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تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از مظاهر كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و 

دهد به نحوي كه بر اساس  الملل ادامه مي د خود را در سطح تجارت بينبازرگاني روند رو به رش

 ميليارد دالر ۶۷۵۰ به حدود ۲۰۰۴بررسيهاي انجام شده رقم تجارت الكترونيكي در سال 

ي آن شامل از بين  روند رو به رشد تجارت الكترونيكي همراه با مزاياي گسترده. رسيده است

هاي مبادالتي، افزايش كارايي و  مالت، كاهش هزينهرفتن محدوديت زمان و مكان در معا

موجب توجه خاص به اين ... وري عوامل توليد، استفاده از مزاياي توليد در مقياس وسيع و   بهره

هاي فني و  ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي در سطح ملي به زيرساخت. پديده شده است

سازي و   و قانوني، آموزش و تحصيل و آگاهارتباطي و مخابراتي، نهادهاي پشتيباني، حقوقي

ها انجام تجارت الكترونيكي به  ي آن فرهنگي و مديريتي نياز دارد كه بدون تامين مجموعه

اصوالً تجارت در فضاي ديجيتال و الكترونيكي . پذير نخواهد بود ي كامل امكان صورت زنجيره

 فعاليت در اين عرصه با فعاليت در مقتضيات خاص خود را از نظر حقوقي و قانوني دارد چراكه

المللي و كشورها به دنبال  بنابراين سازمانهاي بين. متفاوت است) تجارت سنتي(فضاي فيزيكي 

تدوين قوانين و مقررات جديد و متناسب با فضاي ديجيتال و يا اصالح و تكميل قوانين و 

 زمينه با تصويب سياست تجارت در ايران نيز اولين قدم در اين. اند مقررات موجود خود برآمده
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 صورت گرفت و بدنبال آن قانون تجارت ۱۳۸۱الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران در سال 

 تصويب و ابالغ گرديد، با اين وجود هنوز نيازمنديهاي حقوقي و ۱۳۸۲الكترونيكي در سال 

  .قانوني تجارت در فضاي الكترونيكي در ايران كامل نيست

 قوانين و مقررات اصلي و مرتبط با تجارت الكترونيكي است كه داراي ي حاضر شامل مجموعه

اين مجموعه به منظور ارتقاء سطح آگاهي دست اندركاران و . ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند

  .آوري شده است ي تجارت الكترونيكي جمع فعاالن حوزه

تجارت الكترونيكي در در پايان اميد است تدوين و تصويب ساير قوانين و مقررات مورد نياز 

كوتاهترين زمان ممكن صورت گرفته، تا از نظرحقوقي و قانوني فضاي الزم براي فعاليت در اين 

  .حوزه فراهم شود

  

  فرهاد دژپسند

  ريزي و امور اقتصادي معاون برنامه

  بازرگاني وزارت 
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  قانون تجارت الكترونيكي
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  مقررات عمومي  -باب اول

  در كليات: بحث اول م

  قلمرو شمول قانون –ل اولفص

اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در  - ۱ماده 
  .رود هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي واسطه

  تعاريف  –فصل دوم 

قعه، اطالعات يا مفهوم است كه هر نمادي از وا): Data Message)) (داده پيام ((–الف  - ۲ماده 
هاي جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا  با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري

 .شود پردازش مي

به وسيله او يا از )) داده پيام((است كه )) داده پيام((منشا اصلي ): Originator)) (اصل ساز ((-ب
به عنوان واسطه )) داده پيام((امل شخصي كه در خصوص شود اما ش طرف او توليد يا ارسال مي

  .كند نخواهد شد عمل مي
را دريافت )) داده پيام((شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ): Addressee)) (مخاطب ((-ج

  .كند نخواهد شد به عنوان واسطه عمل مي)) داده پيام((كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با 
داده ((يعني به منابعي خارج از ): Incorporation By Reference)) (ه پيامارجاع در داد ((- د

محسوب )) داده پيام((اين قانون جزيي از ) ۱۸(عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده )) پيام
  .شود مي
داده ((عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ): Integrity)) (تماميت داده پيام ((–ه 

ال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطالعات كه به طور اعم)). پيام
  .كند وارد نمي)) داده پيام((اي به تماميت  شود خدشه معمول انجام مي

هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي ): Computer system)) (سيستم رايانه اي  ((- و
داده ((طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار نرم افزاري است كه از  - متصل سخت افزاري

 .عمل مي  كند)) پيام

، ارسال، دريافت، )اصل سازي(سيستمي براي توليد ): Information)) (سيستم اطالعاتي ((-ز
  .است)) داده پيام((ذخيره يا پردازش 

: كهسيستم اطالعاتي است ): Secure Information system)) (سيستم اطالعاتي مطمئن ((-ح
 . به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد -۱

 .سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد -۲
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دهد پيكربندي و سازماندهي شده  به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي -۳
 .باشد

 . موافق با رويه ايمن باشد - ۴ 

)) داده پيام((رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ): Secure Method)) (رويه ايمن ((-ط
منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا 

از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها )) داده پيام((ذخيره سازي 
 روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني  ناسايي، رمزنگاري،يا كدها، كلمات يا ارقام ش

 .مشابه، انجام شود

عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يا به ): Electronic Signature)) (امضاي الكترونيكي ((-ي
، مورد ))داده پيام((است كه براي شناسايي امضاء كننده )) داده پيام((نحو منطقي متصل شده به 

 .اده قرار مي گيرداستف

هر ) Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)) (امضاي الكترونيكي مطمئن ((- ك
  .اين قانون باشد ١۰امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 

هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي ): Signatory)) (امضاء كننده ((–ل 
  .كند
هاي رايانه اي تحت  اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم): Person) ()شخص ((–م 

  .كنترل آنان
با توجه به اوضاع و احوال مبادله ): Reasonableness Test(، )سنجش عقالني)) (معقول ((–ن 
طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادالت طرفين در مورد : از جمله)) داده پيام((

هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين،  ه، در دسترس بودن گزينهمشاب
هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادالت، 

  .ارزيابي مي شود
هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه ): Consumer)) (مصرف كننده ((–س 

  . ام مي كنداي اقد
عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه ): Supplier)) (تامين كننده ((-ع

  . اي فعاليت مي كند
عبارت از هر نوع ): Means Of Distance Communication)) (وسايل ارتباط از راه دور ((–ف 

ف كننده جهت فروش كاال وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصر
 .شود و خدمات استفاده مي
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ايجاب و قبول راجع به كاالها و خدمات بين ): Distance Contract)) (عقد از راه دور ((–ص 
  .تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است

جب آن مصرف كننده بتواند يعني وسايلي كه به مو): Durable Medium)) (واسط با دوام ((- ق
هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك )) داده پيام((شخصاً 

  .فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده
هاي مربوط به يك شخص )) داده پيام((يعني ): Private Data)) (هاي شخصي داده پيام ((-ر

  .مشخص و معين  )Data Subject)  )داده((موضوع (حقيقي 

  تفسير قانون  –فصل سوم 

در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي  -۳ماده 
  .بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد

د بر اساس ساير قوانين در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي باي -۴ماده 
  .موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند

  اعتبار قراردادهاي خصوصي  –فصل چهارم 

هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد  - ۵ماده 
  .خاص طرفين معتبر است

  ))داده پيام(( احكام در –مبحث دوم 

 نوشته، امضاء اصل  -

در حكم نوشته است مگر )) داده پيام((هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد،  -۶ماده 
فروش مواد دارويي به مصرف  –ب  –اسناد مالكيت اموال غير منقول  –الف : در موارد زير

ات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده اعالم، اخطار، هشدار و يا عبار -ج. كنندگان نهايي
  .كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند كاال صادر مي

  .هر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است -۷ماده 
گهداري شود اين امر يا هر گاه قانون الزم بداند كه اطالعات به صورت اصل ارايه يا ن - ۸ماده 

نگهداري و ارايه اطالعات به 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  –الف 
  .باشد
يافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً كه توليد، ارسال و يا در) فرمتي(داده پيام به همان قالبي  –ب 

  .نمايشگر اطالعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود
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اطالعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند  –ج 
  .نيز در صورت وجود نگهداري شوند

دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه  - د
  .پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد

خاتمه يافته و )) داده پيام((هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال  - ۹ماده 
ي شود بايد استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر م

داده ((جايگزيني اسناد كاغذي به جاي . را اعالم كند)) داده پيام((به طور صريح ختم تبادل 
  .اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت)) پيام

  مطمئن )) داده پيام((-مبحث سوم 

  امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن  -فصل اول

نسبت به امضاء كننده  - الف: د داراي شرايط زير باشدامضاي الكترونيكي مطمئن باي -۱۰ماده 
به وسيله امضاء  -ج. را معلوم نمايد)) داده پيام((هويت امضاء كننده  - ب. منحصر به فرد باشد

  . كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد
قابل تشخيص  ))داده پيام((متصل شود كه هر تغييري در آن )) داده پيام((به نحوي به يك  - د

 .و كشف باشد

ي است كه با رعايت شرايط يك )) داده پيام((سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از  -۱۱ماده 
  .سيستم اطالعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است

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

ناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اس - ۱۲ماده 
را صرفاً به دليل )) داده پيام((اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي 

  .شكل و قالب آن رد كرد
ه از جمله تناسب ها با توجه به عوامل مطمئن)) داده پيام((به طور كلي، ارزش اثباتي  - ۱۳ماده 

  .تعيين مي شود)) داده پيام((روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 
هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث )) داده پيام((كليه  -۱۴ ماده

كه محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي 
قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل 

 .استناد در مراجع قضايي و حقوقي است

مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي )) داده پيام((نسبت به  -۱۵ماده  
توان ادعاي جعليت  ع نيست و تنها ميمطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسمو
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مزبور به جهتي از جهات قانوني از )) داده پيام((مزبور وارد و يا ثابت نمود كه )) داده پيام((به 
  .اعتبار افتاده است

اين قانون ثبت ) ۱۱(ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده )) داده پيام((هر  - ۱۶ماده 
  .صحت استشود، مقرون به  و نگهداري مي

  ))داده پيام((مبادله  –مبحث چهارم 

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

  :با رعايت موارد زير معتبر است)) ارجاع در داده پيام ((- ۱۷ماده 
  . معين شود)) داده پيام((مورد ارجاع به طور صريح در  –الف 
  .بل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشدمورد ارجاع براي طرف مقا –ب 
  .موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد)) داده پيام ((-ج

  ))داده پيام((انتساب  –فصل دوم 

  .منسوب به اصل ساز است)) داده پيام((در موارد زير  - ۱۸ماده 
از به اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مج –الف 

  .اين كار بوده است
اگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز  –ب 

  .ارسال شود
ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن )) داده پيام ((-۱۹ماده 

  :مايدعمل ن) ارسال شده(را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي 
داده ((قبالً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا  –الف 
  .همان است كه اصل ساز ارسال كرده است)) پيام
دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با )) داده پيام ((–ب 

كور به روش مورد استفاده اصل ساز اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذ
  .خود بشناسد)) داده پيام((را به مثابه )) داده پيام((دسترسي يافته و 

اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا ) ۱۹(ماده  - ۲۰ماده 
  .به طور اشتباه صادر شده باشد

مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه )) داده پيام((يك )) داده پيام((هر  -۲۱ماده 
  .اوليه است)) داده پيام((نسخه مجددي از )) داده پيام((معلوم باشد كه آن 
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 تصديق دريافت  -فصل سوم

اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق )) داده پيام((هر گاه قبل يا به هنگام ارسال  - ۲۲ماده 
، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر تصديق شود)) داده پيام((كنند كه دريافت 

نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو 
  .محسوب مي گردد)) داده پيام((مطمئن كند تصديق دريافت )) داده پيام((معقول از دريافت 

اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه  -۲۳ماده 
  .داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود

  .اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست - ۲۴ماده 
الزامات فني استاندارد يا روش هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با  - ۲۵ماده 

  .مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند

  زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام  –فصل چهارم 

ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل  -۲۶ماده 
  .ي وارد شوداصل ساز يا قائم مقام و

  :زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود - ۲۷ماده 
اگر سيستم اطالعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني  - الف

 : محقق مي شود كه

  داده پيام به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شود؛ يا -١
 براي اين   مخاطب غير از سيستمي كه منحصراًچنانچه داده پيام به سيستم اطالعاتي -٢

  . وارد شود داده پيام بازيافت شود كار معين شده،
اگر مخاطب يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق  –ب 

 .مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شود

  .ن توجه به محل استقرار سيستم اطالعاتي جاري استاين قانون بدو) ۲۷(مفاد ماده  - ۲۸ماده 
اگر محل استقرار سيستم اطالعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد  - ۲۹ماده 

  :مطابق قاعده زير عمل مي شود
محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري  –الف 

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

معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا 
  .كاري است
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باشند، اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري  -ج
  .بود

آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام  - ۳۰ماده 
موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد 

  .عمومي است

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

دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور  -۳۱ماده 
اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، . امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند

  .الكترونيكي مي باشد) امضاي( تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصاالت
آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و  - ۳۲ماده 

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

  در قواعد مختلف  – سوم باب

  حمايت هاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكي  –مبحث اول 

  )Consumer Protction(حمايت از مصرف كننده : فصل اول

گيري  ات بايستي اطالعات موثر در تصميمدهندگان خدم فروشندگان كاال و ارائه - ۳۳ماده 
ان مناسبي قبل از عقد در اختيار كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زم مصرف
  :حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زير مي باشد. كنندگان قرار دهند مصرف

  .هاي كاربردي كاال و يا خدمات مشخصات فني و ويژگي –الف 
  .باشد و نشاني وي كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي هويت تامين -ب
، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن آدرس پست الكترونيكي -ج

 .طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند

از جمله قيمت كاال و يا (هائي كه براي خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود  كليه هزينه - د
  )خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس

 .باشد ده معتبر ميمدت زماني كه پيشنهاد ارائه ش - ه

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

كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطالعات مقدماتي، اطالعات زير را ارسال  تامين - ۳۴ماده 
  :نمايد
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  . شكايت احتماليكننده براي آدرس محل تجاري يا كاري تامين –الف 
  .اطالعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش –ب 
  .اين قانون) ۳۸(و ) ۳۷(شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد  –ج 
  .شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات - د

، كننده بايد در واسطي با دوام  اطالعات اعالمي به مصرفيهاطالعاتي اعالمي و تاييد - ۳۵ماده 
روشن و صريح بوده و 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 شود
كننده و قصد وي از ايجاد تماس با  در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين - ۳۶ماده 

  .بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شودكننده  مصرف
كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف  در هر معامله از راه دور مصرف -۳۷ماده 

تنها هزينه تحميلي . از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد) حق انصراف(
  :ن كاال خواهد بودكننده هزينه باز پس فرستاد بر مصرف

  :شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود - ۳۸ماده 
در صورت فروش كاال، از تاريخ تسليم كاال به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از  –الف 

 .روز انعقاد

كننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد بود كه  در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف –ب 
  .اين قانون موظف به ارائه آن است) ۳۴(و ) ۳۳(نده طبق مواد كن تامين

كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ  كننده از حق انصراف، تامين به محض استفاده مصرف -ج
  .كننده مسترد نمايد گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف

 نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر حق انصراف مصرف - د
  .اين قانون خواهد آمد) ۷۹(نامه اي است كه در ماده  موارد آن به موجب آيين. نخواهد شد

كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان  در صورتي كه تامين -۳۹ماده 
ريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ د

مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده 
كننده از  در صورتي كه معلوم شود تامين. صبر كردن تا امكان تحويل كاال و يا ايفاي تعهد باشد

ر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر عالوه ب. دانسته ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي
  .مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد

كننده وعده كرده  تواند كاال يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده مي تامين - ۴۰ماده 
ده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعالم كر

 .باشد
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كننده، كاال يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را  در صورتي كه تامين - ۴۱ماده 
براي مخاطب ارسال نمايد، كاال و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده 

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

 :هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد حمايت - ۴۲ماده 

اين قانون ) ۷۹(اي است كه در ماده  نامه خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين –الف 
 .خواهد آمد

قول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به معامالت راجع به فروش اموال غير من -ب
  .جز اجاره

  .هاي فروش مستقيم كاال و خدمات خريد از ماشين -ج
  .معامالت راجع به حراجي ها - د

  .كننده را حمل بر رضايت وي كند كننده نبايد سكوت مصرف تامين - ۴۳ماده 
  .خواهند كرددر موارد اختالف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي  - ۴۴ماده 
كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت  اجراي حقوق مصرف -۴۵ماده 

  .كنند متوقف شود تري اعمال مي ضعيف
استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير  -۴۶ماده 

 .كننده، موثر نيست منصفانه به ضرر مصرف

ر معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از د -۴۷ماده 
  .راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود

توانند به عنوان شاكي  كننده مي هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف سازمان - ۴۸ماده 
اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و  نامه نترتيب آن به موجب آيي. اقامه دعوي نمايند

 .باشد تصويب هيات وزيران مي

كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و  حقوق مصرف -۴۹ماده 
  .ربط تصويب شده و يا خواهد شد مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي

  )Marketing (–در قواعد تبليغ  –فصل دوم 

كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه  تامين -۵۰ماده 
  .سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود

كنند نبايد سالمتي افراد  كنندگاني كه براي فروش كاال و خدمات خود تبليغ مي تامين -۵۱ماده 
  .را به خطر اندازند
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كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن  تامين -۵۲ماده 
  .اطالعات مربوط به كاال و خدمات را درك كند

در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و  - ۵۳ماده 
 .صريح باشد

صوصيات ويژه معامالت به روش الكترونيكي جهت مخفي كنندگان نبايد از خ تامين -۵۴ماده 
  .نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند

كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به  كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف تامين -۵۵ماده 
  .رنددريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگي

  .اي عمل نمايند كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه تامين -۵۶ماده 
  .اين قانون خواهد آمد) ۷۹(اي است كه در ماده  نامه ضوابط آن به موجب آيين

اي است  نامه انان زير سن قانوني به موجب آيينتبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجو -۵۷ماده 
  . قانون خواهد آمداين) ۷۹(كه درماده 

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

ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي،  -۵۸ماده 
ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخالقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، 

  . يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني استرواني و
در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق  -۵۹ماده 

قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در 
  :حاظ شرايط زير صورت پذيردبستر مبادالت الكترونيكي بايد با ل

  .اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند –الف 
آوري براي  پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع داده –ب 

آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد  پيام شرح داده شده جمع شخص موضوع داده
  .ه قرار گيرداستفاد

 .پيام بايد صحيح و روزآمد باشد داده -ج

هاي شخصي مربوط به  پيام اي حاوي داده هاي رايانه پيام بايد به پرونده شخص موضوع داده - د
  .هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصالح كند پيام خود دسترسي داشته و بتواند داده

ان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو پيام بايد بتواند درهر زم شخص موضوع داده - ه
  .هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد پيام اي داده كامل پرونده رايانه

هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع  پيام ذخيره، پردازش و يا توزيع داده -۶۰ماده 
  .اين قانون خواهد آمد) ۷۹(اي است كه در ماده  نامه آيين
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پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي  ارد راجع به دسترسي موضوع دادهساير مو - ۶۱ماده 
ردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان گاشخاص ثالث، اعتراض، فرا

نامه مربوطه خواهد  هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين پيام داده
  .بود

  پيام در بستر مبادالت الكترونيكي  هحفاظت از داد –مبحث دوم 

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

  الكترونيكي 

آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، ) عرضه و نشر(حق تكثير، اجراء و توزيع  - ۶۲ماده 
 نشريات و آثار صوتي و قانون ترجمه و تكثير كتب و۳/۹/۱۳۴۸مصنفان و هنرمندان مصوب 

اي مصوب  و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه٢٦/٩/١٣٥٢مصوب 
كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب . به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است٤/١٠/١٣٧٩

، ابزار و روشهاي پيام مي باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي داده
هاي فكري در بستر مبادالت  هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت اي و پايگاه رايانه

الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از 
 Integrated Circuits(هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي  پايگاه

& Chips ( و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت عالئم و
نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات  و آيين۱/۴/۱۳۱۰اختراعات مصوب 

خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات ١٤/٤/١٣٣٧مصوب 
  .وراي اسالمي باشدمجلس ش

كه پيش از اين به عنوان ) Related Rights(حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري  -۱تبصره 
شدند شامل حقوق  شناخته مي) Neighboring Right(حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري 

مادي و معنوي براي عناصر ديگري عالوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، 
باشند كه  ها و موسسات ضبط و پخش مي يدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانتول

  .باشند مورد اشاره در اين ماده مي۲۶/۹/۱۳۵۲و ۳/۹/۱۳۴۸مشمول قوانين مصوب 
يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص ) Integrated Circuit(مدار يكپارچه  - ۲تبصره 

 جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي است كه عملكرد و كارائي آن قابليت
هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم  طراحي. متعارف را داراست

نامه اجراي قانون ثبت عالئم تجارتي و اختراعات مصوب  و آئين۱/۴/۱۳۱۰و اختراعات مصوب 
  .باشد مورد حمايت مي١٤/٤/١٣٣٧
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پيام در  ال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء الينفك فراگرد فني پردازش دادهاعم -۶۳ماه 
  .ها است از شمول مقرره فوق خارج است شبكه

  )Trade Secrets(حمايت از اسرار تجاري  –فصل دوم 

هاي مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الكترونيكي، تحصيل  به منظور حمايت از رقابت-۶۴ماده 
ها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص  انوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهغير ق

  .ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد
هاي است كه شامل اطالعات، فرمولها، الگوها، نرم  پيام اسرار تجاري الكترونيكي داده-٦٥ماده 
هاي انجام  ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روش ها، تكنيك ها، ابزار و روش  و برنامهافزارها

هاي  ها و فراگردها، اطالعات مالي، فهرست مشتريان، طرح تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه
تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم 

  .اي براي حفظ و حراست از آنها شده است هاي معقوالنه رد و تالشقرار ندا

  )Trade Names(حمايت از عالئم تجاري  –فصل سوم 

هاي مشروع در بستر  كنندگان و تشويق رقابت به منظور حمايت از حقوق مصرف- ۶۶ماده 
 يا هر نوع و) Domain Name(مبادالت الكترونيكي استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه 

عالئم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كاال و ) Online(نمايش بر خط 
  .خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد

  ها جرايم و مجازات – باب چهارم 

 كالهبرداري كامپيوتري -مبحث اول

 با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي،-۶۷ماده 
اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود،  هاي رايانه ها و سيستم ها، برنامه پيام

اي و غيره ديگران را بفريبد و يا  پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه محو، توقف داده
ازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري هاي پرد سبب گمراهي سيستم

وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد 
مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه 

 . محكوم مي شود

ين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده شروع به ا –تبصره 
 .مي باشد
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  جعل كامپيوتري  –مبحث دوم 

پيام و  هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده- ۶۸ماده 
هاي  يل كاربردي سيستماي، و يا استفاده از وسا هاي رايانه پيام و سيستم مداخله در پردازش داده
كننده و يا توليد امضاي فاقد  مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء –رمزنگاري توليد امضاء 

سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در 
 داراي ارزش مالي و هاي پيام فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده

هاي معتبر  پيام اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده
استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به 

  . شود ريال محكوم مي) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(ميزان پنجاه ميليون 
  .باشد شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده ميمجازات  –تبصره 

   ينقض حقوق انحصاري در بستر مبادالت الكترونيك –مبحث سوم 

  كننده و قواعد تبليغ نقض حقوق مصرف –فصل اول 

اين قانون به مجازات از ده ) ۳۷(، )۳۶(، )۳۵(، )۳۴(، )۳۳(كننده متخلف از مواد  تامين - ۶۹ماده 
  .ريال محكوم خواهد شد) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(ريال تا پنجاه ميليون ) ٠٠٠/٠٠٠/١٠(ميليون 
  .به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد) ۳۷(كننده متخلف از ماده  تامين –تبصره 
اين قانون به ) ۵۵(، )۵۴(، )۵۳(، )۵۲(، )۵۱(، )۵۰(، )۳۹(كننده متخلف از مواد  تامين -۷۰ماده 

ريال محكوم ) ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠(ريال تا يكصد ميليون   ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(مجازات از بيست ميليون 
  .خواهد شد

اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم ) ۵۱(كننده متخلف از ماده  تامين -۱تبصره 
  .خواهد شد

اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم ) ۵۵(كننده متخلف از ماده  تامين -۲تبصره 
 .خواهد شد

  حمايت از داده /هاي شخصي پيام قض حمايت از دادهن –فصل دوم 

اين قانون را ) ۵۹(و ) ۵۸(هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي شرايط مقرر در مواد  -۷۱ماده 
  .شود نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي

دور گواهي هاي شخصي توسط دفاتر خدمات ص پيام گاه جرايم راجع به دادههر  - ۷۲ماده 
) ۷۱(الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده 

 .اين قانون محكوم خواهد شد
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احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم  مباالتي و بي اگر به واسطه بي - ۷۳ماده 
ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه  پيام راجع به داده

  .شود ريال محكوم مي) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(نقدي معادل پنجاه ميليون 

  

  

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

 نقض حق مولف  –فصل اول 

واردي م) عرضه و نشر(هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع  - ۷۴ماده 
و قانون ترجمه و ۳/۹/۱۳۴۸كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان ٢٦/٩/١٣٥٢تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 
منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس ٤/١٠/١٣٧٩نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 

جاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به شوراي اسالمي م
ريال ) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون 

  .محكوم خواهد شد

  نقض اسرار تجاري  –فصل دوم 

يكي به منظور اين قانون و هر كس در بستر مبادالت الكترون) ۶۴(متخلفين از ماده - ٧٥ماده 
رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص 
حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي 
ه تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ما

  .ريال محكوم خواهد شد) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون 

  نقض عاليم تجاري  –فصل سوم 

اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ) ٦٦(متخلفان از ماده  - ٧٦ماده 
 .واهند شدريال محكوم خ) ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠(ريال تا يكصد ميليون ) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠(ميليون 

  ساير  –فصل چهارم 

ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صالحيت جزايي و روش هاي همكاري  -۷۷ماده 
 .بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادالت الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود

  جبران خسارت  –باب پنجم 

ر اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و هر گاه در بستر مبادالت الكترونيكي د- ۷۸ماده 
موسسات . دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود
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مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي 
 .خواهد بودافراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص 

  متفرقه  –باب ششم 

وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي  - ۷۹ماده 
اين قانون موثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري 

ن توسط نهادهالي ذي ربط اطالعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانو
. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. شود

  .ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد
بازرگاني، امور اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي ) ۴۲(و ) ۳۸(آيين نامه مربوط به مواد  –الف 

اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
  .تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و ) ۵۷(و ) ۵۶(آيين نامه مربوط به مواد  –ب 
ديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان م

 .خواهد رسيد

اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش ) ۶۰(آيين نامه مربوط به ماده  –ج 
  .پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

 است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با وزارت بازرگاني موظف -۸۰ماده 
اساسنامه و آيين نامه اين . تجميع واحدهاي ذي ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد

مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سازمان مديريت 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  - ۸۱ماده 
اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده 

تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ) Back up(و پشتوانه 
  .دديگر مصون بمان

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است٢٤/١٠/١٣٨٢
رئيس مجلس شوراي اسالمي – مهدي كروبي                                                          
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  مجلس شوراي اسالمي١١/٦/٨٣ مصوب
  در تعامل با اقتصاد جهاني رشد اقتصاد ملي دانائي محور : بخش اول

  سازي براي رشد سريع اقتصادي  بستر-فصل اول 

  _١٠ماده 
 دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي                )۴-ج

المللي در كليه بانكهاي      هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين           سازي رويه   و پياده 
 .كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد

 _۱۵ماده 
اندازي شبكه ملـي داد و سـتد الكترونيـك     شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه     ) ب

اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمـي و نظـارتي و سـازوكار                  
 .اجرائي آن اقدام نمايد

 مركـزي جمهـوري    نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائـي و بانـك                آيين
 .اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعـات                _  ٢۱ماده  
استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تـصويب ايـن قـانون بـا محوريـت                    

و در جهت تحقـق هـدف رشـد توليـد صـنعتي و              آوري    پذيري مبتني بر توسعه فن     توسعه رقابت 
گـذاري صـنعتي و       و رشد متوسط سرمايه   %) ٢/١١(درصد   دهم دو و معدني متوسط ساالنه يازده   

اي كه سـهم بخـش صـنعت و معـدن از توليـد                به گونه %) ٩/١٦(درصد   دهم نه و معدني شانزده 
در %) ٢/١٦(هم درصـد     به شانزده و دو د     ١٣٨٣در سال   %) ١٤(ناخالص داخلي از چهارده درصد      

%) ٨/١٤( و صادرات صنعتي از رشد متوسط سـاالنه چهـارده و هـشت دهـم درصـد                   ١٣٨٨سال  
  :برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد

 :براي تجهيز منابع الزم در توسعه صنعتي و معدني) و
از توسـعه و تحقيقـات   اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معـدني و صـندوق حمايـت             -۶

