
  
  يقانون تجارت الكترونيك

  
  ي مقررات عموم– اول باب

  
   در كليات- اولمبحث

  
   قلمرو و شمول قانون- اولفصل
 يها  مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطي است كه برايقواعد اين قانون مجموعه اصول و -1 ماده

  .رود ي ارتباطي جديد به كار ميها  و با استفاده از سيستميالكترونيك
   تعريف– دوم فصل
  -2 ماده
 از واقعه، اطالعات يا مفهوم است كه با وسائل يهر نماد): Data Message(» پيام داده «- الف

  .شود ي جديد اطالعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش ميها يناور و يا في نور،يالكترونيك
به وسيله او يا از طرف او » پيام داده«است كه » پيام داده «يمنشأ اصل): Originator(» ساز اصل «-ب

 كند يبه عنوان واسطه عمل م» پيام داده« كه در خصوص ي اما شامل شخصشود يتوليد يا ارسال م
  .نخواهد شد

را دريافت كند، اما » پيام داده «يساز قصد دارد و  است كه اصليشخص): Addressee(» مخاطب «-ج
  . نخواهد شدكند يبه عنوان واسطه عمل م» پيام داده« كه در ارتباط با يشامل شخص

» پيام داده« خارج از ي به منابعييعن): By Reference Incorporation( » پيام ارجاع در داده «-د
  .شود يمحسوب م» پيام داده« از ياين قانون جزئ) 18( شود كه در صورت مطابقت با ماده عطف

اعمال . »پيام داده«عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير  ): Integrity(» پيام تماميت داده «-ه
 شود ي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور معمول انجام ميناش

  .كند يوارد نم» پيام داده« به تماميت يا خدشه
 متصل يها  از دستگاهيا  هر نوع دستگاه يا مجموعهSystem :(Computer (»يا سيستم رايانه «-و

  .كند يعمل م» پيام داده« پردازش خود كار يها  برنامهي است كه از طريق اجرايافزار  نرم-يافزار سخت
، ارسال، دريافت، )يساز اصل( توليد ي برايسيستم): System Information (»يسيستم اطالعات «-ز

  .است» پيام داده«ذخيره يا پردازش 
  : است كهيسيستم اطالعات): System Secure Information(»  مطمئنيسيستم اطالعات «-ح
  . معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشديبه نحو  -1
  . صحيح را دارا باشديي و تصد از قابليت دسترسيسطح معقول  -2
  . شده باشدي و سازماندهي پيكربنددهد ي كه انجام مي معقول متناسب با اهميت كاريبه نحو  -3
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  .موافق با رويه ايمن باشد  -4
منشأ و مقصد » پيام داده« تطبيق صحت ثبت ي است برايا رويه): Secure Method(» رويه ايمن «-ط

از » پيام داده «يتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره ساز يافيآن با تعيين تاريخ و برا
 ،ي يا ارقام شناسائكلماتها يا كدها،  يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم. يك زمان خاص

  . مشابه انجام شودي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنيها  روش،يرمزنگار
عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يا به نحو ): Electronic Signature(»ي الكترونيكيامضا «-ي

 ي شناسائياست كه برا» پيام داده« امضا كننده ي شناسائياست كه برا» پيام داده«منطقي متصل شده به 
  .گيرد يمورد استفاده قرار م» پيام داده«امضا كننده 

  Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature( ( »  مطمئني الكترونيكيامضا «-ك
  .اين قانون باشد) 10( است كه مطابق با ماده ي الكترونيكي امضاهر
  .كند ي الكترونيكي توليد مي كه امضايهر شخص يا قائم مقام و): Signatory(» امضاء كننده «-ل
كنترل  تحت يا  رايانهيها  و يا سيستمي و حقوقياعم است از شخص حقيق): Person(» شخص «-م

  .آنان
با توجه به اوضاع و احوال مبادله ): Reasonableness Test(، )يسنجش عقالن(» معقول «-ن
طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادالت طرفين در موارد مشابه، در : از جمله » پيام داده«

 هاي نهن، هزينه گزيها از جانب هر يك از طرفي  و در آن گزينهي پيشنهاديها دسترس بودن گزينه
  .شود ي ميهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادالت، ارزياب  عرف و روش،يپيشنهاد

