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شـده منتسـب    یرهذخهاي  دردادههرگونه تجسس 
  .به افراد ممنوع است مگر به حکم قانون

  
  ا.ق 25اصل 

 25 اصــــــــــــــــــــــــــــــــل
بازرسیونرساندننامهها،ضبطوفاش«:قانوناساسی

کردنمکالماتتلفنی،افشـــایمخابرات،تلگرافوتلک
ق عدممخابرهونرساندنآنها،استراس،سانسورو

سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است مگـر  
  .»به حکم قانون

2  
  

و حفـظ سـالمت و    هـا  دادهحفاظت و صـیانت از  
با مسئولین تجمیـع کننـده و ذخیـره     ها آنصحت 
بـوده و در صـورتی کـه عمـداً و یـا       ها دادهکننده 
برسد مسئول  ها آناحتیاطی، آسیبی به  یبیجه درنت

همچنین در صورتی کـه  . باشد یمجبران خسارت 
باشـند،   دو شـخص تجمیع کننده و ذخیره کننـده  

مسئولیت با ذخیره کننده داده خواهـد بـود مگـر    
  .به نحو دیگري توافق شده باشد که آن

  
  

  م.م.ق 1ماده 

هـرکس  : قـانون مسـئولیت مـدنی     1ماده 
بــدون مجــوز قــانونی عمــداً یــا در نتیجــه 

احتیاطی به جان یا سـالمتی یـا مـال یـا      بی
آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر 
حق دیگر که به موجب قانون بـراي افـراد   

ــه ــده لطم ــه  ایجــاد گردی ــد ک اي وارد نمای
موجب ضرر مادي یا معنوي دیگـري شـود   
مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خـود  

  » .باشد یم
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در صورت بروز هرگونه خسارت که از ناحیه عدم 
المللـی در   ینبي الزم داخلی یا استانداردهارعایت 

 هـا  دادهخصوص ذخیره، پایش، پـاالیش و افشـاء   
باشد، شخص مسئول موظف به جبـران خسـارت   

  .خواهد بود

  
  

  م.م.ق 1ماده 

هرکس بدون :قانون مسئولیت مدنی 1ماده 
احتیـاطی   مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی

به جان یـا سـالمتی یـا مـال یـا آزادي یـا       
حیثیت یا شهرت تجـارتی یـا بـه هـر حـق      
دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجـاد  

اي وارد نماید که موجب ضرر  گردیده لطمه
مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران 

  » .باشد یخسارت ناشی از عمل خود م
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بـه حیثیـت و    هـا  دادهدر صورتی که بر اثر انتشار 
ــار اشــخاص  ــهاعتب ــرددي ا لطم ، شــخص وارد گ

ي مــادي و هــا خسـارت مرتکـب مســئول جبــران  
  .معنوي خواهد بود

  
  م.م.ق 10ماده

کسی که بـه  :قانون مسئولیت مدنی10ماده 
حیثیت و اعتبارات شخصی یا خـانوادگی او  

تواند از کسی که لطمـه   لطمه وارد شود می
ــادي و   ــان م ــران زی ــت جب وارد آورده اس

اهمیت زیـان    هرگاه. معنوي خود را بخواهد
توانـد   و نوع تقصیر ایجاب کند، دادگاه مـی 
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در صورت اثبات تقصیر عـالوه بـر صـدور    

رفع زیان از حکم به خسارت مالی، حکم به 
طریق دیگر از قبیل الزام بـه عـذرخواهی و   

  .در جراید و امثال آن کند درج حکم 
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در صورت ایجاد خسارت بر اثر ضعف یـا نقـض   
اي، اشـخاص مزبـور و متولیـان     یانهراهاي  یستمس

ي تجمیـع کننـده و ذخیـره کننـده داده،     ها سامانه
  .مسئول جبران خسارت خواهند بود

  
  
  