گـذاري   صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنـده مخـاطرات سـرمايه        
  .گذاري خطرپذير در صنايع نوين بخش خصوصي در زمينه اكتشافات مواد معدني و سرمايه

 تعامل فعال با اقتصاد جهاني -فصل دوم

الملـل،   يش سـهم كـشور در تجـارت بـين         سازي تجارت، افزا    به منظور نوسازي و روان    _ ٣٣ماده  
توسعه صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محـصوالت صـادراتي كـشور در               



  

  مجموعه قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي
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آوري ارتباطـات و اطالعـات در اقتـصاد،         المللي و بـه منظـور گـسترش كـاربرد فـن             بازارهاي بين 
  :بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است

با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چـارچوب نظـام بازرگـاني و     ) ط
 :تجارت الكترونيكي، اقدامات الزم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد

رسـاني و ارائـه خـدمات دسـتگاه مربوطـه در محـيط               به روز نمــودن پايگاهها و مراكز اطـالع        -۱
  .اي اي و شبكه رايانه

اعتباري -هاي خريد و فروش كاال و خدمات و عمليات مالي           ها و مسابقه    ها، مزايده   انجام مناقصه  -۲
  .رساني هاي اطالع اي و شبكه در محيط رايانه

  .ايجاد بازارهاي مجازي -۳
  . هاي تداركاتي و معامالتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه انجام فعاليت -۴

 قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جـرايم الكترونيكـي و                  -تبصره
  .نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در برنامـه              _  ٣٩ماده  
  : آوردچهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل

پـذيري آنهـا را، از       اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويـت رقابـت           ) الف
  :طريق زير اصالح نمايد

اعطـاي كمكهـاي   (و بـزرگ    حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي كوچك، متوسـط          -۱
 -اي تقويـت تـوان فنـي      ها و انجام تمهيدات الزم بر       ها و زنجيره    ها، خوشه   توسعه شبكه ) هدفمند
تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكـز               -مهندسي

  .رساني و تجارت الكترونيك براي آنها اطالع
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطالعاتي و تـضمين دسترسـي گـسترده          _  ٤٤ماده  

  :هاي ذيل را به عمل آورد از اقدامامن و ارزان شهروندان به اطالعات مورد ني
گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطالعات بـه زبـان فارسـي در محـيط                   حمايت از سرمايه  ) الف

  .اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني رايانه
المللـي    اتخاذ تدابير الزم به منظور كسب سـهم مناسـب از بـازار اطالعـات و ارتباطـات بـين                   ) ب

ارتباطي ايران از طريـق توسـعه مراكـز اطالعـاتي اينترنتـي ملـي و                 اي  صت منطقه استفاده از فر  
هـاي خـصوصي و تعـاوني و جلـب            هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخـش           توسعه زيرساخت 

  .المللي مشاركت بين
تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبـادل اطالعـات كـشور در                 ) ج

  .اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم اي رايانهه محيط
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آوري اطالعـات، تحقـق اقتـصاد         دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطـات و فـن          _ ٥٧ماده  
 :مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد

 تسهيالت الزم جهت دسترسي     دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري         ) الف
به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشـد، بـراي آحـاد                   

اي  شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتـصاد شـبكه   اي جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه   
ه ترتيب پنجـاه درصـد      زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل ب           

، آحاد جمعيـت كـشور و همچنـين ايجـاد           %)٣٠(و سي درصد    %) ٣٥(، سي و پنج درصد      %)٥٠(
اي حداقل در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفـر و افـزايش ظرفيـت                ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه     

 .مرسوله بر نفر را فراهم آورد) ۲۰(خدمات پستي به بيست 
 .آوري اطالعات در سراسر كشور ات پايه ارتباطي و فنتأمين و تضمين ارائه خدم) ب
  .در سال اول برنامه چهارم» قانون جامع ارتباطات«تهيه اليحه ) ج
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 وزارت ۲۳/۳/۱۳۸۴ مورخ ۴۹۳۴ بنا به پيشنهاد شماره ۵/۴/۱۳۸۴هيات وزيران در جلسه مورخ 
  : تصويب نمود-۱۳۸۲مصوب –الكترونيكي قانون تجارت ۷۹ه بازرگاني و به استناد ماد

دستگاههاي  ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مكلف است با همكاري١ماده
اطالعات اقدام و آن  ذيربط نسبت به تدوين ساز و كار هماهنگ تنظيم لوايح قانوني فضاي تبادل

   .ارايه كند به هيأت دولت ١٣٨٤را حداكثر تا پايان آذر سال 
زير را  ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه و وزارت بازرگاني اقدامات٢ماده

  :دانجام ده
دعاوي حقوقي در فضاي  تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح • 

جارت ايران و قانون ت تبادل اطالعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به
   .١٣٨٥سال  رعايت اهميت اصل سرعت دراين نوع دعاوي، حداكثر تا پايان شهريور

راجع به استرداد،  تدوين قانون خاص در زمينه صالحيت براي تجارت الكترونيكي و مواد  •
و ابزارهاي پيشگيري  همكاري متقابل در جرايم خاص فضاي تبادل اطالعات، مواد قانوني فنون

خاص فضاي تبادل اطالعات  ايم خاص فضاي تبادل اطالعات به منظور مبارزه با جرايمبراي جر
ماه عدالت كيفري حداكثر تا اسفند المللي متقابل و رعايت استانداردهاي و امكان همكاري بين

  .١٣٨٤سال 
هاي جديد  اشخاص حقيقي ـ حقوقي و شناسايي نظريه تدوين قانون مسووليت كيفري براي  •

مباالتي مطابق كدهاي رفتاري، كدهاي  بي/ ناشي از عمد ت و تصويب قانون براي جرايممسوولي
   .١٣٨٥امثال آن حداكثر تا پايان شهريور ماه سال  كيفري فضاي تبادل اطالعات و

با همكاري قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع  ـ وزارت دادگستري مكلف است٣ماده
قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطالعات و  خشي ازتعارض قوانين جديد به عنوان ب

گري برخط براي  الكترونيكي ازجمله قواعد داوري و واسطه قانون آيين دادرسي خاص تجارت
 اقدام ١٣٨٤ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال  تسهيل در حل و فصل اختالفات

   .كند
طالعات مكلف است، نسبت به اصالح قوانين مخابراتي براي ارتباطات و فناوري ا ـ وزارت٤ماده

كنندگان خدمات اينترنتي و  كردن مصوبات نهادهاي ذيربط در عرصه فعاليت تأمين همخوان
هاي مرسوم  پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و كيفري براساس نظريه محتوا و

   . اقدام كند١٣٨٤مسووليت حداكثر تا پايان اسفندماه سال  حقوق
مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني،   ـ وزارت دادگستري٥ماده

جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص  نسبت به تدوين حقوق
الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كالهبرداري  حقوقي در محيط تجارت



 
 

  ن و مقررات تجارت الكترونيكي مجموعه قواني
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اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مؤلف براي همخواني با استانداردهاي  ، كارت)صاشكال خا(
امكان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفندماه  حقوق جزا و

   .اقدام كند۱۳۸۵ سال
وه وزارت دادگستري، ق  ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است با همكاري٦ماده

فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت  قضاييه، وزارت اطالعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت
حريم /خاص حمايت از داده حريم خصوصي و قانون/به تدوين قانون جامع حمايت از داده

الكترونيكي از سوي  خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت
الكترونيكي، حداكثر تا پايان سال  عايت ايمني خاص توسط كاربران تجارتحاكميت و الزام به ر

   . اقدام كند١٣٨٥
است با همكاري قوه قضاييه، وزارت بازرگاني، وزارت كشور و   ـ وزارت دادگستري مكلف٧ماده

تدوين و اصالح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات  وزارت امورخارجه نسبت به
المللي و امكان هماهنگي با  ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بين ندجانبه برايدو يا چ

المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره،  بين استانداردهاي
 المللي امر مختوم در توقيف جريان جنايت، همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين تفتيش و

   . اقدام كند١٣٨٤رونيكي تا پايان اسفند ماه سال حوزه تجارت الكت
مكلف است با همكاري وزارت ) شوراي عالي انفورماتيك(ريزي  برنامه سازمان مديريت و
اطالعات، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي و وزارت دادگستري  ارتباطات و فناوري

 ضاي تبادل اطالعات برابر با استانداردهاينسبت به تدوين قانون حق تأليف در ف و قوه قضاييه

   . اقدام كند١٣٨٥المللي تا پايان شهريور ماه سال  بين
مكلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادالت فرامرزي   ـ وزارت بازرگاني٨ماده

 براي ايجاد ١٩٩٥نامه اتحاديه اروپايي  و شيوه UN/CEFACT مدل تجارت الكترونيكي براساس
حقوقي در مبادالت و تسهيل تجاري حداكثر تا پايان اسفندماه سال  ابط سالم بدون مشكالترو

   . اقدام كند١٣٨٤
وزارت  ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،٩ماده

  :دادگستري و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد

 تجارت الكترونيكي براي كاهش دعاوي حقوقي با اعمال دعاوير تدوين الگوي داوري د • 
در عرصه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال  حداقل استانداردهاي حقوقي

١٣٨٥.  
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و بنگاه  (B2B) قراردادي حل اختالف براي دعاوي در الگوهاي بنگاه به بنگاه تدوين الگوي •
سازي روند حل و فصل اختالفات حداكثر تا پايان  به منظور ساده وشفاف (B2C) به مشتري

   .١٣٨٥سال  اسفندماه
و اجراي نظام  ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين١٠ماده

بانكداري  پرداخت الكترونيكي به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونيكي و توسعه
   . اقدام كند١٣٨٤ال الكترونيكي حداكثر تا پايان اسفندماه س

  :وزارت بازرگاني مكلف است اقدامات زير را انجام دهد ـ١١ماده 

 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، ٣٣استانداردهاي موضوع بند ط ماده  تدوين و ابالغ •
هاي امنيت سيستمهاي كاربردي تجارت الكترونيكي،  فرهنگي كشور در حوزه اجتماعي و

رساني، پيغام، كدگذاري كاال و خدمات  ري، تبادل اسناد، واسطهاي اطالعتجا فرايندهاي محيط

  .١٣٨٤مهرماه سال  تا پايان

در صنايع  1(CBL) الكترونيكي اندازي سيستم كتابخانه جامع فرايندهاي تجاري مشترك راه •
   .١٣٨٤حداكثر تا پايان سال  OpenEDI و EDI2ذينفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود 

براساس استاندارد اسناد تجاري الكترونيكي سازمان  اندازي سيستم مديريت اسناد تجاري راه •
  .١٣٨٥پايان سال  حداكثر تا 3(UN e Doc)ملل متحد 

الكترونيكي به شركتهاي تجـاري  هاي ارايه شده در زمينه تجارت اصالح استانداردها وتوصيه •
،  AFACT4 المللي مانند  معتبر بين ازمانهايهاي جـديد س براساس اسـتانداردها و توصيـه

UNCTAD5 UN/CEFACT.   
بازرگاني مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور افزايش  ـ وزارت١٢ماده

هاي آموزشي  عمومي نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامه سطح آگاهي
هاي گروهي،  جربيات موفق، آموزش از طريق رسانهمناسب، به اشتراك گذاشتن ت كاربردي

ها و خدمات فرهنگي و  تسهيالت آموزشي و تشويق و تسهيل براي توليد فرآورده توسعه
 هاي هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع برنامه ها و جشنواره مسابقه برگزاري

   . است١٣٨٤يادشده از شهريور ماه سال 
مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهي كل قوا  دفاع و پشتيباني نيروهايـ وزارت ۱۳ماده

 كاربرد تجارت الكترونيكي شوند يك ماه ١گواهي درجه براي مشموالني كه موفق به دريافت

                                              
1. Common Business Librarary 
2 . Electronic Data Interchenge 
3 . United Nations of electronic Trade Documents 
4 .Asia/Pacific Center for Trade Facilitation and Electronic Business 
5 .United Nations Center for Facilitation and Electronic Business 
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 كاربرد تجارت ١ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه تعريف. بخشودگي خدمت اعطا كنند
   .رگاني استباز الكترونيكي به عهده وزارت

وزارت علوم، تحقيقات  ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش،١٤ماده
سازي عمومي در  افزايش آگاه اسالمي به منظور و فناوري، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد

ترونيكي بر شناساندن تأثير تجارت الك آحاد مردم، با هدف فراگيري كاربرد اينترنت با محورهاي
هاي به كارگيري تجارت الكترونيكي و  ابزارها و رويه ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوار، آشنايي با

مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاري  ايجاد انگيزه براي چيرگي بر

   .هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام نمايد جشنواره ها و مسابقه
ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور  برنامه ـ سازمان مديريت و١٥ ماده

در خصوص استراتژيها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به  ارايه آموزش ضمن خدمت
مختلف آموزش تجارت الكترونيكي براي مديران عالي، مياني و پايه و نيز  هاي برگزاري دوره

 ستگاههاي اجرايي درخصوص مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت و تجارتد كارشناسان

فضاي  هاي الكترونيكي، مديريت راهبردي سازمانها مبتني بر فناوري اطالعات، تعريف جرم و بزه
نفري  ۸۰۵۹۲ به نحوي كه از ميان جمع. تبادل اطالعات و روشهاي پيشگيري از آنها اقدام كند

هاي بازرگاني،  وزارتخانه  و معاونين با مدرك تحصيلي باالتر از ليسانس دركارشناسان، مديران
، ١٣٨٦تا پايان شهريور ماه سال  امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه

ebxML آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتني بر% ٢٠حداقل 
1
به . را فراگيرند UNeDocs و 

براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و  ريزي الزم كلف به برنامهعالوه اين سازمان م
% ٨٠ حداقل ١٣٨٦به نحوي كه تا پايان سال  هاي فوق است كارشناسي ذيمدخل در دستگاه

كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت  ها تسلط مديران و كارشناسان اين وزارتخانه
   .باشند هالكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشت

منظور آموزش  به قضاييه و وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه١٦ماده
كادر دادرسي در  استراتژيها و كاربرد تجارت الكترونيكي نسبت به آموزش آن براي قضات و

تعيين احراز هويت، روشهاي  اي، هاي رايانه المللي جرايم و بزه سرفصلهايي چون تعريفهاي بين
رمزگذاري و رمزگشايي در  اي، اصول هاي رايانه ها در وب و شبكه مسير و رهگيري داده

   .هاي اطالعاتي اقدام كند بسته
پرورش مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و  ـ وزارت آموزش و١٧ماده 

الكترونيكي در مدارس كشور، منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت  به فناوري اطالعات

                                              
1 . Electronic Business eXtensible Markup Language 
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هاي متوسطه مدارس آموزش داده و  مباني اينترنت و تجارت الكترونيكي در دوره نسبت به
هاي وب، آموزش  آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشي ويژه توسعه مهارت افزون بر

 مقدماتي تجارت الكترونيكي در مواردي مانند اصول پرداخت الكترونيكي، كاربردهاي
و آشنايي با مسايل ايمني، حريم ) باركد(، رمزينه  1(pos)پاياني فروش  سيستمهاي نقطه
   .تجارت الكترونيكي مبادرت ورزند شخصي و حقوق

آموزش استراتژيها و كاربردها در تجارت  ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور١٨ماده 
آن ويژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا هاي  دوره هاي آموزشي الكترونيكي نسبت به تدوين برنامه

هاي ويژه بازرگانان و اصناف با سطوح  آموزشي دوره هاي  و اجراي برنامه١٣٨٤پايان سال 
دانشگاهي در سرفصلهاي مباني اينترنت، مباني تجارت  تحصيالت زير ديپلم، ديپلم و

عات و مباحث حقوقي امنيت اطال) باركد(فروش، رمزينه  الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني
   .بطور پيوسته اقدام كند

تأمين  منظور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به۱۹هماد
افزايش مهارتها و  هاي توانمندساز سيستمهاي تجارت الكترونيكي و هاي الزم براي فناوري زمينه

  : را انجام دهدها در تجارت الكترونيكي اقدامات زير نوآوري

 ها و گرايشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در مقاطع كارشناسي و تحصيالت ايجاد رشته •

  .١٣٨٥تكميلي حداكثر تا پايان شهريورماه سال 

آموزشي برخط با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي به  هاي تدوين، اجرا و توسعه دوره •
راه دور در مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت از  هاي الكترونيكي منظور گسترش آموزش

   .هاي مديريت، اقتصاد و حقوق  رشته
آموزش و  ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت٢٠ماده

الكترونيكي، نسبت  پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذينفعان در رابطه با كاربردهاي تجارت
هاي  در قالب دوره ي آموزش تجارت الكترونيكي گذاري در زمينه ل سرمايهبه تشويق و تسهي

آموزشها عمدتاً در  اين. مدت توسط موسسات آموزشي خصوصي اقدام كند مدت و ميان كوتاه
تضمين شده در ايجاد  استراتژي توسعه، مسايل امنيتي، مديريت بازار، موفقيت: هاي زمينه

بازرگاني الكترونيكي،  اركت كارآفرينان در توسعه، توسعهبازرگاني الكترونيكي، چگونگي مش
بازاريابي، تبليغات و  هاي بازرگاني، خدمات مشتري و پرداخت، فنون چگونگي كاهش هزينه

ريزي  الكترونيكي، برنامه بندي پايگاههاي وب، ايجاد طرح شغل ارتقاي جايگاه سايت در رده

   .بود منابع و مديريت بازرگاني الكترونيكي خواهد

                                              
1 Point of Sale 
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 مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور دستيابي به آمارها و ـ٢١ماده

 اي سطح آمادگي و معيارهاي دقيق پيشرفت توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به سنجش دوره

زيرساختها و  اي ميزان آمادگي و كارايي كارايي تجارت الكترونيكي در كشور و ارزيابي دوره
پايه سنجش پارامترهاي  برداري از تجارت الكترونيكي در ميان بنگاهها و جامعه بر گسترش بهره

شمار و حجم دعاوي، نقاط  علمي مانند الگوي رفتار كاربران در وب، حجم معامالت تجاري،
هاي تجاري، شناسايي الگوي  آگهي ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهاي

هاي  غير برخط بودن معامله، شمار سايت وع خريد كاال و خدمات از ديدگاه برخط وتغيير در ن

   .هاي متروك و ساير موارد اقدام كند سايت تازه انتشار يافته تجارت الكترونيكي و
اطالعات مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن  ـ وزارت ارتباطات و فناوري٢٢ماده

سازي تجارت الكترونيكي، انجام  سازي ابزارهاي ايمن يادهپ نسبت به حمايت از طراحي و
افزاري ارائه دهنده  افزاري و نرم در زمينه توليد ابزارهاي سخت مند و هماهنگ تحقيقات نظام

و تشويق دستگاهها و ...) مانند ديواره آتش، سيستمهاي تشخيص نفوذي و ( اي هاي پايه سرويس
   .سازي تجارت الكترونيكي توليد داخل اقدام كند  ايمنگيري از ابزارهاي بهره سازمانها به

با استناد به  سازي امكان مبادالت فرامرزي ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور فراهم ٢٣ماده
براي شناسايي  امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه

 ١٣٨٤پايان سال  حداكثر تا (Cross Certificate) المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال بين
   .اقدام كند

اهداف كمي  در راستاي دستيابي به ـ وزارت ارتـباطات و فناوري اطالعات مـكلف است٢٤ماده
تلفيقي توسعه فناوري ارتباطات و به  هاي موضوع سند برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه

 نرخ نفوذ تلفن در ١٣٨٦حداكثر تا پايان سال  نيكيمنظور تامين نيازهاي توسعه تجارت الكترو
 نفر و در زمينه تلفنهاي ١٠٠ خط براي هر ٣٨حداقل  كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي

 درصد افزايش ٢٠نفر ضريب نفوذ كاربران اينترنت را به   خط همراه به ازاي هر صد٢٠همراه 
   .دهد
رساني، وزارت  ري دبيرخانه شوراي عالي اطالعبازرگاني ملكف است با همكا ـ وزارت٢٥ماده

 به) شوراي عالي انفورماتيك(ريزي كشور  فناوري اطالعات و سازمان مديريت و برنامه ارتباطات و
 سازي افزاري و كاربردي تجارت الكترونيكي و غني هاي نرم منظور ارتقاء و توسعه واسط

افزارهاي  نرم هاي بت به توسعه برنامهرساني و كاربردي در محيط فارسي نس هاي اطالع شبكه
   .مخابراتي اقدام كند سازي محتواي فارسي خدمات ارتباطي و متن باز تجارت الكترونيكي و غني
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منظور اجراي سيستمهاي  ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري شبكه بانكي كشور به٢٦ماده
١اپاي وجوه الكترونيكيپاي اندازي سيستم جامع اتاق پرداخت الكترونيكي نسبت به راه

 (ACH)  و
حداكثر تا پايان سال   (RTGS) ٢بين بانكي اندازي سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات راه

   . اقدام كند١٣٨٤
ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت  ـ وزارت٢٧ماده

لكترونيكي براي ذينفعان عمومي و ي تجارت ا افزار ويژه افزار و سخت نرم دسترسي به
گذاري در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات،  آموزش افراد و افزايش سرمايه متخصصين،
  : انجام دهد١٣٨٤را حداكثر تا پايان اسفند ماه سال  اقدامات زير

در سازمانهاي دولتي و شركتهاي  (Open Source) ٣هاي متن باز برنامه پشتيباني از كاربرد • 
   .پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي مورد نياز آن زرگ خصوصي وب
ماننـد (هاي متن باز  حل افزار مبتني بر راه مهندسي نرم حمايت از ايجاد و توسعه صنعت  •

افزارهاي متن  ها و نمايشگاههاي ويژه نرم بهره، برگزاري جشنواره كم اعطـاي تسهيالت و وامهاي
افزارهاي متن باز كه كيفيت باالي آن گواهي شده  طاي آن به نرملوگوهاي ملي و اع باز، طراحي

   .است
منظـور   ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات بـه  ٢٨ماده

جـامع   رساني كاربردي تجارت الكترونيكـي ماننـد شـبكه    گرداوري و پردازش سيستمهاي اطالع
الكترونيكـي   قطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پـشتيباني تجـارت  رساني بازرگاني كشور و ن اطالع

تجارت الكترونيكي  مانند كتابخانه ملي فرايندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاههاي وب ويژه
الكترونيكي كشور حـداكثر   بخش بازرگاني و تجارت  (Data Center)نسبت به ايجاد مركز داده
   .م كند اقدا١٣٨٥تا پايان شهريور ماه سال 

                                              
هاي كشور به نمايندگي از  هاي مستقيم ميان بانك ها و بستانكاري وظيفه اصلي اين اتاق، تسويه خودكار بدهي. ١

هاي مالي كه هريك ارزش كم تا متوسط  اين امر به ويژه در مورد حجم زيادي از تراكنش. سوي مشتريان است
هاي مالي با ارزش كم و متوسط  تراكنشها براي  دارند باعث كاهش حجم چك و پول نقد در گردش ميان بانك

  .شوند مي
كند  ها ونيز ميان بانك و مشتريانش ارائه مي اين سيستم برخط خدمات آني و غير قابل استرداد مالي را به بانك.  ۲

 سال نخست حداقل مبلغ تراكنش بر ۳هاي اين سيستم، الزم است در  و براي پيشگيري از اعمال بار زياد تراكنش
 .يليون ريال مقرر شودخط ده م

اجراي (  فناوري اطالعات  هايي چون سياستگذاري اي تنظيم شود كه برنامه برنامه راهبردي متن باز بايد به گونه.  ۳
، پشتيباني و آموزش ظرفيت سازي در صنايع نرم )اي كه حوزه تداركاتي نرم افزار را تحت پوشش قرار دهد برنامه

 .افزار داخلي را در بر گيرد
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دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي عرضه كننده خدمات به افراد و بنگاهها  ـ كليه٢٩ماده
ها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود،  سازي رويه بهينه مكلفند براي

 حلهاي مبتني بر معماري فناوري با محوريت راه (BPR) سازي بازبيني داخلي و بهينه عمليات

. كنند  آغاز١٣٨٤عات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونيكي تا پايان سال اطال
مشتمل بر  اي باشد كه بروندادهاي اصلي آن ريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونه برنامه
ريزي منابع  برنامه هاي جامع بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و طرح

شهروندان و تعامالت  به ويژه در مورد زير سيستمهاي ارايه خدمت به (ERP) سازماني

   . در دسترس و عملياتي باشد١٣٨٥الكترونيكي تا پايان سال
الكترونيكي،  ـ بيمه مركزي ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه٣٠ماده

چارچوب  اي در ن بيمهنسبت به بررسي، مطالعه و سياستگذاري روش ارايه خدمات نوي
اقدامات زير در  ١٣٨٥اي اقدام كند كه تا پايان سال  استانداردهاي تجارت الكترونيكي به گونه

  :صنعت بيمه تحقق يابد

اندازي مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيباني  راه  همراه با١ سيستم بيمهخودكارسازي • 
ي مورد استفاده قرار گيرد، به منظور ا شركتهاي بيمه اي كه بصورت مشترك توسط بيمه

گذاران مختلف و استفاده مشترك از اطالعات  تخلفات بيمه مديريت بهينه منابع، ممانعت از
  .جامع صنعت

 اي مانند بيمه ارايه انواع خدمات بر خط بيمه (٢اندازي پورتال جامعه بيمه راه طراحي و  •

منازل  سوزي افزاري بيمه، فروش بيمه نامه آتش خودرو، بيمه عمر، بيمه خانوار، سيستمهاي نرم
ساماندهي  نامه، و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربري صدور و الحاقيه بيمه

به منظور  )يسازي كاربرد بيمه الكترونيك سيستمهاي عملياتي موجود براي بهبود و زمينه
بيمه، ارايه انواع  جموعه اطالعات صنعتبرداري اشتراكي از م افزايش كارايي در صنعت و بهره

   .اي و ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود خدمات برخط بيمه

                                              
هاي مهندسي اطالعات  سازي بيمه بايستي از يكي از متدلوژي سازي سيستم خودكار به منظور پياده.  1

IE(Information Engineering) متدلوژي زكمن ،(Zachman International) متدلوژي ،
EAP(Enterprise  Architecture Planing)   

، BSP(Business System Planning)متدولوژيهاي،  تحلـيل حوزه كاري با استفاده از.  2
EAP(Enterpriss   

   Architecture Planing)،IE ( Information Engineering) هاي متداول روز   و يا ساير متلوژي
  .بايستي انجام پذيرد
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منظور  ـ گمرك ايران مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به٣١ماده
مركز  وري در عمليات مبادي ورودي و خروجي كشور و تبديل اين مبادي به يك ارتقاء بهره

كشور  اي گمرك ايران و همچنين انجام عمليات ترخيص كاال از گمركات اني منطقهپشتيب
فرايندهاي  زا و مهندسي مجدد ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشكل٢٤حداكثر در 

   . اقدام كند١٣٨٤گمركي در كشور حداكثر تا پايان سال 
ايجاد شفافيت و انسجام در كليه امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور  ـ وزارت٣٢ماده

مالياتي خودكار اقدامات زير را در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي انجام  فرايندهاي
  :دهد

تدوين قانون  مطالعه، بررسي و تعيين چگونگي نحوه اخذ مالياتهاي تكليفي، نقل و انتقال و •
  .١٣٨٥مربوطه حداكثر تا پايان شهريور 

اي  مالياتها از طريق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره مر مديريت اخذتسهيل در ا •
   .پرداخت ماليات هاي تعيين، اظهار و سيستم

الكترونيكي اقدامات زير را   ـ وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت٣٣ماده
  :انجام دهد

نايع نفت و گاز و پتروشيمي تا الكترونيكي تجهيزات ص عضويت در يكي از بازارهاي معامالت •
  .١٣٨٤پايان سال 

 به منظور فرايند خريد، افزايش (e-Procurement) سازي سيستم خريد الكترونيكي پياده •

 نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پايان

  .١٣٨٥شهريور ماه سال 

كاهش ريسك معامالت، استفاده  به منظور e-PEM كترونيكي نفتاندازي بورس ال ايجاد و راه •
المللي  فعال در معامالت بين از فرصتهاي جديد در معامالت كاهش هزينه معامالت و حضور

   .١٣٨٥نفت و گاز تا پايان سال 
ميـراث فرهنگـي و گردشگـري مكلـف است در چارچـوب استانداردهاي  ـ سـازمان٣٤ماده

  :اقدامات زير انجام دهد يتجارت الكترونيك

اطالعات  منظور تسهيل دسترسي به موجود اطالعات گردشگري به) پورتال(ارتقاي درگاه  •
  .١٣٨٥نيازهاي گردشگران تا پايان سال هاي مشترك بازاريابي و درك بهتر جامع، ايجاد فعاليت

اي منسجم و معتبر در ه گردشگري به منظور تأمين داده اندازي پايگاه اطالعات ايجاد و راه •
هاي  هاي موازي، ايجاد منبع واحد اطالعات براي طرح فعاليت بخش گردشگري، از ميان بردن

  .١٣٨٥سال برخط گردشگري تا پايان
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  در قطبهاي گردشگري كشور، (Call-Center) اندازي مركز تماس راه •

 سيستمهاي  بهي برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها گسترش سيستمهاي ذخيره •

   .المللي بين
الكترونيكي با همكاري  ـ وزارت راه و ترابري مكلف است به منظور گسترش گردشگري٣٥ماده

ي برخط  سيستمهاي ذخيره سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرحهاي الزم براي گسترش
گسترش و دريايي داخلي و  اي، ريلي بليت در شركتهاي هواپيمايي، موسسات حمل و نقل جاده