 اقدام يا  جز تجارت يا شغل حرفهيهر شخصي است كه به منظور): Consumer(» مصرف كننده «-س
  .كند يم
 يا  يا حرفهي صنف،يارعبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تج): Supplier(» تأمين كننده «-ع

  .كند يفعاليت م
عبارت از هر نوع ): Means Of Distance Communication(» وسايل ارتباط از راه دور «-ف

 است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كاال و خدمات يا وسيله
  .شود ياستفاده م

ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين تأمين ): Distance Contract(»عقد از راه دور «-ص
  . كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است

 وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده شخصا ييعن): Durable Medium(» واسط بادوام «-ق
ك، ديسك فشرده، ديسك  آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسي مربوطه را بر رويها»پيام داده«

  . مصرف كنندهيسخت و يا پست الكترونيك
 مربوطه به يك شخص حقيقي يها»پيام داده«يعني ): Private Data (»ي شخصيها پيام داده «-ز
  .مشخص و معين) Data Subject» داده«موضوع (

   تفسير قانون – سوم فصل
لمللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين ا  در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين-3 ماده

  .كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد
 در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه -4 ماده

  .و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند
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   خصوصي يار قراردادها اعتب– چهارم فصل
پيام با توافق و قرارداد خاص   هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده-5 ماده

  .طرفين معتبر است
  

  » پيام داده« در احكام - دوممبحث
  
  نوشته، امضاء اصل-

م نوشته است مگر در موارد در حك» پيام داده« هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد، -6 ماده
  :زير
  . اسناد مالكيت اموال غيرمنقول-الف
  .كنندگان نهايي  به مصرفي فروش مواد داروئ-ب
 و يا از كند ي براي استفاده كاال صادر مي اعالم، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاص-ج

  .دكن ي خاصي به صورت فعلي يا ترك فعل منع ميها  روشيبكارگير
  . مكفي استي الكترونيكي هر گاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضا-7 ماده
 و ي شود، اين امر يا نگهداري هرگاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارائه يا نگهدار-8 ماده

  :باشد يپيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير م ارائه اطالعات به صورت داده
  . فراهم باشدي اطالعات موردنظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعد-الف
كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر ) يفرمت(يپيام به همان قالب  داده-ب

  . شودياطالعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهدار
 نيز در باشند يپيام م خص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده كه مشي اطالعات-ج

  . شونديصورت وجود نگهدار
پيام   دادهي كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري شرايط ديگر-د

  .مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد
خاتمه يافته و استفاده از » پيام داده«طي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال  هرگاه شراي-9 ماده

 بايد به طور صريح ختم شود ي كه تحت اين شرايط صادر مي جايگزين آن شود سند كاغذياسناد كاغذ
 بر حقوق و تعهدات ياثر» پيام داده« به جاي يجايگزيني اسناد كاغذ. را اعالم كند» پيام داده«تبادل 

  .قبلي طرفين نخواهد داشت
  

  مطمئن» پيام داده «-مبحث سوم
  

   امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن -فصل اول
  : شرايط زير باشدي الكترونيكي مطمئن بايد داراي امضا-10ماده
  . نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد-الف
  .را معلوم نمايد» پيام داده« هويت امضاء كننده -ب
  . وي صادر شده باشدي امضاءكننده و يا تحت اراده انحصار به وسيله-ج
  .قابل تشخيص و كشف باشد» پيام داده« در آن يمتصل شود كه هر تغيير» پيام داده« به يك ي به نحو-د
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 است كه با رعايت شرايط يك سيستم ي»پيام داده« سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از -11 ماده
  . به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك استاطالعاتي مطمئن ذخيره شده و

   الكترونيكي مطمئني پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضا– دوم فصل
پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي   ممكن است به صورت دادهي اسناد و ادله اثبات دعو-12 ماده

  .را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد» امپي داده«نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي 
 يها ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش»پيام داده« به طور كلي، ارزش اثباتي -13 ماده

  .شود يتعيين م» پيام داده«ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 
 ياند از حيث محتويات و امضا  شدهيايجاد و نگهدار كه به طريق مطمئن يهائ»پيام داده« كليه -14 ماده

مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب 
 مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي ي اجراشوند، يم

  .است
 الكترونيكي مطمئن انكار و يمطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضا» پيام هداد« نسبت به -15 ماده

مزبور وارد و با ثابت نمود كه » پيام داده« جعليت به يتوان ادعا ترديد مسموع نيست و تنها مي
  .مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است» پيام داده«

 ياين قانون ثبت و نگهدار) 11(خص ثالث مطابق با شرايط ماده  كه توسط شي»پيام داده« هر -16 ماده
  . مقرون به صحت استشود،يم
  

  »پيام داده« مبادله - چهارممبحث
  

  ، عقد و اراده طرفين»پيام داده« اعتبار قانوني ارجاع در - اولفصل
  :با رعايت موارد زير معتبر است» پيام ارجاع در داده «-17 ماده
  .معين شود» پيام داده« طور صريح در  مورد ارجاع به-الف
  .  طرف مقابل كه به آن تكيه ميكند روشن و مشخص باشدي مورد ارجاع برا-ب
  .موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد» پيام داده «-ج

  »پيام داده« انتساب - دومفصل
  :ساز است منسوب به اصل» پيام داده« در موارد زير -18 ماده
ساز مجاز به اين كار  ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصلساز   اگر توسط اصل-الف

  .بوده است
  .ساز ارسال شود  خودكار از جانب اصلي شده يا تصديريز  اگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه-ب

ه  كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شدي»پيام داده «-19 ماده
  :عمل نمايد) ارسال شده(محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي 

همان است » پيام داده«ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا   قبالً به وسيله اصل-الف
  .ساز ارسال كرده است كه اصل

اصلساز، يا اش با  دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه» پيام داده «-ب
» پيام داده«ساز دسترسي يافته و   باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصلينمايندگان و
  .خود بشناسد» پيام داده«را به مثابه 
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ساز صادر نشده باشد و يا به طور   نيست كه پيام از اصلياين قانون شامل موارد)19( ماده -20 ماده
  .اشتباه صادر شده باشد

مجزا و مستقل محسوب ميگردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن » پيام داده«يك » پيام داده« هر -21 ماده
  .اوليه است» پيام داده«نسخه مجددي از » پيام داده«

   تصديق دريافت- سومفصل
ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت  اصل» پيام داده« هرگاه قبل يا به هنگام ارسال -22 ماده

تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه » پيام داده«
مطمئن » پيام داده« از دريافت ولساز را به نحو معق يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل

  .محسوب ميگردد» پيام داده«كند تصديق دريافت 
را مشروط به تصديق دريافت » پيام داده«طور صريح هر گونه اثر حقوقي ساز به   اگر اصل-23 ماده

  . مگرآن كه تصديق آن دريافت شودشود، يارسال نشده تلقي م» پيام داده«كرده باشد، » پيام داده«
  .صادق نيست» پيام داده«راجع به محتواي » پيام داده« اماره دريافت -24 ماده
مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد » پيام داده« ميشود،  هنگامي كه در تصديق قيد-25 ماده

  .توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند
  »پيام داده« زمان و مكان ارسال و دريافت - چهارمفصل
ساز يا  ز كنترل اصلزماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج ا» پيام داده« ارسال -26 ماده

  . وارد شوديقائم مقام و
  :مطابق شرايط زير خواهد بود» پيام داده« زمان دريافت -27 ماده
معين شده باشد دريافت، زماني محقق » پيام داده« اگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت -الف

  :ميشود كه
  به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ يا » پيام داده«  -1
به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار » پيام داده«چنانچه   -2

  .بازيافت شود» پيام داده«معين شده وارد شود 
 اگر مخاطب، يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق ميشود كه -ب
  .وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شود» پيام داده«

  .اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري است) 27( مفاد ماده -28 ماده
مختلف باشد مطابق » پيام داده« اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت -29 ماده

  :قاعده زير عمل ميشود
محل تجاري يا كاري مخاطب محل است و » پيام داده« محل تجاري، يا كاري اصلساز محل ارسال -الف

  .است مگر آن كه خالف آن توافق شده باشد» پيام داده«دريافت 
ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل   اگر اصل-ب

  .تجاري يا كاري خواهد بود در غير اين صورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است
  .ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد بود ر اصل اگ-ج

