهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي استچهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي استچهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است

 ))))Certification service provider    ((((دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي     ––––باب دوم باب دوم باب دوم باب دوم 

دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكـي در                      دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكـي در                      دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكـي در                      دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكـي در                          ----۳۱۳۱۳۱۳۱ماده  ماده  ماده  ماده  

هداري گواهـي هـاي                              . . . . كشور تاسيس مي شوند    كشور تاسيس مي شوند    كشور تاسيس مي شوند    كشور تاسيس مي شوند     به روز نگ هداري گواهـي هـاي                              اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و  به روز نگ هداري گواهـي هـاي                              اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و  به روز نگ هداري گواهـي هـاي                              اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و  به روز نگ اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و 

 ....الكترونيكي مي باشدالكترونيكي مي باشدالكترونيكي مي باشدالكترونيكي مي باشد) ) ) ) امضايامضايامضايامضاي((((اصاالت اصاالت اصاالت اصاالت 

شور و                                          ----۳۲۳۲۳۲۳۲ماده  ماده  ماده  ماده   يزي ك شور و                                      آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ر يزي ك شور و                                      آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ر يزي ك شور و                                      آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ر يزي ك آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ر

به تصـويب هيـات                                      يه و  به تصـويب هيـات                                     وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگسـتري ته يه و  به تصـويب هيـات                                     وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگسـتري ته يه و  به تصـويب هيـات                                     وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگسـتري ته يه و  وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگسـتري ته

 ....وزيران خواهد رسيدوزيران خواهد رسيدوزيران خواهد رسيدوزيران خواهد رسيد

     در قواعد مختلفدر قواعد مختلفدر قواعد مختلفدر قواعد مختلف    ––––باب سوم باب سوم باب سوم باب سوم 

     حمايت هاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكيحمايت هاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكيحمايت هاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكيحمايت هاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكي    ––––مبحث اول مبحث اول مبحث اول مبحث اول 

 ))))Consumer Protction((((حمايت از مصرف كننده حمايت از مصرف كننده حمايت از مصرف كننده حمايت از مصرف كننده     ::::فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

هت                          ----۳۳۳۳۳۳۳۳ماده  ماده  ماده  ماده   ندگان ج صميم گـيري مصـرف كن هت                      فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات موثـر در ت ندگان ج صميم گـيري مصـرف كن هت                      فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات موثـر در ت ندگان ج صميم گـيري مصـرف كن هت                      فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات موثـر در ت ندگان ج صميم گـيري مصـرف كن فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات موثـر در ت

حداقل اطالعات الزم، شامل   حداقل اطالعات الزم، شامل   حداقل اطالعات الزم، شامل   حداقل اطالعات الزم، شامل   . . . . خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند            خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند            خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند            خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند            

 ::::موارد زير مي باشدموارد زير مي باشدموارد زير مي باشدموارد زير مي باشد

 ....مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كاال و يا خدماتمشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كاال و يا خدماتمشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كاال و يا خدماتمشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كاال و يا خدمات    ––––الف الف الف الف 

 ....هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني ويهويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني ويهويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني ويهويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي    ----بببب

شنده                                          ----جججج با فرو ستي از آن طريـق  شنده                                      آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز باي با فرو ستي از آن طريـق  شنده                                      آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز باي با فرو ستي از آن طريـق  شنده                                      آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز باي با فرو ستي از آن طريـق  آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز باي

 ....ارتباط برقرار كندارتباط برقرار كندارتباط برقرار كندارتباط برقرار كند

ميزان ماليـات،                  ((((كليه هزينه هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود             كليه هزينه هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود             كليه هزينه هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود             كليه هزينه هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود                 ----دددد خدمات،  يا  ميزان ماليـات،                  از جمله قيمت كـاال و  خدمات،  يا  ميزان ماليـات،                  از جمله قيمت كـاال و  خدمات،  يا  ميزان ماليـات،                  از جمله قيمت كـاال و  خدمات،  يا  از جمله قيمت كـاال و 

 ))))هزينه حمل، هزينه تماسهزينه حمل، هزينه تماسهزينه حمل، هزينه تماسهزينه حمل، هزينه تماس

 ....مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشدمدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشدمدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشدمدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد    ----هههه

 ....شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروششرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروششرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروششرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش    ----وووو

 ::::تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال نمايدتامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال نمايدتامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال نمايدتامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال نمايد    ----۳۴۳۴۳۴۳۴ماده ماده ماده ماده 

 ....آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتماليآدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتماليآدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتماليآدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي    ––––الف الف الف الف 

 ....اطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروشاطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروشاطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروشاطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش    ––––ب ب ب ب 

 ....اين قانوناين قانوناين قانوناين قانون) ) ) ) ۳۸۳۸۳۸۳۸((((و و و و ) ) ) ) ۳۷۳۷۳۷۳۷((((شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد     ––––ج ج ج ج 

 ....شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدماتشرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدماتشرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدماتشرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات    ----دددد

بوده و                                       ----۳۵۳۵۳۵۳۵ماده  ماده  ماده  ماده   صريح  بوده و                                   اطالعاتي اعالمي و تاييد به اطالعات اعالمي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و  صريح  بوده و                                   اطالعاتي اعالمي و تاييد به اطالعات اعالمي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و  صريح  بوده و                                   اطالعاتي اعالمي و تاييد به اطالعات اعالمي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و  صريح  اطالعاتي اعالمي و تاييد به اطالعات اعالمي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و 

در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معامالت و از جمله ضرورت                     در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معامالت و از جمله ضرورت                     در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معامالت و از جمله ضرورت                     در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معامالت و از جمله ضرورت                     

 ....رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شودرعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شودرعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شودرعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود

به                          ----۳۶۳۶۳۶۳۶ماده ماده ماده ماده  يد  صرف كننـده با به                      در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با م يد  صرف كننـده با به                      در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با م يد  صرف كننـده با به                      در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با م يد  صرف كننـده با در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با م

 ....طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شودطور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شودطور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شودطور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود

براي انصـراف                              ----۳۷۳۷۳۷۳۷ماده  ماده  ماده  ماده   براي انصـراف                          در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقـت  براي انصـراف                          در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقـت  براي انصـراف                          در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقـت  صراف      ((((در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقـت  صراف      حق ان صراف      حق ان صراف      حق ان از از از از ) ) ) ) حق ان

ستادن                  . . . . قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد              قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد              قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد              قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد               ستادن                  تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فر ستادن                  تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فر ستادن                  تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فر تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فر

 ::::كاال خواهد بودكاال خواهد بودكاال خواهد بودكاال خواهد بود

 ::::شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بودشروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بودشروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بودشروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود    ----۳۸۳۸۳۸۳۸ماده ماده ماده ماده 
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 ....در صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاددر صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاددر صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاددر صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد    ––––الف الف الف الف 

) ) ) ) ۳۳۳۳۳۳۳۳((((در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد                     در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد                     در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد                     در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد                         ––––ب  ب  ب  ب  

 ....اين قانون موظف به ارائه آن استاين قانون موظف به ارائه آن استاين قانون موظف به ارائه آن استاين قانون موظف به ارائه آن است) ) ) ) ۳۴۳۴۳۴۳۴((((و و و و 

لغ                                      ----جججج ين مب هي ع لغ                                  به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وج ين مب هي ع لغ                                  به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وج ين مب هي ع لغ                                  به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وج ين مب هي ع به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وج

 ....دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايددريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايددريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايددريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد

شد                         ----دددد هد  شد                     حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخوا هد  شد                     حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخوا هد  شد                     حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخوا هد  موارد    موارد    موارد    موارد    . . . . حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخوا

 ....اين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمد) ) ) ) ۷۹۷۹۷۹۷۹((((آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده 

ند                         ----۳۹۳۹۳۹۳۹ماده ماده ماده ماده  ند                     در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خـدمات، نتوا ند                     در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خـدمات، نتوا ند                     در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خـدمات، نتوا در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خـدمات، نتوا

تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشـه                              تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشـه                              تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشـه                              تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشـه                              

شد                            شد                           وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا ايفاي تعهـد با شد                           وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا ايفاي تعهـد با شد                           وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا ايفاي تعهـد با صورتي كـه       . . . . وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا ايفاي تعهـد با صورتي كـه       در  صورتي كـه       در  صورتي كـه       در  در 

لغ دريـافتي، بـه               . . . . معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته               معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته               معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته               معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته                سترداد مب بر لـزوم ا لغ دريـافتي، بـه               عالوه  سترداد مب بر لـزوم ا لغ دريـافتي، بـه               عالوه  سترداد مب بر لـزوم ا لغ دريـافتي، بـه               عالوه  سترداد مب بر لـزوم ا عالوه 

 ....حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شدحداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شدحداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شدحداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد

يد                                            ----۴۰۴۰۴۰۴۰ماده  ماده  ماده  ماده   ئه نما يا ارا يل  يد                                        تامين كننده مي تواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحو ئه نما يا ارا يل  يد                                        تامين كننده مي تواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحو ئه نما يا ارا يل  يد                                        تامين كننده مي تواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحو ئه نما يا ارا يل  تامين كننده مي تواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحو

 ....مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كرده باشدمشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كرده باشدمشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كرده باشدمشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كرده باشد

در صورتي كه تامين كننده، كاال يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد،                    در صورتي كه تامين كننده، كاال يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد،                    در صورتي كه تامين كننده، كاال يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد،                    در صورتي كه تامين كننده، كاال يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد،                        ----۴۱۴۱۴۱۴۱ماده ماده ماده ماده 

كاال يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به          كاال يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به          كاال يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به          كاال يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به          . . . . كاال و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است                    كاال و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است                    كاال و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است                    كاال و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است                    

 ....عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كندعنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كندعنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كندعنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند

 ::::حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شدحمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شدحمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شدحمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد    ----۴۲۴۲۴۲۴۲ماده ماده ماده ماده 

 ....اين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمد) ) ) ) ۷۹۷۹۷۹۷۹((((خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده     ––––الف الف الف الف 

 ....معامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجارهمعامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجارهمعامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجارهمعامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره    ----بببب

 ....خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كاال و خدماتخريد از ماشين هاي فروش مستقيم كاال و خدماتخريد از ماشين هاي فروش مستقيم كاال و خدماتخريد از ماشين هاي فروش مستقيم كاال و خدمات    ----جججج

 ....معامالت راجع به حراجي هامعامالت راجع به حراجي هامعامالت راجع به حراجي هامعامالت راجع به حراجي ها    ----دددد

 ....تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كندتامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كندتامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كندتامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند    ----۴۳۴۳۴۳۴۳ماده ماده ماده ماده 

 ....در موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرددر موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرددر موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرددر موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد    ----۴۴۴۴۴۴۴۴ماده ماده ماده ماده 

اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي                               اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي                               اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي                               اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي                                   ----۴۵۴۵۴۵۴۵ماده  ماده  ماده  ماده  

 ....كنند متوقف شودكنند متوقف شودكنند متوقف شودكنند متوقف شود

صرف                                    ----۴۶۴۶۴۶۴۶ماده  ماده  ماده  ماده   ضرر م صرف                                استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به  ضرر م صرف                                استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به  ضرر م صرف                                استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به  ضرر م استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به 

 ....كننده، موثر نيستكننده، موثر نيستكننده، موثر نيستكننده، موثر نيست

مي                                           ----۴۷۴۷۴۷۴۷ماده  ماده  ماده  ماده   جام  باط از راه دور ان مي                                       در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارت جام  باط از راه دور ان مي                                       در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارت جام  باط از راه دور ان مي                                       در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارت جام  باط از راه دور ان در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارت

 ....شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بودشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بودشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بودشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود

ند                                    ----۴۸۴۸۴۸۴۸ماده  ماده  ماده  ماده   مه دعـوي نماي شاكي اقا نوان  به ع ند                                سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند  مه دعـوي نماي شاكي اقا نوان  به ع ند                                سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند  مه دعـوي نماي شاكي اقا نوان  به ع ند                                سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند  مه دعـوي نماي شاكي اقا نوان  به ع . . . . سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند 

 ....ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشدترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشدترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشدترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد

كه                                    ----۴۹۴۹۴۹۴۹ماده  ماده  ماده  ماده   كه                                حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قـوانين و مقرراتـي اسـت  كه                                حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قـوانين و مقرراتـي اسـت  كه                                حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قـوانين و مقرراتـي اسـت  حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قـوانين و مقرراتـي اسـت 

 ....توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شدتوسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شدتوسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شدتوسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد

     

 ))))Marketing((((    ––––در قواعد تبليغ در قواعد تبليغ در قواعد تبليغ در قواعد تبليغ     ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

يا                         ----۵۰۵۰۵۰۵۰ماده ماده ماده ماده  شدن و  شتبه  يا                     تامين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب م شدن و  شتبه  يا                     تامين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب م شدن و  شتبه  يا                     تامين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب م شدن و  شتبه  تامين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب م
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 ....فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شودفريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شودفريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شودفريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود

 ....تامين كنندگاني كه براي فروش كاال و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازندتامين كنندگاني كه براي فروش كاال و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازندتامين كنندگاني كه براي فروش كاال و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازندتامين كنندگاني كه براي فروش كاال و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازند    ----۵۱۵۱۵۱۵۱ماده ماده ماده ماده 

كاال                       ----۵۲۵۲۵۲۵۲ماده ماده ماده ماده  به  كاال                   تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات مربوط  به  كاال                   تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات مربوط  به  كاال                   تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات مربوط  به  تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات مربوط 

 ....و خدمات را درك كندو خدمات را درك كندو خدمات را درك كندو خدمات را درك كند

 ....در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشددر تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشددر تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشددر تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد    ----۵۳۵۳۵۳۵۳ماده ماده ماده ماده 

بوط بـه                                          ----۵۴۵۴۵۴۵۴ماده  ماده  ماده  ماده   قايق مر بوط بـه                                      تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن ح قايق مر بوط بـه                                      تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن ح قايق مر بوط بـه                                      تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن ح قايق مر تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن ح

 ....هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنندهويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنندهويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنندهويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند

فت تبليغـات بـه                                            ----۵۵۵۵۵۵۵۵ماده  ماده  ماده  ماده   به دريا جع  فت تبليغـات بـه                                        تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان را به دريا جع  فت تبليغـات بـه                                        تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان را به دريا جع  فت تبليغـات بـه                                        تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان را به دريا جع  تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان را

 ....نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرندنشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرندنشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرندنشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند

 ....تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايندتامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايندتامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايندتامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند    ----۵۶۵۶۵۶۵۶ماده ماده ماده ماده 

 ....اين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمد) ) ) ) ۷۹۷۹۷۹۷۹((((ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده 

ين  ) ) ) ) ۷۹۷۹۷۹۷۹((((تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درمـاده            تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درمـاده            تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درمـاده            تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درمـاده                ----۵۷۵۷۵۷۵۷ماده ماده ماده ماده  ين  ا ين  ا ين  ا ا

 ....قانون خواهد آمدقانون خواهد آمدقانون خواهد آمدقانون خواهد آمد

 ))))Data Protection    ----حمايت از دادهحمايت از دادهحمايت از دادهحمايت از داده((((حمايت از داده پيام هاي شخصي حمايت از داده پيام هاي شخصي حمايت از داده پيام هاي شخصي حمايت از داده پيام هاي شخصي     ––––فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

يدتي،                                                 ----۵۸۵۸۵۸۵۸ماده  ماده  ماده  ماده   نژادي، ديـدگاههاي عق يا  مي  هاي قو يدتي،                                             ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه  نژادي، ديـدگاههاي عق يا  مي  هاي قو يدتي،                                             ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه  نژادي، ديـدگاههاي عق يا  مي  هاي قو يدتي،                                             ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه  نژادي، ديـدگاههاي عق يا  مي  هاي قو ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه 

ضايت صـريح                                 بدون ر شخاص  ضايت صـريح                                مذهبي، خصوصيات اخالقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي ا بدون ر شخاص  ضايت صـريح                                مذهبي، خصوصيات اخالقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي ا بدون ر شخاص  ضايت صـريح                                مذهبي، خصوصيات اخالقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي ا بدون ر شخاص  مذهبي، خصوصيات اخالقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي ا

 ....آنها به هر عنوان غير قانوني استآنها به هر عنوان غير قانوني استآنها به هر عنوان غير قانوني استآنها به هر عنوان غير قانوني است

لس                               ----۵۹۵۹۵۹۵۹ماده  ماده  ماده  ماده   لس                           در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مج لس                           در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مج لس                           در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مج در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مج

شرايط                               شرايط                              شوراي اسالمي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادالت الكترونيكي بايد با لحـاظ  شرايط                              شوراي اسالمي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادالت الكترونيكي بايد با لحـاظ  شرايط                              شوراي اسالمي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادالت الكترونيكي بايد با لحـاظ  شوراي اسالمي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادالت الكترونيكي بايد با لحـاظ 