   .انجام رساند  به ١٣٨٥المللي را تا پايان سال  ارتباط آنها به سيستمهاي بين
الكترونيكي و به منظور  ـ بانك مركزي مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت٣٦ماده

خدمات جديد بانكي، بهبود  كاهش هزينه عملياتي، اصالح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه
اندازي نظام بانكداري  ايجاد و راه  نسبت به١٣٨٥ت به مشتريان، تا پايان سال نحوه ارايه خدما

   .جامع اينترنتي اقدام كند
مكلف است در ) سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(صنايع و معادن  ـ وزارت٣٧ماده

  :تجارت الكترونيكي اقدامات الزم را براي تحقق موارد زير انجام دهد چارچوب استاندارهاي

اندازي پورتال جامع خودروسازي به منظور مرتبط كردن فعاالن صنعت خودرو،  راه ايجاد و •
هاي صنعت خودرو، ارايه اطالعات درخصوص  ترين فناوري اطالعات درخصوص تازه ارايه

  .١٣٨٥هاي بازار جهاني تا پايان شهريور سال  گيري سمت ها و گرايش

 هماهنگ كردن تمامي عوامل موثر در صنعت به منظور گسترش تجارت الكترونيكي •
اي در  هاي طراحي و مشاوره سازان، شركت خودرو، قطعه هاي توليد مانند شركت(خودروسازي 

سازي نيازهاي مهندسي در بخـش  از طريق فراهم )حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
زش خودروسازي و انجام در مـحيط تجاري و زنجيره ار مانـند استانداردهـاي الزم(خودروسازي 

و استفاده از بهترين تجربيات در  B2B)  استاندارد تجاري عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي
و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پايان  CAD موضوعات لجستيك، تبادل اسناد

   .١٣٨٤سال 
كلف است در چهارچوب م) شركت مخابرات ايران(ارتباطات و فناوري اطالعات  ـ وزارت٣٨ماده

برداري رساندن سيستم مديريت ارتباط با  تجارت الكترونيكي طراحي و به بهره استانداردهاي
   . محقق كند١٣٨٥مشتركين را تا پايان سال  /مشتريان

ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف هستند تا پايان سال  هاي نيرو، نفت و ـ وزارتخانه٣٩ماده
هاي الكترونيكي خدمات  اندازي و توسعه سيستم صدور قبض راه  نسبت به ايجاد و١٣٨٥

   .مشتركين خود اقدام كنند
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اقدامات زير  ـ وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي٤٠ماده
  :را انجام دهد

  .١٣٨٥سال  اندازي پورتال اصناف تا پايان شهريور ايجاد و راه •

رساني، گسترش  اطالع سازي فعاليتهاي زرگاني كشور از طريق يكپارچهنوسازي شبكه با •
   .بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي

تبادل  ـ تمامي دستگاههايي كه در اين برنامه متكفل تكاليفي در زمينه امنيت فضاي٤١ماده
اطالعات  اهبردي امنيت تبادلاند موظف هستند در انجام تكاليف محوله سند ر اطالعات شده

   .دهند كشور و نيز مصوبات شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطالعات را مورد توجه قرار
محوله طي اين  ـ تمامي دستگاههاي ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجراي تكاليف٤٢ماده

عات تامين و اعتبار اطال ي توسعه كاربرد فناوري ي برنامه سند را براي سال جاري از محل بودجه
ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه  ي پيشنهادي به موردنياز براي سال آينده را در قالب بودجه

   .ارايه كنند
است  دستگاههايي كه در اين سند تكاليفي براي آنها مقرر شده ها و ـ تمامي وزارتخانه٤٣ماده

 و ارايه گزارش جامع به هيات اقدامات خود را براي جمعبندي ي موظفند گزارش ششماهه
   .ارايه كنند وزيران به وزارت بازرگاني
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هيات وزيران درخصوص  ۶/۵/۸۱ه مورخ ۲۵۵۹۸ت/۲۱۰۶۷شماره تصويب نامه 

  سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران

 ف و تلفنتلگرا, پست  وزارت –وزارت بازرگاني 

مورخ  ۷۰۰/۳۰۸۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۲۹/۲/۱۳۸۱هيات وزيران درجلسه مورخ  
سي هشتم قانون  دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني و به استناد اصل يكصدو ١٥/٨/١٣٨٠

ايران را به شرح  سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي, اساسي جمهوري اسالمي ايران 
  : زير تصويب نمود

  نايرا سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي

   هدف-۱

نقش , استفاده از آن  گريز ناپذير بودن, نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي درجهان  
هاي  جويي درجهان و صرفه تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور, تجارت الكترونيكي در حفظ 

اسالمي ايران عزم خود مبني بر  دولت جمهوري، ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور
هاي زير اعالم  اصول و سياست استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق

   :.نمايد مي

     اصول-٢

ستفاده از ي اهاي حقوقي و اجرايي مورد نياز برا اصلي و زمينه هاي راهم نمودن زيرساختف -١
  . تجارت الكترونيكي

   .يزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكتوسعه آمو -۲
هاي  هاي بخش غير دولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه فعاليت حمايت از توسعه -۳

  . رقابت
  .رفع هرگونه محدوديت تبعيض آميز در تجارت الكترونيكي -۴
ر و اتخاذ تدابير الزم اينترنت براي انجام تجارت الكترونيكي دركشو گسترش استفاده از شبكه -٥

   .محتوايي شبكه ياد شده براي بهداشت

 سياست هاي اجرايي -۳

گيري از مشاركت بخش غير دولتي  تسهيل و بهره شركت مخابرات موظف است ضمن -۱
و راه انداز سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و  نسبت به تامين١٣٨١حداكثر تا پايان سال 

مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت درمحدوده فعاليت خود  , پرسرعتبرقراري خصوط ارتباطي 
  .استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد براساس جدول ذيل اقدام و هزينه
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 شرح ۱۳۸۰سال   ۱۳۸۱سال 

۵Gbit ۱۰۰۰ Mbit ظرفيت پهناي ديتاي كل كشور 

 ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتي ۱۵۰۰۰۰۰  ۵۰۰۰۰۰۰

K64وM2وM8و
M34وM155 

K64وM2وM8و
M34 

 تقسيمات خطوط شبكه

 
امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي ايران طرح جامع استفاده  وزارت-۲
 هاي اعتباري و برنامه سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت از

 ي تصويب به كميسيون تخصصيتهيه و برا ۱۳۸۱بندي اجراي آنها را تا پايان مهر ماه  زمان

 .اطالع رساني اقتصادي شوراي عالي اطالع رساني ارايه نمايند

بخش هاي , موظف است حداكثر ظرف يك سال پس از ابالغ اين تصويبنامه  وزارت بازرگاني-۳
  :تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طرحهاي زير را محقق سازد اساسي طرح ملي

ي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت سنج امكان - الف
  .ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد توسع

به منظور  , پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي را به عنوان بازار نمونه دادوستد الكترونيكي -ب
خدمات جنبي مورد  من الزم براي مبادالت الكترونيكي داخلي و خارجي و ارايهتامين بستر اي

  .حمايت كند نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي

الكترونيكي با لحاظ  مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت -ج
خدمات و فناوري مقبول جهاني ايجاد   و نرم افزار الزم با استفاده ازسخت افزار, سازمان اجرايي 

گواهي ديجيتال در كشور اين مرجع در   پس از راه اندازي نظام ملي مرجع صدور.نمايد
  .چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت

ملي صدور گواهي ديجيتال توسط دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني تدوين و به  نظام - د
  .دهيات دولت خواهد رسي ويبتص

, فناوري مربوط به گواهي ديجيتال  با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل كشور در - ه
استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حمايت و  از ايجاد فناوري ملي با) ج(همزمان با اجراي بند 

  .از نتايج آن استفاده نمايد

هاي بازرگاني  وظف است با هماهنگي و حمايت وزارتخانهتحقيقات و فناوري م , وزارت علوم-۴ 
ها و  رساني نسبت به ايجاد رشته تلگراف و تلفن و دبيرخانه شورايعالي اطالع , و پست



 
 

  ايران اسالمي جمهوري الكترونيكي تجارت سياست

 

٤٥

هاي مرتبط و نيز ارائه واحدهاي درسي در زمينه فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي  گرايش
  .نمايد اقدام

برنامه  مي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخشسازمان صدا و سيماي جمهوري اسال-٥
  .اقدام نمايد هاي آموزشي و ترويج در زمينه تجارب الكترونيكي با همكاري وزارت بازرگاني

هاي آموزشي كوتاه مدت  وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره - ۶
زمينه تجارت الكترونيكي   داخلي درتخصصي و عمومي و برگزاري همايش هاي بين المللي و

  .اقدام نمايد

اندازي تجارت  هاي دولتي موظفند نسبت به راه شركت موسسات و, ها  سازمان, وزارتخانه ها  -٧
تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمي از مبادالت خود را  الكترونيكي در مبادالت خود اقدام و

  .به اين روش انجام دهند

موضوع ماده  اندازي تجارت الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي اي راهه هزينه -٨
  .گردد تلقي مي هاي بعدي آن و اصالحيه – ۱۳۶۶مصوب  –قانون ماليات هاي مستقيم ) ۱۴۸(

ها و  ترتيبي اتخاذ نمايند كه ماليات هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند وزارتخانه -۹
ها  تر از ساير روش شده دراين روش افزون كي اخذ شده از كاالها و خدمات مبادلهحقوق گمر

  .نباشد

هاي اجرايي  كشور موظف است ضمن هماهنگي با دستگاه ريزي سازمان مديريت و برنامه -۱۰
هاي تجارت الكترونيكي و شبكه جامع  اندازي پروژه ه يربط اعتبارات مورد نياز براي راذ

اجتماعي و فرهنگي , قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ) ۱۱۶ (موضوع ماده, ور رساني كش اطالع
و گسترش بعدي آن را ساالنه در اليحه بودجه كل -۱۳۷۹مصوب  – جمهوري اسالمي ايران

  .كشور منظور نمايد

, الكترونيكي  دولت موظف است براي افزايش نقش فعال بخش غير دولتي در توسعه تجارت-۱۱
شاغل دراين رشته  تسهيالت اعطايي موضوع قوانين بودجه ساليانه را به متقاضيانقسمتي از 

  .اختصاص دهد

موظف هستند نسبت به جلب و تشويق  ربط هاي اجرايي ذي وزارت بازرگاني و دستگاه-١٢
قانوني مرتبط در اين زمينه اقدام  گذاري خصوصي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات سرمايه

  .دنماين

 الكترونيكي را تسازي تجار موظف است امكان پياده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد-١٣
 ۱۳۸۲و در يك منطقه ديگر تا پايان سال ١٣٨١پايان سال  حداقل در يكي از مناطق آزاد تا

موظفند نسبت , اجراي كشور كه دراين مناطق فعاليت مي كنند  كليه دستگاه هاي. فراهم كند
  .داندازي فعاليت هاي مورد نياز دراين زمينه اقدام نماين  راهبه ارايه خدمات و



  

  مجموعه قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي

 

٤٦

, هاي بازرگاني  عالي اطالع رساني موظف است با مشاركت وزارتخانه دبيرخانه شوراي -۱۴
سازمان , صنايع و معادن , علوم م تحقيقات و فناوري , اطالعات  , تلگراف و تلفن, پست 

اقدامات الزم براي تهيه , كزي جمهوري اسالمي ايران ريزي كشور و بانك مر مديريت و برنامه
محرمانه ماندن آمار و اطالعات و رعايت سالمت , ايمني مبادالت الكترونيكي  طرح جامع حفظ

و نظام ملي مرجع ) در داخل كشور(متعلق به كاربران شبكه عمومي انتقال اطالعات  محتوي
 يب در كميسيون راهبردي و ارايه به شورايگواهي ديجيتال را به عمل آورد و براي تصو صدور

  .عالي اطالع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد

توان علمي داخل كشور دراين زمينه تمهيدات الزم براي  با توجه به ضرورت تقويت –تبصره 
افزار و نرم افزار و ساير تسهيالت ملي مورد نياز با استفاده از  ايجاد فناوري ملي اعم از سخت

  .دراين طرح بايد لحاظ گردد نيروهاي تخصصي داخلي

تقويت همكاري هاي مربوط به تجارت  وزارت امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد و-١٥
سازمان  , 77گروه , سازمان كنفرانس اسالمي  الكترونيكي بين جمهوري اسالمي ايران از جمله

المللي وابسته به سازمان ملل متحد  ي بيننهادها و) كلمبو(طرح , ) اكو(همكاريهاي اقتصادي 
  .ددبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني به عمل آور همكاري الزم را با وزارت بازرگاني و

اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارش هاي فصلي به شوراي عالي  وظيفه نظارت و پيگيري- ١٦
ازرگاني و تجارت ب –كميسيون تخصصي اطالع رساني اقتصادي  ( به, اطالع رساني 

دبير شوراي عالي اطالع رساني و نماينده ويژه رييس جمهوري جهت  با هماهنگي) الكترونيكي 
  .داقدام محول مي گرد

 
 

  معاون اول رئيس جمهور –محمد رضا عارف                                                             
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 تجارت الكترونيكيقانون ۴۲و  ۳۸نامه اجرايي مواد  آيين



  

 

٤٨

  



  

  الكترونيكي تجارت قانون ۴۲ و ۳۸ مواد اجرايي نامه آيين

 

٤٩

هاي بازرگاني، امور  وزارتخانه  بنا به پيشنهاد مشترک٩/١٠/١٣٨٣هيئت وزيران در جلسه مورخ 
و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،  ريزي کشور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه

ماده ” الف“ بند بازرگاني و به استناد  وزارت٢٥/٩/١٣٨٣ مورخ ١٨٩٩٣/١موضوع نامه شماره 
 :تصويب نمود ١٣٨٢قانون تجارت لكترونيكي  مصوب ) ٧٩(

انصراف به  مصرف کننده در موارد زير به علت شرايط خاص کاال و خدمات، فاقد حق - ١ماده
اينکه طرفين به  قانون تجارت الکترونيکي خواهد بود مگر) ٣٨(ماده ” د“شرح مندرج در بند 

   :نحو ديگري توافق نمايند
کننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز کاري  توافق مصرف که با  در مورد خدمات، درصورتي- فال

  .شروع شده باشد
 . ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير کاالهايي که مورد مصرف روزانه دارند-  ب

 خارج ازشود و  کاال يا خدماتي که قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاي مالي تعيين مي ج ـ

  .کننده است اختيار تأمين
طور واضح جنبه شخصي دارند  کننده که به دـ کاالهاي ساخته شده با مشخصات فردي مصرف

سرعت قابليت فساد وخرابي  اينکه به توانند بازپس داده شوندويا دليل طبيعت آنهانمي يااينکه به
  .دارند

کننده  بندي شده که به وسيله مصرف ي بستها افزارهاي رايانه نرم هـ ـ نوارهاي صوتي و تصويري و
  .باز شده باشند

  . روزنامه، نشريه و مجالت مطابق تعريف قانون مطبوعات- و
کنندگان موظف است فهرستي از مصاديق  کنندگان و توليد مصرف تبصره ـ سازمان حمايت

 صورت اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطالعات به” ج“بند  کاالها و خدمات مندرج در
رساني سازمان يادشده  رساني بازرگاني کشور و پايگاه اطالع اطالع روزآمد، از طريق شبکه جامع

  .برساند به آگاهي عموم
خارج از شمول  قانون تجارت الکترونيکي) ٤٢(ماده ” الف“خدمات مالي زير، موضوع بند  - ٢ماده

  :باشد قواعد حمايت از مصرف کننده مي
   گذاري سرمايه الف ـ خدمات مربوط به

  اي ب ـ خدمات بيمه
   ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري

  محمدرضا عارف                                                                                             
معاون اول رئيس جمهور                                                                                      
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تجارت الكترونيكي قانون ۴۸ نامه اجرايي ماده آيين  



  

 

٥٢

  



 
 

   قانون تجارت الكترونيكي۴۸نامه اجرايي ماده  آيين

 

٥٣

وزارت ۱۸/۶/۱۳۸۳مورخ ۱۲۱۹۴/۱ به پيشنهاد شماره ۲/۵/۱۳۸۴هيأت وزيران در جلسه مورخ 
نامه اجرايي ماده  آئين_ ۱۳۸۲مصوب_قانون تجارت الكترونيكي ) ۴۸(بازرگاني و به استناد ماده 

  : به شرح زير تصويب نمودياد شده را
  : روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آئين-۱ماده 

): شوند كه از اين پس سازمان ناميده مي(كننده هاي قانوني و مدني حمايت از مصرف سازمان) الف
ا هدف حمايت از اعم از  هر موسسه، شركت يا انجمني است كه مطابق قانون، يا در اجراي آن ب

هاي   كاال و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستم هائي از قبيل قيمت كننده در زمينه مصرف
مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كاالهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا 

  .شوند مي
 جز تجارت يا شغل هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري: كننده مصرف) ب

  .كند اي به خريد كاال و خدمت اقدام مي حرفه
هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا : تأمين کننده) ج

  .كند اي فعاليت مي حرفه
نامه مبادرت به  بيني شده  در اين آيين تواند در موارد زير و به ترتيب پيش  مي  سازمان- ۲ماده

  :ايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صالحيتدار نمايدطرح شك
  كننده متضرر؛ به تقاضاي مصرف) الف
گان ضرر  كنند كه تعداد كثيري از مصرف كننده در حالي به تقاضاي يك يا چند مصرف) ب 

  اند؛ مشتركي را متحمل شده
  .اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي) ج 

كنندة متضرر در اين ماده شخصي است كه در نتيجة تخلف  صرف منظور از م_۱   تبصره 

كننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الكترونيكي و موارد  كننده از قواعد حمايت از مصرف تأمين
متحمل آسيب يا خسارت شده _  ۱۳۸۲مصوب _ مذكور در فصل هشتم قانون نظام  صنفي 

  .است

نامه  بايد همراه با تقاضا اين ماده مي) ب(و ) الف(اي  هريك از اشخاص مذكور در بنده_۲تبصره 

  .اسناد و مدارك مثبته ادعاي خود را نيز به سازمان ارائه نمايند
 ثبت شده و رسيدي  كنندگان توسط سازمان، هاي مطرح شده از جانب مصرف درخواست_ ۳ماده 

نحوه طرح . اده خواهد شدكننده درخواست د مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم
ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي  دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي

  .مراجع مربوط خواهد بود



  

 
  مجموعه قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي
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هاي دريافت شده  ظرف يك هفته تعيين تكليف  سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه_ ۴ماده 

. ايت در مراجع قانوني ذيربط اقدام نمايدكند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شك
اين مواعد با رضايت مصرف كننده و . در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست كننده ارايه كند

نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته باشد براي يكماه قابل تمديد 
  .خواهد بود

 داليل و مدارك موجود نسبت به تعيين طرف دعوا اقدام كند كه تواند براساس سازمان مي -۵ماده 

كننده و فروشنده يا  حسب مورد ممكن است طراح كاال، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضه
  .اي از آنها باشد مجموعه

  
  درضا عارفمحم                                                                                       

  معاون اول رئيس جمهور                                                                               



  

 

٥٥

افزارهاي  قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم

  اي رايانه



  

 

٥٦



  

 
  اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون

 

٥٧

عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به  حق نشر، - ۱ماده 
نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول . آن است پديدآورنده

 سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و) ۳۰(مدت حقوق مادي سي . نرم افزار خواهد بود احكام

  .مدت حقوق معنوي نامحدود است
عات، نرم افزار به عنوان اختراع عالئم و اخترا در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت -۲ماده 

  .اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد شناخته مي شود، آئين نامه مربوط به
ويژه اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است  نام، عنوان و نشانه -۳ماده 

يا مانند آن به ترتيبي كه القاي آنها را براي نرم افزار ديگري از همان نوع  و هيج كس نمي تواند
اين قانون محكوم خواهد ) ۱۳(بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده  شبهه كند

  .شد
پديد مي آيد  حقوق ناشي از آن بخش از نرم افزاري كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر -۴ماده 

  .متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهاي واسط نيست
 پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادي نرم -۵ماده 

  .افزارهاي اوليه مجاز است
  استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشي از -۶ماده 
نون به منظور صدور متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قا بايد نام پديدآورنده توسط - الف

  گواهي ثبت، اعالم شود
بوده و يا پديدآوردن  اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر - ب 

توسعه نرم افزار متعلق به  آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و
  .صورت ديگري پيش بيني شده باشد داد بهاستخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در رار

تكثير نرم افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده  تهيه نسخه هاي پشتيبان و همچنين - ۷ماده 
  .همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بالمانع است شخصي تهيه شده است چنانچه به طور

س از صدور تأييديه فني توسط اين قانون پ) ۲(و ) ۱(موضوع مواد  ثبت نرم افزارهاي - ۸ماده 
حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا مرجع ثبت  شوراي عالي انفورماتيك
   .شركتها انجام مي پذيرد

مسموع است  دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي -۹ماده 
در مورد .شده باشد اين قانون صادر) ۸(كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني يادشده در ماده 

  .ذيربط تسليم شده باشد حق اختراع،عالوه بر تاييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع
مورد نرم افزارهايي كه پديدآورنده آن  در) ۸(براي صدور تأييديه فني موضوع ماده  -۱۰ماده 

زيرنظر شوراي عالي "  اختراعكميته حق" مدعي اختراع بودن آن است، كميته اي به نامه



  

 
  ين و مقررات تجارت الكترونيكيمجموعه قوان

 

٥٨

مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان  اعضاي اين كميته. انفورماتيك تشكيل مي شود
نماينده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و يك كارشناس  نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك،

   .انفورماتيك خواهد بود حقوقي به انتخاب شوراي عالي
نرم افزارهايي كه به تشخيص وزارت  را مكلف است از صدور تأييديه فني برايشو -۱۱ماده 

عمومي و سالمت شخصيت كودكان و  فرهنگ و ارشاد اسالمي خالف اخالق اسالمي و عفت
اسالمي بايد ظرف دو هفته راجع به  وزارت فرهنگ و ارشاد. نوجوانان باشند خودداري كند

  .كند ك اعالم نظراستعالم كتبي شوراي عالي انفورماتي

و ساماندهي  به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي -۱۲ماده 
ياد شده تحت  فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايآنه اي توسط اعضاي صنف

ات برابر مجاز مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط،. نظارت شورا به وجود خواهد آمد
 -اصالحيه هاي آن  و١٣/٤/١٣٥٩مصوب  - هاي جرايم ياد شده در اليحه قانوني امور صنفي 

 خواهد بود

نقض نمايد عالوه بر جبران خسارت به  هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را -۱۳ماده 
تا پنجاه ميليون ) ٠٠٠/٠٠٠/١٠(ده ميليون  حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از

  .ريال محكوم مي گردد) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(

 .خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي شود -تبصره 

ها با انتخاب  شاكي خصوصي مي توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه - ۱۴ماده 
 و هزينه او آگهي شود

صي آغاز و با گذشت او با شكايـت شاكي خصو )۱۳(رسيدگي جرم مذكور در ماده -۱۵ماده 
  .موقوف مي شود

در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع ) ۱(در ماده  حقوق مذكور -۱۶ماده 
   .ايران توليد و توزيع شده باشد براي نخستين بار در

مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و  آيين نامه اجرايي اين قانون شامل - ۱۷ماده 
تشكيل نظام صنفي رايانه اي، به پيشنهاد  ني و هزينه هاي مربوط همچنين نحوهتأييديه ف

هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با
  .رسيد دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد

مورخ چهارم دي ماده  شنبهقانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يك
به تأييد ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ

  .شوراي نگهبان رسيده است
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  افزار ثبت نرم -قسمت اول 

  افزار مربوط به ثبت نرمتعاريف : بخش اول

، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان "قانون"نامه منظور از كلمه  در اين آيين -۱ماده 
  .باشد مي ٤/١٠/١٣٧٩مصوب –اي  افزارهاي رايانه نرم

ها و مستندات  ها، دستورالعمل اي، رويه هاي رايانه افزار عبارت است از مجموعه برنامه نرم - ۲ماده 
اي كه داراي كاربري مشخص  ها و نيز اطالعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه مربوط به آن

 .اي ضبط شده باشد هاي رايانه بوده و بر روي يكي از حامل

افزار پرداش  افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم آثار و محصوالت نرم: ۱تبصره 
 .نامه خواهد بود د نيز مشمول اين آيينشده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شو

اي و  هاي رايانه افزاري در ذهن يا بيان مخلوق بدون اينكه برنامه خلق عمليات نرم: ۲تبصره 
شود و براي خالق آن  افزار محسوب نمي هاي آن تدوين شده باشد، نرم مستندات و دستورالعمل

 .نمايد حقوقي ايجاد نمي

ر شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه افزا پديدآورنده نرم - ۳ماده 
 .افزار را انجام دهند سازي نرم مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده

افزار بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب  حقوق معنوي نرم -۴ماده 
 .زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال استافزار به پديدآورنده آن و محدود به  نرم

افزار بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده  حقوق مادي نرم -۵ماده 
برداري اقتصادي است و قابل  شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثير و هرگونه بهره

 .باشد نقل و انتقال مي

افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي  ادن نرمنشر عبارت است از قرارد -۶ماده 
اي قابل استفاده براي  هاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيط هاي رايانه از حامل

 .ديگران قرار داده شود

افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان  عرضه عبارت است از ارائه نرم -۷ماده 
 .برداري مشخص يا مكان محدود و براي بهره

 اي هاي رايانه افزار در محيط اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم -۸ماده 

 حقوق پديدآورنده -بخش دوم

استفاده از تمام يا قسمتي از . افزار به پديدآورنده تعلق دارد حقوق مادي و معنوي نرم -۹ماده 
سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط قابل نقل و  30ون را براي مدت حقوق مادي موضوع قان

اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي . باشد انتقال به اشخاص ديگر مي
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اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ  افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده نرم
 .اي ديگر توافق شده باشد گونه مگر اينكه با پديدآورنده بهعرضه شده ذكر نمايند 

حقوق مادي . افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد نرم -۱۰ماده 
) سال ۳۰(قانون ) ۱(آيدبه مدت مقرر در ماده  قانون پديد مي) ۶(افزارهايي كه مطابق ماده  نرم

اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد متعلق به سفارش دهنده است، مگر 
 .افزارها متعلق به پديدآورنده است ولي حقوق معنوي نرم

افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم  هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم -۱۱ماده 
ه نسبت افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن ب مشاركت هر يك در پديدآورندن نرم

در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر . گيرد مشاركت به هر يك تعلق مي
 .شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است مشترك ناميده مي

توانند در مورد نقض حقوق موضوع  هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي -تبصره
 .ي ذيصالح مراجعه نمايندقانون به مراجع قضاي

ها و  افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليت افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم استفاده از نرم - ۱۲ماده 
افزارهاي ديگر  ها يا كاربري جديد ايجاد كند بالمانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم ظرفيت

ر و مكمل رضايت كتبي افزار سازگا شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم محسوب نمي
 .افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد پديدآورندگان نرم

آيد  افزارهاي ديگر پديد مي افزارهاي جديد كه به واسطه نرم حقوق مادي و معنوي نرم -۱۳ماده 
 .افزار جديد است متعلق به پديدآورنده نرم

ايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري طبق شرايط مسابقه به پاداش، ج -۱۴ماده 
 .گيرد، متعلق به پديدآورنده خواهد بود نامه مضمون اين ماده تعلق مي آثار مورد حمايت اين آيين

افزار جديد به حساب  افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم اشخاصي كه نرم -۱۵ماده 
افزار  برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهرهآورد، 

 .اند ياد شده را نقض كرده

افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و يا نماينده  اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان نرم -۱۶ماده 
 .وندش قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي

افزاري را كه بدون  اشخاصي كه با علم و اطالع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم -۱۷ماده 
برداري قرار دهند، ناقض حقوق  اجازه پديدآورنده منشتر و يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره

 .گردند پديدآورنده محسوب مي



 
 

  اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان ازحقوق حمايت قانون ١٧و ٢مواد اجرايي نامه آيين

 

٦٣

اي متعلق به پديدآورنده  امل هاي رايانهافزار بر روي ح حق تكثير تمام يا بخشي از نرم - ۱۸ماده 
برداري نداشته باشند مجاز به تكثير  است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره

 .نيستند

هاي دولتي و ديگر  افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاه كارگيري نرم خريد و به - ۱۹ماده 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع هاي تابعه آنها كه  ها و واحدها و سازمان دستگاه

افزارهاي كپي غيرمجاز  هاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم ذيحسابان دستگاه. باشد مي
 .نيستند

برداري نسخه كپي غيرمجاز  هاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره كاركنان دستگاه: تبصره
. باشند هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي ون روي رايانهافزارهاي مورد حمايت اين قان نرم

 .متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود

 افزار اختراع نرم - بخش سوم 

افزارهايي كه پديدآورنده مدعي اختراع آن است،  به منظور صدور تأييديه فني براي نرم -۲۰ماده 
اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زيرنظر شوراي عالي  ، كميتهقانون) ۱۰(در اجراي ماده 

شوند و انتصاب  اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي. شود انفورماتيك تشكيل مي
دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در . مجدد آنان نيز بالمانع است

