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سس  سب یرهذخهای  دردادههرگونه تج شده منت

 به افراد ممنوع است مگر به حکم قانون.

 

 ق.ا 25اصل 

 نرساندن و بازرسی»: اساسی قانون 25 اصل

 تلفنی، مکالمات کردن فاش و ضبط ها، نامه

شای سور تلکس، و تلگراف مخابرات، اف  سان

ق اسااترا ها، آن نرساااندن و مخابره عدم و

ست مگر  سس، ممنوع ا سمع و هرگونه تج

 «.به حکم قانون
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و حفظ سااا مت و  هادادهحفاظت و صااایانت از 

با مساالولیت تجمیع کننده و ذخیره  هاآنصاا ت 

نده  مدا  و  ا  هادادهکن که ع بوده و در صاااورتی 

برسد مسلول  هاآناحتیاطی، آسیبی به یبیجه درنت

سارت  صورتی که یمجبران خ شد. همچنیت در  با

باشااند،  دو شااخ تجمیع کننده و ذخیره کننده 

هد بود مگر  نده داده خوا با ذخیره کن یت  مسااالول

 به ن و د گری توافق شده باشد. کهآن

 

 

  ق.م.م 1ماده 

مدنی  1ماده  یت  هرکس : قانون مسااالول

قان جه بدون مجوز  مدا   ا در نتی ونی ع

به جان  ا سااا متی  ا مال  ا بی یاطی  احت

آزادی  ا حیثیت  ا شهرت تجارتی  ا به هر 

قانون برای افراد  جب  به مو که  حق د گر 

ای وارد نما د که موجب ا جاد گرد ده لطمه

سلول  شود م ضرر مادی  ا معنوی د گری 

مل خود  ناشااای از ع جبران خسااااارت 

 « باشد.می
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در صورت بروز هرگونه خسارت که از ناحیه عدم 

المللی در یتبی الزم داخلی  ا اسااتانداردهارعا ت 

 هادادهخصااوذ ذخیره، یا  ، یاال   و افشااا  

سارت  سلول موظف به جبران خ شخ  م شد،  با

 خواهد بود.

 

 

 ق.م.م 1ماده 

هرکس بدون  :قانون مسلولیت مدنی 1ماده 

قانونی عمدا   ا در نتیجه بی یاطی مجوز  احت

مال  ا آزادی  ا  جان  ا سااا متی  ا  به 

حیثیت  ا شهرت تجارتی  ا به هر حق د گر 

جاد  قانون برای افراد ا  جب  به مو که 

ای وارد نما د که موجب ضرر گرد ده لطمه

مادی  ا معنوی د گری شود مسلول جبران 

 « باشد.یخسارت ناشی از عمل خود م
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به حیثیت و  هادادهدر صااورتی که بر ا ر انتشااار 

، شخ  مرتکب وارد گرددی الطمهاعتبار اشخاذ 

ی مادی و معنوی خواهد هاخسارتمسلول جبران 

 بود.

 

 ق.م.م 10ماده

سلولیت مدنی10ماده  کسی که به  :قانون م

صی  ا خانوادگی او  شخ حیثیت و اعتبارات 

شود می سی که لطمه لطمه وارد  تواند از ک

مادی و  وارد آورده اسااات جبران ز ان 

اهمیت ز ان  معنوی خود را بخواهد. هرگاه
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تواند و نوع تقصااایر ا جان کند، دادگاه می

در صااورت ا بات تقصاایر ع وه بر صاادور 

سارت مالی، حکم به  رفع ز ان از حکم به خ

عذرخواهی و  به  یل الزام  طر ق د گر از قب

 در جرا د و امثال آن کند.درج حکم 
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در صااورت ا جاد خسااارت بر ا ر ضااعف  ا نق  

ای، اشااخاذ مزبور و متولیان  انهراهای یسااتمساا

نه ما نده داده، هاساااا نده و ذخیره کن ی تجمیع کن

 مسلول جبران خسارت خواهند بود.