 ::::زير صورت پذيردزير صورت پذيردزير صورت پذيردزير صورت پذيرد

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

ضوع داده پيـام                       ––––ب ب ب ب  ضوع داده پيـام                   داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص مو ضوع داده پيـام                   داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص مو ضوع داده پيـام                   داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص مو داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص مو

 ....شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيردشرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيردشرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيردشرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد

 ....داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشدداده پيام بايد صحيح و روز آمد باشدداده پيام بايد صحيح و روز آمد باشدداده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد    ----جججج

شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته                            شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته                            شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته                            شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته                                ----دددد

 ....و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كندو بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كندو بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كندو بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كند

نه اي                                     ----هههه نده رايا نه اي                                 شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرو نده رايا نه اي                                 شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرو نده رايا نه اي                                 شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرو نده رايا شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرو

 ....داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايدداده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايدداده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايدداده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد

كه در                              ----۶۰۶۰۶۰۶۰ماده  ماده  ماده  ماده   كه در                          ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است  كه در                          ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است  كه در                          ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است  ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است 

 ....اين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمداين قانون خواهد آمد) ) ) ) ۷۹۷۹۷۹۷۹((((ماده ماده ماده ماده 

ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشـخاص ثالـث، اعـتراض،                               ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشـخاص ثالـث، اعـتراض،                               ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشـخاص ثالـث، اعـتراض،                               ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشـخاص ثالـث، اعـتراض،                                   ----۶۱۶۱۶۱۶۱ماده  ماده  ماده  ماده  

صي بـه موجـب مـواد منـدرج در بـاب                        صي بـه موجـب مـواد منـدرج در بـاب                       فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخ صي بـه موجـب مـواد منـدرج در بـاب                       فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخ صي بـه موجـب مـواد منـدرج در بـاب                       فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخ فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخ

 ....چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بودچهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بودچهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بودچهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود

     حفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكيحفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكيحفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكيحفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكي    ––––مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم 

 در بستر مبادالت الكترونيكي در بستر مبادالت الكترونيكي در بستر مبادالت الكترونيكي در بستر مبادالت الكترونيكي ) ) ) ) Author,s Right/Copyright((((حمايت از حقوق مولف حمايت از حقوق مولف حمايت از حقوق مولف حمايت از حقوق مولف     ––––فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

صوب                     ) ) ) ) عرضه و نشر   عرضه و نشر   عرضه و نشر   عرضه و نشر   ((((حق تكثير، اجراء و توزيع         حق تكثير، اجراء و توزيع         حق تكثير، اجراء و توزيع         حق تكثير، اجراء و توزيع             ----۶۲۶۲۶۲۶۲ماده  ماده  ماده  ماده   صوب                     آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان م صوب                     آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان م صوب                     آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان م آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان م

يد                   ۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲////۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب                       ۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸////۹۹۹۹////۳۳۳۳ يت از حقـوق پد يد               و قـانون حما يت از حقـوق پد يد               و قـانون حما يت از حقـوق پد يد               و قـانون حما يت از حقـوق پد و قـانون حما
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ثار و       . . . . ، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است              ، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است              ، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است              ، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است              ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹////۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب             آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب             آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب             آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب              ثار و       كليه آ ثار و       كليه آ ثار و       كليه آ كليه آ

تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي                                  تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي                                  تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي                                  تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي                                  

حق                                 ختراع،  حق ا شامل  بادالت الكترونيكـي  حق                                و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر م ختراع،  حق ا شامل  بادالت الكترونيكـي  حق                                و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر م ختراع،  حق ا شامل  بادالت الكترونيكـي  حق                                و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر م ختراع،  حق ا شامل  بادالت الكترونيكـي  و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر م

عات                                          چه قط يت از نقشـه مـدارهاي يكپار هاي داده، حما عات                                         طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاه چه قط يت از نقشـه مـدارهاي يكپار هاي داده، حما عات                                         طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاه چه قط يت از نقشـه مـدارهاي يكپار هاي داده، حما عات                                         طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاه چه قط يت از نقشـه مـدارهاي يكپار هاي داده، حما طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاه

و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ) ) ) ) Integrated Circuits & Chips((((الكترونيكي الكترونيكي الكترونيكي الكترونيكي 

۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴و آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب                    و آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب                    و آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب                    و آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب                        ۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰////۴۴۴۴////۱۱۱۱ثبت عالئم و اختراعات مصوب        ثبت عالئم و اختراعات مصوب        ثبت عالئم و اختراعات مصوب        ثبت عالئم و اختراعات مصوب        

 ....خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسالمي باشدخواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسالمي باشدخواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسالمي باشدخواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسالمي باشد    ۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷////

بي  ) ) ) ) Related Rights((((حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري     ----۱۱۱۱تبصره تبصره تبصره تبصره  بي  كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت اد بي  كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت اد بي  كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت اد كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت اد

بر               ) ) ) ) Neighboring RIGHTS((((و هنري و هنري و هنري و هنري  گري عـالوه  صر دي براي عنا نوي  بر               شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و مع گري عـالوه  صر دي براي عنا نوي  بر               شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و مع گري عـالوه  صر دي براي عنا نوي  بر               شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و مع گري عـالوه  صر دي براي عنا نوي  شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و مع

ضبط و                                    ضبط و                                   مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسـات  ضبط و                                   مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسـات  ضبط و                                   مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسـات  مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسـات 

 ....مورد اشاره در اين ماده مي باشندمورد اشاره در اين ماده مي باشندمورد اشاره در اين ماده مي باشندمورد اشاره در اين ماده مي باشند۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲////۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶و و و و     ۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸////۹۹۹۹////۳۳۳۳پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 

ئي  ) ) ) ) Integrated Circuit((((مدار يكپارچه مدار يكپارچه مدار يكپارچه مدار يكپارچه     ----۲۲۲۲تبصره تبصره تبصره تبصره  ئي  يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارا ئي  يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارا ئي  يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارا يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارا

طق          . . . . آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست                آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست                آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست                آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست                 مائي و من طق          طراحي هاي نقشـه، جان مائي و من طق          طراحي هاي نقشـه، جان مائي و من طق          طراحي هاي نقشـه، جان مائي و من طراحي هاي نقشـه، جان

جارتي و                         ۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰////۴۴۴۴////۱۱۱۱اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب                   اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب                   اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب                   اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب                    ئم ت جارتي و                     و آئين نامه اجراي قـانون ثبـت عال ئم ت جارتي و                     و آئين نامه اجراي قـانون ثبـت عال ئم ت جارتي و                     و آئين نامه اجراي قـانون ثبـت عال ئم ت و آئين نامه اجراي قـانون ثبـت عال

 ....مورد حمايت مي باشدمورد حمايت مي باشدمورد حمايت مي باشدمورد حمايت مي باشد    ۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷////۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴اختراعات مصوب اختراعات مصوب اختراعات مصوب اختراعات مصوب 

ها است از شمول    ها است از شمول    ها است از شمول    ها است از شمول            اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه                              اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه                              اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه                              اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه                                  ----۶۳۶۳۶۳۶۳ماه  ماه  ماه  ماه  

 ....مقرره فوق خارج استمقرره فوق خارج استمقرره فوق خارج استمقرره فوق خارج است

 ))))Trade Secrets((((حمايت از اسرار تجاري حمايت از اسرار تجاري حمايت از اسرار تجاري حمايت از اسرار تجاري     ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري                            به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري                            به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري                            به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري                                ----۶۴۶۴۶۴۶۴ماده  ماده  ماده  ماده  

جرم محسـوب و                                        لث در محيـط الكترونيكـي  شخاص ثا جرم محسـوب و                                       و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن بـراي ا لث در محيـط الكترونيكـي  شخاص ثا جرم محسـوب و                                       و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن بـراي ا لث در محيـط الكترونيكـي  شخاص ثا جرم محسـوب و                                       و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن بـراي ا لث در محيـط الكترونيكـي  شخاص ثا و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن بـراي ا

 ....مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيدمرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيدمرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيدمرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد

اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطالعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار                       اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطالعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار                       اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطالعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار                       اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطالعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار                           ----۶۵۶۵۶۵۶۵ماده  ماده  ماده  ماده  

ها،                   و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنـون، نقشـه                                 و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنـون، نقشـه                                 و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنـون، نقشـه                                 و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنـون، نقشـه                                  ها،           ها و فراگرد ها،           ها و فراگرد ها،           ها و فراگرد ها و فراگرد

بوده و                                 صادي  بوده و                                اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مسـتقل داراي ارزش اقت صادي  بوده و                                اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مسـتقل داراي ارزش اقت صادي  بوده و                                اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مسـتقل داراي ارزش اقت صادي  اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مسـتقل داراي ارزش اقت

 ....در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهاي معقوالنه اي براي حفظ و حراست از آنها شده استدر دسترس عموم قرار ندارد و تالشهاي معقوالنه اي براي حفظ و حراست از آنها شده استدر دسترس عموم قرار ندارد و تالشهاي معقوالنه اي براي حفظ و حراست از آنها شده استدر دسترس عموم قرار ندارد و تالشهاي معقوالنه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است

 ))))Trade Names((((حمايت از عالئم تجاري حمايت از عالئم تجاري حمايت از عالئم تجاري حمايت از عالئم تجاري     ––––فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

كي                                  ----۶۶۶۶۶۶۶۶ماده  ماده  ماده  ماده   ستر مبـادالت الكتروني هاي مشـروع در ب بت  شويق رقا كي                              به منظور حمايت از حقوق مصرف كننـدگان و ت ستر مبـادالت الكتروني هاي مشـروع در ب بت  شويق رقا كي                              به منظور حمايت از حقوق مصرف كننـدگان و ت ستر مبـادالت الكتروني هاي مشـروع در ب بت  شويق رقا كي                              به منظور حمايت از حقوق مصرف كننـدگان و ت ستر مبـادالت الكتروني هاي مشـروع در ب بت  شويق رقا به منظور حمايت از حقوق مصرف كننـدگان و ت

كه  ) ) ) ) Online((((و يا هر نوع نمايش بر خط و يا هر نوع نمايش بر خط و يا هر نوع نمايش بر خط و يا هر نوع نمايش بر خط ) ) ) ) Domain Name((((استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه  كه  عالئم تجاري  كه  عالئم تجاري  كه  عالئم تجاري  عالئم تجاري 

قانون                                      ين  به مجـازات مقـرر در ا لف  قانون                                     موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود ممنـوع و متخ ين  به مجـازات مقـرر در ا لف  قانون                                     موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود ممنـوع و متخ ين  به مجـازات مقـرر در ا لف  قانون                                     موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود ممنـوع و متخ ين  به مجـازات مقـرر در ا لف  موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود ممنـوع و متخ

 ....خواهد رسيدخواهد رسيدخواهد رسيدخواهد رسيد

     

 جرايم و مجازات هاجرايم و مجازات هاجرايم و مجازات هاجرايم و مجازات ها    ––––باب چهارم باب چهارم باب چهارم باب چهارم 

 كالهبرداري كامپيوتريكالهبرداري كامپيوتريكالهبرداري كامپيوتريكالهبرداري كامپيوتري    ----مبحث اولمبحث اولمبحث اولمبحث اول

ها و                    ----۶۷۶۷۶۷۶۷ماده ماده ماده ماده  مه  يام هـا، برنا جاز از داده پ غير م ها و                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوء استفاده و يا اسـتفاده  مه  يام هـا، برنا جاز از داده پ غير م ها و                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوء استفاده و يا اسـتفاده  مه  يام هـا، برنا جاز از داده پ غير م ها و                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوء استفاده و يا اسـتفاده  مه  يام هـا، برنا جاز از داده پ غير م هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوء استفاده و يا اسـتفاده 