 .يك خواهد رسيدكميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورمات

افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت  در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم - ۲۱ماده 
صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اين اداره تسليم و 

 .نمايد رسيد دريافت مي

ات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريف
دبيرخانه مزبور موضوع . مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد

را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره 
راساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون مالكيت صنعتي اعالم تا مرجع مذكور حسب مورد ب

 .هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع يا اعالم نتيجه نمايد نامه ثبت عالئم و اختراعات و آيين

افزار همان است كه در قانون ثبت عالئم و اختراعات  حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم - ۲۲ماده 
 .و اصالحات بعدي آن مشخص شده است

استفاده از حقوق مذكور در قانون ثبت عالئم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده  -تبصره
 .نامه نخواهد بود افزار از حقوق موضوع اين قانون و مقررات اين آيين نرم
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 افزار چگونگي صدور گواهي ثبت نرم -بخش چهارم 

هاي  هنگ و ارشاد اسالمي، فرمدبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فر - ۲۳ماده 
افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار  الزم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم

 .متقاضي قرار گيرد

افزار را به دبيرخانه تحويل  ها، دو نسخه از نرم افزار پس از تكميل فرم متقاضي ثبت نرم - ۲۴ماده 
افزار مبلغ يكصدهزار  ه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرمعالو. دارد داده و رسيد دريافت مي

ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز  )۰۰۰/۱۰۰(ريال براي ثبت و يكصدهزار  )۰۰۰/۱۰۰(
 .و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد

زارت فرهنگ و ارشاد افزار به و شورا پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم -۲۵ماده 
افزار را اخالق اسالمي و عفت عمومي و سالمت شخصيت كودكان و  اسالمي، عدم مخالفت نرم

 .وزارت ياد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعالم كند. نوجوانان استعالم كند

است ضمن چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف  -تبصره
اعالم داليل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعالم نمايد، در غيراينصورت در پاسخ 

افزار از نظر اخالق اسالمي، عفت عمومي و سالمت شخصيت كودكان و  استعالم شورا، نرم
 .نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد

ره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشا -۲۶ماده 
عدم اعالم نظر شورا در  .افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعالم نمايد نسبت به بررسي فني نرم

 .طي مدت مذكور به منزله تأييد فني است

وزارت موظف است در صورت دريافت تأييديه فني حداكثر ظرف يك هفته گواهي ثبت  -۲۷ماده 
 .ادر و به متقاضي بدهدافزار را ص نرم

افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده  چنانچه پديدآورنده، مدعي اختراع نرم -۲۸ماده 
قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب ) ۱۰ (افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده ، نرم)۲۱(

 عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه ابالغ تأييد يا .گردد تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي
شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت 

 .گيرد مي

افزارهايي  شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلفند از نسخ نرم -۲۹ماده 
نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز گيرد به  كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي

اشخاصي كه در دبيرخانه . افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد با رضايت حقوق مادي نرم
شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكايت پديدآورنده به عنوان ناقض 

اين قبيل اشخاص حسب مورد در به عالوه تخلف . حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت
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هاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري  هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات هيات
 .مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد

 .در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود -تبصره

افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه  رمقبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت ن - ۳۰ماده 
 .توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند حق مي اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي

افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت  چنانچه متقاضي ثبت نرم - ۳۱ماده 
تواند در شوراي ياد شده و يا   ميفرهنگ و ارشاد اسالمي اعتراض داشته باشد، حسب مورد

شود تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي  اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين مي كميته
 .مجدد نمايد

 اي نظام صنفي رايانه - قسمت دوم 

 اي تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه: بخش اول

 :رود ار مياصطالحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به ك - ۳۲ماده 

قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيالت، تعيين : اي نظام صنفي رايانه-۱
افزار  اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم بخشي به فعاليت تجاري رايانه وظايف و نظم

نظام "پس وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين 
 .شود خوانده مي" اي رايانه

شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، : فرد حقيقي-۲
) رساني هاي اطالع افزار و شبكه افزار، نرم اعم از سخت(اي  طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه

 .دهد قرار مي

 .قاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط استايجاد هرگونه مركز پژوهشي، تحقي -۱تبصره 

نامه و قانون مربوط مجوز فعاليت، پروانه  اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين -۲تبصره 
گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كاال يا خدمات به  برداري مي تأسيس يا بهره

راساس مقررات مربوط نسبت به اخذ كننده نمايند مكلفند عالوه بر رعايت اين مصوبه ب مصرف
 .ربط اقدام كنند پروانه كسب و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي

اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز الزم  هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه: واحد صنفي-۳
 .شود فوق دائر مي گردد، واحد صنفي ناميده مي) ۲(براي فعاليت موضوع بند 

هاي  هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته ش آموختگاني كه در رشتهدان: عضو صنف-۴
التحصيلي آنان گذشته يا در آزموني كه به همين منظور از  مرتبط با آن كه حداقل دو سال از فارغ

تواند به عنوان شخص حقيقي به  گردد موفقيت الزم را كسب نمايند، مي سوي نظام برگزار مي
 .عضويت نظام درآيد
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 :اي اركان نظام صنفي رايانه -خش دوم ب

ها، شوراي انتظامي  اي استان نظام صنفي رايانه: اي عبارتند از اركان نظام صنفي رايانه - ۳۳ماده 
 .ها، هيات عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس استان

 :ها اي استان نظام صنفي رايانه -الف

اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص  ي رايانهنظام صنف - ۳۴ماده 
  :شود مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي

 - حداقل عضو در استان مرجع تشخيص

 حقوقي شركتها و ساير اشخاص ۱۰ شوراي عالي انفورماتيك

 ها فروشگاه ۱۵ اتحاديه صنفي مركز استان

 مشاوران ۵ شوراي عالي انفورماتيك

  
اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان  مادامي كه نظام صنفي رايانه _١هتبصر

هاي همجوار  اي يكي از استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه
 .واگذار خواهد شد

 .باشد عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي _٢هتبصر

. مديره، شوراي انتظامي و بازرس است هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيات -۳۵ده ما
تواند پس از  مديره مي باشد، ولي هيات محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي

 .ها نيز نمايندگي داير نمايد تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستان

) حقوقي، فروشگاهي و حقيقي(ان از اجتماع تمامي اعضاي مجمع عمومي نظام هر است -۳۶ماده 
 :گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است داراي حق رأي تشكيل مي

 .مديره و بازرس انتخاب اعضاي هيات -۱

 .هاي اجرايي نظام نامه ها و آيين ها و برنامه ها، سياست تصويب خط مشي -۲

 .ديرهم بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيات -۳

 .عضويت و ساير منابع درآمدي تعيين ميزان وروديه، حق -۴

 .مديره و بازرس عزل هيات -۵

هاي سال مالي گذشته و بودجه سال  بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه - ۶
 .آتي نظام

 .هاي نظام مديره درخصوص فعاليت استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيات -۷

 .غييرات در مفاد اساسنامه نظامتصويب ت -۸
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 .تصويب انحالل نظام استاني و ارجاع آن به هيات عمومي صنف -۹

هاي مربوط در  نامه بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور كه طبق قوانين، آيين -۱۰
 .صالحيت مجمع عمومي است

اظر اداره اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ن هر مجمع توسط هيات رئيسه_١هتبصر
 .شود مي

مديره و  اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات _٢هتبصر
 .اند بازرس نامزد كرده

 .باشد العاده مي در اختيار مجمع عمومي فوق) ۹(و ) ۸ (تصويب موارد مربوط به بندهاي _٣هتبصر

 :العاده  فوقنحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و - ۳۷ماده 

حقيقي، (تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به عالوه يك اعضاي هر شاخه 
باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب الزم، در نوبت دوم كه  نظام مي) حقوقي و فروشگاهي

 .ها برگزار خواهد شد شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي
 .االجرا خواهد بود تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران الزم

العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است  نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق _۱رهتبص
 .ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضرين داراي اعتبار است

 . جلسه را داشته باشدتواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در هر عضو مي _٢هتبصر

مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط  دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيات_ ٣تبصره
 .دبير صورت خواهد گرفت

دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه _ ٤تبصره
 دستورجلسه انجام و بايد حداقل كثيراالنتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و

تواند براي دعوت از اعضاء روش  مجمع مي. پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطالع عموم برسد
 .ديگري را جايگزين نمايد

تواند درخواست  نظام مي) حقوقي، فروشگاهي، حقيقي(هاي  يك سوم از اعضاي شاخه_ ٥هتبصر
 .باشد مديره مكلف به قبول درخواست مي ياته. العاده نمايد تشكيل مجمع عمومي فوق

تواند به  العاده مي مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق_ ٦تبصره
 .دفعات تشكيل شود

اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط  مديره هر نظام استاني داراي هيات -۳۸ماده 
انتخاب . ي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شدهاي آن توسط اعضاي همان شاخه برا شاخه

مديره  مديره تا زمان انتخاب هيات مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بالمانع است و هيات
 .دار مسئوليت خواهد بود جديد، كماكان عهده
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مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود  تعداد نمايندگان هر شاخه در هيات - ۳۹ماده 
 :البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت ه بين يك الي سه عليك
 

  
با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صالحيت مشاوران،  _هتبصر
اي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل ه مديره هيات

 .شوند مي

نامه چگونگي احراز صالحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا  آيين
 .شود مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي

 :باشند شرح زير ميهاي مديره استاني به  شرايط انتخاب شوندگان هيات - ۴۰ماده 

 .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران -۱

هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به  پايبندي به اسالم و يا يكي از اقليت -۲
 .نظام جمهوري اسالمي ايران

 .عدم اعتياد به مواد مخدر -۳

 فساد اخالقي، به اي و عدم اشتهار به داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه -۴
 .باشد نفر نمي ۲تأييد پنج درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 

 .نداشتن پيشينه كيفري مؤثر -۵

اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطالع استاندار و  -۴۱ماده 
 .تان برگزار خواهد شدريزي هر اس توسط سازمان مديريت و برنامه

ها، اساسنامه، الگو، برگزاري  دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استان: تبصره
ها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون حمايت از  مديره استان انتخابات اولين دوره هيات

 عالي انفورماتيك خواهد نامه تهيه و به تصويب شوراي افزار و مفاد اين آيين پديدآورندگان نرم
 .رسيد

 :مديره به شرح زير است اهم وظايف و اختيارات هيات - ۴۲ماده 

 .نظارت بر حسن انجام خدمات ارايه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان -۱

 شاخه –تعداد  ۵۰-۵ ۱۰۰-۵۱ ۳۰۰-۱۰۱ ۵۰۰-۳۰۱ به باال۵۰۱

 شركتها ۳ ۶ ۹ ۱۲ ۱۵

 ها فروشگاه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 مشاوران ۱ ۲ ۲ ۳ ۳
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تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارايه اطالعات الزم به كارفرمايان در مورد  -۲
 .اجد صالحيت فنياشخاص و

 .اي صنف دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه -۳

 .ربط در امر ارزشيابي، تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال همكاري با مراجع ذي -۴

ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختالفاتي كه داراي ماهيت  -۵
 . كشورفني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

هاي تشخيص  معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختالف مالياتي، هيات - ۶
 .مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني

 .ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف -۷

ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطالعات در استان با برگزاري مسابقات  برنامه -۸
 .اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات فهحر

 .اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي انتخاب دبير نظام صنفي رايانه -۹

 .الزحمه كاركنان نظام استاني تعيين حق -۱۰

هاي مصوب  نامه مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام - هاي اداري  تنظيم دستورالعمل -۱۱
 .هيات عمومي

 .نامه معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين -۱۲

هاي هيات عمومي و شوراي  نامه هاي تخصصي استاني با رعايت نظام تشكيل كميسيون -۱۳
 .مركزي

 .بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي نظام استاني -۱۴

 دو نفر را به عنوان مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا هيات -۴۳ماده 
 .نمايد دار انتخاب مي نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه

 :دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است - ۴۴ماده 

استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس  -۱
 .مديره اتپس از تصويب هي

 .هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام انجام مكاتبات و نامه -۲

 .مديره دار و رئيس هيات هاي بانكي نظام به اتفاق خزانه گشايش حساب -۳

 .مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام اجراي مصوبات و تصميمات هيات -۴

 .دارك اداري و مشخصات كامل اعضاحفظ و نگهداري اسناد و م -۵

 .مديره و مهر رسمي نظام تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيات - ۶

 .ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان -۷
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نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري يا حق  -۸
 .توكيل

 :وظايف وي به شرح زير است. دار مسئول امور مالي نظام است خزانه - ۴۵ماده 

مديره يا دبير نظام  ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور برعهده او و رئيس هيات امضاي كليه چك -۱
 .باشد مي

 .ها اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب -۲

 .هاي مالي ها و كمك آوري وروديه، حق عضويت وصول و جمع -۳

 .مديره و بازرس تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيات -۴

 .ها رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت -۵

 .نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي - ۶

 .حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي -۷

 .مديره جهت بررسي و تصويب تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيات -۸

 :شوراي انتظامي استان -ب

مديره  نفر به معرفي هيات ۵تا  ۳هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از  - ۴۶ماده 
راي باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام ب كه يك نفر از آنها حقوقدان مي

رسيدگي به شكايات  .مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بالمانع خواهد بود
اي، انضباطي و انتظامي اعضا به عهده شوراي  اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه

هاي انضباطي و موارد قابل  چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات. باشد ياد شده مي
 .اي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بودتجديدنظر در شور

هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف  _هتبصر
. است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعالم دارد

 .هاي انتظامي اعضا نخواهد بود اترسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجاز

شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك نفر منشي  - ۴۷ماده 
 .براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بالمانع خواهد بود

ي انتظامي اعالم تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شورا مديره مي هيات - ۴۸ماده 
 .شكايت كند

اي استان قرار داشته و  دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه -۴۹ماده 
موارد خارج از نوبت . نمايد پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي

 .شود به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي
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كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي  _هتبصر
 .شود نايب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابالغ مي

اگر شكايتي . باشد شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي - ۵۰ماده 
الحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در ص

تواند  شورا مي. كند صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي عدم صالحيت داده و در غير اين
 .در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد

ي در حكم عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او بدون اعالم قبلي در اولين جلسه رسيدگ
 .انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود

مشتكي . در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد
عنه در صورت عدم امكان حضور، اليحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه 

 .نمايد ي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي ميشوراي انتظام

 .تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد شوراي انتظامي استان مي _هتبصر

 :هاي انتظامي به قرار زير است مجازات - ۵۱ماده 

 .اي استان اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه -۱

 .اي استان توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه -۲

 .ماه 3روز تا  1محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت  -۳

 .محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه تا يكسال -۴

 .محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال تا پنج سال -۵

هاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط،   و انضباطي و مجازاتتخلفات انتظامي - ۵۲ماده 
 :دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است

 .اي مربوط از درجه يك تا درجه دو عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه -۱

سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از  -۲
 .درجه دو تا درجه چهار

 .هاي خالف واقع، از درجه يك تا درجه پنج صدور تأييديه -۳

ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو  -۴
 .تا درجه چهار

 .امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه -۵

 .اي از درجه سه الي درجه پنج ق و اسناد و مدارك حرفهجعل و تزوير در اورا - ۶

اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط  اشتغال در كارهايي كه خارج از صالحيت حرفه -۷
 .صالح از درجه يك تا درجه پنج مراجع ذي
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 ۲هاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه  سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيت -۸
 .۵تا درجه 

دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه  -۹
 .پنج

 .عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه -۱۰

تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن  -۱۱
 . از درجه دو تا درجه پنجمجوز قانوني الزم

انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، عالوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه  -۱۲
 .پنج

هاي مقرر به عهده شوراي انتظامي  تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات -۵۳ماده 
ارتكاب جرائم . اهد بوداستان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خو

سال فراتر نخواهد  ۱۰ها است كه در هر حال مجموع محروميت از  متعدد مشمول جمع مجازات
 .رفت

آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه  -۵۴ماده 
از اينكه مبني بر آراي شوراي انتظامي استان اعم  .اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود

عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ، حسب مورد در 
 .شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است

هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر  - ۵۵ماده 
سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان  ۱۰حقوقدان با مركب از يك نفر 

مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي  ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيات مديريت و برنامه
 .گردند باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي نظام مي

ضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در جريان آراي صادر شده جلسات شوراي انتظامي استان با ح
 .االجرا خواهد شود با سه راي موافق معتبر و الزم

هاي صادره تا  كليه احكام و مجازات. شود هاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي كليه درخواست
صورت درخواست هاي درجه پنج در  االجرا بوده و مجازات درجه چهار در اين شورا قطعي و الزم

 .محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود

 :شوراي انتظامي كل نظام-پ

شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از : ۵۶ماده 
اعضاي آن براي مدت سه . باشد ها است و داراي پنج عضو مي درجه پنج شوراي انتظامي استان

 :به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بالمانع استسال 
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 .سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري ۱۵يك نفر حقوقدان با  -۱

 .دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك -۲

 .دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام -۳

در شده با سه راي جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صا
 .االجرا خواهد بود موافق معتبر و الزم

روش و مدت انتخاب رئيس، نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي _ هتبصر
 .انتظامي استان خواهد بود

تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب  -۵۷ماده 
 .تظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شدمورد براي شوراي ان

 :بازرس -ت

مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس  - 58ماده 
 :وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است. نمايد البدل براي مدت يك سال انتخاب مي علي

 .مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد ياتتواند در جلسات ه بازرس مي -۱

مديره نظارت داشته و دفاتر و  بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيات -۲
مديره ايجاد  هاي اجرايي هيات اي در فعاليت اسناد و مدارك و اطالعات موردنياز را بدون آنكه وقفه

 .شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد

هاي مالي، پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را  تواند جهت حسابرسي صورت بازرس مي -۳
مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام  هيات. مديره ارايه نمايد به هيات

 .نمايد

ل مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكي هاي مالي مصوب هيات بازرس موظف است صورت -۴
گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود  مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي

مديره جهت طرح در  را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيات
 .مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارايه نمايد

 :هيات عمومي -ث

اي كه از  هاي استاني هيات عمومي نظام صنفي رايانه به منظور هماهنگي در امور نظام -۵۹ده ما
هاي استاني در  مديره نظام شود، از كليه اعضاي هيات اين پس به اختصار هيات عمومي خوانده مي

هيات عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور  .شود سطح كشور تشكيل مي
جلسات هيات عمومي با حضور . وراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشتنماينده ش

 .حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت

 .تشكيل اولين هيات عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود _هتبصر
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 :وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير است -۶۰ماده 

 .وراي مركزي از ميان اعضاي هيات عمومي آنانانتخاب اعضاي ش -۱

 .هاي نظام استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي درخصوص فعاليت -۲

 .بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي -۳

 .هاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي بررسي و تصويب خط مشي -۴

 .استاني و ارائه طريق به آنهاهاي  ها و مشكالت نظام دريافت گزارش از فعاليت -۵

 .هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام - ۶

الزحمه  ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق نامه بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام -۷
رسان استاني و اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، باز

 .بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي

 .هاي داخلي نحوه اداره هيات عمومي نامه بررسي و تصويب نظام -۸

نامه پيشنهادي شوراي مركزي درخصوص نحوه مديريت منابع مالي  بررسي و تصويب نظام -۹
 .نظام

 .انتخاب بازرس -۱۰

 .خواهد بود ۵۸ مطابق ماده شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي _هتبصر

 :شوراي مركزي -ج

البدل  عضو علي ۹عضو اصلي و  ۲۳براي اداره امور كالن نظام، شوراي مركزي مركب از  - ۶۱ماده 
البدل به همان نسبت مذكور در  تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي. شود تشكيل مي

 فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال مدت. نامه است اين آيين) ۴۰(ستون آخر جدول ماده 
 .دار است شوراي مركزي داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه. است

جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي  -۶۲ماده 
 و تصميمات. توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به عالوه يك اعضا رسميت خواهد يافت

  .رأي موافق معتبر است ۱۲مصوبات آن با حداقل 

. توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند البدل بدون داشتن حق رأي مي اعضاي علي
تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به 

 .شود صالح ابالغ و پيگيري مي اشخاص و مراجع ذي

هاي اداره بهينه نظام به موجب  هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه ام هزينهانج -۶۳ماده 
نامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيات عمومي خواهد  نظام
 .رسيد
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هاي اعطايي،  عضويت اعضا، كمك هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق هزينه -۶۴ماده 
يه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و دريافت بهاي ارا

 .ها تأمين خواهد شد نمايشگاه

اي خواهد بود كه به پيشنهاد  نامه نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظام
 .رسد شوراي مركزي و تصويب هيات عمومي مي

 :رتست ازاهم وظايف شوراي مركزي عبا -۶۵ماده 

 .هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيات عمومي مشي پيشنهاد خط -۱

 .هاي مصوب هيات عمومي مشي ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط برنامه -۲

 .ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام -۳

 .ان مستقلهاي تخصصي احراز صالحيت مشاور  برگزاري آزمون-۴

نويس تعيين حدود صالحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي  تهيه پيش -۵
 .انفورماتيك

 .بندي و احراز صالحيت اعضاي صنف همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه - ۶

نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي  تهيه پيش -۷
 .ورماتيكعالي انف

هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح  ها و گردهمايي مشاركت در برگزاري كنفرانس -۸
 .المللي بين

 .هاي استاني با يكديگر هاي استاني يا بين نظام داوري بين اركان داخلي نظام -۹

 .همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي -۱۰

ي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع ا حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه -۱۱
 .كنندگان محصوالت صنف متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف

  .هاي استاني گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظام تهيه مباني قيمت -۱۲
 .تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها -۱۳

 .انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي -۱۴

هاي توسعه  هاي اجرايي در زمينه برنامه همكاري و ارائه نظر مشورتي به دولت و دستگاه -۱۵
 .فناوري اطالعات در كشور

 .دار نظام استاني است دار مشابه وظايف خزانه وظايف خزانه -هتبصر
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 :رئيس سازمان -چ

ولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به شوراي مركزي در ا -۶۶ماده 
نماد تا يكي از آنها با  پيشنهاد مي) شوراي عالي انفورماتيك(ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه

 .جمهور به اين سمت منصوب گردد حكم رئيس

 :وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است -۶۷ماده 

ن باالترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي رئيس سازما -۱
 .المللي را به عهده دارد و بين

 .مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است -۲

هاي الزم به منظور تحقق اهداف  نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه -۳
 .راي مركزيمندرج در قانون و ارائه آن به شو

هاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و  نظارت بر عملكرد نظام -۴
 .اي حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه

 .پيشنهاد تعيين دبيركل -۵

 .كننده شوراي مركزي است افتتاح جلسات هيات عمومي در مواقعي كه دعوت - ۶

 ها هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استان بات و بخشنامهها، مصو  ابالغ دستورالعمل-۷

انجام ساير وظايفي كه از طرف هيات عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول  -۸
 .شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است مي

 .امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام -۹

د يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان توان رئيس سازمان مي -۶۸ ماده
 .دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد

تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبيركل نظام محول  رئيس مي  -هتبصر
 .نمايد

نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از  كوت در اين آييندر كليه موارد مبهم يا مس -۶۹ماده 
نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك مالك  افزار، قانون نظام صنفي و اين آيين پديدآورندگان نرم

 .عمل خواهد بود

.
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 تعاريف -فصل يكم

و به آنچه از راه دانش يا »  پديدآورنده « صنف و هنرمنداز نظر اين قانون به مؤلف و م  - ١ماده
نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و  هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد، بدون در

 .شود اطالق مي »راث« يا ايجاد آن به كار رفته 

 :اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است_ ٢ماده

 .جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنريرساله و  كتاب و .۱

 .وترانه و سرود وتصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد شعر .۲

 اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در حصنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا . ۳

 .ته يا ضبط يا نشر شده باشدتلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوش

 .به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد اثر موسيقي كه .۴

ها و خط تزييني و هر  و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته نقاشي و تصوير و طرح و نقش .۵
ه كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمد گونه اثر تزييني و اثر تجسمي

 .باشد

  ).همجسم( پيكره  هر گونه . ۶
 .اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان .۷

 .با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد اثر عكاسي كه .۸

 .صنعتي و نقشه قالي و گليم اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا .۹

فرهنگي و هنر ملي پديد آمده ميراث  يا) فولكلور( اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه  .۱۰
 .باشد

 .داشته باشد اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار .۱۱

نامبرده در اين فصل پديد آمده  هر گونه اثر مبتكران ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي .۱۲
 .باشد

 فصل دوم

 بهره پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حقوق حقوق _٣هماد
 .و معنوي از نام و اثر اوست برداري مادي

 .نيست و غير قابل انتقال است حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان _۴ماده

تواند استفاده از حقوق مادي خود را در  پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي _۵ماده
 :كند كليه موارد از جمله موارد زير به غير واگذر

 .تهيه فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن .۱
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 .تاتر و باله و نمايش هاي ديگر نمايش صحنه اي و .۲

 .يا هر وسيله ديگر ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار .۳

 .پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر .۴

و عكاسي و گراور و كليشه و قالب و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي  ترجمه و نشر .۵

 .مانند آن ريزي و

 .تبليغاتي استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و .۶

ماده دوم اين قانون درج  به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در .۷
 .شده است

نده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و پديدآور اثري كه با همكاري دو يا چند_ ٦ ماده
 .ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است متمايز نباشد، اثر مشترك

اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و  نقل از _۷هماد

 .با ذكر ماخذ در حدود متعارف مجاز استو تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ  آموزشي

هايي كه براي تدريس در موسسات آموزشي توسط معلمان آنها  ذكر مأخذ در مورد جزوه -تبصره
 .و تكثير مي شود الزامي نيست، مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد تهيه

ي و آموزشي كه هاي عمومي و مؤسسات جمع آوري نشريات و مؤسسات علم كتابخانه _۸هماد
 غير انتفاعي اداره مي شوند مي توانند طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران به صورت

ميزان  خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به
 .مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه برداري كنند

اطالعات مي تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار  وزارت _۹ماده

 .است، پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد داده

آموزش و پرورش مي تواند كتاب هاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به  وزارت _۱۰ماده
 .شر كرده است، كماكان مورد استفاده قرار دهدكتاب هاي درسي چاپ و منت موجب قانون

 و ضبط 2از ماده  1سخه برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون، مذكور در بند ن _١١ماده

باشد  برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غير انتفاعي
 .مجاز است

 فصل سوم

پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا   ماديمدت استفاده از حقوق _۱۲ماده
پديد آورنده سي سال است و اگر وراثي وجود نداشته  وراثت منتقل مي شود، از تاريخ مرگ
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نشده باشد، براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در  باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل
 .فتخواهد گر اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار

آخرين پديد آورنده  اين قانون سي سال بعد از فوت ۶مدت اثر مشترك موضوع ماده  –تبصره 
 .خواهد بود

پديد مي آيد تا سي سال از تاريخ پديد  حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش _١٣هماد
 براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنكه

 .شده باشد

امتيازاتي كه در مسابقات علمي هنري و ادبي تعلق مي گيرد،  پاداش و جايزه نقدي و -تبصره
 .بود متعلق به پديدآورنده خواهد

اين حق  انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي تواند تا سي سال پس از واگذاري از _۱۴ماده
 .استفاده كند مگر اينكه براي مدت كمتر توافق شده باشد

پس از انقضاي مدت هاي مندرج در آن مواد، استفاده از حق  ۱۴و  ۱۳مواد  در مورد _١٥هماد
حيات پديدآورنده، متعلق به خود و در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در  مذكور در صورت

 .بود خواهد ۱۲ماده 

ال مورد سي س در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت _١٦هماد
 :حمايت اين قانون خواهد بود

 .اثرهاي سينمايي يا عكاسي. ۱

 اثر متعلق به شخص حقوقي باشد يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده هر گاه .۲

 .باشد

برخوردار خواهد  نام و عنوان و نشانه ويژه اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون _١٧هماد
آن به ترتيبي كه القاي  ند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانندبود و هيچكس نمي توا

 .شبهه كند بكار برد

كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از  انتقال گيرنده و ناشر و _١٨هماد
 معرف اثر، همراه اثرانتفاع دارند، بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشانه ويژه  اثري را به منظور

 يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعالم و درج

 .نمايند، مگر اينكه پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد

تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه  هرگونه_ ١٩ماده
 .منوع استم پديدآورنده

چاپ يا نشر يا  چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و كارگاه ها و اشخاصي كه به_ ٢٠هماد
بايد شماره دفعات چاپ  پردازند،  اثرهاي مورد حمايت اين قانون ميپخش و يا ضبط و يا تكثير
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شماره مسلسل روي صفحه  و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و
تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و  موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر

 .كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند

 پديدآورندگان مي توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه _٢١هماد

 .د، به ثبت برسانندوزارت فرهنگ و هنر باتعيين نوع آثار آگهي مي نماي

مرجع پذيرفتن درخواست  آيين نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين
 ۲۰/۹/۱۳۵۰مورخ  ۱۳۰۵۵۳۳/۶۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴/۱۰/۱۳۵۰در جلسه مورخ  ثبت