 

 

 

 ق.ت.ا 78ماده 

 

هرگاه » :قانون تجارت الکترونیکی  78ماده 

در بسااتر مبادالت الکترونیکی در ا ر نق  

صی و  صو سات خ س ستم مؤ سی ضعف   ا 

دولتی بااه جز در نتیجااه ی قطع فیز کی 

ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاذ وارد 

شااود، مؤسااسااات مزبور مساالول جبران 

که  ند مگر ا ن باشااا خساااارت وارده می 

سارات وا شخصی افراد خ شی از فعل  رده نا

باشد که در ا ت صورت جبران خسارات بر 

 «  عهده ی ا ت اشخاذ خواهد بود.
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ی تجمیع شاااده به  یر از آنچه که برای هادادهاز 

صاحب داده  ضا ت  شدهآن ر ست،  اخذ توان ینما

 استفاده د گری نمود.

 

 

 

 ق.ج.ر 17ماده 

به هرکس »ای: قانون جرا م را انه 17ماده 

ای  ا مخابراتی های را انهوسیله سیستم

صوت  ا تصو ر  ا فیلم خصوصی  ا خانوادگی 

 ا اسرار د گری را بدون رضا ت او منتشر 

کند  ا در دسترس د گران قرار دهد، به 

ن وی که منجر به ضرر  ا عرفا  موجب هتک 

حیثیت او شود، به حبس از نود و  ک روز تا 

نج تا چهل میلیون دو سال  ا جزای نقدی از ی

 ر ال  ا هر دو مجازات م کوم خواهد
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شهروندان به د گران  صی  صو از ارائه اط عات خ

 باا اد اجتنااان نمود. همچنیت هر صاااورتباه 

ند دادهمی یردازشاااگر به توا ما د  ها را یردازش ن

 شرطی که گمنامی صاحب اط عات حفظ گردد.

 مصوبه 7ماده 

شورای عالی 

به  اداری

 شماره

 1127128تصاااو ب نامه شاااماره  7ماده 

 : 28/12/1395شورای عالی اداری مورخ 

امکان دسااترساای شااهروندان به اط عات 

شخصی خود که توسط اشخاذ و مؤسسات 
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1127128 

مورخ 

28/12/95 

 

نده خدمات عمومی جمع آوری و  ئه ده ارا

نگهاداری می شاااود و اجتناان از ارائاه 

شهروندان به د گران،  صی  صو اط عات خ

ضا ت خود  بدون وجود قانون الزام آور با ر

 فرد.
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تجمیع کنندگان و ذخیره کنندگان داده با د امکان 

سی به  ستر صاحبان داده را یرهذخی هادادهد شده 

 فراهم نما ند

 

 ق.م 35ماده 

مدنی 35ماده  به عنوان :قانون  تصااارف 

که  یت اسااات مگر ا ن مالک یل  یت دل مالک

 خ ف آن  ابت شود.

 ی که عرفا   ا قانونا  جز  اسااارار صااااحبان هاداده 9

عنوان نبا د افشااا  گردد یچهبهگردد یمداده تلقی 

 مگر به حکم قضا ی.

 

         648مااااده 

 .م.اق

جازات اسااا می  648ماده  با، :قانون م اط

ما ما حان،  یه جرا ها و داروفروشاااان و کل

سانی که  شغل  ا حرفه خود ک سبت  به منا

شاااوند هرگاه در  یر از میم رم اسااارار 

، اساارار مردم را افشااا کنند به موارد قانونی

سال حبس و  ا به سه ماه و  ک روز تا  ک 

 ک میلیون و یانصااد هزار تا شاا  میلیون 

 «.شوندجزای نقدی م کوم میر ال 

حبااان یااا گاااه 10 ظفهااای داده صااااا از  اناادمو

های معتبر های اسااتاندارد و ال ساانسز رساااخت

ست صوذ فاده نموده و گواهیا های الزم در ا ت خ

 ص ح اخذ نما ند.را از مراجع ذی

 

 ق.ت.ا 3ماده 

سیر  :قانون تجارت الکترونیکی 3ماده  در تف

صیت بیت  صو شه با د به خ ا ت قانون همی

ماهنگی بیت  عه ه المللی، ضااارورت توسااا

کشورها در کاربرد آن و رعا ت لزوم حس 

 نیت توجه کرد.

 