كرد                                    له در عمل كرد                                   سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخ له در عمل كرد                                   سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخ له در عمل كرد                                   سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخ له در عمل سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخ

برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و                               برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و                               برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و                               برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و                               

سوب و                                جرم مح ببرد م گران را  سوب و                               از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال دي جرم مح ببرد م گران را  سوب و                               از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال دي جرم مح ببرد م گران را  سوب و                               از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال دي جرم مح ببرد م گران را  از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال دي
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 . . . . عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شودعالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شودعالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شودعالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود

 ....شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشدشروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشدشروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشدشروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد    ––––تبصره تبصره تبصره تبصره 

 جعل كامپيوتري جعل كامپيوتري جعل كامپيوتري جعل كامپيوتري     ––––مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم 

قف داده پيـام و مداخلـه در پـردازش                                       ----۶۸۶۸۶۸۶۸ماده  ماده  ماده  ماده   قف داده پيـام و مداخلـه در پـردازش                                   هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و تو قف داده پيـام و مداخلـه در پـردازش                                   هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و تو قف داده پيـام و مداخلـه در پـردازش                                   هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و تو هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و تو

ضاء                                      يد ام گاري تول مز ن ضاء                                     داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي ر يد ام گاري تول مز ن ضاء                                     داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي ر يد ام گاري تول مز ن ضاء                                     داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي ر يد ام گاري تول مز ن يد           ––––داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي ر ثل كل يد       م ثل كل يد       م ثل كل يد       م ثل كل م

عدم                            يا  كي و  ست دفـاتر اسـناد الكتروني عدم                           اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهر يا  كي و  ست دفـاتر اسـناد الكتروني عدم                           اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهر يا  كي و  ست دفـاتر اسـناد الكتروني عدم                           اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهر يا  كي و  ست دفـاتر اسـناد الكتروني اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهر

هاي داراي            هاي داراي           انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام  هاي داراي           انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام  هاي داراي           انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام  انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام 

ستفاده                                 هاي معتـبر ا نوان داده پيـام  ستفاده                                ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره بـه ع هاي معتـبر ا نوان داده پيـام  ستفاده                                ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره بـه ع هاي معتـبر ا نوان داده پيـام  ستفاده                                ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره بـه ع هاي معتـبر ا نوان داده پيـام  ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره بـه ع

يون                               جاه ميل يون                              نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به مـيزان پن جاه ميل يون                              نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به مـيزان پن جاه ميل يون                              نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به مـيزان پن جاه ميل ////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به مـيزان پن

 . . . . ريال محكوم مي شودريال محكوم مي شودريال محكوم مي شودريال محكوم مي شود) ) ) ) ۵۰۵۰۵۰۵۰

 ....مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشدمجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشدمجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشدمجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد    ––––تبصره تبصره تبصره تبصره 

     نقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكنقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكنقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكنقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيك    ––––مبحث سوم مبحث سوم مبحث سوم مبحث سوم 

 نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغنقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغنقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغنقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ    ––––فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

يون            ) ) ) ) ۳۷۳۷۳۷۳۷((((، ، ، ، ))))۳۶۳۶۳۶۳۶((((، ، ، ، ))))۳۵۳۵۳۵۳۵((((، ، ، ، ))))۳۴۳۴۳۴۳۴((((، ، ، ، ))))۳۳۳۳۳۳۳۳((((تامين كننده متخلف از مواد      تامين كننده متخلف از مواد      تامين كننده متخلف از مواد      تامين كننده متخلف از مواد          ----۶۹۶۹۶۹۶۹ماده  ماده  ماده  ماده   يون            اين قانون به مجازات از ده ميل يون            اين قانون به مجازات از ده ميل يون            اين قانون به مجازات از ده ميل ) ) ) ) ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((اين قانون به مجازات از ده ميل

 ....ريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شد) ) ) ) ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((ريال تا پنجاه ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال تا پنجاه ميليون 

 ....به حداكثر مجازات محكوم خواهد شدبه حداكثر مجازات محكوم خواهد شدبه حداكثر مجازات محكوم خواهد شدبه حداكثر مجازات محكوم خواهد شد) ) ) ) ۳۷۳۷۳۷۳۷((((تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده     ––––تبصره تبصره تبصره تبصره 

يون        ) ) ) ) ۵۵۵۵۵۵۵۵((((، ، ، ، ))))۵۴۵۴۵۴۵۴((((، ، ، ، ))))۵۳۵۳۵۳۵۳((((، ، ، ، ))))۵۲۵۲۵۲۵۲((((، ، ، ، ))))۵۱۵۱۵۱۵۱((((، ، ، ، ))))۵۰۵۰۵۰۵۰((((، ، ، ، ))))۳۹۳۹۳۹۳۹((((تامين كننده متخلف از مواد     تامين كننده متخلف از مواد     تامين كننده متخلف از مواد     تامين كننده متخلف از مواد         ----۷۰۷۰۷۰۷۰ماده ماده ماده ماده  يون        اين قانون به مجازات از بيست ميل يون        اين قانون به مجازات از بيست ميل يون        اين قانون به مجازات از بيست ميل ((((اين قانون به مجازات از بيست ميل

 ....ريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شد) ) ) ) ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((ريال تا يكصد ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال تا يكصد ميليون         ))))۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 ....اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد) ) ) ) ۵۱۵۱۵۱۵۱((((تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده     ----۱۱۱۱تبصره تبصره تبصره تبصره 

 ....اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شداين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد) ) ) ) ۵۵۵۵۵۵۵۵((((تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده تامين كننده متخلف از ماده     ----۲۲۲۲تبصره تبصره تبصره تبصره 