 .يده استوزارت فرهنگ به تصويب هيأت وزيران رس

 حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي_ ٢٢ادهم

يا نشر  نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبال در هيچ كشوري چاپ
 .پخش و يا اجرا نشده باشد

 فصل چهارم

را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود تمام يا قسمتي از اثر ديگري  هر كس _۲۳هماد
آورنده  پديد آورنده، بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديد يا به نام

 .شد نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد
نشر كند،  ود يا ديگري چاپ و پخش وهر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خ _٢٤هماد

 .به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد

اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال  ۲۰ - ۱۹ -۱۸- ۱۷مواد  متخلفين از _٢٥هماد
 .شد محكوم خواهند

ب سب اين قانون در مواردي كه به ۲۰ - ۱۹ - ۱۸ -۱۷ نسبت به متخلفان از مواد _٢٦هماد
همگان آزاد  سپري شدن مدت حق پديد آورنده استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي

 .وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت. است

شاكي خصوصي مي تواند از دادگاه صادر كننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد _ ٢٧هماد
 .و هزينه او آگهي شوديكي از روزنامه ها به انتخاب  حكم در

قانون شخص حقوقي باشد، عالوه بر تعقيب جزايي شخص  هر گاه متخلف از اين_ ٢٨ماده
باشد، خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي  حقيقي مسئول جرم، ناشي از تصميم او

فاوت از حقوقي به تنهايي تكافو نكند ما به الت جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص
 .شود ميموال مرتكب جرم جبران ا
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شخص  مراجع قضايي مي توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي از اموال _۲۹ماده
به  حقوقي جبران خواهد شد و درصـورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافـو نكند ما

 .التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود

 اين قانـون پديد آمده از حمايت اين قانـون برخوردار تصـويب اثـرهايي كه پيش از_ ۳۰ماده
اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره  اشخاصي كه بدون. است

حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر  برداري كرده اند
 .مقام او با رعايت اين قانونقائم  اجازه پـديدآورنـده يا با

ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب  متخلفين از حكم اين
به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره برداري كنند، به كيفر مقرر در  اين قانون اثر را

 .محكوم خواهند شد ۲۳ماده 

مطرح شده، به اعتبار خود  ب اين قانون در مراجع قضاييدعاوي و شكاياتي كه قبل از تصوي
 .باقي است

شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او  تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون با_ ٣١ماده
 .موقوف مي شود

 .قانون مجازات عمومي ملغي است ۲۴۸و  ۲۴۷ و ۲۴۶و  ۲۴۵مواد _ ۳۲ماده

 از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و قانون آيين نامه هاي اجرايي اين _۳۳ماده

 .هيأت وزيران خواهد رسيد وزارت اطالعات تهيه و به تصويب

تصويب مجلس سنا در تاريخ روز  قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره، پس از
 دي ماه يك هزار و سيصد و چهل در جلسه روز پنج شنبه يازدهم ۱۳۴۸دوشنبه سوم آذر ماه 

.و هشت شمسي، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
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 مورخ ۶۸۴/۳۳/۱۳۰۵۵ بنا به پيشنهاد شماره ۴/۱۰/۱۳۵۰ت وزيران در جلسه مورخ أهي

نون حمايت حقوق  قا۲۱نامه اجرايي ماده   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آيين۲۰/۹/۱۳۵۰

 :مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به شرح پيوست تصويب نمودند

   مقررات عمومي تنظيم اظهارنامه ثبت اثر-فصل اول 

ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپي كه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و  - ۱ماده 
آيد و بايد در دو نسخه به زبان  شود به عمل مي در اختيار درخواست كننده ثبت اثر گذارده مي

  :فارسي نوشته و امضا شده و حاوي نكات زير باشد
نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه و شماره محل صدور شناسنامه و تاريخ تولد پديد : الف

اه باشد و هرگ آورنده اصلي اثر مي مقام پديد  الذكر قائم آورنده و يا شخصي كه به اعتبار قانون فوق 
  .كننده شخص حقوقي باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانوني شخص حقوقي درخواست

در صورتي كه درخواست نامه از طرف وكيل يا نماينده قانوني اشخاص مذكور در : ب
  .داده شود عالوه بر مشخصات موكل، نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه وكيل“ الف”بند 
نحوي كه اثر براي چاپ يا نشر يا پخش و يا  ر با قيد روز و ماه و سال به تاريخ پديد آمدن اث:پ

  .اجرا آماده شده باشد
در صورتي كه اثر مشترك باشد، ذكر مشخصات پديد آورندگان و ) ۱۴/۱۲/۱۳۷۹اصالحي : (ت

اين “ الف”كليه اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب حقوق مادي و معنوي به ترتيب مذكور در بند 
  .ماده
 در صورتي كه ثبت نام يا عنوان يا عالمت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان :ث

 انضمام سه نسخه  ذكر كلمه يا عبارت تقاضا و در مورد اعالم يا نشانه ويژه توصيف كامل آن به
  .نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلي و كليشه آن

قانون ) ۲(شمول كداميك از انواع آثار مذكور در ماده تعيين نوع اثر و اعالم آنكه اثر م: ج
  .باشد مي

   مقررات اختصاصي تقاضاي ثبت اثر-فصل دوم 

درخواست كننده ثبت اثر عالوه بر تنظيم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول  - ۲ماده 
ه درخواست نامه شود همرا بايد اطّالعات و مداركي را كه به اعتبار نوع اثر در اين فصل تعيين مي

  .تسليم نمايد
 در مورد كتاب و رساله و گزارش پژوهشي و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و  :الف

ماده “ ۲”و “ ۱”ادبي و هنري و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف موضوع بندهاي 
  .ي اثردوم قانون، دو نسخه كامل خطي يا ماشين شده يا چاپ شده يا فتوكپ
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هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از  در مورد اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه: ب
ماده دوم قانون دو نسخه از اثر به هر ترتيبي كه براي اجرا “ ۳”راديو و تلويزيون موضوع بند 

  .نوشته يا ضبط يا نشر شده است
 دو نسخه اصل يا فتوكپي يا خطي از ماده دوم قانون“ ۴” در مورد اثر موسيقي موضوع بند :پ

نت اثر در صورتي كه نت داشته باشد به انضمام گفتار اگر باشد به عالوه دو نسخه اثر روي 
  .صفحه يا نوار

در مورد نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته و خطهاي : ت
  : ماده دوم قانون“۵”تزييني و هرگونه تزييني و اثر تجسمي موضوع بند 

متر تجاوز   سانتي۱۸ در ۲۴ دو نسخه عكس رنگي از اصل اثر مشروط بر اينكه ابعاد عكس از -۱
  .نكند

  .باشد ماده دوم قانون مي“ ۵” تعيين آنكه اثر منطبق با كداميك از آثار مذكور در بند -۲
  . شرح و توصيف كافي براي شناسايي و تشخيص اثر-۳
ماده دوم قانون دو نسخه عكس رنگي اثر به ابعاد “ ۶”موضوع بند ) سمهمج(در مورد پيكره : ث
متر با ذكر مواد و مصالحي كه در ساختن پيكره به كار رفته و تعيين ابعاد و   سانتي۱۸ در ۲۴

  .اندازه حقيقي و وزن آن
 هاي ماده دوم قانون دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه“ ۷”در مورد اثر معماري موضوع بند : ج

  تفصيلي و اجرايي اثر مربوط به طرح اصلي بنا و تزيينات آن و جزييات اثر منحصراً در مواردي
كه ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصيف كامل تا حدي كه شناسايي اثر در كليات و 
جزييات مورد نظر درخواست كننده ممكن باشد، در صورتي كه درخواست ثبت مربوط و منحصر 

 طور وضوح  هاي اصلي به نا يا ساختمان يا تزيينات آن باشد بايد روي نقشهبه قسمتي از ب
  .مشخص نشود و در مورد تزيينات طرح آن بايد رنگي باشد

ماده دوم قانون، دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد “ ۸”در مورد اثر عكاسي موضوع بند : چ
  .متر تجاوز نكند  سانتي۱۸ در ۲۴آن از 

اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم موضوع در مورد  :ح
 ۱۸ در ۲۴ماده دوم قانون، دو قطعه عكس رنگي يا دو نسخه كپي از اثر به اندازه “ ۹”بند 

  .سانتيمتر
در مورد اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد : خ

ماده دوم “ ۱۱”و “ ۱۰”ثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد موضوع بندهاي و همچنين ا
صورت يكي از آثار مندرج در ماده دوم با تركيبي از  قانون، نظر به اينكه اثر پس از پديد آمدن به 
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آنها خواهد بود درخواست كننده ثبت با توجه نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار 
  .ور در ماده دوم قانون بايد اطّالعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كندمذك

  .در مورد آثار سينمايي يك نسخه اصل از اثر با ذكر نام و مشخصات: د
كه متقاضي توضيحات خاصي   در كليه موارد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتي-تبصره

اي درجه و همراه اظهارنامه   آن الزم بداند در برگ جداگانهرا براي معرفي اثر و چگونگي پيدايش

  .تسليم كند

افزار توليد  اي دو نسخه كامل از نمونه نرم افزارهاي چندرسانه در مورد نرم) ۱۴/۱۲/۷۹الحاقي : (ذ
  .هاي اثر شده با ذكر نام و مشخصات و ويژگي

   مرجع ثبت و اقدامات ثبتي-فصل سوم

ثر بايد درخواست نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصل اول و دوم درخواست كننده ا -۳ماده 
نامه تنظيم و در مركز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در شهرستانها به ادارات  اين آيين

فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تعيين شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تسليم و 
  .رسيد اخذ كند

اي درخواست  افزارهاي چندرسانه درخواست كننده ثبت آثار نرم) ۱۴/۱۲/۷۹ي الحاق (-تبصره

نامه به همراه دو نسخه كامل از  نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصلهاي اول و دوم اين آيين

ثبت اثر از نظر فني توسط . دهد ورزي تحويل مي نمونه مورد نظر به دبيرخانه شوراي عالي داده

دبيرخانه . شود از نظر محتوايي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام ميشوراي ياد شده و 

. شوراي مزبور موظف است قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را دريافت نمايد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است ظرف سه ماه از دريافت استعالم دبيرخانه شوراي 

  . را به آن دبيرخانه اعالم نمايدورزي نظر خود عالي داده

ها را به واحد امور مؤلفان و  نامه نامه ثبت اثر كليه درخواست مراجع دريافت درخواست - ۴ماده 
واحد مزبور به . مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال خواهند نمود

ها مطابق مقررات فصل  نامه ستها رسيده ظرف مدت سه ماه رسيدگي و اگر درخوا نامه درخواست
اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر، قبالً به ثبت نرسيده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها 

نام درخواست كننده  ثبت نموده و گواهينامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست به 
  .صادر و به وي تسليم و رسيد اخذ كند
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نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم باال تنظيم نشده باشد موارد نقض  ستدر صورتي كه درخوا

يا ايراد كتباً با پست سفارشي به درخواست كننده ابالغ و تا زماني كه درخواست كننده اقدام به 

  .رفع نقص يا ايراد نكند درخواست ثبت بالاقدام خواهد ماند

 آخر هر ماه فهرستي از كليه آثار ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است در -۵ماده 
االنتشار روزانه تهران  هاي كثير شده در همان ماه را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه

 طور اختصار شامل نام درخواست  فهرست مزبور در هر مورد به. براي اطّالع عمومي آگهي كند
قبول درخواست ثبت اثر و . د بودكننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفي موضوع آن خواه

  .همچنين ثبت آن مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود
تواند قبل يا بعد از ثبت اثر تقاضاي تغيير و اصالح، تكميل يا  درخواست كننده مي - ۶ماده 

در ماده پنجم  نحو مذكور  در اين صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به. ابطال آن را بنمايد
  .آگهي خواهد كرد

هزينه آگهي ثبت اثر و موارد تغيير، اصالح، تكميل و يا ابطال آن به عهده درخواست  - ۷ماده 
  .نفع خواهد بود كننده و ذي



  

 

 

  قانون ترجمه وتكثير كتب ونشريات وآثار صوتي
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ا مترجم يا وارث اي ب برداري و نشر و پخش هر ترجمه  حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره– ۱ ماده

شود از تاريخ مرگ مترجم  وراثت منتقل ميه مدت استفاده از اين حقوق كه ب. است قانوني او
غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده ه حقوق مذكور دراين ماده قابل انتقال ب. سي سال است

ذكر نام .  خواهد بوداز اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق
  .مترجم درتمام موارد استفاده الزامي است

همان زبان و شكلي كه چاپ شده بقصد فروش يا بهره ه  تكثير كتب و نشريات ب– ۲ ماده

برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع 
  .است
ر آثار صوتي كه برروي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر  نسخه برداري يا ضبط يا تكثي– ۳ ماده

ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان 
حكم مذكور دراين ماده شامل نسخه برداري يا ضبط يا تكثير از . براي فروش ممنوع است

  .نيز خواهد بودتلويزيون يا هرگونه پخش ديگر  هاي راديو برنامه
نسخه  روي هر شود كه در  صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي درصورتي حمايت مي-۴ ماده

داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و  المللي پ التين در يا جلد آن عالمت بين
  .نماينده انحصاري و عالمت تجاري ذكر شده باشد

سه اين قانون  ي از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و تكثير و نسخه بردار– ۵ه ماد

آموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر ه فاده دركارهاي مربوط بتمنظور اسه ب
تصويب وزارت فرهنگ و ه ب" برداري از آنها قبال ه نسخهاينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجاز

  .هنر رسيده باشد
 برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون نسخه –تبصره 

  .كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بالمانع است درصورتي
ه شرط  درمورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور دراين قانون ب– ۶ ماده

  . نيز جاري است نامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورهاوجود عهد
ديه خسارات از اعمال زير شوند عالوه بر تأمرتكب يكي " و عامدا"  اشخاصي كه عالما– ۷ ماده

  :شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد
  .كساني كه خالف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند .۱
كشور ه ه بطور غير مجاز درخارج تهيه شده برا ك ۳كساني كه اشياء مذكور درماده  .۲

 .وارد يا صادر كنند
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 هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد عالوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي – ۸ماده 

مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي 
 تنهائي تكافو نكند مابه التفاوت از اموال كه اموال شخص حقوقي به  درصورتي.جبران خواهد شد

  .شود شخص حقيقي مسئول جبران مي
تقاضاي او نسبت ه شكايت شاكي خصوصي به ي مكلفند ضمن رسيدگي ب مراجع قضاي-۹ماده 

جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن ه ب
 .تصميم مقتضي اتخاذ كنند

 احكام مذكور دراين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول -۱۰ماده 

حمايتهاي مذكور درقانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد درغير اينصورت 
  .آثار موضوع اين قانون مالك خواهد بوده مقررات قانون مزبور نسبت ب

قانون حمايت حقوق مؤلفان  ق اشخاص مذكور درهيچ مورد حقو  مقررات اين قانون در-۱۱ماده 
  .سازد كند و محدود نمي و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي

شكايت شاكي خصوصي است و با ه هاي مذكور دراين قانون منوط ب  تعقيب بزه-۱۲ماده 

  .شود گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي



  

 

٩٥
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   فهد -۱ ماده
 بـه  و» كـشور  اطالعات تبادل فضاي امنيت سند «دوم راهبرد ذيل اقدامات از ۵-۲-۷ بند مطابق
 اسـتانداردها،  هـا،  برنامـه  هـا،  سياسـت  پيـشنهاد  و سـازي  تصميم نظارت، هماهنگي، ايجاد منظور
 هويـت،  ديقتـص  اي رايانـه  گـواهي  صـدور  مراكـز  هاي فعاليت زمينه در ها، دستورالعمل و ها رويه

 بـه  وابسته هاي كميسيون از يكي عنوان به» كشور اي رايانه گواهي كميسيون «نام به كميسيوني
  .شود مي تشكيل افتا عالي شوراي

 كميسيون وظايف -۲ماده

 (NPKI) ملي عمومي كليد زيرساخت حوزه به مربوط هاي برنامه و ها سياست پيشنهاد -۱ 

 اجرايـي  هـاي  دسـتورالعمل  و هـا  رويـه  اسـتانداردها،  امه،ن سياست روزرساني به و پيشنهاد -۲
  . اي رايانه گواهي صدور مراكز و  (CPS,CP)ملي ريشه اي رايانه گواهي

 و امـضاء  ايجـاد،  جهـت  گـواهي  صـدور  مراكز تأييد  دستورالعمل روزرساني به و پيشنهاد -۳
  .اي رايانه گواهي صدور

 سـاخت  زيـر  مختلف هاي حوزه در تغييرات لاعما و حذف ايجاد، زمينه در سازي تصميم -۴
 بهبـود  و توسـعه  بـراي  الزم هـاي  فعاليـت  سـاير  و كشور اطالعات تبادل فضاي عمومي كليد

   (NPKI).ملي عمومي كليد زيرساخت
 كاربردپـذيري  يـا  تفـسير  گونـه  هر مورد در كننده هماهنگ مرجع عنوان به نقش ايفاي -۵

 خـدمات  ارايـه  بـراي  اجرايـي  گونـاگون  هاي حوزه عاليتف اي، رايانه گواهي نامه سياست مفاد
 گـواهي  صـدور  مراكـز  تعامل نحوه و عمومي كليد  زيرساخت بر مبتني گواهي صدور اي رايانه

  . خارجي گواهي صدور مراكز با داخلي
 بـا  و ملي سطح در يكديگر با سازگاري و تعامل حفظ جهت ها زيرحوزه عملكرد بر نظارت -۶

   .الملل بين سطح در ها حوزه ساير
 وضـعيت  اعـالم  مراجـع  يـا  گـواهي  صـدور  مراكـز  توسـط  شده ارايه هاي حل راه بررسي -۷

  . امنيتي مشكالت با برخورد در ها گواهي
 قـوانين  و گـواهي  عنـاوين  و گـواهي  صـدور  مراكز براي استفاده قابل هاي نام دامنه تعيين -۸

  . ها تفسيرنامه
  : كميسيون اعضاي -۳ماده

  ) كميسيون رئيس (بازرگاني وزير -۱
   قضائيه قوه نماينده -۲
  ) ذيربط معاون يا ( اطالعات وزير -۳
   )ذيربط معاون يا ( اطالعات آوري فن و ارتباطات وزير -۴
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  )ذيربط معاون يا ( ريزي برنامه و مديريت سازمان رئيس -۵
  مسلح نيروهاي كل ستاد نماينده -۶
   )ذيربط معاون يا (ايران مياسال جمهوري مركزي بانك كل رئيس -۷
   ) ذيربط معاون يا (كشور اسناد ثبت سازمان رئيس -۸
   رساني اطالع عالي شوراي دبير -۹

   كشور احوال ثبت سازمان رئيس -۱۰
   افتا عالي شوراي دبير -۱۱
   عالي شوراي تصويب و كميسيون پيشنهاد به متخصص نفر يك -۱۲
  )كميسيون دبير (ركشو الكترونيكي تجارت مركز رئيس -۱۳
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 رهبر معظم ي از سويا  رايانهيرسان   اطالعيها  شبكهي كليپيرو تصويب و ابالغ سياستها
دفتر  ۱۳/۳/۸۰رخمو ۱۰۷۲/۱و شماره  ٩/٣/٨٠مورخ  ۱۰۳۳/۱  شمارهيها نامه( يانقالب اسالم

 ي اطالع رسانيها  مقررات و ضوابط شبكهي انقالب فرهنگي، شورايعال)يمقام معظم رهبر
 :  را به اين شرح تصويب كرديا رايانه

 به اينترنت در كشور، ي و توسعه خدمات دسترسيرسان  اطالعيبه منظور انتظام امور و فعاليتها
ظيم  ذيل تني با مدنظر قرار دادن نكات اساسيا  رايانهي اطالع رسانيها مقررات و ضوابط شبكه

 : شده است
   آزاد مردم به اطالعات و دانشيحق دسترس -۱
  خود ي افراد در قبال فعاليتهاي و حقوقيمسؤوليت مدن -۲

  كشور در اين قلمرو ي و فني و صيانت فرهنگيرعايت حقوق اجتماع -۳

  و اينترنت به عموم مردم يايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطالع رسان -۴

  يالملل  نقطه تماس بينيه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فننام آيين. الف

در انحصار  )ACCES SERVICE PROVIDER - A.S.P. (يالملل ايجاد نقطه تماس بين -۱
 صورت ي اطالع رسانيبط توسط شورايعالذير يباشد و ارائه مجوز به دستگاهها يدولت م

 . گيرد يم
، به طور يهت ايجاد نقطه تماس بين الملل جيگذار  سرمايهي براي دولتي اجراييدستگاهها -۲

 ي و اقتصاديفن - ي، علمي فرهنگيمستقل از شبكه مخابرات كشور، الزم است گزارش توجيه
.  كشور برساننديريز  به تأييد سازمان مديريت و برنامهي باالترين مقام اجراييمربوط را با امضا

 . باشد ي مي اطالع رساني به عهده شورايعاليتصويب نهاي
 به وزارت پست و تلگراف ي يك نسخه از درخواست خود را همراه با توجيه فنيدستگاه اجراي -۳

 وزارت مذكور شامل توان ي فنياين درخواست همراه با گزارش بررس. دهد يو تلفن تحويل م
ي  تصويب نهايي براي و مهندسي و ساير امور فني فركانسي درخواست كننده، بررسي و فنيعلم

اين شورا ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظرات . شود ي ارسال مي اطالع رسانييعالبه شورا
 . وزارت اطالعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم نظر خواهد نمود

 خود از ي و تلويزيونيهاى راديوي  وظيفه پخش برنامهيسازمان صدا و سيما صرفا برا -تبصره
 ارائه ساير خدمات ي براي ندارد ولي اطالع رسانيايعالشبكه اينترنت، نياز به مجوز از شور

 .باشد ي اين مصوبه مي موظف به اخذ مجوزهاياينترنت

 وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّالعات موظف است در اسرع وقت، كليه مشخصات امكانات فنـي      -۴
 .ات قرار دهداز درخواست كنندگان دريافت نموده، در اختيار وزارت اطّالع) ۳(را كه طبق ماده 
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 حفـاظتي، در زمانبنـدي مقـرر،        -هاي الزم فنـي        وزارت اطّالعات نيز موظف است ضمن بررسي      
پيشنهادهاي اصالحي را براي منظور نمودن توسـط متقاضـي، بـا همـاهنگي وزارت ارتباطـات و                  

 در صورت عدم اعالن، مشخصات    . نمايد  فنّاوري اطّالعات در مدت زمان حداكثر يك ماه اعالم مي         
  .امكانات مزبور تأييد شده تلقي خواهد شد

نمايد، صرفاً مجاز بـه ارايـه         المللي را اخذ مي     هر دستگاه اجرايي كه مجوز برقراري تماس بين        -۵
باشد، در صورت عدم رعايت ايـن         خدمات در محدوده وظايف قانوني و تشكيالت مصوب خود مي         

  .العات، براي لغو مجوز اقدام خواهد شدامر، پس از تذكر كتبي وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّ

موظـف  ) از جملـه شـركت مخـابرات ايـران        (المللـي     كليه ايجاد كنندگان نقطه تمـاس بـين        -۶
هاي مزبور، به شرح ذيـل را         باشند تا امكانات فني الزم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكه             مي

  :فراهم آورند

ر ممانعت از دسترسي به پايگـاه ممنـوع         مناسب به منظو   Filtering سيستم پااليش    - الف
  . غير مطلوبportهاي  اخالقي و سياسي و حذف ورودي

ها از تخريب، فريب و سـرقت    مناسب به منظور صيانت شبكهFire wall سيستم بارو -ب
  .اطّالعات

المللي اينترنتي موظف اسـت بانـك فعاليتهـاي اينترنتـي          داير كننده نقطه تماس بين     -ج
را قابل دسترسي وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّالعات قرار دهد تا بـر اسـاس               كاربران خود   

ربـط حـسب درخواسـت در         ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حكم قاضي ذي          
  .اختيار وزارت اطّالعات قرار گيرد

امكان جلوگيري از برقراري ارتباطات غيـر متعـارف، نظيـر ارتباطـات غيـر متقـارن و                   -د
   غيرمستقيم در موارد غير مجازارتباطات

، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ي مليبه منظور صيانت از شبكه اطالع رسان - ۷ 
االمكان از طريق شبكه  ي را فراهم آورد تا ارتباطات بين كاربران در داخل كشور حتيتمهيدات

 . داخل كشور صورت پذيرد) Back Bone(مازه 
 ي را ارائه نمايند كه در مجوز ذكر شده است و تخطيتوانند خدمات يدارندگان مجوز تنها م -۸

 . شود ياز اين امر تخلف محسوب م
نامه   موظف به رعايت كليه ضوابط مندرج در اين آيينيالملل دارندگان مجوز نقطه تماس بين -۹

 در باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذكر و ي كشور ميو قوانين و مقررات جار
گيرد و در صورت تكرار ضمن قطع  يصورت م )حداكثر يك هفته(مرحله دوم قطع موقت 
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 به جرائم، به ي رسيدگيبط آن براذير و كميسيون ي اطالع رساني عاليارتباط، با تأييد شورا
 . شوند ي ميبط معرفذيرمراجع 

اند   كردهيلمللا  كه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بيني دولتيدستگاهها -۱۰
 درخواست مجوز اقدام ينامه برا باشند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين يموظف م

 . با آنان عمل خواهد شد۹نمايند وگرنه براساس ماده 
 اقدام يالملل  كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بيني بخش خصوصيشركتها -تبصره
 تأسيسات ينامه نسبت به جمع آور  از ابالغ اين آيينماه پس ۶اند الزم است ظرف مدت  كرده

 .  اقدام نمايندي دولتيها  به بخشييا واگذار
 عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن ينظارت بر حسن اجرا -۱۱

 . باشد يم
 يماه يك بار برا ۶نامه را هر  وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آيين -۱۲

 . دهد ي ارائه ميرسان  اطالعي در شورايعاليبررس
 ) ISP( و اينترنت رسا ي ارائه كننده خدمات اطالع رسانينامه واحدها آيين. ب

 ) ISP(تعريف رسا -۱
 Internet Service(، رسا يا ي و اينترنتيها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطالع رسان شركت

Provider ISP ( شوند يخوانده م . 
 ي كوچك و بزرگ كه حاوي كامپيوتري ارتباطيها  شبكهيشمار يينترنت از پيوند تعداد با

 و اينترنت تنها ييك فرد متصل به شبكه اطالع رسان. شود يباشد تشكيل م ياطالعات متنوع م
تواند با آن تبادل  ي از اين شبكه بوده و ميباشد بلكه جزئ يگر و مرورگر اينترنت نم مشاهده

آورد و  ي و اينترنت را فراهم مياتصال به شبكه اطالع رسانISP) ( ايك رسا ي. مايداطالعات ن
 . باشد ي و اتصال افراد به شبكه اينترنت مي دسترسيجزء ضرور

 : باشد يبه شرح ذيل م )ISP( و اينترنت رسا يرسان حدود فعاليت ارائه كننده خدمات اطالع -۲
تحت )ISP( و اينترنت رسا يدمات اطالع رسانها يا مؤسسات ارائه كننده خ شركت - ۲-۱

 و هم در توانند هم مستقالً ينمايند و م يضوابط و قوانين مشخص شده در كشور فعاليت م
 .  اطالعات پرداخته و به كاربران خود عرضه نماينديارتباط با شبكه اينترنت به فرآور

 يبرا) off-line(رون خط و ب) on -line(ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط  - ۲-۲
 . كاربران خود

 .  كاربران خودي براي محتوي و همچنين تهيه و فرآوريفراهم آورنده دسترس - ۲-۳
 يرسان  آشنا نمودن كاربران در استفاده بهينه از شبكه اطالعيانجام انواع فعاليتها برا- ۲-۴

 . و اينترنت
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 .  كاربران مربوطيئه اطالعات برا خدمات، تهيه، توليد، توزيع يا ارايفراهم ساز - ۲-۵
با رعايت شرايط زير مجاز به فعاليت )ISP( و اينترنت رسا يارائه كننده خدمات اطالع رسان -۳
 : باشند يم

 ارتباطات و تبادل اطالعات كاربران از يتهيه و نصب تجهيزات الزم به منظور برقرار - ۳-۱
، مودم، ) router(وط تلفن، رهياب ،خط) Locl Area Network  - LAN( يقبيل شبكه داخل

 . باشد يم)ISP(به عهده رسا  ...وDNS  پست الكترونيك، يها حافظه
 اعالم ي تجهيزات مورد نياز در شبكه خود، براساس استانداردهايتهيه و بكارگير - ۳-۲

 . شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن
الزم است مجوز مربوط را )VOIP(وانت آ - ي صوتيبراى ارائه خدمات تلفن)ISP(هر رسا  -۴

اين امر، ارتباط كامپيوتر با .  از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب نمايديطبق ضوابط قانون
 . شود يرا شامل نم )chat -گپ (كامپيوتر

 يمكلف به رعايت شرايط و ضوابط فن)ISP( و اينترنت رسا يارائه كننده خدمات اطالع رسان -۵
 : باشند يزير م

 كسب مجوز رسا يتوانند متقاض ي ثبت شده در ايران مي و شركتهاياشخاص حقوق - ۵-۱
)ISP(باشند . 
 :  شرايط زير باشديالزم است مدير اين مؤسسات و شركتها دارا - ۵-۲
  ايران ي اسالمي جمهوري به قانون اساسي و التزام عمليتابعيت ايران و پايبند -۱- ۵-۲

 ي اسالمي جمهوري مندرج در قانون اساسي و رسمين اله از اديايمتدين به يك -۲- ۵-۲
 . ايران

 سال سن ۲۵ با ي درحد حداقل مدرك كارشناسي صالحيت علميدارا -۳- ۵-۲

كه موجب ( ي براساس موازين اسالمي و سابقه محكوميت كيفريعدم اشتهار به فساد اخالق
 ).  باشديمحروميت از حقوق اجتماع

 كه يافراد( از آنها ي و هواداري ضدانقالب و غيرقانونياعدم عضويت در گروهكه -۴- ۵-۲
 ي انقالب اسالمي، در دادگاههاي و خارجي و يا عليه امنيت داخليانقالب ضد  به جرم اعمال

 فعاليت و يا ي اسالمي كه عليه نظام جمهورياند و همچنين كسان محكوميت يافته
 .) را بعهده بگيرند)ISP(اى رسا توانند مديريت مؤسسات و شركته ياند نم داشته تبليغ

 بوده و نسبت به كليه ضوابط و تعهدات ي مسؤوليت قانونيدارا )ISP(شركت رسا  - ۵-۳
 : باشد يزير پاسخگو م

 شبكه ي كه خود بر روي محتواييو كاربران برا)ISP( رسا يمؤسسات و شركتها-۱- ۵-۳
 . ندباش ينامه مسؤول و پاسخگو م نمايند طبق اين آيين يعرضه م
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 . باشد ي به منابع اطالعات، مشمول اين بند نميارائه خدمات دسترس -تبصره
 و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه يمسؤوليت رعايت قوانين مالكيت معنو -۲- ۵-۳

 . باشد يكننده اطالعات در شبكه م
ضوابط . دبايد فراهم باش )ISP(در شبكه رسا )filter( پااليه يامكان و اعمال برقرار -۳- ۵-۳

 . شود ي تصويب و اعالم ميرسان اطالع يتوسط شورايعال) filtering(و مصاديق موارد پااليش 
 به اطالعات عرضه شده توسط ديگران يدر مورد دسترس)ISP(مسؤوليت رسا  -۴- ۵-۳

 .  پااليه در شبكه خواهد بوديمحدود به ايجاد امكان و اعمال برقرار
 مربوط را ثبت و يك يهاIP كاربران و يطالعات كلموظف است ا)ISP(هر رسا -۵- ۵-۳

 . نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم نمايد
 و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده يبه منظور پاسخگو بودن قانون -۶- ۵-۳

انجام  ي است كه به سن قانونيمجاز به عقد قرارداد اشتراك با افراد)ISP(خود، رسا 
 .  رسيده باشنديمعامالت حقوق

 و تأييد وزارت پست و ي بدون هماهنگيبردار  امتياز بهرهيحق واگذار)ISP(رسا  -۷- ۵-۳
 . تلگراف و تلفن را ندارد

 تبادل اطالعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط ي هرگونه رمز برايبكارگير -۸- ۵-۳
 در دبيرخانه يهمچنين مشخصات متقاضو ثبت مشخصات، الگوريتم و كليد رمز مربوط و 

اشد و در غير اين صورت ب يم )نمايد ي مي كه معرفييا مرجع( ي اطالع رساني عاليشورا
 . باشد يممنوع م

موظف است خدمات مورد درخواست كاربر را با كيفيت مطلوب و )ISP(رسا  -۹- ۵-۳
به كاربر )Service Level Agreement - SLA(براساس يك موافقت نامه كيفيت خدمات 

 كيفيت ارائه ي براساس ارزيابيا وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره. ارائه نمايد
اقدام و آن را به ) ISP( رساها يبه كاربران، نسبت به رتبه بند)ISP(خدمات مؤسسات رسا 

 . رساند ياطالع عموم م
ه مؤسسات رسا  كه بي مخابرات نيز موظف هستند درخصوص خدماتيها شركت -تبصره

)ISP(كنند رعايت كيفيت مطلوب را نموده و براساس موافقت نامه كيفيت خدمات  يارائه م
)SLA(عمل نمايند . 
 حفظ حقوق ي الزم برايالمقدور تمهيدات فن يموظف است حت)ISP(رسا  - ۱۰- ۵-۳

 .  آنها را فراهم آوردي از حمله به كامپيوترهايكاربران و جلوگير
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 وزارت پست و ي صادره از سويموظف است براساس دستورالعملها)ISP(رسا  - ۱۱- ۵-۳
باشد را به اطالع آنها  ي كه مربوط به حقوق كاربران ميتلگراف و تلفن عمل نموده و موارد

 . برساند
 يموظف است اطالعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوص)ISP(رسا  - ۱۲- ۵-۳

 .  در اختيار كاربران قرار دهداطالعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را
 يدر ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعايت قوانين مخابرات)ISP(رسا  - ۱۳- ۵-۳

 . باشد يكشور م
 خود فقط از طريق نقاط تماس يالملل  تأمين ارتباط اينترنت بينيبرا)ISP(رسا  - ۱۴- ۵-۳

 . باشد ييا مخابرات كشور مجاز م)ASP( مجاز يالملل بين
 ي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هرگونه دسترسيحريم اطالعات خصوص - ۱۵- ۵-۳

 . باشد ي كاربران ممنوع مي اينترنتي توسط رساها و هر مرجع ديگر به فعاليتهايغيرقانون
 كاربران خود را مطابق ضوابط ي اينترنتيموظف است بانك فعاليتها) ISP(رسا  -۱۶- ۵-۳

 .  وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهديبل دسترس قايمصوب كميسيون راهبرد
 : باشد يو كاربران ممنوع م)ISP(توليد و عرضه موارد زير توسط رساها  - ۶

 .ي و مخالف موازين اسالمينشر مطالب الحاد -۱- ۶
 .اهانت به دين اسالم و مقدسات آن -۲- ۶
 كشور را ي ارض كه استقالل و تماميتي و هرگونه مطلبيضديت با قانون اساس -۳- ۶

 .دار كند خدشه
 . و مراجع مسلّم تقليدياهانت به رهبر -۴- ۶
 و ي انقالب اسالمي، احكام مسلّم اسالم، ارزشهايتحريف يا تحقير مقدسات دين -۵- ۶

 .)ره( ي امام خميني تفكر سياسيمبان
 .ياخالل در وحدت و وفاق ملّ - ۶- ۶
 .ي نظام اسالميشروعيت و كارآمد در مردم نسبت به مي و نااميديالقاء بدبين -۷- ۶
 .ياشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانون -۸- ۶
، ي و امور مربوط به مسائل امنيتي شده دولتيبند انتشار اسناد و اطالعات طبقه -۹- ۶

 .ي و انتظامينظام
اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف اخالق و عفت  -۱۰- ۶

 . يعموم
 .رويج مصرف سيگار و مواد مخدرت -۱۱- ۶
 .ي و حقوقيايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيق -۱۲- ۶
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 . آنان ي افراد و تجاوز به حريم اطالعات شخصيافشاء روابط خصوص -۱۳- ۶
 خاص، ي، نرم افزارهاي اطالعاتي رمز بانكهاي كليدهايانتشار اطالعات حاو -۱۴- ۶

 . و يا روش شكستن آنهاي پست الكترونيكيصندوقها
 و ي و غيرمجاز از طريق شبكه اطالع رساني غيرقانوني و مالي تجاريها فعاليت -۱۵- ۶

 ... اينترنت از قبيل جعل، اختالس، قمار و

 كه منع ي و اينترنت از كليه كاالهاييخريد، فروش و تبليغات در شبكه اطالع رسان -۱۷- ۶
  . دارنديقانون

 و محرمانه و تالش در يهرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطالعات خصوص -۱۸- ۶
 .ها جهت شكستن قفل رمز سيستم

 از كار انداختن و يا ي ديگران براي و اينترنتيهرگونه حمله به مراكز اطالع رسان -۱۹- ۶
 . آنهايكاهش كارآي

 در حال گذر در شبكه ي اطالعاتيها  بستهي انجام شنود و بررسيهرگونه تالش برا -۲۰- ۶
 . كه به ديگران تعلق دارد

 بدون هدايت و نظارت سازمان ي و تلويزيونيايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديوي -۲۱- ۶
 .صدا و سيما

 : نحوه صدور مجوز -۷
نامه توسط وزارت پست و تلگراف و   تقاضا و صدور مجوز براساس اين آيينيبررس - ۷-۱

 . ردگي يتلفن صورت م
وزارت (صالح  ي از مراجع ذي استعالم رسمي متقاضيان طيتعيين صالحيت حفاظت - ۷-۲

يك ماه اعالم   صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف) ي انتظامي و نيروياطالعات، دادگستر
 ). باشد ي نياز نمي دولتي دستگاههايبرا. (شود ي مينظر نكنند به منزله موافقت تلق

 كه طبق مقررات كشور نياز به مجوز ي شبكه اطالع رسانيت بر روارائه انواع خدما - ۷-۳
اين .  دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بوديخاص ديگر

 . كنند يدستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم م
 ي و اينترنتي خدمات اطالع رسان در ارائهي عمومي و نهادهاي دولتيكليه دستگاهها - ۷-۴

 .  خود فعاليت نماينديموظفند در محدوده وظائف و مأموريت سازمان
 : نحوه نظارت -۸

نامه برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن   اين آيينيمسؤوليت نظارت بر حسن اجرا
نامه را   اين آييني گزارش نظارت بر اجراي و مورديا خواهد بود و اين وزارت به طور دوره

 . نمايد ي اعالم ميبه كميسيون راهبرد
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 اعمال شده شامل تذكر، قطع يها  از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازاتيدر صورت تخط -۹
 بسته به نوع تخلف براساس قوانين يموقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكم قانون

 وزارت پست و يكه براساس گزارش نظارتباشد  ي ميبط برعهده كميسيون راهبردذيرو ضوابط 
  . نمايد ي و اعالم نظر ميتلگراف و تلفن بررس

 افراد ي است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوي الزم االجراء و قطعينظر كميسيون راهبرد -۱۰
 . ذينفع در محاكم نخواهد بود

نامه رعايت ضوابط تعهد  نامه رساها موظفند از كاربران خود براساس مندرجات اين آيين -۱۱
 . اخذ نمايند

  ) Coffeenet( اينترنت ينامه دفاتر خدمات حضور آيين. ج

 يمحل) Coffeenet( و اينترنت يرسان  اطالعيها  به شبكهي حضوريدفتر خدمات دسترس -۱
 . باشد يم( اينترنت واينترانت)ي و كاربران به شبكه اطالع رسان مشترياني حضوري دسترسيبرا
شوند و  ي محسوب مينامه، واحد صنف تر، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آييناين دفا -۲

 . شود ي صادر مي بوده و مجوز الزم توسط اتحاديه صنفيمشمول قانون نظام صنف
 به وزارت پست يا همزمان با تحويل به متقاض بايد تصوير مجوز صادره رياتحاديه صنف - تبصره 

 . دو تلگراف و تلفن نيز ارسال نماي
 :  ذيل باشندي شرايط عمومي بايد داراياشخاص متقاض -۳

 . ايراني اسالميتابعيت جمهور -۱
 ي جمهوري از اديان شناخته شده در قانون اساسياعتقاد به دين مبين اسالم و يا يك -۲

 . ايرانياسالم
 . ايراني اسالمي جمهوري به قانون اساسيپايبند -۳
 . و عدم اعتياد به مواد مخدر ي نداشتن سوء پيشينه كيفر ويعدم اشتهار به فساد اخالق -۴
 . آقايانيداشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه برا -۵
 .سال سن۳۰متأهل با داشتن حداقل  - ۶
 ي باشد و رعايت ضوابط اماكن عمومياين محل بايد در معرض ديد و نظارت عموم - ۳-۱

 . باشد ي ميالزام
مجاز )ISP( رسا ي اين دفاتر فقط از طريق مؤسسات و شركتهايارتباط اينترنت - ۳-۲
  . باشد يم
مستلزم كسب )VOIP( ( آوانت – ي ديگر مثل تلفن اينترنتيارائه خدمات ارتباط - ۳-۳

 .باشد مجوز مربوط مي
 .ي استالزام)ISP(رسا  ينامه مؤسسات و شركتها آيين٦رعايت ضوابط مندرج در ماده - ۳-۴
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 يتهيه و به تصويب كميسيون راهبرد ياين ماده توسط اتحاديه صنف ينامه اجراي آيين -بصرهت
 .رسد يم يرسان اطالع يشورايعال

ماره پروانه كسب بايد در و ش)Email(كامل و شماره تلفن و نمابر، رايانامه  ينام و نشان -۴
مربوط به )ISP( از رسا يه و پروانه كسب و مرجع خط ارتباطدفتر خدمات درج بود يسربرگها

  . صاحب مجوز، هر يك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود
و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود،  يبه منظور پاسخگو بودن قانون -۵

را در دفتر روزانه  يتخصيصIP، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر و يمشخصات هويت
 .  صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايدثبت و در

مطابق مقررات و ضوابط  نمايند يكه خود توليد و عرضه م يمحتواي يدفاتر و كاربران برا - ٦
، مسؤول و پاسخگو ي موجود كشور از جمله رعايت قوانين و مقررات حق مالكيت معنويقانون

  .باشند يم
  :دباش يممنوع م يا ات رايانهانتقال اطالع يها توليد و عرضه موارد زير توسط شبكه-٧

  .يو مخالف موازين اسالم ينشر مطالب الحاد - ۷-۱
 .اهانت به دين اسالم و مقدسات آن - ۷-۲
كشور را  يكه استقالل و تماميت ارض ي و هرگونه مطلبيضديت با قانون اساس - ۷-۳

  .دار كند خدشه
  .و مراجع مسلّم تقليد رياهانت به رهب - ۷-۴
 و يانقالب اسالم ي، احكام مسلّم اسالم، ارزشهاير مقدسات دينتحريف يا تحقي - ۷-۵

  .)ره(يامام خمين يتفكر سياس يمبان
  .ياخالل در وحدت و وفاق ملّ -۷-۶
 .ينظام اسالم يدر مردم نسبت به مشروعيت و كارآمد ي و نااميديالقاء بدبين - ۷-۷
 .ياشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانون - ۷-۸
، يو امور مربوط به مسائل امنيت يشده دولت يسناد و اطالعات طبقه بندانتشار ا - ۷-۹

  .ي و انتظامينظام
اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف اخالق و عفت  - ۷-۱۰

 .يعموم
از قبيل مواد محترقه و يا  يترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريب - ۷-۱۱

 .منفجره
  
  .درويج مصرف مواد مختر - ۷-۱۲
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بدون هدايت و نظارت سازمان  يو تلويزيون يايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديوي - ۷-۱۳
 . صدا و سيما

  يو حقوق يايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيق - ۷-۱۴
  . آنانيافراد و تجاوز به حريم اطالعات شخص يافشاء روابط خصوص - ۷-۱۵
خاص،  ي، نرم افزارهاياطالعات ي رمز بانكهايكليدها يانتشار اطالعات حاو -۱۶- ۷ 

 . و يا روش شكستن آنهايپست الكترونيك يصندوقها
 و يرسان و غيرمجاز از طريق شبكه اطالع يغيرقانون يو مال ي تجاريها فعاليت - ۷-۱۷

  ...اينترنت از قبيل جعل، اختالس، قمار و
كه منع  ياينترنت از كليه كاالهاي يرسان تبليغات در شبكه اطالعخريد، فروش و  - ۷-۱۸

  .دارند يقانون
 ي و محرمانه و تالش برايهرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطالعات خصوص - ۷-۱۹

 .ها شكستن قفل رمز سيستم
ا از كار انداختن و ي يديگران برا يو اينترنت يهرگونه حمله به مراكز اطالع رسان - ۷-۲۰

 .  آنهايكاهش كارآي
 در حال گذر در شبكه كه به ياطالعات يها بسته يهرگونه تالش براى شنود و بررس - ۷-۲۱

  .ديگران تعلق دارد
 .ترويج مصرف سيگار - ۷-۲۲

در استانها  ياستان يها در استان تهران و كميته ي اطالع رساني شورايعاليكميسيون راهبرد -۸
 ي مخابرات استان، نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالممتشكل از مدير امور ديتا شركت

استان، زير  ي، نماينده صدا و سيماي استان، نماينده اتحاديه صنفياستان، نماينده دادگستر
نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد 

ها مطابق قانون و مقررات  نحوه اقدام در ساير زمينه .دشو ياين آيين نامه به نحو ذيل اقدام م
 نسبت به لغو موقت يبا اعالم وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحاديه صنف .باشد يم ينظام صنف

شود و اتحاديه موظف است پس از رفع  يساعت اقدام و دفتر تعطيل م۴۸پروانه ظرف مدت 
در صورت تعلل اتحاديه .  صادر نمايدساعت اجازه ادامه كار دفتر را۴۸تخلف، ظرف مدت 

  .نمايد ي، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقيما از طريق قوه قضائيه اقدام ميصنف
 بار اول، به براينامه باشد  اين آيين ۷چنانچه تخلف ازموارد بند يك تا سيزده ماده  -١ تبصره

 تخلف مجدد ازصاحب شود و با كسب ضمانت عدم يم مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو موقت
شود و  يتخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو م يشود و برا ي ميپروانه، لغو موقت پروانه ملغ

  .صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود ي و حقوقيفرد حقيق
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 بار يآيين نامه باشد برااين  ۷چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده  -٢تبصره 
شود، بار دوم، پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع  ياول كتبا به صاحب پروانه تذكر داده م

 تخلف بار يشود، برا ي ميتخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغ
شود و  يوانه به طور دائم لغو م تخلف بار چهارم، پريماه لغو مجدد و برا۶سوم، پروانه به مدت 

  .صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود يو حقوق يفرد حقيق
 فوق، يدرخصوص جرايم و مجازاتها ي استانيها و كميته ينظر كميسيون راهبرد -٣تبصره 

  .ر محاكم نخواهد بودنفع د يافراد ذ ياست لكن مانع شكايت و اقامه دعو ياالجرا و قطع الزم
نامه كليه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداكثر  از تاريخ تصويب اين آيين -۹

  .نامه اقدام نمايند اخذ مجوز الزم مطابق مفاد اين آيين يظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضا
همگن كه وزارت اينترنت، متقاضيان به اتحاديه  يتا تأسيس اتحاديه دفاتر خدمات حضور -۱۰

  .نمايد مراجعه خواهند نمود يم يمعرف يبازرگان
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 الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون قانون

تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
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شود به كنوانسيون تأسيس سازمان   به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي–ماده واحده 
 ميالدي برابر با ۱۹۶۷ به تاريخ چهاردهم جوالي كهلمشده در استا نوي امضجهاني مالكيت مع

 ۱۹۷۹ هجري شمسي و اصالحي بيست و هشتم اكتبر ۱۳۴۶ست و چهارم تيرماه سال بي
 هجري شمسي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ۱۳۵۸ماه سال  ميالدي برابر با هفتم آبان

 .  را تسليم نمايدماده به شرح پيوست ملحق شده اسناد مربوط

  جمهور وزير امور خارجه وزير دادگستري  رئيس
م به تاريخ چهاردهم كهلشده در است  سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاكنوانسيون تأسيس

 هجري شمسي و اصالحي ۱۳۴۶يست و چهارم تيرماه سال ب ميالدي برابر با ۱۹۶۷جوالي
   هجري شمسي ۱۳۵۸ آبانماه سال  ميالدي برابر با هفتم۱۹۷۹بيست و هشتم اكتبر 

طرفهاي متعاهد، با تمايل به مشاركت در تفاهم و همكاري بهتر بين دولتها در جهت منافع 
ت از ماليكت معنوي در مشترك براساس احترام مالكيت و برابر آنها، با تمايل به ارتقاي حماي

و كارايي بيشتر مديريت  به منظور تشويق فعاليت خالق، با تمايل به بروز كردن سراسر دنيا
هاي حمايت مالكيت صنعتي، به حمايت از آثار ادبي و هنري تأسيس  هايي كه درزمينه اتحاديه

ها، به شرح زير توافق  اند با رعايت احترام كامل نسبت به استقالل هر يك از اتحاديه شده
  : نمودند 

   تأسيس سازمان -۱ماده 
  . شود ايجاد ميبدينوسيله سازمان جهاني مالكيت معنوي 

   تعاريف -۲ماده 
  : از نظر اين كنوانسيون 

  ) WIPO(باشد   به معني سازمان جهاني مالكيت معنوي مين سازما-۱
  . باشد المللي مالكيت معنوي مي دفتر بيني الملل  منظور از دفتر بين-۲
با اول  برابر ۱۸۸۳شده در بيستم مارس   منظور از  كنوانسيون پاريس كنوانسيون امضاء-۳

آمده براي حمايت از مالكيت صنعتي   هجري شمسي با اصالحات به عمل۱۲۶۲فروردين سال 
  . است

 برابر با نوزدهم ۱۸۸۶شده در نهم سپتامبر  برن كنوانسيون امضاء  كنوانسيون منظور از-۴
آمده براي حمايت از آثار هنري و   هجري شمسي با اصالحات به عمل۱۲۶۵شهريورماه سال 

  . باشد يادبي م
  . المللي است كه توسط كنوانسيون پاريس تأسيس شده است   اتحاديه پاريس اتحاديه بين-۵
  . المللي است كه توسط كنوانسيون برن تأسيس شده است اتحاديه بين   اتحاديه برن- ۶
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شده   هاي تنظيم هاي ويژه و موافقتنامه اتحاديه پاريس، اتحاديه" ها اتحاديه" منظور از -۷
المللي ديگري است كه به منظور  وص آن و نيز اتحاديه برن و هرگونه موافقتنامه بيندرخص

 ماده ۳شده و اجراي آن از سوي سازمان بر اساس بند  پيشبرد حمايت از مالكيت معنوي تنظيم
  .  تقبل شده است۴
  :   مالكيت معنوي شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود-۸

   .يآثار ادبي، هنري و علم •

   .هاي راديويي شده ، برنامه هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط نمايش •
   .هاي فعاليت انسان اختراعات در كليه زمينه •

   .كشفيات علمي •
  .هاي صنعتي طراحي •

   .عالئم تجاري ، عالئم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين •

  .حمايت در برابر رقابت نامطلوب •
نوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت مع •

  . باشد مي
   اهداف سازمان -۳ماده 

  : اهداف سازمان عبارتند از 
 پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها در -۱

  . المللي ديگر صورت اقتضا با همكاري هر سازمان بين
  . ها اديههاي اداري ميان اتح  تأمين همكاري-۲

   وظايف -۴ماده 
 از طريق نهادهاي مربوط و با حفظ ۳سازمان به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده

  : نمايد ها به شرح زير عمل مي صالحيت هريك از اتحاديه
شده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت معنوي در سراسر  بيني  ارتقاء توسعه تدابير پيش-۱

  انين ملي در اين زمينه، جهان و هماهنگي قو
اي كه در رابطه با اين اتحاديه تأسيس  هاي ويژه  انجام وظايف اداري اتحاديه پاريس، اتحاديه-۲

   .اند و اتحاديه برن شده
المللي كه به منظور باالبردن حمايت از   قبول يا شركت در اجراي هرگونه موافقتنامه بين-۳

   .مالكيت معنوي تنظيم شده باشد
   .المللي مربوط به ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي ويق انعقاد قراردادهاي بين تش-۴
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 فني در زمينه مالكيت - هاي حقوقي  پيشنهاد همكاري به كشورهايي كه خواهان كمك-۵
   .باشند معنوي مي

آوري و انتشار اطالعات مربوط به حمايت مالكيت معنوي و همچنين انجام و توسعه   جمع- ۶
   .آمده اين زمينه و مبادرت به چاپ نتايج به دستمطالعات در 

كند و درصورت  المللي مالكيت معنوي را تسهيل مي  حمايت از خدماتي كه حمايت بين-۷
   .اقتضاء اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطالعات مربوط به آن

  .  انجام هرگونه اقدام مقتضي ديگر-۸
   عضويت -۵ماده 

تواند به عضويت   باشد مي۲ ماده ۷هاي مندرج در بند  يكي از اتحاديه هر كشوري كه عضو -۱
  . سازمان در آيد

تواند به عضويت سازمان درآيد مشروط بر  ها نباشد، مي  هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديه-۲
  : آنكه
المللي   عضو سازمان مل متحد يا هر مؤسسه وابسته به سازمان يادشده، يا آژانس بين–يك 
  المللي دادگستري باشد، يا  ي اتمي و يا عضو اساسنامه ديوان بينانرژ
  .  از طرف مجمع عمومي به منظور عضويت در اين كنوانسيون دعوت شده باشد–دو 

   مجمع عمومي -۶ماده 
۱-   

ها   مجمع عمومي شامل كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هر يك از اين اتحاديه–الف 
  . باشد هستند، مي

تواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا  ولت هر كشور از طريق يك نماينده كه مي د-ب
  . كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت

  . كند هاي هر هيئت نمايندگي برعهده دولتي است كه آن را منصوب مي  هزينه-پ
  : مجمع عمومي بايد-۲

  . منصوب نمايد مديركل را براساس معرفي كار گروه هماهنگي -يك
هاي مديركل را در مورد سازمان بررسي و تأييد كرده و تمامي دستورهاي الزم را به   گزارش- دو

  . او بدهد
  .  گزارشها و فعاليتهاي كار گروه هماهنگي را بررسي و تأييد نموده و رهنمود مربوط را بدهد- سه

  . نمايدها را تصويب  هاي مشترك اتحاديه  بودجه دو ساله هزينه–چهار 
شده در  بيني المللي پيش هاي بين  تدابير پيشنهادي مديركل را در مورد اجراي موافقتنامه- پنج
  .  تصويب نمايد۴ ماده ۳بند 
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  .  مقررات مالي سازمان را وضع نمايد–شش 
متحد تعيين   زبانهاي مربوط به امر كاري دبيرخانه را با در نظرگرفتن عرف سازمان ملل–هفت 
  . كند

 به منظور عضوشدن در كنوانسيون ۵ ماده ۲ از كشورهاي موضوع قسمت دوم بند –هشت 
  . دعوت نمايد

المللي  الدولي و بين  تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غيرعضو سازمان و كدام سازمانهاي بين–نه 
  . غيردولتي، مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظران شركت كنند

  . يگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام دهد هرگونه وظايف د–ده 
۳-   

  . باشد  هر كشوري كه عضو يك يا چند اتحاديه باشد، در مجمع عمومي داراي يك رأي مي–الف 
  . گردد  كشورهاي عضو حاصل مي۲/۱ حدنصاب مجمع عمومي با -ب
ر جلسه تعداد نمايندگان باال، مجمع عمومي درصورتي كه در ه) ب( با وجود مقررات قسمت -پ

 كشورهاي عضو مجمع يادشده حضور داشته باشند، ۳/۱ اما مساوي يا بيشتر از ۲/۱كمتر از 
 امور راجع به چگونگي  با اين حال تصميمات مجمع عمومي به جز. ميتواند اتخاذ تصميم نمايد

مللي تصميمات ال باشد كه دفتر بين عملكرد مربوط، تنها با حصول اين شرايط قابل اجرا مي
اند ابالغ نموده و از آنان دعوت  يادشده را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته

. كند كه در ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ يادشده رأي يا امتناع خود را به طور كتبي اعالم نمايند
ين ترتيب اعالم هرگاه در انقضاي مهلت يادشده تعداد كشورهايي كه رأي يا امتناع خود را بد

نمودند، حداقل مساوي كشورهايي باشد كه براي حصول حدنصاب جلسه حضور نداشتند، 
  . ء به دست آيدآرا ۳/۲ اجرا خواهد بود كه اكثريت تصميمات يادشده به اين شرط قابل

 آراء ، اتخاذ تصميم ۳/۲، مجمع عمومي بايد بااكثريت ) ج(و ) ث( با رعايت مفاد قسمتهاي -ت
  . نمايد

  ۴ه ماد۳شده در بند  بيني المللي پيش هاي بين  تصويب اقدامات مربوط به اجراي موافقتنامه-ث
  . باشد  آراء مي۴/۳مستلزم حصول اكثريت 

متحد   منشور سازمان ملل۶۳ و ۵۷متحد برابر مقررات مواد   تصويب موافقتنامه با سازمان ملل-ج
  . باشد  آراء مي۱۰/۹مستلزم اكثريت 

 تصويب اقدامات پيشنهادي مديركل راجع به اجراي ،)۲جزء يك بند (اب مديركل  انتخ-چ
مستلزم حصول اكثريت نه ) ۱۰ماده (و تغيير مقر ) ۲جزء پنج بند (المللي  هاي بين موافقتنامه

  . باشد تنها در مجمع عمومي بلكه در مجمع اتحاديه پاريس و برن هم مي
  . شود  رأي ممتنع، رأي محسوب نمي-ح
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  . تواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد  يك نماينده مي-خ
۴-   

 مجمع عمومي هر دو سال تقويمي يك بار به دعوت مديركل جلسه عادي تشكيل خواهد –الف 
  . داد
العاده خود را به دعوت مديركل يا به درخواست كار گروه   مجمع عمومي جلسه فوق-ب

  .  كشورهاي عضو مجمع تشكيل خواهد داد ۴/۱ضاي هماهنگي و يا به تقا
  . شود  جلسات مجمع در مقر سازمان تشكيل مي-پ
ها نيستند، مجاز خواهند بود در  يك از اتحاديه  دولتهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ-۵

  . جلسات مجمع عمومي به عنوان ناظران شركت نمايند
  . صويب خواهد نمودنامه داخلي خود را ت  مجمع عمومي آئين- ۶

   اجالس -۷ماده 
۱-   

ها   اجالسي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون، اعم از اينكه اعضاي يكي از اتحاديه–الف 
  . گردد بوده يا نباشند، تشكيل مي

تواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا   دولت هر كشوري از طريق يك نماينده كه مي-ب
  . د، نمايندگي خواهد داشتكارشناساني ياري شو

  . كند هاي هر هيئت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب مي  هزينه-پ
  اجالس -۲

هاي  تواند توصيه  موضوعهاي كلي در زمينه مالكيت معنوي را بحث خواهد نمود و مي- يك 
   نمايد، ها، تصويب مربوط به اين موضوعها را با رعايت صالحيت و استقالل عمل اتحاديه

   بودجه دو ساله اجالس را تصويب خواهد كرد، –دو 
   حقوقي را تدوين خواهد نمود، – در حدود بودجه اجالس، برنامه دو ساله كمك فني –سه 

   را تصويب خواهد نمود، - ۱۷ موضوع ماده – اصالحات مربوط به اين كنوانسيون –چهار 
الدولي و  ن و كدام سازمانهاي بين تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غيرعضو سازما- پنج
  المللي غيردولتي مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظر شركت كنند،  بين

  .  هرگونه وظايف ديگري كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است، انجام دهد–شش 
۳-   

  .  هر كشور عضو داراي يك حق رأي در اجالس است- الف
  . گردد ورهاي عضو، حاصل مي كش۳/۱ حد نصاب اجالس با -ب
  .  آراء اتخاذ تصميم نمايد۳/۲ اجالس با اكثريت ۱۷ با رعايت مفاد ماده -پ
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ها   مبلغ سهميه پرداختي كشورهاي كه عضو اين كنوانسيون بوده ولي عضو يكي از اتحاديه-ت
  . شود باشند، فقط با رأي نمايندگان آن كشورها تعيين مي نمي
  . شود ب نمي رأي ممتنع رأي محسو-ث
  . تواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد  يك نماينده مي-ج
۴-   

 اجالس جلسه عادي خود را به دعوت مديركل در محل مجمع و در همان زمان برگزاري - الف
  . نمايد مجمع عمومي برگزار مي

است اكثريت كشورهاي عضو العاده خود را به دعوت مديركل بنا به درخو  اجالس جلسه فوق-ب
  . دهد تشكيل مي

  . نامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود  اجالس آيين-۵
   كار گروه هماهنگي -۸ماده 

۱-   
اي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه اعضاء كار گروه  كننده  كار گروه هماهنگ–الف 

با . گردد باشند، تشكيل مي يا كار گروه اجرايي اتحاديه برن يا هر دو مي ۱اجرايي اتحاديه پاريس 
 تعداد كشورهاي عضو ۴/۱اين حال، درصورتي كه هريك از اين كار گروههاي اجرايي بيش از 

ايش ، كشورهاي را كه مجمع كه آن را انتخاب كرده تشكيل گردد، كار گروه اجرايي از ميان اعض
 ۴/۱اي كه تعدادشان از  عضو كار گروه هماهنگي خواهند بود تعيين خواهد نمود، به گونه

بديهي است كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قرار دارد جزو . يادشده در باال تجاوز نكند
  .  يادشده محسوب نخواهد شد۴/۱
تواند توسط نمايندگان  ق يك نماينده كه مي دولت هر كشور عضو كار گروه هماهنگي از طري-ب

  . جايگزين ، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت 
 هنگامي كه كار گروه هماهنگي مسايلي را كه به طور مستقيم مربوط به برنامه يا بودجه -پ

ون كه موثر بر اجالس و دستور جلسات خود بوده يا پيشنهادهايي را براي اصالح اين كنوانسي
ها  حقوق يا تعدان كشورهايي كه عضو اين كنوانسيون بوده، ولي عضو هيچيك از اتحاديه

 از چنين كشورهايي با همان حقوقي كه ۴/۱دهد، در اين صورت  باشند مورد بررسي قرار مي نمي
. باشند در جلسات كار گروه هماهنگي شركت خواهند نمود كشورهاي عضو آن كار گروه دارا مي

  . كند اجالس در هر جلسه عادي خود، اين كشورها را تعيين مي
  . كند ت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب ميأهاي هر هي  هزينه-ت
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شوند بخواهند در كار گروه  هاي ديگري كه توسط اين سازمان اداره مي چنانچه اتحاديه-۲
شان بايد از ميان كشورهاي عضو كار گروه هماهنگي يادشده نمايندگي داشته باشند، نمايندگان

  . هماهنگي تعيين گردند
  : كار گروه همانگي بايد -۳

ها، مجمع عمومي، اجالس، مديركل در مورد تمامي مسايل اداري و   به تشكيالت اتحاديه-يك
مالي و ساير مسائل متضمن نفع مشترك براي دو يا چند اتحاديه، يا يك يا چند اتحاديه و 

  ها رهنمود ارائه دهد،  هاي مشترك اتحاديه باشند و به ويژه در زمينه بودجه هزينه يسازمان م
  نويس دستور جلسه مجمع عمومي را فراهم كند،   پيش–دو 
  نويس دستور جلسه و برنامه و بودجه اجالس را تنظيم نمايد،   پيش–سه 
  ، )حذف شده است (-چهار
بودن پست يادشده ، نامزدي  ل يا درصورت خالي كمي قبل از پايان مهلت مديريت مديرك- پنج

چنانچه مجمع عمومي نامزد . را به منظور تصدي اين پست به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد
اين روند بايد . معرفي شده را انتخاب ننمايد، كار گروه هماهنگي بايد نامزد ديگري را تعيين كند

  دد، تا انتخاب آخرين نامزد توسط مجمع عمومي تكرار گر
 هر گاه در فاصله دو جلسه مجمع عمومي ، پست مديركل خالي باشد، مديركل موقتي را - شش

  نمايد،  تا روز تصدي مديركل جديد به شغل خود تعيين مي
  .  وظايف ديگري را كه به موجب كنوانسيون به آن محول شده انجام دهد–هفت 

۴-   
ل يك بار بنا به دعوت مديركل تشكيل  كار گروه هماهنگي جلسه عادي خود را هر دو سا- الف
  . گردد در مقر سازمان تشكيل مي" اين جلسه اصوال. دهد مي
العاده خود را بنا به دعوت مديركل يا به ابتكارشخص وي يا   كار گروه هماهنگي جلسه فوق-ب

  . دهد  اعضايش تشكيل مي۴/۱به درخواست رئيس يا 
۵-   

) ۱(بند ) الف(و كار گروه اجرايي يادشده در قسمت  هر كشوري، خواه عضو يك يا هر د–الف 
  . باشد ، داراي يك رأي در كار گروه هماهنگي خواهد بود

  . گردد  كشورهاي عضو حاصل مي۳/۱ حدنصاب كار گروه هماهنگي با -ب
  . تواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد  يك نماينده مي-پ
۶ -   

هنگي با اكثريت نسبي نظرات خود را بيان و تصميمات خود را اتخاذ خواهد  كار گروه هما- الف
  . شود رأي ممتنع رأي محسوب نمي. نمود
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تواند فوري بعد از  آمده باشد، هر عضو كار گروه هماهنگي مي  حتي اگر اكثريت نسبي بدست-ب
  : گيري ، بازشماري ويژه آراء را به طريق زير درخواست نمايد رأي

اجرايي اتحاديه پاريس و  ١ جداگانه كه يكي شامل اسامي كشورهاي عضو كار گروهدو فهرست
رأي هر كشور . ديگري اسامي كشورهاي عضو كار گروه اجرايي اتحاديه برن است، تنظيم گردد

درصورتي كه اين بازشماري . رست به طور مشخص نوشته شودبايد در مقابل نام خود در هر فه
يك از فهرستها به دست نيامده است،  ويژه نشانگر اين باشد كه اكثريت نسبي آراء در هيچ

  . گردد پيشنهاد مطروح، تصويب نشده محسوب مي
هر كشور عضو سازمان كه عضو كار گروه هماهنگي نباشد، ميتواند از سوي ناظراني كه حق -۷
  . ركت در مباحث را بدون حق رأي دارند، نمايندگي داشته باشدش
  . نمايد نامه داخلي خود را تدوين مي كار گروه هماهنگي آيين-۸

  : المللي   دفتر بين-۹ماده 
  . باشد المللي، دبيرخانه سازمان مي  دفتر بين-۱
وي را ياري المللي توسط مديركل اداره شده و دو يا چند معاون، مديركل   دفتر بين-۲

  . نمايند مي
انتخاب مجدد . گردد  مديركل براي دوره معين كه نبايد كمتر از شش سال باشد، انتخاب مي-۳

مدتهاي مربوط به انتخاب اوليه و انتخاب احتمالي . باشد پذير مي هاي معين امكان وي براي دوره
   .گردد بعدي و همچنين ساير شرايط انتخاب توسط مجمع عمومي تعيين مي

۴-   
  .  مديركل باالترين مقام اداري سازمان است- الف
  . باشد  مديركل نماينده سازمان مي-ب
 مديركل گزارش خود را در مورد امور داخلي و خارجي سازمان به مجمع تقديم نموده، به -پ

  . دستورهاي مجمع در آن امور عمل خواهد نمود
اي مربوط به فعاليتها را تهيه و  هاي دورهنويس برنامه و بودجه و همچنين گزارش مديركل پيش-۵

ها و سازمان  نفع و همچنين تشكيالت اتحاديه تنظيم كرده، آنها را به دولتهاي كشورهاي ذي
  . نمايد ارسال مي

رأي، در تمام جلسات مجمع   مديركل و يكي از كاركنان، منتخب وي ، بدون داشتن حق- ۶
. ار گروه ديگر ياگروه كاري، شركت خواهد نمودعمومي ، اجالس ، كار گروه هماهنگي و هر ك

  . مديركل يا يكي از كاركنان منتخب وي سمت دبير تشكيالت يادشده را به عهده خواهد داشت

                                              
���دل واژ� » آ�ر��و�«واژ�  . 1»���!» آ � "#�$.  
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. نمايد  المللي، كارمندان الزم را منصوب مي مديركل براي اجراي كارآمد وظايف دفتر بين-۷
شرايط استخدام . دارد  هماهنگي منصوب مينامبرده معاونان مديركل را پس از تأييد كار گروه 

رسد،  به موجب مقررات كاركنان كه بنا به پيشنهاد مديركل به تأييد كار گروه هماهنگي مي
در استخدام كاركنان و تعيين شرايط خدمت، ضروت تأمين باالترين معيارهاي . گردد تعيين مي

در اين مورد بايد به اهميت و . گيردكارايي، صالحيت و صداقت آنان بايد مورد توجه كامل قرار 
  . استخدام كاركنان برمبناي توزيع جغرافيايي ، تا اندازه مكان، توجه شاياني نمود

اشخاص يادشده در انجام . باشد المللي مي بين" ماهيت وظايف مديركل و كاركنان صرفا-۸
ستور كنند و يا دستوري وظايف خود نبايد از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان، اقدام به اخذ د

المللي لطمه  ايشان بايد از هر عملي كه به موقعيت آنها به عنوان مقامهاي بين. را دريافت نمايند
المللي  هر كشور عضوي متعهد است كه به ويژگي انحصاري بين. نمايد، خودداري ورزند وارد مي

 را در انجام وظايف خود وظايف مديركل و كاركنان احترام گذاشته و تالشش ننمايد كه آنان
  . تحت تأثير قرار دهد

   مقر - ۱۰ماده 
  . باشد  مقر سازمان در ژنو مي- الف
) ۳(بند ) چ(و ) ت(شده در قسمتهاي  بيني تواند تحت شرايط پيش  انتقال مقر يادشده مي-ب

  .  صورت بگيرد۶ماده 
   امور مالي - ۱۱ماده 

ها و  هاي مشترك براي اتحاديه بوط به هزينهبودجه مر:  سازمان، دو بودجه جداگانه دارد -۱
  . بودجه مربوط به اجالس 

۲-   
هايي است كه متضمن نفع  بيني هزينه ها، شامل پيش هاي مشترك اتحاديه  بودجه هزينه–الف 

  . براي چندين اتحاديه است
  : شود   اين بودجه از منابع مالي زير تأمين مي-ب

 اينكه ميزان حق عضويت هر اتحاديه يا در نظر گرفتن ها مشروط بر  حق عضويت اتحاديه–يك 
  . هاي مشترك توسط مجمع تعيين شود منافع اتحاديه ياشده در هزينه

الملللي كه ارتباط مستقيمي با  شده توسط دفتر بين هاي مربوط به خدمات انجام  هزينه- دو
اي فني حقوقي انجام داده المللي در زمينه كمكه ها ندارد يا براي خدماتي كه دفتر بين اتحاديه

  . دريافت نشده است
ها  المللي كه به طور مستقيم مربوط به هيچ يك از اتحاديه  فروش انتشارات دفتر بين–سه 
  . االمتيازهاي مربوط به آنها باشد يا حق نمي
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شود، بجز موارد كه در جزء   هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي كه عايد سازمان مي-چهار
  . بيني شده است  پيش۳رم قسمت ب بند چها
  . ها و ديگر درآمدهاي متفرقه سازمان بها، بهره  اجاره- پنج

۳-   
هاي كمك فني  هاي تشكيل جلسات و هزينه برنامه بيني هزينه  بودجه اجالس شامل پيش–الف 

  . باشد  حقوقي مي–
  : گردد  بودجه يادشده از منابع مالي زير تأمين مي-ب

  . باشند ها نمي يك از اتحاديه تهاي كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ حق عضوي–يك 
ها به حساب بودجه يادشده واريز گرديده مشروط به اينكه مجمع   مبالغي كه توسط اتحاديه–دو 

هر اتحاديه ميزان سهميه مربوط به آن را تعيين نمايد و همچنين هر اتحاديه از نظر مشاركت 
  . مل داشته باشددر بودجه آزادي ع

 –المللي در زمينه كمكهاي فني  شده توسط دفتر بين  مبالغي كه از بابت خدمات انجام–سه 
  . شود حقوقي دريافت مي

  . شود عايد سازمان مي) الف( هدايا، هبه و كمكهايي كه براي اهداف مندرج در قسمت –چهار 
۴-   

ها نباشد به منظور تعيين سهم خود  يههر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاد- الف
اش را براساس شماره واحدهايي  در بودجه اجالس بايد متعلق به يك طبقه بوده و سهم ساالنه

  : كه در زير آمده است پرداخت نمايد
   طبقه الف ۱۰
   طبقه ب ۳
   طبقه پ ۱
 كه تمايل به يا  طبقه۱۴اده م۱شده در بند  بيني  هر يك از كشورها همزمان با اقدام پيش-ب

. تواند طبقه را تغيير دهد هر كشوري مي. قرارگرفتن در آن را دارد معرفي خواهد نمود 
نفع بايد مراتب را در يكي از جلسات  تري انتخاب شود ، كشور ذي درصورتي كه طبقه پايين
چنين تغييري از آغاز سال سال تقويمي بعد از جلسه قابل اجراء . عادي اجالس مطرح نمايد

  . واهد بودخ
 ميزان حق عضويت ساالنه هركدام از كشورهاي يادشده مبلغي خواهد بود كه نسبت به آن -پ

با ميزان كل حق مشاركت اين كشورها در بودجه اجالس ، همان نسبت موجود بين تعداد 
  . باشد واحدهاي آن كشور با تعداد كل واحدهاي آن كشور تمام كشورهاي يادشده مي

  . مشاركت بايد در اول ژانويه هر سال پرداخت شود ميزان مبلغ –ت 
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تصويب نشود، بودجه برابر مقررات مالي   درصورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد-ث
  . در همان سطح بودجه سال گذشته خواهد بود

ها نبوده و با توجه به مقررات اين  يك از اتحاديه هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ -۵
ماده، در پرداخت مبلغ سهم خود تأثير داشته باشد، همچنين كشور عضو اين كنوانسيون كه 

هاي يادشده تعلل نمايد،  ها بوده و در پرداخت مبلغ سهميه خود به اتحاديه عضو يكي از اتحاديه
اگر مبلغ معوقه برابر يا بيشتر از جمع مبلغ حق عضويتهاي دو سال كامل گذشته باشد ، در هيچ 

با اين حال، اگر تا زماني كه به .  از اركان سازمان كه عضو آن است، حق رأي نخواهد داشتيك
نظر هركدام از اين اركان علت تأخير از اوضاع و احوال استثنايي و غيرقابل اجتناب ناشي گردد، 

  . تواند حق رأي خود را در ارگانهاي يادشده اعمال نمايد در اين صورت كشور يادشده مي
 حقوقي انجام شده از طريق دفتر –هاي مربوط به خدمات فني  ها و هزينه الزحمه حق - ۶

  . شود المللي توسط مديركل تعيين و به كار گروه هماهنگي گزارش مي بين
تواند با تصويب كار گروه هماهنگي ، هدايا، هبه و كمكهايي را كه به طور  سازمان مي -۷

ي يا خصوصي، انجمنها، يا اشخاص عادي پيشنهاد هاي عموم مستقيم از طرف دولتها، مؤسسه
  . شود قبول نمايد مي
۸-   

ها و هر  گرداني خواهد داشت كه با پرداخت در يك نوبت توسط اتحاديه  سازمان تنخواه- الف
درصورت عدم . گردد ها نيست، تشكيل مي كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه

  . اهد يافتتكافو منبع يادشده افزايش خو
 ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر اتحاديه و شركت احتمالي آن در افزايش سرمايه به -ب

  . وسيله مجمع عمومي مورد تصويب قرار خواهد گرفت
اي   ميزان مبلغ پرداخت در يك نوب هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديه-پ

گيري در مورد  بت مشاركت آن براي سال تصميمنيست و سهم آن در هرگونه افزايشي ، به نس
ميزان و نحوه مبلغ پرداختي بنا . گردد تشكيل يا افزايش سرمايه به نسبت مشاركت او، تعيين مي

  . گردد به پيشنهاد مديركل و بعد از كسب نظر كار گروه هماهنگي به وسيله اجالس تصويب مي
۹-   

ن با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن قرارداد اي كه درباره مقر سازما  در موافقتنامه- الف
گردد كه درصورت عدم تكافوي منبع مالي در گردش، كشور  بيني مي شود، پيش منعقد مي

ميزان مبلغ اين كمكها و شرايط اعطاء آن، . را اعطاء نمايد) هايي مساعده(يادشده كمكهاي مالي 
ور يادشده و سازمان خواهد بود و در طول اي بين كش در هر مورد منوط به موافقتنامه جداگانه

  . دار در كار گروه خواهد بود مدت اعطاء كمكها ، كشور مورد بحث داراي يك كرسي سمت
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 كشور مورد بحث در قسمت الف و سازمان، هركدام حق دارند از تعهد اعطاء كمك با اخطار -ب
لي كه در جريان آن اخطار اين انصراف سه سال بعد از پايان سا. كتبي انصراف حاصل نمايند

  . صورت پذيرفته نافذ خواهد بود
 رسيدگي به حسابها توسط يك يا چند كشور و يا به وسيله حسابرسان خارج از اعضاء كه با -۹

بيني شده در مقررات  گردد، براساس روش پيش توافق آنها ، به وسيله مجمع عمومي تعيين مي
  . پذيرد مالي صورت مي

  ونيتها صازها و متيانوني، ام اهليت ق- ۱۲ماده 
 سازمان در سرزمين هر كشور عضو، به موجب قوانين آن كشور از اهليت قانوني الزم براي -۱

  . باشد رسيدن به اهداف و اجراي وظايف خود برخوردار مي
 سازمان در مورد استقرار مقر خود با كنفدراسيون سوئيس و با هر كشور ديگري كه ممكن -۲

  . نمايد مقر يادشده در آنجا مستقر گردد، موافقتنامه تنظيم مياست در آينده 
تواند به منظور استفاده سازمان، مقامهاي خود و نمايندگان تمام كشورهاي عضو   سازمان مي-۳

از امتيازها و مصونيتهاي الزم براي رسيدن به اهداف و اجراي وظايف خود، موافقتنامه دو جانبه 
  . هاي عضو تنظيم نمايديا چندجانبه با ديگر كشور

 مذاكره و پس از ۳ و ۲شده در بندهاي بيني هاي پيش تواند درخصوص موافقتنامه  مديركل مي-۴
  . تصويب كار گروه هماهنگي، آنها را به نام سازمان منعقد و امضاء نمايد

   ارتباط با سازمانهاي ديگر - ۱۳ماده 
الدولي برقرار نموده، با آنان  هاي ديگر بين سازمان درصورت اقتضاء روابط كاري را با سازمان-۱

هرگونه موافقتنامه كلي حاوي اين مضمون كه با سازمانهاي يادشده منعقد . نمايد همكاري مي
  . گيرد شده است، پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مديركل صورت مي

 و همكاري با تواند در مورد موضوعهاي در صالحيت خود، به منظور مشاوره  سازمان مي-۲
ربط، و همچنين با سازمانهاي ملي اعم از  المللي غيردولتي، با رضايت دولتهاي ذي سازمانهاي بين

چنين ترتيباتي پس از تصويب كار گروه . دولتي و غيردولتي، ترتيبات مناسبي را تنظيم نمايد
  . گردد هماهنگي توسط مديركل اتخاذ مي

   عضويت در كنوانسيون - ۱۴ماده 
توانند از طرق زير طرف اين كنوانسيون شده و عضو سازمان   مي۵ورهاي يادشده در ماده  كش-۱

  : گردند
   امضاء بدون قيد شرط تصويب ، يا –يك 
   امضاء به شرط تصويب كه به دنبال آن توديع سند تصويب صورت گيرد، يا –دو 
   توديع سند الحاق –سه 
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ورهاي عضو كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن و  با وجود ديگر مقررات اين كنوانسيون ، كش-۲
توانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند كه همزمان  يا هر دو كنوانسيون ، فقط زماني مي

كنوانسيونهاي يادشده در زير را تصويب يا به آنها بپيوندند و با بعد از تصويب يا پيوستن به آنها 
  : عضو اين كنوانسيون شوند 

شده در جزء  بيني  مربوط به كنوانسيون پاريس به طور كامل يا با قيد پيشيا سند استكهلم
   سند يادشده، ۲۰ ماده ۱ بند  ب قسمت ) يك(

) يك(شده در جزء  بيني يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون برن به طور كامل يا با قيد پيش
  .  سند يادشده ۲۸ ماده ) ب(قسمت 

  . ركل سپرده خواهد شداسناد تصويب يا الحاق نزد مدي-۳
  االجراء شدن كنوانسيون   الزم- ۱۵ماده 

 اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه ده كشور عضو اتحاديه پاريس و هفت كشور عضو -۱
گردد، بديهي است كه اگر  االجراء مي اقدام كرده باشند، الزم۱۴ ماده ۱اتحاديه برن، برابر بند 

همچنين در تاريخ . گيرد دو گروه مورد محاسبه قرار ميكشوري عضو دو اتحاديه باشد در هر 
يادشده، اين كنوانسيون نسبت به كشورهايي كه عضو هيچ يك از دو اتحاديه نبوده و در ظرف 

االجراء خواهد   اقدام كرده باشند، الزم۱۴ ماده ۱سه ماه يا بيشتر قبل از تاريخ يادشده برابر بند 
  . شد
 ماده ۱ر كشور ديگر، در ظرف سه ماه پس از تاريخ اقدام برابر بند اين كنوانسيون در مورد ه-۲
  . االجراء خواهد بود الزم) ۱۴(

   حق شرط -۱۶ماده 
  . شود هيچ نوع حق شرطي در اين كنوانسيون پذيرفته نمي

   اصالحات - ۱۷ماده 
 پيشنهادهاي اصالحي در مورد اين كنوانسيون ممكن است توسط هر كشور عضو، كار گروه -۱

پيشنهادهاي يادشده حداقل شش ماه پيش از بررسي در . هماهنگي يا مديركل ارائه گردد
  . گردد اجالس، توسط مديركل به كشورهاي عضو ارسال مي

اگر اصالحات بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو اين .  اصالحات بايد به تصويب اجالس برسد-۲
گيري شركت  ذارند، اين كشورها نيز در رأياي نيستند تأثير بگ كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديه

در مورد پيشنهادهاي اصالحي ديگر تنها كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو . خواهند كرد
شود، به  اصالحات با اكثريت نسبي آراء پذيرفته مي. ها باشند حق رأي دارند يكي از اتحاديه

 پيش از آن توسط مجمع اتحاديه شرط آنكه اجالس تنها به پيشنهادهاي اصالحي رأي دهد كه
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پاريس و مجمع اتحاديه برن برابر مقررات قابل اجراي هر يك از آنها در مورد تصويب اصالحات 
  . مقررات اداري كنوانسيونهاي مربوط آنها باشد، پذيرفته شده باشند

ر  پس از طي مراحل مقر– هر اصالحي يك ماه پس از اينكه اعالميه كتبي حاكي از پذيرش -۳
توانند راجع به پيشنهاد   كشورهاي عضو سازمان كه مي۴/۳ از سوي –در قوانين اساسي مربوط 

گيري اجالس در مورد اصالحيه رأي دهند، توسط  ، در زمان تصميم۲اصالحي براساس بند 
كشورهايي كه به هنگام اصالح ، عضو سازمان بوده . االجراء خواهد شد مديركل دريافت شود الزم

باشند، مشروط به اينكه  أي مي آينده به عضويت آن درآيند، ملزم به چنين اصالحيهو يا در 
اي كه تعهد مالي كشورهاي عضو را افزايش دهد، تنها آن كشورهايي را ملتزم نمايد كه  اصالحيه

  . اند پذيرش خود را نسبت به اصالحيه يادشده اعالم داشته
   انصراف - ۱۸ماده 

أي خطاب به مديركل انصراف خود را از عضويت در  توسط اعالميهتواند   هر كشور عضو مي-۱
  . اين كنوانسيون اعالم دارد

  .  انصراف شش ماه بعد از وصول اعالميه توسط مديركل نافذ خواهد شد-۲
  ها   اعالميه- ۱۹ماده 

  : دارد  مديركل، موارد زير را به دولتهاي كشورهاي عضو، اعالم مي
  ن كنوانسيون، االجراء شد  تاريخ الزم-۱
   امضاء و توديع اسناد تصويب يا الحاق، -۲
  االجراء شدن آنها،   پذيرش اصالحيه اين كنوانسيون و تاريخ الزم-۳
   اعالم انصراف از كنوانسيون -۴

   مقررات نهايي - ۲۰ماده 
۱-   

ه  اين كنوانسيون در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي ك- الف
  . تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند تنظيم شده ، نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد

 هجري شمسي در ۱۳۴۶ماه سال   دي۲۳ برابر ۱۹۶۸ ژانويه سال ۱۳ اين كنوانسيون تا -ب
  . استكهلم ، براي امضاء مفتوح خواهد ماند

نفع به زبانهاي آلماني،  اي ذيمتون رسمي بايد توسط مديركل، بعد از مشاوره با دولته-۲
  . نمايد، ترجمه گردد ايتاليايي و پرتغالي و ساير زبانهايي كه اجالس تعيين مي

اي را كه توسط  مديركل بايد دو نسخه از رونوشت مصداق اين كنوانسيون و هرگونه اصالحيه-۳
دولت هر هاي پاريس يا برن،  اجالس تصويب شده باشد به دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه

كشور ديگري كه به اين كنوانسيون ملحق گردد و به دولت هر كشوري كه آن را درخواست 
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شود، بايد به  رونوشت متن امضاء شده كنوانسيونها كه به دولتها فرستاده مي. نمايد، ارسال كند
  . وسيله دولت سوئد برابر با اصل گردد

  . متحد به ثبت برساند ان مللمديركل بايد اين كنوانسيون را در دبيرخانه سازم-۴
   مقررات موقتي - ۲۱ماده 

 تا زمان قبول سمت توسط اولين مديركل، در مواردي كه در اين كنوانسيون به دفتر -۱
المللي متحد براي  المللي يا به مديرعامل اشاره شده باشد، منظور از آن، به ترتيب، دفتر بين بين

المللي متحد براي حمايت از مالكيت  كه دفتر بين( حمايت از مالكيت صنعتي، ادبي و هنري 
  . باشد يا مديركل آن مي) شود نيز ناميده مي ) BIRPI( معنوي 

۲-   
باشند، ولي هنوز به عضويت اين كنوانسيون در  ها مي  كشورهايي كه عضو يكي از اتحاديه–الف 

دن اين كنوانسيون االجراء ش اند، درصورت تمايل در مهلت پنج سال از تاريخ الزم نيامده
هر كشوري كه . كردند، اعمال نمايند توانند همان حقوقي را كه درصورت عضويت اعمال مي مي

تمايل به اعمال حقوق يادشده داشته باشد بايد به اين منظور اعالميه كتبي به مديركل ارسال 
ده تا انقضاي كشورهاي يادش. باشد نمايد كه اين اعالميه از تاريخ وصول آن داراي امتياز مي

  . شود مهلت يادشده عضو مجمع عمومي و اجالس محسوب مي
رأي در مجمع عمومي، اجالس و كار   به محض انقضاي اين مهلت پنج ساله، اين كشورها حق-ب

  . گروه هماهنگي را نخواهند داشت
 به محض اينكه كشورهاي يادشده عضو اين كنوانسيون گرديدند، دوباره حق رأي خود به -پ
  . ت خواهند آورددس
۳-   

 تا زماني كه كشورهايي هستند كه عضو اتحاديه پاريس و برن بوده اما عضو اين كنوانسيون - الف
المللي براي حمايت از مالكيت  المللي و مديركل به ترتيب به عنوان دفتر بين اند، دفتر بين نشده

  . صنعتي، ادبي و هنري و مديركل آن نيز انجام وظيفه خواهند كرد
االجراء شدن اين كنوانسيون در طي دوره   كاركنان شاغل در دفتر يادشده در تاريخ الزم-ب

  . شوند المللي محسوب مي همانند كاركنان شاغل در دفتر بين) الف(موقت قيدشده در قسمت 
۴-   

 هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه پاريس به عضويت سازمان درآيند، حقوق، - الف
  . شود المللي سازمان منتقل مي ايي دفتر اتحاديه يادشده به دفتر بينتعهدات و دار

 هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه برن به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تعهدات -ب
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Chapter one- General Provisions 
Part 1 – General 
Section 1 – Domain and Application 
Article 1 - This Law consists of a set of rules and principles to be applied for easy 
and secure communication of information in electronic intermediaries using state of 
the art communication systems. 
Section 2 – Definitions 
Article 2 – 
a) “Data Message”: Any representation of facts, information, and concepts 
generated, sent, received, stored, or processed by use of electronic, optical or other 
information technology means. 
b) “Originator”: The original source of “data message” by whom, or on whose 
behalf, the “data message” have been generated or sent but it does not include a 
person acting as an intermediary with respect to that “data message”. 
c) “Addressee”: The person intended by the originator to receive the “data message”, 
but it does not include a person acting as an intermediary with respect to that “data 
message”. 
d) “Incorporation by Reference”: refers to a source outside the “data message”; 
which in case of its compliance with Article 18 of this Law, is deemed to be part of 
that “data message”. 
e) “Integrity”: The “data message” in its entirety and with no change. System 
management such as sending, receiving, storing or displaying data doesn’t affect the 
Integrity of a “data message”. 
f) “Computer System”: Any type of system or a set of networked hardware/software-
based systems applying auto-processing programs on “data messages”. 
g) “Information System”: A system for generating (originating), sending, receiving, 
storing or processing “data message”. 
h) “Secure Information System”: An information system that: 
1. Is reasonably protected against any misuse or penetration; 
2. Possesses a reasonable level of proper accessibility and administration; 
3. Is reasonably designed and organized in accordance with the significance of the 
task on hand; 
4. Is in compliance with secure methods. 
i) “Secure Method”: A method to authenticate the correctness, the origin and the 
destination of a “data message”, along with its date and to detect any error or 
modification, in communication, content, or storage of a “data message” from a 
certain point. A secure message is generated using algorithms or codes, identification 
words or numbers, encryption, acknowledgement call-back procedures or similar 
secure techniques. 
j) “Electronic Signature”: Any sign appended or logically affixed to a “data 
message”which may be used to identify its signatory. 
k) “Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature”: Any electronic signature that 
is in compliance with Article 10 of this Law. 
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l) “Signatory”: Any person, or someone who acts on his/her behalf, who generates an 
electronic signature. 
m) “Person”: Any natural or juridical person or the computer systems under their 
control. 
n) “Reasonable Test”: Is evaluated based on the status of a “data message” 
communication, taking into consideration the nature of communication, parties skill 
and position, their communication quantity, accessibility of the proposed options, 
and their dismissal by either side, expenses arising from proposed options, customary 
methods applied in such communications. 
o) “Consumer”: Any person acting for any purpose other than business or 
professional occupation. 
p) “Supplier”: Any person acting in his commercial, union or professional capacity. 
q) “Means of Distance Transaction”: Any means which, without the simultaneous 
physical presence of the supplier and the consumer, may be used to sell goods and 
services. 
r) “Distance Contract”: Offer and Acceptance for goods and services between a 
supplier and a consumer via means of distance transaction. 
s) “Durable Medium”: Any means such as: Floppy Disk, Compact Disc, Hard Disk, 
or consumer's e-mail on which the consumer can personally store a “data message”. 
t) “Private data”: A “data message” associated with a specific person (Data Subject). 
Section 3 – Interpretation 
Article 3 – The international origin, the need to promote uniformity in its application, 
and the observance of good faith should always be taken into consideration in the 
interpretations of this Law. 
Article 4 – Upon any ambiguity of the chapter one of this Law, courts of law shall 
pass their judgment in conformity with other statutes and within the framework of 
the parts, terms and conditions contained in this Law. 
Section 4 – Validity of Private Agreements 
Article 5 – Any change in the generation procedures, sending, receipt, storage or 
processing of a “data message” is deemed valid upon a mutual private agreement and 
consent. 
Part 2 – Data message provisions 
Written Document, Original Signature 
Article 6 - When the existence of a written document is deemed legally requisite, 
“data message” can be used as a replacement except unless for the following cases: 
a) Ownership documents of immovable property. 
b) Sale of medical materials to the final consumers. 
c) Announcements, notifications, warnings or the like statements issuing a particular 
provision on the use of goods or prohibiting the use of certain methods or their 
omission hereto. 
Article 7 - Where the law requires a signature, an electronic signature may suffice. 
Article 8 – Where the law requires that the information be presented or retained in its 
original form, it is also possible to retain it as “data message” if the following 
requirements are met: 
- The information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent 
reference. 
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- “Data message” is retained in the same format it was generated, sent or received or 
in a format which can exactly represent the information generated, sent or received. 
- The information, if any, enabling the identification of the origin and destination of a 
“data message” and the date and time when it was sent or received is also retained. 
- Other provisions that an institution, organization, and governmental agency or 
ministry has laid down within the scope of their functions are retained. 
Article 9 – Under any circumstance where the distribution of a "data message" is 
terminated from a certain point in time and it is replaced with a paper document; this 
shall be expressly stated in the paper document. Such a replacement will on no 
occasion affect previous rights and obligations between both parties. 
Part 2 – Secure "data message" 
Section 1: Secure Electronic Signature and Electronic Record 
Article 10 – A secure electronic signature must contain the following requirements: 
a) Be unique to the signatory. 
b) Identify the signatory of "data message". 
c) Be signed by the signatory or under his/her sole intention. 
d) Be affixed to “data message” in a way that any change in data message can be 
detected and identified. 
Article 11 – A secure electronic record is a “data message” which is stored by the 
observance of the requirements of a secure information system and is accessible and 
perceivable when needed. 
Section 2 – Admissibility, Evidential Value, and Consequences of 
Secure ElectronicRecord and Signature 
Article 12 – Evidence and any supporting document may be in the form of “data 
message”. The evidential value of a “data message” can by no means be repudiated 
solely due to its form and framework at any court or governmental office. 
Article 13 – In general, the evidential value of a “data message” depends on the 
methods used to guarantee its security such as selecting a security measure that 
corresponds to the subject and purpose of the “data message”. 
Article 14 – All “data messages” which have been generated and stored via secure 
method are deemed to be valid and reliable documents by judicial or legal authorities 
in terms of what they contain as well as included signature therein, obligations of 
both parties or the party who covenants and all persons who act legally on their 
behalf, and effecting the terms and conditions contained therein. 
Article 15 – The validity of a secure "data message", secure electronic record and 
secure electronic signature may not be questioned or denied; only a claim of forgery 
of a "data message" or a proof of its invalidity on a legal basis may be considered. 
Article 16 – Any “data message” recorded and retained by a third party in 
accordance with the provisions of Article 11 of this Law, is deemed valid. 
Part 4 – Communication of "Data Message" 
Section 1 – Legal Validity of Incorporation by Reference, Contract 
and Intention of Parties 
Article 17 – "Incorporation by Reference" is valid upon the satisfaction of one of the 
following conditions: 
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a) Object of reference is expressly stated in the "data message". 
b) Object of reference is explicit and specified for the relying party. 
c) The referenced "data message" is acceptable by the relying party. 
Section 2 – Attribution of "data message" 
Article 18 – In the following cases, a "data message" is attributed to the originator: 
a) If it is sent by the originator or by a person who had the authority to act on behalf 
of the originator in respect to that “data message”. 
b) If it is sent by a programmed information system or automated agent on behalf of 
the originator. 
Article 19 – The addressee is entitled to regard the "data message" which is sent 
according to one of the following conditions as having been sent and to act on that 
assumption (having been sent): 
a) A method is introduced by or agreed with the originator indicating that the "data 
message" is in fact the same “data message” that was sent by the originator. 
b) The "data message” as received by the addressee resulted from the actions of a 
person whose relationship with the originator or with any agent of the originator 
enabled that person to gain access to a method used by the originator to identify 
“data messages” as its own. 
Article 20 – Article 19 of this Law does not comprise the cases where the message is 
not issued from the originator or is mistakenly issued. 
Article 21 – Every "data message" is deemed to be a separate and distinct "data 
message" unless it turns out that the given "data message" is a duplicate of the 
original "data message". 
Section 3 –Acknowledgement of Receipt 
Article 22 – Where on or before sending a "data message", the originator has 
requested or agreed that the receipt of a "data message" be acknowledged, in case 
that no discussion or agreement has been reached on how to perform it, any 
automated communication or correspondence or adoption of any proper measure on 
the part of the addressee that reasonably assures the originator of the "data message" 
receipt, is deemed to be the acknowledgement of receipt.  
Article 23 – Where the originator has expressly stated that any legal effect of the 
“data message” is conditional on receipt of the acknowledgement, the “data 
message” is treated as though it has never been sent, until the acknowledgement is 
received. 
Article 24 – Presumption of the receipt of "data message" does not hold true on the 
content of the "data message". 
Article 25 – Where in the received acknowledgement it is stated that the receipt of 
related “data message” met technical requirements of applicable standards or a 
mutually agreed procedure, it is presumed that those requirements have been met. 
Section 4: Time and Place of Dispatch and Receipt of "Data 
Message" 
Article 26 – the dispatch of a "data message" occurs when it enters an information 
system outside the control of the originator or his/her agent. 
Article 27 – The time of receipt of a "data message" is determined as follows: 
a) If the addressee's information system has been designated for the receipt of the 
“data messages”, receipt occurs when: 
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- The "data message" enters the designated information system; or 
- The "data message" enters an information system of the addressee that is not the 
one solely designated for such a purpose, and it is retrieved; 
b) If the addressee has not designated an information system for the receipt, receipt 
occurs when the “data message” enters an information system of the addressee. 
Article 28 – The terms and conditions of Article 27 of this Law is effective 
regardless of the location of the information system. 
Article 29 – In the event the location of the information system is different from that 
of the receipt of the "data message", the following conditions are to be effective: 
a) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a “data 
message” is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place 
of business or work, and is deemed to be received at the place where the addressee 
has its place of business or work. 
b) If the originator has more than one commercial domicile, the closest one to the 
place of transaction is considered his commercial domicile; otherwise, the corporate 
headquarters is considered as the commercial domicile. 
c) If the originator or addressee does not have a commercial domicile, their residence 
is considered to be their commercial domicile. 
Article 30 – The legal effects following attribution, receipt of acknowledgement, 
time and place of dispatch and receipt of "data message", the subject of section 2 to 
section 4 of Part 4 of this Law and also contents of "data message" are subject to 
general provision. 
Chapter 2 – Certification Service Provider 
Article 31 – Certification Service Providers are established to provide electronic 
signature services nationwide. These services consist of generation, issuance, 
transmission, confirmation, dismissal and update of electronic signature certificates. 
Article 32 – The laws and regulations for the establishment of certification service 
provider, also the detailed liabilities of such centers will be prepared by the 
Management and Planning Organization, and the Ministries of Commerce, 
Communication and Information Technology, Economic Affairs & Finance, and 
Justice and ratified by the cabinet. 
Chapter 3 – Miscellaneous 
Part 1 –Sole Protection in Electronic Transactions 
Section 1 – Consumer Protection 
Article 33 – Sellers of goods and service providers shall, in good time and before 
entering into contract and providing the consumer with information affecting his 
decision making for the purpose of purchase or acceptance of the terms. The 
minimum required information includes the following: 
a) Technical specifications and functional characteristics of goods or services. 
b) The identity of the supplier, the trade name under which he is working and his 
address. 
c) E-mail address, telephone number, or any method by which the customer, when 
needed, can contact the seller. 
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d) All the expenses that will be charged to the customer for the purchase of goods 
(including the price of goods or services, tax, freight cost, calling charges). 
e) The period for which the offer remains valid. 
f) Terms and process of contract including payment terms and arrangements, 
delivery or implementation, cancellation, return, after-sales services. 
Article 34 – Along with approving the preliminary information, the supplier shall 
also separately send the following pieces of information: 
a) The business or work address of the supplier for possible complaints. 
b) Information on after-sales services and guarantees. 
c) Terms and conditions to terminate the contract according to Articles 37 and 38 of 
this Law. 
d) Terms and conditions of cancellation in service contracts. 
Article 35 – The stated information and acknowledgment of stated information to the 
consumer shall be provided in a durable medium, clear and comprehensible manner 
in good time and by use of appropriate means of communication within a certain 
period, with due regard to good faith in commercial transactions, such as special 
measures for the disabled, and the children. 
Article 36 – In the case of telephone communications, the identity of the supplier and 
the commercial purpose of the call shall be made explicitly clear at the beginning of 
any conversation with the consumer. 
Article 37 – For any distance transaction the consumer shall have a period of at least 
seven working days in which to withdraw from the contract (right of withdrawal) 
without penalty and without giving any reason. The only charge that may be made to 
the consumer is the cost of returning the goods. 
Article 38 – The withdrawal may be exercised as follows: 
a) In case of sale of goods, from the day of delivery of goods to the consumer and in 
case of sale of services from the day the contract is effective. 
b) In any case, the exercise of consumer's right of withdrawal begins once the 
information the supplier is bound to present according to Articles 33 and 34 of this 
Law is presented. 
c) As soon as the right of withdrawal has been exercised by the consumer pursuant 
the supplier shall immediately reimburse the sums paid by the consumer free of 
charge. 
d) Consumer's right of withdrawal may not be exercised in cases where the type of 
goods and services are subject to particular terms. Such cases are according to the 
regulations being specified in accordance with Article 79 of this Law. 
Article 39 – Where a supplier fails to perform his side of the contract on the grounds 
that the goods are unavailable or services can not be performed, he is bound to 
immediately refund the sums he has received to the addressee unless in case of sale 
of merchandise of a general description and obligations whose fulfillment is not 
impossible for ever and the addressee is willing to wait until the availability of goods 
or performance of obligation. If the supplier turns out to be aware of his incapability 
of performing his obligation from the beginning, in addition to being bound to 
reimburse the sums he has received, he is sentenced to the maximum punishment 
under this Law. 
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Article 40 – The supplier can provide the consumer with goods or services of 
equivalent quality and price provided that this was announced before or during the 
transaction. 
Article 41 – If the supplier dispatches the consumer goods or services other than 
subject of the transaction or obligation, the goods and services shall be returned and 
the cost of returning shall be borne by the supplier. Nevertheless, if the dispatched 
goods and services are offered by the supplier as another transaction or obligation, 
the addressee can accept it. 
Article 42 – The protections laid down herein do not apply in the following cases: 
a) The financial services the list of which is determined by the regulations specified 
in accordance with Article 79 of this Law. 
b) Transactions relating to sale of immovable property or rights of ownership arising 
from immovable property except for rental. 
c) Purchase from automatic vending machines. 
d) Transactions carried out through the use of public payphones. 
e) Transactions carried out in auctions 
Article 43 - The supplier shall not regard the silence of the consumer as contentment. 
Article 44 – In the case of a dispute or uncertainty, the case shall be examined by 
judicial authorities. 
Article 45 – The execution of consumer's rights under this Law shall not be limited 
by other Laws that provide less support for the consumer. 
Article 46 – The use of contractual conditions that are in contradiction with the 
regulations of this section and also the application of unfair conditions that 
disadvantages consumer shall not be effective. 
Article 47 – In distance transactions, that part of the transaction which is carried out 
through a method other than means of distance transaction is not subject to the 
regulations of this Law. 
Article 48 – Legal and civil organizations protecting consumer's rights can file a suit 
as a petitioner. Its processing is subject to regulations that will be proposed by the 
Ministry of Commerce and ratified by the cabinet. 
Article 49 –Consumer's rights when dealing with Electronic Payment systems is 
subject to rules and regulations which have been or will be ratified by the relevant 
judicial authorities. 
Section 2: Marketing 
Article 50 – Suppliers, in the process of marketing their goods and services, shall not 
commit or exclude an act that may mislead and deceive the addressee in terms of 
quantity and quality. 
Article 51 – Suppliers who are advertising for the sale of their goods and services 
shall not endanger people's health. 
Article 52 – The supplier shall advertise in such a manner that would enable the 
consumer to precisely, accurately, and clearly understand the description of the 
advertised goods and services. 
Article 53 – In advertising and marketing processes, the identity of the person or 
business who is advertising should be clear, and evident. 
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Article 54 – Suppliers shall not take advantage of the special features of electronic 
transactions to conceal facts in relation to their identity or place of business. 
Article 55 – Suppliers shall provide the consumers with the required arrangements 
that would enable them to choose whether to receive the advertisements at their 
mailing or e-mail address. 
Article 56 – Suppliers shall act professionally. The corresponding rules and 
regulations shall be in accordance with Article 79 of this Law. 
Article 57 – Advertisement and marketing for children and young people under the 
legal age is subject to regulations that will be stated in Article 79 of this Law. 
Section3: Protection of Private "Data Message" 
Article 58 – Storing, processing or distributing private "data messages" which may 
reveal tribal or ethnic origins, moral and religious beliefs, ethical characteristics, and 
“data messages” regarding the physical, psychological, or sexual condition of people, 
without their explicit consent is illegal. 
Article 59 – Upon the consent of the person who is the subject of a "data message", 
provided that the content of the "data message" is in accordance with statute laws of 
the Islamic Consultative 
Assembly, storing, processing, and distributing personal "data messages" via 
electronic means shall be subject to the following terms: 
a) Its goals shall be specified and clearly described. 
b) The "data message" shall be collected to the required extent and in compliance 
with the goals described to the person who is the subject of the "data message" while 
collecting the information and be applied merely for the goals set out therein. 
c) The "data message" shall be correct and up-to-date. 
d) The person who is the subject of a "data message" shall have access to those  
computer files containing his/her personal "data messages" and be able to remove or 
amend partial or incorrect "data messages". 
e) The person who is the subject of “data message”, while adhering to the 
regulations, shall be able to request the complete removal of the computer files of his 
personal "data messages". 
Article 60 – Storing, processing, or distributing "data messages" of medical or health 
records are subject to the regulations in accordance with Article 79 of this Law. 
Article 61 – Other issues on the accessibility of the subject of a "data message" such 
as exceptions, the supervision and control of personal "data messages" are subject to 
terms and conditions contained in Chapter Four of this Law and relevant regulations. 
Part 2: Protection of "data message" in electronic transactions 
Section 1: Protection of Authors' Right in electronic transactions 
Article 62 – The right to copy, perform and distribute (supply, and publish) materials 
that are subject to the protection of authors', composers' and artists' rights Law 
enacted on 1348/9/3 and translation and copy of books and publications and audio 
products Law enacted on 1352/9/26 and the protection of computer software 
producers Law enacted on 1379/10/4 , in the form of a “data message” belongs 
exclusively to the author. Any publication or work in the form of "data message" 
such as information, software and computer programs, computerized tools and 
methods, databases, and also intellectual property rights, when dealing with 
electronic transactions, is subject to patent rights, author's rights, rights related to the 
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author's right, protection of databases, protection of Integrated Circuits & Chips, 
protection of trade secrets, foregoing terms of this 
Article and registration of trade names and invention Law enacted on 1310/4/1 and 
amended executive procedures of enforcing registration of trade marks and invention 
Law enacted on 
1337/4/14 provided that the stated items in both of the laws comply with other 
ratifications of the Islamic Consultative Assembly. 
Note 1 – Rights related to literary and Artistic rights, previously referred to as 
neighboring rights include the rights of other elements in addition to the author such 
as the rights of the artists performing the work, producers of audio and video 
products, and recording and distributing organizations and institutions which are 
subject to the laws enacted on 1348/9/2 and 1352/9/26 contained herein. 
Note 2 – Integrated Circuit is an electronic component with a particular diagram and 
logic whose functionality and applicability can be replaced with a large number of 
regular electronic components. Subject to the Registration of Trade marks and 
Invention Law enacted on 1310/4/1 and amended regulations of enforcing 
registration of trade marks and invention Law enacted on 
1337/4/14, the design and placement diagrams, and the logic of these circuits are 
protected. 
Article 63 – Temporary acts of copy, performance, and distribution of the work 
which is an inevitable part of "data message" processing on networks is not subject 
to the foregoing regulation. 
Section 2 – Protection of Trade Secrets 
Article 64 – In order to protect legitimate and fair competitions in electronic 
transactions, illegal acquisition of trade or economic secrets of agencies and 
institutions or the disclosure of such secrets to third parties in electronic environment 
is deemed an offence and the offender will be sentenced according to this Law. 
Article 65 – Electronic trade secrets are "data messages" consisting of information, 
formulas, patterns, software and programs, means and methods, techniques and 
procedures, unpublished writings, business and transaction methods and procedures, 
strategies, plans, financial information, customers list, trade projects and the like 
which have an economic value by themselves, are inaccessible to the public and 
reasonable efforts have been made for their protection. 
Section 3 – Protection of Trade Marks 
Article 66 – In order to protect consumers' rights and encourage legitimate 
competition in trough electronic transactions, use of trade marks as domain name or 
any online usage of trade marks which may mislead or deceive the other party in 
terms of the originality of goods and services is illegal and the offender will be 
sentenced according to this Law. 
Chapter Four – Fines and Penalties 
Part 1 – Fraud 
Article 67 –Anyone who deceives others or misleads auto- processing systems and 
the like, during an electronic transaction, by misuse or unlawful use of "data 
messages", programs, computer systems, and means of distance transaction, and 
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committing such acts as penetration, removal, and termination of a "data message", 
interfering with the application of a computer system or program, etc. and by means 
of this method obtains property or financial concessions for himself or others, is 
deemed an offender and in addition to the return of property to its owner is given a 
one to three year sentence in prison and pecuniary punishment equal to appropriated 
property. 
Note – Initiation of such crime is also deemed to be a crime and its penalty is the 
minimum punishment in this Article. 
Part 2 – Forgery 
Article 68 - In electronic transactions, anyone forging "data messages" which are of 
financial and evidential value in order to use it as a valid "data message" in judicial, 
financial offices, etc, by means of penetration, removal, and termination of "data 
messages" and interference with computer systems and "data message" processing, 
or use of applied means of encryption systems to make a signature – like private keys 
– without signatory's permission, or by making a signature lacking registration 
record in electronic registration offices, or incompliance of those means with the 
name of the owner in the same list and obtaining a forged certificate and the like, is 
considered a forger and sentenced for one to three years imprisonment and a cash 
penalty of 50,000,000 Rls. 
Note – The penalty of initiation of this crime is the minimum of the punishment in 
this Article. 
Part 3 – Violation of Exclusive Rights in Electronic Transactions 
Section 1 – Violation of Consumer's Rights and Advertising 
Regulations 
Article 69 – A supplier who violates Articles 33, 34, 35, 36, and 37 of this Law will 
be sentenced to a penalty of 10,000,000 to 50,000,000 Rls. 
Note – A supplier who violates Article 37 will receive maximum punishment. 
Article 70 – A supplier who violates Article 39, 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of this 
Law will be sentenced to a penalty of 20,000,000 to 100,000,000 Rls. 
Note 1 – A supplier who violates Article 51 of this Law will receive the maximum 
punishment as contained therein. 
Note 2 – A supplier who violates Article 55 of this Law will receive the minimum 
punishment as contained therein. 
Section 2 – Breach of Protection of Personal "Data Message" 
Article 71 – In electronic transactions, anyone who violates the terms contained in 
Articles 51 and 58 of this Law are deemed an offender and will be sentenced to one 
to three year imprisonment. 
Article 72 – When the offenses related to personal "data messages" are committed by 
Certificate Service Providers and other responsible institutions, the offender will 
receive the maximum punishment as contained in Article 71 of this Law. 
Article 73 – If, upon negligence or carelessness of Certificate Service Providers, 
offences of personal "data messages" are committed, the offender will be sentenced 
to three months to one year imprisonment and a cash penalty of 50,000,000 Rls. 
Part 4 – Violation of "Data Message" Protection in Electronic 
Transactions 
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Section 1 – Violation of Author's Right 
Article 74 – In an electronic transaction, anyone who violates the protection of 
authors', composers' and artists' rights Law enacted on 1348/9/3 and translation and 
copy of books and publications and audio products Law regulated on 1352/9/26 and 
the protection of computer software producers Law enacted on 1379/10/4 , provided 
that according to ratifications of the Islamic Consultative Assembly the foregoing 
issues be deemed legal, will be sentenced from three months to one year in prison or 
a penalty of 50,000,000 Rls. 
Section 2 – Violation of Trade Secrets 
Article 75 – Those who violate Article 64 of this Law and anyone who, trough 
electronic means, has obtained trade secrets or disclosed them to third parties in 
order to compete, benefit, or do damage to commercial, industrial, economical, and 
service corporations violating employment contract where it prohibits revealving 
trade secrets, will be sentenced from 6 months to 2.5 years in prison or a penalty of 
50,000,000 Rls. 
Section 3 – Violation of Trade Marks 
Article 76 – Those who violate Article 66 of this Law will be sentenced from one to 
three years in prison and a penalty of 20,000,000 to 100,000,000 Rls. 
Section 4 – Others 
Article 77 – Other offences, procedural law and regulations related to judicial 
competence and methods of international legal cooperation relevant to electronic 
transactions are subject to the Law. 
Chapter 5 – Compensation 
Article 78 – When in trough electronic transactions, damage is done to a person due 
to the deficiency or fault of private or governmental institutions except for physical 
disconnection of electronic connection; the involved institutions are liable for 
compensation unless the damage is the result of personal act which renders these 
persons liable for compensation. 
Chapter 6 – Miscellaneous Provisions 
Article 79 – The Ministry of Commerce shall identify areas relevant to electronic 
commerce which may be effective in the performance of this Law and presenting 
proposals to be approved by the high council of information technology, it shall seek 
compilation of relevant rules and the regulations of this Law by affiliated 
institutions. These rules and regulations will be put into effect following ratification 
of cabinet. Other regulations stated in this Law will be prepared as follows: 
a) Regulations related to Articles 37 and 38 of this Law shall be prepared following a 
proposal from the Ministries of Commerce, and Economic Affairs & Finance, the 
Management and Planning Organization, and the Central Bank of the Islamic 
Republic of Iran and ratified by the cabinet. 
b) Regulations related to Articles 56 and 57 of this Law shall be prepared following a 
proposal from the Ministry of Commerce, and Culture & Islamic Guidance, and the 
Management and 
Planning Organization and ratified by the cabinet. 



  مجموعه قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي

 

١٤٤

c) Regulations related to Article 60 of this Law shall be prepared following a 
proposal from the Ministry of Health & Medical Education and the Management and 
Planning Organization and ratified by the cabinet. 
Article 80 – In order to promote electronic commerce activities, the Ministry of 
Commerce, by merging its existing units and some of its affiliated units, shall 
establish a Center. The articles of association and its regulations shall be prepared 
following a proposal from the Ministry of Commerce, and the Management and 
Planning Organization and ratified by the cabinet. 
Article 81 – Originators, addresses, archivists, consumers and all those having a 
"data message" shall maintain and make appropriate copies of the "data message" at 
their disposal such that in case of any hazard for one, other copies are safe. 
This Law consisting of 81 Articles and 7 notes, was enacted in the open session of 
the Islamic Consultative Assembly on Wednesday, 1382/10/17 and was ratified by 
the Guardian Council on 1382/10/24. 
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The board of ministers in its meeting dated 83/10/9 as proposed by the ministries of 

Commerce and Economic Affairs & Finance, Management and Planning 
Organization, and Central Bank of Islamic Republic of Iran letter subject no.1/18993 
dated 1383/4/25 with reference to the item “a” of article 79 of E-Commerce law 
enacted in 1382, ratified the executive procedures of Articles 38 & 42 of the law as 
follows: 
Article 1: In the following cases where goods and services are subject to particular 
terms, the consumer may not exercise the right of withdrawal as stated in the item 
“d” of article 38 of E-Commerce Law ; 

a) For the services if performance has begun, with consumer’s 
agreement before the end of the seven working day, 

b) The supply of services for delivering foodstuffs or other goods 
intended for everyday consumption, 

c) Goods or services the price of which is depended on fluctuations in 
the financial market which cannot be controlled by the supplier, 

d) Supply of goods made to the consumer’s specifications or clearly 
personalized or which by reason of their nature cannot be returned or 
are liable to deteriorate or expire rapidly, 

e) Audio or video recordings or computer software which were 
unsealed by the consumer and the internet cards which covers and 
passwords are opened, 

f) Newspapers, periodicals and magazines in accordance with the press 
law, 
 

Note- Consumer and Producer Protection Organization is committed to prepare a list 
of the types of goods and services as mentioned in the item "c" of this Article and 
being to keep the information up-to-date and to inform the general public via 
Commercial Informatics Network, Informatics Center of the same organization and 
Formal Newspaper of Islamic Republic of Iran. 
 
Article 2: The following financial services, the subject of item "a" of Article 42 of E-
commerce Law, are excluded in the regulations of consumer protection: 

a) Investment services 
b) Insurance services 
c) Services of other finance and credit institutions 
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