» پيام داده« آتار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت -30 ماده
 عمومي تابع قواعد» پيام داده«موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوي 

  .است
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   دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي – دوم باب

)Certification Service Provider(  
  

 ي ارائه خدمات صدور امضاي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه برا-31 ماده
تأييد، ابطال و به اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، . الكترونيكي در كشور تأسيس ميشوند

  .الكترونيكي ميباشد)يامضا( اصالت يها  گواهييروز نگهدار
نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي   آيين-32 ماده

تهيه كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري 
  .و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  
   در قواعد مختلف- سومباب

  
   در بستر مبادالت الكترونيكي ي انحصاريها  حمايت- اولمبحث
  )Consumer Protection( حمايت از مصرف كننده - اولفصل
ف  فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات مؤثر در تصميم گيري مصر-33 ماده

كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار 
  :باشد يحداقل اطالعات الزم، شامل موارد زير م. دهند
  . كاال و يا خدماتي كاربرديها  مشخصات فني و ويژگي-الف
  .ي و نشاني وباشد يم كه تحت آن نام به فعاليت مشغول ي هويت تأمين كننده، نام تجار-ب
 در صورت نياز بايستي از آن طريق ي آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتر-ج

  .با فروشنده ارتباط برقرار كند
از جمله قيمت كاال و يا خدمات، ( كليه هزينه هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود -د

  ).زينه تماسميزان ماليات، هزينه حمل، ه
  .باشد ي مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر م-ه
 شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از -و

  .فروش
  : تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال نمايد-34 ماده

  . شكايت احتماليي آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده برا-لفا
  . اطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش-ب
  .اين قانون) 38(و ) 37( شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد -ج
  . انجام خدماتي شرايط فسخ در قراردادها-د

المي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و  و تأييديه اطالعات اعي اطالعات اعالم-35 ماده
صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در 

  .معامالت و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود
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 از ايجادتماس با مصرف يه و قصد و در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كنند-36 ماده
  . كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود

حق ( انصراف ي وقت برا،ي در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كار-37 ماده
 بر مصرف يحميلتنها هزينه ت. از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد) انصراف

  .كننده هزينه باز پس فرستادن كاالخواهد بود
  : شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود-38 ماده
 در صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز -الف

  .انعقاد
ارائه اطالعاتي خواهد بود كه تأمين كننده  در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از -ب

  .اين قانون موظف به ارائه آن است) 34(و ) 33(طبق مواد
 به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه -ج

  .وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد
 كه شرايط خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخواهد يحق انصراف مصرف كننده در موارد -د

  .اين قانون خواهد آمد) 79( است كه در ماده يا نامه موارد آن به موجب آيين. شد
 ي كاال و يا عدم امكان اجراي در صورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجود-39 ماده
ات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع خدم

 به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان ي هميشه وفايكلي و تعهداتي كه برا
عدم امكان ايفاي تعهد در صورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا .  تعهد باشديتحويل كاال و يا ايفا

دانسته، عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز  خود را مي
  .محكوم خواهد شد

 كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا تواند ي تأمين كننده م-40 ماده
  . معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كرده باشدارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از

 غير از موضوع معامله يا تعهد را براي ي در صورتي كه تأمين كننده، كاال يا خدمات ديگر-41 ماده
كاال . مخاطب ارسال نمايد، كاال و يا خدمات ارجاع داده ميشود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است

 كننده مورد ايجاب مينمذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأيا خدمات ارسالي 
  .قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند

  : اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شديها  حمايت-42 ماده
  .د آمداين قانون خواه) 79( است كه در ماده يا نامه  خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين-الف
  . معامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره-ب
  . فروش مستقيم كاال و خدماتيهاي  خريد از ماشين-ج
  .شود يانجام م) همگاني( معامالتي كه با استفاده از تلفن عمومي -د
  . معامالت راجع به حراجي ها-ه

  . كنديننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت و تأمين ك-43 ماده
  . در موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد-44 ماده
 حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ي اجرا-45 ماده

  .ضعيفتري اعمال ميكنند متوقف شود
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 خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به يوط قرارداد استفاده از شر-46 ماده
  .ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست

 در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور -47 ماده
  .انجام ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود

 به عنوان شاكي اقامه توانند يقانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مهاي   سازمان-48 ماده
ترتيب آن به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت .  نماينديدعو

  .وزيران ميباشد
نين و  حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوا-49 ماده

  .مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد
  )M arketing (- در قواعد تبليغ- دومفصل
 تأمين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب -50 ماده

  .مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود
 فروش كاال و خدمات خود تبليغ ميكنند نبايد سالمتي افراد را به ي تأمين كنندگاني كه برا-51 ماده

  .خطراندازند
 تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطالعات ي تأمين كننده بايد به نحو-52 ماده

  .مربوط به كاال و خدمات را درك كند
د هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح  در تبليغات و بازاريابي باي-53 ماده
  .باشد
 تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن -54 ماده

  . حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند
گان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت  مصرف كنندي تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را برا-55 ماده

  .تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند
ضوابط آن به موجب .  عمل نماينديا  تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه-56 ماده
  .اين قانون خواهد آمد) 79( است كه در ماده يا نامه آيين
 است كه در ينامها يغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين تبل-57 ماده

  .اين قانون خواهد آمد) 79(ماده 
   شخصييها»پيام داده« حمايت از - سومفصل

  )Data Protection -حمايت از داده(
 ،ي يا نژاد قومييها  شخصي مبين ريشهيها»پيام داده« ذخيره، پردازش و يا توزيع -58 ماده

 راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا يها»پيام داده« عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخالقي و يها ديدگاه
  .جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است

پيام وفق قوانين   دادهينيز به شرط آن كه محتوا» پيام داده« در صورت رضايت شخص موضوع -59 ماده
 شخصي در بستر مبادالت يها»پيام داده« باشد ذخيره، پردازش و توزيع ي اسالمي مجلس شورامصوب

  :الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد
  . اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند-الف
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 شخص ي برايآور م جمعبايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگا» پيام داده «-ب
شرح داده شده جمعĤوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار » پيام داده«موضوع 

  .گيرد
  .بايد صحيح و روزآمد باشد» پيام داده «-ج
 شخصي مربوط به خود يها»پيام داده «ي حاويها  رايانيها بايد به پرونده» پيام داده« شخص موضوع -د

  . ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كنديهاي»پيام داده«اشته و بتواند دسترسي د
بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل » پيام داده« شخص موضوع -ه

  . شخصي مربوط به خود را بنمايديها»پيام داده «يا پرونده رايانه
 مربوطه به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع يها»پيام داده« ذخيره، پردازش و يا توزيع -60 ماده
  .اين قانون خواهد آمد) 79( است كه در ماده يا نامه آيين
 اشخاص ي آن براياز قبيل استثنائات، افشا» پيام داده« ساير موارد راجع به دسترسي موضوع -61 ماده

 به ي شخصيها»پيام داده«يان  مسؤول ديدباني و كنترل جري ايمني، نهادهايثالث، اعتراض، فراگردها
  .موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آييننامه مربوطه خواهد بود

  در بستر مبادالت الكترونيكي» پيام داده« حفاظت از – دوم مبحث
  در بستر مبادالت الكترونيكي) Author's Right/ Copyright( حمايت از حقوق مؤلف- اولفصل
آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، ) عرصه و نشر(جراء و توزيع  حق تكثير، ا-62 ماده

 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتي مصوب 3/9/1348مصنفان و هنرمندان مصوب 
 ه ، ب4/10/1379 مصوب يا  رايانهيافزارها  و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم26/9/1352

 يا  رايانهيها  ابزار و روش،يا  رايانهيها افزارها و برنامه  از جمله اطالعات، نرمباشند، يم» پيام داده«صورت
 در بستر مبادالت الكترونيكي شامل ي فكريها  داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيتيها و پايگاه

مايت از  داده، حيها  پايگاهزحق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت ا
و حمايت از اسرار ) Integrated Circuits & Chips( يكپارچه قطعات الكترونيكي ينقشه مدارها

نامه   و آيين1/4/1310 مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوبت ،يتجار
ود، منوط بر آن كه  خواهد ب14/4/1337 وب قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصياصالحي اجرا

  . اسالميباشديامور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورا
كه پيش از اين به عنوان حقوق ) Related Rights (ي حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنر-1 تبصره

 ي و معنوي شامل حقوق مادشدند يشناخته م) Neighboring Rights(جانبي مالكيت ادبي و هنري 
 صوتيعناصر ديگري عالوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آتار، توليد كنندگان صفحات  يبرا

 و 3/9/1348 كه مشمول قوانين مصوب باشند يها و مؤسسات ضبط و پخش م و تصويري و سازمان
  .باشند ي مورد اشاره در اين ماده م26/9/1352

ء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه يك جز) Integrated Circuit( مدار يكپاچه -2 تبصره
.  از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراستيعملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي

 و 1/4/1310 مصوب اتهاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراع طراحي
  . مورد حمايت ميباشد14/4/1337ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب آييننامه اصالحي اجراي قانون 

در » پيام داده« اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش -63 ماده
  .ها است از شمول مقرر فوق خارج است شبكه
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  )Trade Secrets (ي حمايت از اسرار تجار- دومفصل
 مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل يها  حمايت از رقابت به منظور-64 ماده

 اشخاص ثالث در ي آن براي خود و يا افشايها و مؤسسات برا  بنگاهي و اقتصاديغيرقانوني اسرار تجار
  .محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد

افزارها و  ها، الگوها، نرم  است كه شامل اطالعات، فرمولي»پيام داده« الكترونيكي ي اسرار تجار-65 ماده
 انجام تجارت و داد و يها ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش ها، تكنيك ها، ابزار و روش برنامه

اينها است،  و امثال ي تجاريها حها و فراگردها، اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طر ستد، فنون، نقشه
 ي برايا  معقوالنهيها  بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشي ارزش اقتصاديكه به طور مستقل دارا

  .حفظ و حراست از آنها انجام شده است
  )Trade Names (ي حمايت از عالئم تجار- سومفصل
 بستر مبادالت  مشروع دريها  به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت-66 ماده

و يا هر نوع نمايش برخط ) Domain Name( به صورت نام دامنه يالكترونيكي استفاده از عالئم تجار
)Online ( عالئم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و خدمات شود ممنوع و

  .متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد
  

  ها جازات جرايم و م– چهارم باب
  

  ي كامپيوتري كالهبردار- اولمبحث
» پيام داده« هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از -67 ماده

 و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف يا  رايانهيها ها و سيستم برنامه
 را بفريبد و يا سبب گمراهي ن و غير ديگرايا كرد برنامه يا سيستم رايانهمداخله در عمل» پيام داده«

 خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات ي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برايها سيستم
 مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از

  .شود ي مأخوذه محكوم مليك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل ما
  . شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده ميباشد-تبصره
   جعل كامپيوتري- دوممبحث
و » پيام داده« هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف -68 ماده

 و يا استفاده از ،يا  رايانهيها و سيستم» پيام داده«و مداخله در پردازش » پيام داده«مداخله در پردازش 
 بدون مجوز امضاء كننده و يا - مثل كليد اختصاصي-هاي رمزنگاري توليد امضاء وسايل كاربردي سيستم

 ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي
داراي ارزش مالي و اثباتي » پيام داده«در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل 

 معتبر استفاده نمايد يها»پيام داده« مالي و غيره به عنوان ، قضايي،ينمايد تا با ارائه آن به مراجع ادار
 نقدي به ميزان پنجاه ميليون يحبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاجاعل محسوب و به مجازات 

  .ريال محكوم ميشود) 000/000/50(
  .باشد ي مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده م-تبصره
   نقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيك- سوممبحث
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   نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ - اولفصل
اين قانون به مجازات از ده ميليون ) 37(و ) 36(،)35(،)34(، )33( تأمين كننده متخلف از مواد -69 هماد

  .ريال محكوم خواهد شد) 000/000/50(ريال تا پنجاه ميليون ) 000/000/10(
  .به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد) 37( تأمين كننده متخلف از ماده -تبصره
اين قانون به مجازات از ) 55(،)54(،)53(،)52(،)51(،)50(،)39(لف ازمواد  تأمين كننده متخ-70 ماده