 ا.ت.ق 78ماده 
  

هرگاه « :قانون تجارت الکترونیکی  78ماده 
در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقـص  
یا ضـعف سیسـتم مؤسسـات خصوصـی و     
دولتی به جـز در نتیجـه ي قطـع فیزیکـی     
ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد 
ــران   ــور مســئول جب شــود، مؤسســات مزب
ــه    ــر اینک ــند مگ ــی باش ــارت وارده م خس

رده ناشی از فعل شخصی افـراد  خسارات وا
باشد که در این صورت جبران خسارات بر 

  » .عهده ي این اشخاص خواهد بود
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ي تجمیع شده به غیر از آنچه که بـراي  ها دادهاز 
تـوان   ینماست،  اخذشدهآن رضایت صاحب داده 
  .استفاده دیگري نمود

  
  
  

  ر.ج.ق 17ماده 

به هرکس «: اي قانون جرایم رایانه 17ماده 
اي یا مخابراتی  هاي رایانه وسیله سیستم

صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا 
خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت 
او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار 
دهد، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً 
موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 
نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از 

نج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات پ
  محکوم خواهد
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از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به دیگـران  
 همچنــین. بایــد اجتنــاب نمــود هــر صــورتبــه 

ها را پـردازش نمایـد بـه    تواند دادهمی پردازشگر
  .شرطی که گمنامی صاحب اطالعات حفظ گردد

 مصوبه 7ماده 
شوراي عالی 
به  اداري
 شماره

 1127128تصــویب نامــه شــماره  7مــاده 
 : 28/12/1395شوراي عالی اداري مورخ 

امکان دسترسـی شـهروندان بـه اطالعـات     
ــخاص و      ــط اش ــه توس ــود ک ــی خ شخص
مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع 
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1127128 
مورخ 

28/12/95 
  

آوري و نگهــداري مــی شــود و اجتنــاب از 
ارائــه اطالعــات خصوصــی شــهروندان بــه 

، بـدون وجـود قـانون الـزام آور بـا      دیگران
 .رضایت خود فرد

  
8  
  

تجمیع کنندگان و ذخیره کنندگان داده باید امکان 
شده صـاحبان داده را   یرهذخي ها دادهدسترسی به 
  فراهم نمایند

  
  م.ق 35ماده 

تصـرف بـه عنـوان    :قـانون مـدنی   35ماده 
مالکیت دلیـل مالکیـت اسـت مگـر اینکـه      

  .خالف آن ثابت شود
یی که عرفاً یا قانونـاً جـزء اسـرار صـاحبان     ها داده  9

عنوان نباید افشاء گـردد   یچه بهگردد  یمداده تلقی 
  .مگر به حکم قضایی

  
 648مــــــاده 

  ا.م.ق

اطبـا،  :قـانون مجـازات اسـالمی     648ماده 
ــا هــا و داروفروشــان و کلیــه  جراحــان، مام

به مناسبت شغل یا حرفـه خـود    کسانی که 
هرگـاه در غیـر از   شـوند   محرم اسـرار مـی  
، اسرار مردم را افشا کننـد بـه    موارد قانونی

سال حبس و یا به  سه ماه و یک روز تا یک 
یک میلیون و پانصد هزار تا شـش میلیـون   

  .»شوند جزاي نقدي محکوم می ریال 
ــاه   10 ــاحبان پایگـ ــاي داده  صـ ــفهـ ــد موظـ از  انـ

هـاي معتبـر    هاي استاندارد و الیسـنس  زیرساخت
هاي الزم در این خصـوص   ده و گواهیاستفاده نمو

  .صالح اخذ نمایند را از مراجع ذي

  
  ا.ت.ق 3ماده 

در تفسـیر  :قانون تجارت الکترونیکی 3ماده 
این قانون همیشه باید به خصوصـیت بـین   
ــین   المللــی، ضــرورت توســعه همــاهنگی ب
کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس 

  .نیت توجه کرد
 