 حمايت از داده حمايت از داده حمايت از داده حمايت از داده ////نقض حمايت از داده پيام هاي شخصينقض حمايت از داده پيام هاي شخصينقض حمايت از داده پيام هاي شخصينقض حمايت از داده پيام هاي شخصي    ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

يد مجـرم                ) ) ) ) ۵۹۵۹۵۹۵۹((((و  و  و  و  ) ) ) ) ۵۸۵۸۵۸۵۸((((هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مـواد                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مـواد                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مـواد                هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مـواد                    ----۷۱۷۱۷۱۷۱ماده  ماده  ماده  ماده   قض نما ين قـانون را ن يد مجـرم                ا قض نما ين قـانون را ن يد مجـرم                ا قض نما ين قـانون را ن يد مجـرم                ا قض نما ين قـانون را ن ا

 ....محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شودمحسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شودمحسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شودمحسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود

هاي                                         ----۷۲۷۲۷۲۷۲ماده  ماده  ماده  ماده   هاي                                     هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهاد هاي                                     هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهاد هاي                                     هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهاد هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهاد

 ....اين قانون محكوم خواهد شداين قانون محكوم خواهد شداين قانون محكوم خواهد شداين قانون محكوم خواهد شد) ) ) ) ۷۱۷۱۷۱۷۱((((مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده 

اگر به واسطه بي مباالتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيـام هـاي              اگر به واسطه بي مباالتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيـام هـاي              اگر به واسطه بي مباالتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيـام هـاي              اگر به واسطه بي مباالتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيـام هـاي                  ----۷۳۷۳۷۳۷۳ماده ماده ماده ماده 

ريال ريال ريال ريال ) ) ) ) ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون                شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون                شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون                شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون                

 ....محكوم مي شودمحكوم مي شودمحكوم مي شودمحكوم مي شود

     نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكينقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكينقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكينقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادالت الكترونيكي    ––––مبحث چهارم مبحث چهارم مبحث چهارم مبحث چهارم 

     نقض حق مولفنقض حق مولفنقض حق مولفنقض حق مولف    ––––فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

مواردي كه در قانون حمايت حقوق مواردي كه در قانون حمايت حقوق مواردي كه در قانون حمايت حقوق مواردي كه در قانون حمايت حقوق ) ) ) ) عرضه و نشرعرضه و نشرعرضه و نشرعرضه و نشر((((هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع     ----۷۴۷۴۷۴۷۴ماده ماده ماده ماده 

صوتي مصـوب                   . . . . ۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸////۹۹۹۹////۳۳۳۳مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب      مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب      مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب      مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب       ثار  صوتي مصـوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آ ثار  صوتي مصـوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آ ثار  صوتي مصـوب                   و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آ ثار  ////۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آ

صوب                               ۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲ نه اي م هاي رايا صوب                           و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار نه اي م هاي رايا صوب                           و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار نه اي م هاي رايا صوب                           و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار نه اي م هاي رايا مور            ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹////۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار بر آنكـه ا مور            ، منـوط  بر آنكـه ا مور            ، منـوط  بر آنكـه ا مور            ، منـوط  بر آنكـه ا ، منـوط 

يد                    يد                   مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسالمي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نما يد                   مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسالمي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نما يد                   مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسالمي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نما مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسالمي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نما

 ....ريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شد) ) ) ) ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون 

 ))))ادامه در مجموعه هفتگي آيندهادامه در مجموعه هفتگي آيندهادامه در مجموعه هفتگي آيندهادامه در مجموعه هفتگي آينده((((
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     نقض اسرار تجارينقض اسرار تجارينقض اسرار تجارينقض اسرار تجاري    ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

يا ورود                      ) ) ) ) ۶۴۶۴۶۴۶۴((((متخلفين از ماده    متخلفين از ماده    متخلفين از ماده    متخلفين از ماده        ----۷۵۷۵۷۵۷۵ماده  ماده  ماده  ماده   عت و  يا ورود                      اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي به منظور رقابت، منف عت و  يا ورود                      اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي به منظور رقابت، منف عت و  يا ورود                      اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي به منظور رقابت، منف عت و  اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي به منظور رقابت، منف

خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسـرار                  خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسـرار                  خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسـرار                  خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسـرار                  

شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس                         شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس                         شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس                         شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس                         

 ....ريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شدريال محكوم خواهد شد) ) ) ) ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون 

     

     نقض عاليم تجارينقض عاليم تجارينقض عاليم تجارينقض عاليم تجاري    ––––فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

يال    ) ) ) ) ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون                   اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون                   اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون                   اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون                   ) ) ) ) ۶۶۶۶۶۶۶۶((((متخلفان از ماده    متخلفان از ماده    متخلفان از ماده    متخلفان از ماده        ----۷۶۷۶۷۶۷۶ماده  ماده  ماده  ماده   يال    ر يال    ر يال    ر ر

 ....ريال محكوم خواهند شدريال محكوم خواهند شدريال محكوم خواهند شدريال محكوم خواهند شد) ) ) ) ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰((((تا يكصد ميليون تا يكصد ميليون تا يكصد ميليون تا يكصد ميليون 

     سايرسايرسايرساير    ––––فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم 

ضايي                                             ----۷۷۷۷۷۷۷۷ماده  ماده  ماده  ماده   لي ق يي و روش هـاي همكـاري بيـن المل ضايي                                         ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صالحيت جزا لي ق يي و روش هـاي همكـاري بيـن المل ضايي                                         ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صالحيت جزا لي ق يي و روش هـاي همكـاري بيـن المل ضايي                                         ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صالحيت جزا لي ق يي و روش هـاي همكـاري بيـن المل ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صالحيت جزا

 ....جزايي مرتبط با بستر مبادالت الكترونيكي به موجب قانون خواهد بودجزايي مرتبط با بستر مبادالت الكترونيكي به موجب قانون خواهد بودجزايي مرتبط با بستر مبادالت الكترونيكي به موجب قانون خواهد بودجزايي مرتبط با بستر مبادالت الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود

 جبران خسارت جبران خسارت جبران خسارت جبران خسارت     ––––باب پنجم باب پنجم باب پنجم باب پنجم 

جه                              ----۷۸۷۸۷۸۷۸ماده  ماده  ماده  ماده   جه                          هر گاه در بستر مبادالت الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتي جه                          هر گاه در بستر مبادالت الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتي جه                          هر گاه در بستر مبادالت الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتي هر گاه در بستر مبادالت الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتي

شند           . . . . قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود             قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود             قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود             قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود              شند           موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي با شند           موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي با شند           موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي با موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي با

ين اشـخاص                                           سارات بـر عهـده ا جبران خ صورت  ين اشـخاص                                          مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين  سارات بـر عهـده ا جبران خ صورت  ين اشـخاص                                          مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين  سارات بـر عهـده ا جبران خ صورت  ين اشـخاص                                          مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين  سارات بـر عهـده ا جبران خ صورت  مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين 

 ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

     متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    ––––باب ششم باب ششم باب ششم باب ششم 

مي                               ----۷۹۷۹۷۹۷۹ماده ماده ماده ماده  ثر  قانون مو ين  مي                           وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجـراي ا ثر  قانون مو ين  مي                           وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجـراي ا ثر  قانون مو ين  مي                           وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجـراي ا ثر  قانون مو ين  وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجـراي ا

ين                                    طه و آئ ين                                   باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات، خواستار تدوين مقررات مربو طه و آئ ين                                   باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات، خواستار تدوين مقررات مربو طه و آئ ين                                   باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات، خواستار تدوين مقررات مربو طه و آئ باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات، خواستار تدوين مقررات مربو

له                      . . . . نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود             نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود             نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود             نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود              له                      اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرح له                      اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرح له                      اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرح اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرح

 ....ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شدساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شدساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شدساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد. . . . اجرا در خواهند آمداجرا در خواهند آمداجرا در خواهند آمداجرا در خواهند آمد

يي،                           ) ) ) ) ۴۲۴۲۴۲۴۲((((و  و  و  و  ) ) ) ) ۳۸۳۸۳۸۳۸((((آيين نامه مربوط به مواد       آيين نامه مربوط به مواد       آيين نامه مربوط به مواد       آيين نامه مربوط به مواد           ––––الف  الف  الف  الف   مور اقتصـادي و دارا يي،                           اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگـاني، ا مور اقتصـادي و دارا يي،                           اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگـاني، ا مور اقتصـادي و دارا يي،                           اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگـاني، ا مور اقتصـادي و دارا اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگـاني، ا

هد                                   هد                                  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيـران خوا هد                                  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيـران خوا هد                                  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيـران خوا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيـران خوا

 ....رسيدرسيدرسيدرسيد

شاد اسـالمي و                  ) ) ) ) ۵۷۵۷۵۷۵۷((((و و و و ) ) ) ) ۵۶۵۶۵۶۵۶((((آيين نامه مربوط به مواد   آيين نامه مربوط به مواد   آيين نامه مربوط به مواد   آيين نامه مربوط به مواد       ––––ب ب ب ب  شاد اسـالمي و                  اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ار شاد اسـالمي و                  اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ار شاد اسـالمي و                  اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ار اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ار

 ....سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

سازمان                                     ) ) ) ) ۶۰۶۰۶۰۶۰((((آيين نامه مربوط به ماده      آيين نامه مربوط به ماده      آيين نامه مربوط به ماده      آيين نامه مربوط به ماده          ––––ج  ج  ج  ج   موزش پزشـكي و  مان و آ شت، در شنهاد وزارت بهدا به پي ين قـانون  سازمان                                     ا موزش پزشـكي و  مان و آ شت، در شنهاد وزارت بهدا به پي ين قـانون  سازمان                                     ا موزش پزشـكي و  مان و آ شت، در شنهاد وزارت بهدا به پي ين قـانون  سازمان                                     ا موزش پزشـكي و  مان و آ شت، در شنهاد وزارت بهدا به پي ين قـانون  ا

 ....مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط              وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط              وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط              وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط                  ----۸۰۸۰۸۰۸۰ماده ماده ماده ماده 

اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سـازمان                  اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سـازمان                  اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سـازمان                  اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سـازمان                  . . . . مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد         مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد         مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد         مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد         

 ....مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدمديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام                               اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام                               اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام                               اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام                                   ----۸۱۸۱۸۱۸۱ماده  ماده  ماده  ماده  

شتوانه     شتوانه    هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پ شتوانه    هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پ شتوانه    هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پ صورت          ) ) ) ) Back up((((هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پ كه در  ند  يه نماي صورت          ته كه در  ند  يه نماي صورت          ته كه در  ند  يه نماي صورت          ته كه در  ند  يه نماي ته

 ....بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماندبروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماندبروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماندبروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند

هزار و                    فدهم دي مـاه يك هزار و                   قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ه فدهم دي مـاه يك هزار و                   قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ه فدهم دي مـاه يك هزار و                   قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ه فدهم دي مـاه يك قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ه

 ....به تاييد شوراي نگهبان رسيده استبه تاييد شوراي نگهبان رسيده استبه تاييد شوراي نگهبان رسيده استبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است    ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲////۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۴۲۴۲۴۲۴سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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     رئيس مجلس شوراي اسالمي رئيس مجلس شوراي اسالمي رئيس مجلس شوراي اسالمي رئيس مجلس شوراي اسالمي     ––––مهدي كروبي مهدي كروبي مهدي كروبي مهدي كروبي 

     
  
     

     

Page 11 of 11	
����ن ���رت ا�
��و��

03/11/2008http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm


