
 قانون تجارت الکترونیکی

  مصوبات مجلس شورامرجع تصویب :  1382/10/17تاریخ تصویب : 

 شناسنامه

 17167روزنامه :  1382/10/24تاریخ تایید :  1382/11/11تاریخ انتشار :  1382/11/05تاریخ امضا : 

 قانون تجارت الکترونیکی

 

 مقررات عمومی -باب اول 

 

 در کلیات -مبحث اول 

 

 قلمرو و شمول قانون -فصل اول 

 اطالعاتاین قانون مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله آسان و ایمن - 1ماده 

 رود.میدر واسط هاي الکترونیکی و با استفاده از سیستمهاي ارتباطی جدید به کار

 

 تعاریف -فصل دوم 

 - 2ده ما

 ): هرنمادي از واقعه، اطالعات یا مفهوم استData Message» (داده پیام« -الف 

 هاي جدید اطالعات تولید، ارسال،با وسایل الکترونیکی، نوري و یا فناوريکه

 شود.ذخیره یا پردازش میدریافت،

 »داده پیام«است که » داده پیام«): منشأ اصلی Originator» (سازاصل« -ب 

 داده«شود اما شامل شخصی که درخصوص وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میبه
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http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar2
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 کند نخواهد شد.به عنوان واسطه عمل می»پیام

 را»داده پیام«ساز قصد دارد وي ): شخصی است که اصلAddressee» (مخاطب« -ج 

 نوان واسطه عملبه ع» داده پیام«دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با 

 نخواهد شد.کندمی

 ): یعنی به منابعی خارجIncorporation By Reference» (ارجاع در داده پیام« -د 

 داده«) این قانون جزئی از 18عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (» داده پیام«از

 شود.محسوب می»پیام

 از موجودیت کامل و بدون ): عبارت استIntegrity» (تمامیت داده پیام« -هـ 

 اعمال ناشی از تصدي سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش». داده پیام«تغییر

 وارد» داده پیام«اي به تمامیت شود خدشهطور معمول انجام میاطالعات که به

 کند.نمی

 اي): هرنوع دستگاه یا مجموعهComputer System» (ايسیستم رایانه« -و 

 هايافزاري است که ازطریق اجراي برنامهنرم -افزاري اههاي متصل سختدستگاز

 کند.عمل می» داده پیام«خودکار پردازش

 سازي)اصل): سیستمی براي تولید (Information System» (سیستم اطالعاتی« -ز 

 است.» داده پیام«ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ،

 است که): سیستم اطالعاتیSecure Information System» (نسیستم اطالعاتی مطمئ« -ح 

: 

 به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. - 1

 سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدي صحیح را دارا باشد. - 2

 سازماندهی شدهدهد پیکربندي وبه نحوي معقول متناسب با اهمیت کاري که انجام می - 3



 .باشد

 موافق با رویه ایمن باشد. - 4

 ،»پیامداده«اي است براي تطبیق صحت ثبت ): رویهSecure Method» (رویه ایمن« -ط 

 منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و براي یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا

 با استفاده از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است» داده پیام«سازي یا ذخیرهو

 الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاري، روشهاي تصدیق یااز

 برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.پاسخ

 منضم شده) : عبارت از هر نوع عالمتElectronic Signature» (امضاي الکترونیکی« -ي 

 داده«کنندهبراي شناسائی امضاءاست که » داده پیام«یا به نحو منطقی متصل شده به 

 گیرد.مورد استفاده قرار می» پیام

 »امضاي الکترونیکی مطمئن« -ك 

)Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature:( 

 ) این قانون باشد.10هر امضاي الکترونیکی است که مطابق با ماده (

 م وي که امضايمقا): هر شخص یا قائمSignatory» (امضاء کننده« -ل 

 کند.تولید میالکترونیکی

 اي تحترایانههاي) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمPerson» (شخص« -م 

 کنترل آنان.

 احوال) : با توجه به اوضاع وReasonableness Testسنجش عقالنی)، (» (معقول« -ن 

 مبادالتت و موقعیت طرفین، حجماز جمله: طبیعت مبادله، مهار» داده پیام«مبادله 

 جانبها ازهاي پیشنهادي و رد آن گزینهطرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه

 استفاده درهاي پیشنهادي، عرف و روشهاي معمول و موردهر یک از طرفین، هزینه گزینه



 شود.این نوع مبادالت، ارزیابی می

 

 ايشغل حرفهشخصی است که به منظوري جز تجارت یا): هر Consumer» (مصرف کننده« -س 

 کند.اقدام می

 صنفی یا): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاري،Supplier» (تأمین کننده« -ع 

 کند.اي فعالیت میحرفه

 هر): عبارت ازMeans Of Distance Communication» (وسائل ارتباط از راه دور« -ف 

 فروشت که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهتاي اسنوع وسیله

 شود.کاال و خدمات استفاده می

 

 خدمات): ایجاب و قبول راجع به کاالها وDistance Contract» (عقد از راه دور« -ص 

 بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

 کننده): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرفDurable Medium» (ا دوامواسط ب« -ق 

 هاي مربوطه را بر روي آن ذخیره کند از جمله شامل»داده پیام«بتواند شخصاً 

 دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.فالپی

 هاي مربوط به»پیام داده«) : یعنی Private Data» (هاي شخصیداده پیام« -ر 

 ) مشخص و معین.Data Subject» داده«موضوع  شخص حقیقی (یک

 

 تفسیر قانون -فصل سوم 

 المللی، ضرورتدر تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین - 3ماده 

 هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.توسعه



 سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی بایددرمواقع  - 4ماده 

 قانون،فصول وموادمندرج دراینموضوعه ورعایت چهارچوبسایرقوانینبراساس

 نمایند.قضاوت

 

 اعتبار قراردادهاي خصوصی -فصل چهارم 

 هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام - 5ماده 

 ق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.توافبا

 

 »داده پیام«در احکام  -مبحث دوم 

 

 نوشته، امضاء اصل -

 در حکم» داده پیام«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد،  - 6ماده 

 است مگر در موارد زیر:نوشته

 اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. -الف 

 نندگان نهایی.فروش مواد داروئی به مصرف ک -ب 

 صادراعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی براي استفاده کاال -ج 

 کند.کند و یا از بکارگیري روشهاي خاصی به صورت فعل یا ترك فعل منع میمی

 هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضاي الکترونیکی مکفی است. - 7ماده 

 قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه یا نگهداريهرگاه  - 8ماده 

 این امر با نگهداري و ارائه اطالعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایطشود،

 باشد:پذیر میامکانزیر



 بعدي فراهماطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع -الف 

 باشد.

 فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یاپیام به همان قالبی (داده  -ب 

 قالبی که دقیقاً نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده،به

 نگهداري شود.

 پیاماطالعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده -ج 

 اري شوند.باشند نیز درصورت وجود نگهدمی

 نگهداريشرایط دیگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص -د 

 داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

 »داده پیام«هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال  - 9ماده 

 اغذي جایگزین آن شود سند کاغذي که تحت این شرایطیافته و استفاده از اسناد کخاتمه

 را اعالم کند. جایگزینی» داده پیام«شود باید به طور صریح ختم تبادل میصادر

 اثري بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» داده پیام«جاي اسناد کاغذي به

 

 

 مطمئن» داده پیام« -مبحث سوم 

 

 قه الکترونیکی مطمئنامضاء و ساب -فصل اول 

 امضاي الکترونیکی مطمئن باید داراي شرایط زیر باشد: - 10ماده 

 نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. -الف 

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



 به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد. -ج 

 »داده پیام«متصل شود که هر تغییري در آن » داده پیام«به یک به نحوي  -د 

 تشخیص و کشف باشد.قابل

 شرایطي است که با رعایت»داده پیام«سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از  - 11ماده 

 است.یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك

 

 ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضاي الکترونیکی مطمئنپذیرش،  -فصل دوم 

 هیچاسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پیام بوده و در - 12ماده 

 داده«توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی محکمه یا اداره دولتی نمی

 را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»پیام

 ها با توجه به عوامل مطمئنه»داده پیام«به طور کلی، ارزش اثباتی  - 13ماده 

 »داده پیام«تناسب روشهاي ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ازجمله