  .ريال محكوم خواهد شد) 000/000/10(ريال تا يكصد ميليون) 000/000/20(بيست ميليون 
اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد ) 51( تأمين كننده متخلف از ماده -1 تبصره
  .شد

اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد ) 55(كننده متخلف از ماده  تأمين -2 تبصره
  .شد

  حمايت از داده/  شخصييها»پيام داده« نقض حمايت از - دومفصل
اين قانون را نقض ) 59(و ) 58( هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مواد -71 ماده

  .شود ي سال حبس محكوم منمايد مجرم محسوب و به يك تا سه
هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي » پيام داده« هر گاه جرايم راجع به -72 ماده

اين قانون محكوم ) 71( مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده يو ساير نهادها
  .خواهد شد

اطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به  و بي احتيمباالتي ي اگر به واسطه ب-73 ماده
 معادل ي نقدي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي شخصي رويها»پيام داده«

  .شود يريال محكوم م) 000/000/50(پنجاه ميليون 
  در بسترمبادالت الكترونيكي» پيام داده« نقض حفاظت از - چهارممبحث
  حق مؤلفنقض - اولفصل
 كه در يموارد) عرضه و نشر( هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع -74 ماده

 و قانون ترجمه و تكثير كتب و 3/9/1348قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
 يا  رايانهيافزارها  و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم26/9/1352نشريات و آتار صوتي مصوب 

 مجاز شمرده شود، در ي اسالمي منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورا4/10/1379مصوب 
 به ي نقدي كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزايصورت

  .ريال محكوم خواهد شد) 000/000/50(ميزان پنجاه ميليون 
  ي نقض اسرار تجار- دومفصل
اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي به منظور رقابت، ) 64( متخلفين از ماده -75 ماده

 ي صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادها،ي تجاريها منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه
 براي خود تحصيل رااسرار تجاري آنان استخدام مبني برعدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، 

 معادل پنجاه ي نقدينموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزا
  .ريال محكوم خواهد شد) 000/000/50(ميليون 

  ي نقض عاليم تجار- سومفصل
 از بيست ميليون ي نقديو جزااين قانون به يك تا سه سال حبس ) 66( متخلفان از ماده -76 ماده

  .ريال محكوم خواهند شد) 000/000/10(ريال تا يكصد ميليون ) 000/000/20(
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   ساير- چهارمفصل
 ي همكاريها  ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوطه به صالحيت جزايي و روش-77 ماده
  .قانون خواهد بود مرتبط با بسترمبادالت الكترونيكي به موجب ي قضايي جزاييالملل بين

  
   جبران خسارت- پنجمباب

  
 هرگاه در بستر مبادالت الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، -78 ماده

به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول 
سارات وارده ناشي ازفعل شخصي افراد باشد كه در اين جبران خسارت وارده ميباشند مگر اينكه خ

  .صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود
  

   متفرقه- ششمباب
  

 اين قانون ي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجرايها  وزارت بازرگاني موظف است زمينه-79 ماده
 اطالعات، خواستار تدوين ي عالي فناوريأييد شورا كرده و با ارائه پيشنهاد و تيمؤثر ميباشند شناسائ
ها مقررات پس از  نامه اين آيين.  شودربط ي ذي اين قانون توسط نهادهايها نامه مقررات مربوطه و آئين

 مورد اشاره دراين قانون به يها نامه ساير آيين.تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد
  :ترتيب ذيل تهيه خواهند شد

 ي بازرگاني، امور اقتصاديها اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه) 42(و ) 38(نامه مربوطه به مواد  آيين-الف
 ايران تهيه و به تصويب ي اسالمي جمهوريريزي كشور و بانك مركز و دارائي، سازمان مديريت و برنامه

  .هيأت وزيران خواهد رسيد
 بازرگاني و فرهنگ و يها اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه) 57(و ) 56(نامه مربوط به مواد   آيين-ب

  . كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيديارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامه ريز
اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ) 60(نامه مربوط به ماده   آيين-ج

  . كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيديزري سازمان مديريت و برنامه
  رـــتـســــق گـــــــ،ح اين مقاله از پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  دريافت شده 
ir.haghgostar.www 
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