 شود.میتعیین

 اندهائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداري شده»داده پیام«کلیه  - 14ماده 

 مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده وحیث محتویات و امضاي از

 شوند، اجراي مفاد آن و سایر آثارمقام قانونی آنان محسوب میاشخاصی که قائمکلیه

 اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.در حکم

 مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و» داده پیام«نسبت به  - 15ماده 

 توان ادعاي جعلیتالکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میيامضا

 مزبور به جهتی از جهات» داده پیام«مزبور وارد و یا ثابت نمود که » پیامداده«به

 اعتبار افتاده است.قانونی از



 ونقان) این11ي که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (»داده پیام«هر  - 16ماده 

 شود، مقرون به صحت است.ثبت و نگهداري می

 

 »داده پیام«مبادله  -مبحث چهارم 

 

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

 با رعایت موارد زیر معتبر است:» ارجاع در داده پیام« - 17ماده 

 ین شود.مع» داده پیام«مورد ارجاع به طور صریح در  -الف 

 کند روشن و مشخص باشد.مورد ارجاع براي طرف مقابل که به آن تکیه می -ب 

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

 

 »داده پیام«انتساب  -فصل دوم 

 ساز است :منسوب به اصل» داده پیام«در موارد زیر  - 18ماده 

 سازاصلشخصی ارسال شده باشد که از جانبساز و یا به وسیله اگر توسط اصل -الف 

 مجاز به این کار بوده است.

 سازاصلریزي شده یا تصدي خودکار از جانباگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه -ب 

 ارسال شود.

 داردشود مخاطب حقي که براساس یکی از شروط زیر ارسال می»پیامداده« - 19ماده 

 ارسال شده) عمل نماید:رده، و مطابق چنین فرضی (آن را ارسال شده محسوب ک

 ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کندقبالً به وسیله اصل -الف 

 ساز ارسال کرده است،همان است که اصل» داده پیام«آیا



 اش بارابطهدریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که» داده پیام« -ب 

 سازاصلساز، یا نمایندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفادهاصل

 خود بشناسد.» داده پیام«را به مثابه » داده پیام«دسترسی یافته و 

 ساز صادر) این قانون شامل مواردي نیست که پیام از اصل19ماده ( - 20ماد 

 باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.نشده

 گردد،مجزا و مستقل محسوب می» داده پیام«یک » داده پیام«هر  - 21ماده 

 اولیه است.» داده پیام«نسخه مجددي از » داده پیام«که معلوم باشد که آن آنمگر

 

 تصدیق دریافت -فصل سوم 

 ساز از مخاطب بخواهداصل» داده پیام«هرگاه قبل یا به هنگام ارسال  - 22ماده 

 تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق» داده پیام«د که دریافت توافق کننیا

 باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوينشده

 مطمئن کند تصدیق دریافت» داده پیام«ساز را به نحو معقول از دریافت اصلمخاطب که

 گردد.محسوب می»پیامداده«

 را مشروط» داده پیام«ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی اگر اصل - 23ماده 

 شود،ارسال نشده تلقی می» داده پیام«کرده باشد، » داده پیام«تصدیق دریافت به

 تصدیق آن دریافت شود.کهمگر آن

 صادق نیست.» داده پیام«راجع به محتواي » داده پیام«اماره دریافت  - 24ماده 

 مطابق با الزامات» داده پیام«شود هنگامی که در تصدیق قید می - 25 ماده

 استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آنفنی

 اند.رعایت شدهالزامات



 

 »داده پیام«زمان و مکان ارسال و دریافت  -فصل چهارم 

 یابد که به یک سیستم اطالعاتییزمانی تحقق م» داده پیام«ارسال  - 26ماده 

 مقام وي وارد شود.ساز یا قائماز کنترل اصلخارج

 مطابق شرایط زیر خواهد بود:» داده پیام«زمان دریافت  - 27ماده 

 دریافت،معین شده باشد» داده پیام«اگر سیستم اطالعاتی مخاطب براي دریافت  -الف 

 شود که :زمانی محقق می

 به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا» یامداده پ« - 1

 برايبه سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً» داده پیام«چنانچه  - 2

 بازیافت شود.» داده پیام«این کار معین شده وارد شود 

 زمانی محققاگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی براي دریافت معین نکرده باشد، دریافت -ب 

 وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود.» داده پیام«شود که یم

 ) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم27مفاد ماده ( - 28ماده 

 جاري است.اطالعاتی

 داده«اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار دریافت  - 29ماده 

 شود :مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می»پیام

 یااست و محل تجاري» داده پیام«ساز محل ارسال محل تجاري، یا کاري اصل -الف 

 است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.» داده پیام«کاري مخاطب محل دریافت 

 اصلساز بیش از یک محل تجاري یا کاري داشته باشد، نزدیکترین محل بهاگر اصل -ب 

 تجاري یاصورت محل اصلی شرکت، محلد بود درغیراینمعامله، محل تجاري یا کاري خواه

 کاري است.



 ساز یا مخاطب فاقد محل تجاري یا کاري باشند، اقامتگاه قانونیاگر اصل -ج 

 مالك خواهد بود.آنان

 دریافتآثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و - 30ماده 

 داده«محتوي تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنینموضوع فصول دوم » داده پیام«

 تابع قواعد عمومی است.» پیام

 

 

 دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی -باب دوم 

)Certification Service Provider( 

 

 خدماتدفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که براي ارائه - 31ماده 

 صدور، ذخیره،شوند. این خدمات شامل تولید،رونیکی در کشور تأسیس میصدور امضاي الکت

 الکترونیکیامضاي)هاي اصالت (ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداري گواهی

 باشد.می

 نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسطآئین - 32ماده 

 هاي بازرگانی، ارتباطات و فناورينهریزي کشور و وزارتخامدیریت و برنامهسازمان

 امور اقتصادي و دارایی و دادگستري تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهداطالعات،

 رسید.

 

 

 



 

 در قواعد مختلف -باب سوم 

 

 هاي انحصاري در بستر مبادالت الکترونیکیحمایت -مبحث اول 

 

 )Consumer Protectionکننده (حمایت از مصرف -فصل اول 

 فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤثر - 33ماده 

 کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل ازگیري مصرفتصمیمدر

 دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زیرعقد

 باشد:می

 ي کاربردي کاال و یا خدمات.مشخصات فنی و ویژگیها -الف 

 نشانیباشد وهویت تأمین کننده، نام تجاري که تحت آن نام به فعالیت مشغول می -ب 

 وي.

 بایستی ازآدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتري درصورت نیاز -ج 

 آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

 ازجملهخرید کاال بر عهده مشتري خواهد بود (هائی که براي کلیه هزینه -د 

 کاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).قیمت

 باشد.مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می -هـ 

 شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، -و 

 ارجاع، خدمات پس از فروش.فسخ،

 اطالعاتکننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی،تأمین - 34ماده 



 زیر را ارسال نماید :

 آدرس محل تجاري یا کاري تأمین کننده براي شکایت احتمالی. -الف 

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

 ) این قانون.38و ( )37شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( -ج 

 شرایط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. -د 

 واسطیاطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در - 35ماده 

 مدت معینبا دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در

 و کودکانجمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و براساس لزوم حسن نیت در معامالت و از

 ارائه شود.

 ایجاددرصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وي از - 36ماده 

 تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

 برايهفت روز کاري، وقتدر هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل  - 37ماده 

 حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشتهانصراف (

 کننده هزینه بازپس فرستادن کاال خواهد بود.تنها هزینه تحمیلی بر مصرفباشد.

 شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: - 38ماده 

 فروش خدمات،تسلیم کاال به مصرف کننده و درصورت درصورت فروش کاال، از تاریخ -الف 

 از روز انعقاد.

 خواهد بود کهدر هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی -ب 

 ) این قانون موظف به ارائه آن است.34) و (33تأمین کننده طبق مواد (

 بدون مطالبهکننده مکلف است به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین -ج 

 نماید.گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مستردهیچ



 حاکم استحق انصراف مصرف کننده در مواردي که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات -د 

 قانون) این79اي است که در ماده (نامهاجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین

 خواهد آمد.

 درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودي کاال و - 39ماده 

 عدم امکان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی رایا

 به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که براي همیشه وفاي به تعهدفوراً

 مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کاال و یا ایفاي تعهد باشد. نباشد وغیرممکن

 معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفاي تعهد خود رادرصورتی که

 استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در ایندانسته، عالوه بر لزوممی

 قانون نیز محکوم خواهد شد.

 

 تواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرفنده میتأمین کن - 40ماده 

 وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحینکننده

 اعالم کرده باشد.انجام معامله آن را

 یادرصورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگري غیر از موضوع معامله - 41ماده 

 شود و هزینهاطب ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع داده میتعهد را براي مخ

 به عهده تأمین کننده است. کاال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یکارجاع

 تواند آنتعهد دیگر از سوي تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب میمعامله یا

 را قبول کند.

 در موارد زیر اجرا نخواهد شد : هاي این فصلحمایت - 42ماده 

 این)79اي است که در ماده (نامهخدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین -الف 



 قانون خواهد آمد.

 غیرمنقولمعامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال -ب 

 به جز اجاره.

 خدمات. هاي فروش مستقیم کاال وخرید از ماشین -ج 

 شود.همگانی) انجام میمعامالتی که با استفاده از تلفن عمومی ( -د 

 ها.معامالت راجع به حراجی -هـ 

 تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وي کند. - 43ماده 

 در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. - 44ماده 

 قوانین کهجراي حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایرا - 45ماده 

 کنند متوقف شود.تري اعمال میحمایت ضعیف

 شروطاستفاده از شروط قراردادي خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال - 46ماده 

 کننده، مؤثر نیست.غیرمنصفانه به ضرر مصرف

 وسائلآن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از در معامالت از راه دور - 47ماده 

 شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.ارتباط از راه دور انجام می

 عنوانبهتوانندسازمانهاي قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می - 48ماده 

 پیشنهادکه به اي خواهد بودنامهشاکی اقامه دعوي نمایند. ترتیب آن به موجب آئین

 باشد.وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می

 موجببهحقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی - 49ماده 

 خواهد شد.ربط تصویب شده و یاقوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذي

 

 )Marketing( -در قواعد تبلیغ  -فصل دوم 



 فعلیتأمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترك - 50ه ماد

 شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

 کنندتأمین کنندگانی که براي فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می - 51ماده 

 سالمتی افراد را به خطر اندازند.نباید

 صحیح وتأمین کننده باید به نحوي تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، - 52ماده 

 روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درك کند.

 در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات - 53ماده 

 اوست روشن و صریح باشد.نفعبه

 جهتت ویژه معامالت به روش الکترونیکیتأمین کنندگان نباید از خصوصیا - 54ماده 

 استفاده کنند.مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء

 تأمین کنندگان باید تمهیداتی را براي مصرف کنندگان در نظر بگیرند - 55ماده 

 آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیمتا

 .بگیرند

 اي عملتأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه - 56ماده 

 ) این قانون خواهد آمد.79اي است که در ماده (نامهضوابط آن به موجب آئیننمایند.

 تبلیغ و بازاریابی براي کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به - 57ماده 

 ین قانون خواهد آمد.) ا79اي است که در ماده (نامهآئینموجب

 

 )Data Protection -حمایت از داده هاي شخصی (»داده پیام«حمایت از  -فصل سوم 

 قومی یاهايهاي شخصی مبین ریشه»داده پیام«ذخیره، پردازش و یا توزیع  - 58ماده 

 تراجع به وضعیهاي»داده پیام«نژادي، دیدگاههاي عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی و 



 عنوان غیرقانونی است.جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر

 داده پیامنیز به شرط آنکه محتواي» داده پیام«درصورت رضایت شخص موضوع  - 59ماده 

 وفق قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع

 ت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیرهاي شخصی در بستر مبادال»داده پیام«

 پذیرد:صورت

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

 باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در» داده پیام« -ب 

 آوري گردد و تنهاشرح داده شده جمع» داده پیام«آوري براي شخص موضوع جمعهنگام

 اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.ايبر

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

 داده«اي حاوي هاي رایانهباید به پرونده» داده پیام«شخص موضوع  -د 

 هاي ناقص و یا»داده پیام«شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند هاي»پیام

 د.محو یا اصالح کننادرست را

 باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط» داده پیام«شخص موضوع  -هـ 

 هاي شخصی مربوط به خود را»داده پیام«اي درخواست محو کامل پرونده رایانهمربوطه

 بنماید.

 هاي مربوط به سوابق پزشکی»داده پیام«ذخیره، پردازش و یا توزیع  - 60ماده 

 ) این قانون خواهد آمد.79اي است که در ماده (نامهبهداشتی تابع آئینو

 ، از قبیل»داده پیام«سایر موارد راجع به دسترسی موضوع  - 61ماده 

 افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ایمنی، نهادهاي مسؤولاستثنائات،

 هارم اینهاي شخصی به موجب مواد مندرج در باب چ»داده پیام«کنترل جریان دیدبانی و



 نامه مربوطه خواهد بود.آئینقانون و

 

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

 

 ) در بستر مبادالتAuthor,s Right/Copyrightحمایت از حقوق مؤلف ( -فصل اول 

 الکترونیکی

 حمایتقانون عرضه و نشر) آثار تحت حمایتحق تکثیر، اجراء و توزیع ( - 62ماده 

 کتب و نشریاتو قانون ترجمه و تکثیر 1348,9,3حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

 افزارهايپدیدآورندگان نرمو قانون حمایت از حقوق 1352,9,26و آثار صوتی مصوب 

 دراختیار مؤلف است. کلیهمنحصراً» داده پیام«، به صورت 1379,10,4اي مصوب رایانه

 افزارهااطالعات، نرمباشند، از جملهمی» پیامداده«لیفاتی که در قالب آثار و تأ

 همچنیناي و پایگاههاي داده واي، ابزار و روشهاي رایانههاي رایانهو برنامه

 اختراع، حقهاي فکري در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حقحمایت از حقوق مالکیت

 حمایت از نقشهلف، حمایت از پایگاههاي داده،طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤ

 حمایت از اسرار) وIntegrated Circuits & Chipsمدارهاي یکپارچه قطعات الکترونیکی (

 اختراعات مصوبتجاري، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت عالئم و

 تراعات مصوباخنامه اصالحی اجراي قانون ثبت عالئم تجارتی وو آئین 1310,4,1

 موافق مصوبات مجلسخواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون 1337,4,14

 شوراي اسالمی باشد.

 ) که پیش ازRelated Rightsحقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنري ( - 1تبصره 

 ) شناختهNeighboring Rightsعنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنري (بهاین



 شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر دیگري عالوه بر مؤلف، از جملهدندشمی

 هنرمندان مجري آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویري و سازمانها وحقوق

 اشارهمورد 1352,9,26و  1348,9,3باشند که مشمول قوانین مصوب ضبط و پخش میمؤسسات

 باشند.در این ماده می

 منطقی) یک جزء الکترونیکی با نقشه وIntegrated Circuitکپارچه (مدار ی - 2تبصره 

 اجزاءخاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادي از

 براساسهاي نقشه، جانمائی و منطق این مدارهاالکترونیکی متعارف را داراست. طراحی

 قانون ثبتنامه اصالحی اجرايو آئین 1310,4,1قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

 باشد.مورد حمایت می 1337,4,14عالئم تجارتی و اختراعات مصوب 

 پردازشاعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی - 63ماده 

 هااست از شمول مقرره فوق خارج است.در شبکه» داده پیام«

 

 )Trade Secretsتجاري (حمایت از اسرار  -فصل دوم 

 به منظور حمایت از رقابتهاي مشروع و عادالنه در بستر - 64ماده 

 الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات برايمبادالت

 یا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکبخود و

 قانون خواهد رسید. مجازات مقرر در اینبه

 فرمولها،ي است که شامل اطالعات،»داده پیام«اسرار تجاري الکترونیکی  - 65ماده 

 ها و فرایندها، تألیفاتها، ابزار و روشها، تکنیکافزارها و برنامهالگوها، نرم

 ها و فراگردها، اطالعاتنشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهمنتشر

 فهرست مشتریان، طرحهاي تجاري و امثال اینها است، که به طور مستقل داراي،مالی



 اي براي حفظ واقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهاي معقوالنهارزش

 از آنها انجام شده است.حراست

 

 )Trade Namesحمایت از عالئم تجاري ( -فصل سوم 

 در بسترهاي مشروعکنندگان و تشویق رقابتوق مصرفبه منظور حمایت از حق - 66ماده 

 مبادالت الکترونیکی استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه

)Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Onlineعالئم تجاري که موجب فریب ( 

 شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر درمشتبهیا

 قانون خواهد رسید.نای

 

 

 هاجرایم و مجازات -باب چهارم 

 

 کالهبرداري کامپیوتري -مبحث اول 

 

 غیرمجازاستفاده و یا استفادههرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء - 67ماده 

 اي و وسایل ارتباط از راه دورهاي رایانهها و سیستمها، برنامه»داده پیام«از 

 ، مداخله در عملکرد برنامه یا»داده پیام«فعالی نظیر ورود، محو، توقف ارتکاب او

 هاي پردازش خودکاراي و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمرایانهسیستم

 آن شود و از این طریق براي خود یا دیگري وجوه، اموال یا امتیازات مالیو نظایر

 مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال اموال دیگران را ببردتحصیل کند و



 شود.سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محکوم میبه حبس از یک تا

 اینشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در -تبصره 

 باشد.ماده می

 

 جعل کامپیوتري -مبحث دوم 

 

 بستر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو وهرکس در  - 68ماده 

 اي، و یاهاي رایانهو سیستم» داده پیام«و مداخله در پردازش » داده پیام«توقف

 -مثل کلید اختصاصی  -هاي رمزنگاري تولید امضاء کاربردي سیستماستفاده از وسایل

 ثبت در فهرست دفاتر اسنادکننده و یا تولید امضاي فاقد سابقه امضاءبدون مجوز

 انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهیالکترونیکی و یا عدم

 هاي داراي ارزش مالی و اثباتی نماید»داده پیام«جعل مجعول و نظایر آن اقدام به

 هاي»داده پیام«قضایی، مالی و غیره به عنوان تا با ارائه آن به مراجع اداري،

 مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزايمعتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به

 نقدي به میزان پنجاه میلیون

 شود.) ریال محکوم می50 000 000(

 باشد.مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می -تبصره 

 

 

 

 



 ونیکنقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الکتر -مبحث سوم 

 

 نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ -فصل اول 

 به) این قانون37) و (36)، (35)، (34)، (33تأمین کننده متخلف از مواد ( - 69ماده 

 محکوم) ریال50 000 000) ریال تا پنجاه میلیون (10 000 000مجازات از ده میلیون (

 خواهد شد.

 ) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.37تأمین کننده متخلف از ماده ( -تبصره 

 )55) و(54)، (53)، (52)، (51)، (50)، (39تأمین کننده متخلف از مواد ( - 70ماده 

 ) ریال تا یکصد میلیون20 000 000این قانون به مجازات از بیست میلیون (

 ) ریال محکوم خواهد شد.100 000 000(

 ) این قانون به حداکثر مجازات در51تأمین کننده متخلف از ماده ( - 1تبصره 

 ماده محکوم خواهد شد.این

 ماده) این قانون به حداقل مجازات در این55تأمین کننده متخلف از ماده ( - 2تبصره 

 محکوم خواهد شد.

 

 حمایت از دادههاي شخصی.»داده پیام«نقض حمایت از  -فصل دوم 

 

 این)59) و (58یکی شرایط مقرر در مواد (هرکس در بستر مبادالت الکترون - 71ماده 

 شود.قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می

 صدورهاي شخصی توسط دفاتر خدمات»داده پیام«هرگاه جرایم راجع به  - 72ماده 

 ررمجازات مقگواهی الکترونیکی و سایر نهادهاي مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر



 ) این قانون محکوم خواهد شد.71در ماده (

 احتیاطی دفاتر خدمات صدورمباالتی و بیاگر به واسطه بی - 73ماده 

 هاي شخصی روي دهد، مرتکب به سه ماه»داده پیام«الکترونیکی جرایم راجع به گواهی

 ) ریال50 000 000سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه میلیون (تا یک

 شود.میحکومم

 

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

 

 نقض حق مؤلف -فصل اول 

 نشر)عرضه وهرکس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ( - 74ماده 

 قانونو  1348,9,3مواردي که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

 قانون حمایت از حقوقو 1352,9,26ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 

 بر آنکه امور مذکور طبق، منوط1379,10,4اي مصوب افزارهاي رایانهپدیدآورندگان نرم

 که حق تصریح شده مؤلفان را نقضمصوبات مجلس شوراي اسالمی مجاز شمرده شود، در صورتی

 000 000نقدي به میزان پنجاه میلیون (ت سه ماه تا یک سال حبس و جزاينماید به مجازا

 ) ریال محکوم خواهد شد.50

 

 نقض اسرار تجاري -فصل دوم 

 به) این قانون و هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی64متخلفین از ماده ( - 75ماده 

 خدماتی،تی، اقتصادي وهاي تجاري، صنعمنظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه

 دستیابیبا نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبنی بر عدم افشاي اسرار شغلی و یا



 افشاغیرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصیل نموده و یا براي اشخاص ثالث

 نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزاي نقدي معادل پنجاه میلیون

 یال محکوم خواهد شد.) ر50 000 000(

 

 نقض عالیم تجاري -فصل سوم 

 ) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزاي نقدي66متخلفان از ماده ( - 76ماده 

 خواهند) ریال محکوم100 000 000) ریال تا یکصد میلیون (20 000 000بیست میلیون (از

 شد.

 

 سایر -فصل چهارم 

 هايروشرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی وسایر جرایم، آیین داد - 77ماده 

 موجب قانونبهالمللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکیهمکاري بین

 خواهد بود.

 

 

 جبران خسارت -باب پنجم 

 

 مؤسساتهرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم - 78ماده 

 اشخاصدر نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی بهجز خصوصی و دولتی، به

 خسارات واردهباشند مگر اینکهوارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می

 برعهده این اشخاص خواهدناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات



 بود.

 

 

 

 

 متفرقه -باب ششم 

 

 که درهاي مرتبط با تجارت الکترونیکی رارت بازرگانی موظف است زمینهوزا - 79ماده 

 باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأییداجراي این قانون مؤثر می

 هاي ایننامهعالی فناوري اطالعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئینشوراي

 ها و مقررات پس از تصویب هیأتنامهربط شود. این آئیننهادهاي ذيقانون توسط

 هاي مورد اشاره در این قانوننامهاجرا در خواهند آمد. سایر آئینوزیران به مرحله

 خواهند شد:به ترتیب ذیل تهیه

 ) این قانون به پیشنهاد42) و (38نامه مربوط به مواد (آئین -الف 

 ریزي کشوردیریت و برنامهبازرگانی، امور اقتصادي و دارائی، سازمان مهايوزارتخانه

 جمهوري اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.و بانک مرکزي

 ) این قانون به پیشنهاد57) و (56نامه مربوط به مواد (آئین -ب 

 ریزيبازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت و برنامههايوزارتخانه

 هیأت وزیران خواهد رسید.تصویب بهکشور تهیه و

 ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان60نامه مربوط به ماده (آئین -ج 

 ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأتآموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهو



 خواهد رسید.وزیران

 هايوزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت - 80ماده 

 ربط، مرکزي را در این وزارتخانه ایجادالکترونیکی، با تجمیع واحدهاي ذيتجارت

 نامه این مرکز به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگانی و سازماناساسنامه و آییننماید.

 ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.برنامهمدیریت و

 صرف کنندگان و کلیه کسانی کهاصل سازان، مخاطبین، بایگانان، م - 81ماده 

 هائی را که تحت مسؤولیت خود»پیامداده«دراختیار دارند موظفند » داده پیام«

 ) تهیه نمایند که در صورت بروزBack upطریقی نگهداري نموده و پشتوانه (دارند به

 خطري براي یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.هرگونه

 چهارشنبه مورخیک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روزقانون فوق مشتمل بر هشتاد و 

 تصویب و در تاریخماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمیهفدهم دي

 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است. 1382,10,24


