
 

  

 



 

 

 یهروس یمل ینترنتقانون ا

 (1) اسناد فضای مجازی
 9318ماه  بهمن

 مطالعات فرهنگی و اجتماعیگروه  -پژوهشگاه فضای مجازی تهیه شده در:

 علوم سیاسی از دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان()دکترای محمد فرهادی : مترجم

 امیررضا باقرپورشیرازی :یناظر علم

 

 

 9494165399، کدپستی 02غربی، پالک  91میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان  تهران، نشانی:

 http://www.majazi.ir  81909219: شماره تماس

 

معنوی اين اثر متعلق به مرکز ملی فضای مجازی است و استفاده از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ بالمانع حقوق مادی و 

 است.

حاوی ترجمه مجموعه متون و اسناد سیاستی یا  های اسناد فضای مجازی،گزارشسلسله 

ای است که در سطح ملی و جهانی از سوی کشورها، مؤسسات، نهادها و گذارانهسیاست

اند. هدف اصلی از ترجمه این متون و اسناد، صرفاً جهت المللی انتشار یافتههای بینسازمان

 عنوان دربرگیرندههیجده و بهگذاران فضای مجازی کشور بوریزان و سیاستآشنایی برنامه

 دیدگاه پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی نخواهد بود. 



 

 سخن نخست
 فضاي مجازي با شتاب شگرف و رو هب زتايدي هک رد حال بسط و گسترش است تمام

زبرگي از  ساحات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زندگي بشر را ردنورديده و ره روز بخش
رسد دهد. لذا هب نظر ميرا رد خود فرو ربده و حيات متفاوت و جديدي هب آن مي زندگي واقعي

ي رشد و تکوين ف  گاه اول هک باالخص رد ابتدا گاه کالن هب فضاي مجازي وجود دارد: ن ضاي دو ن
کرد هک تنها مجازي مسلط شده بود، آن را همچون ازباري کنار ساري ازباراهي بشري تصوري مي

گاه دوم، رد هجيتن رشد تحوالت خيره کننده فضاي مجازي طريقيت داشت. ا و ساهي گستري  ما ن
ن أيار فرارت از شداند هک بس آن رد حوزه اه و شئون بشر رد يک دهه اخير آن را چون سکويي مي

 از اه را سامان جديدي داده و ادعاي تمدن نويني را دارد. رويکردي هکازباري حيات انسان
اي مجازي رد اريان را هبر انقالب نيز دور نمانده و ااظتنري تمدني از فضقضا از چشمان بصير ر

 مطالبه داشته اند.



 

گاهازمانکند ات فهم ستالش مي عصرفضاي مجازي اهي رد همين راستا گزارش اهي اه و دست
هن با اه را رباي موا ي فضاي مجازي را ارتقاء بخشيده و آنمرتبط با حوزه جهه فعال و خردمندا

 الت اين رعهص مهيا سازد.تحو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 لحسن فيروزآباديا سيد ابو 
  دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي 



 

 چکیده

های فدراسیون برنامهعنوان یکی از باشد، مشهور می (RuNet) رانِت که به ،اینترنت مستقل روسیه

ن رانِت پیش از ای واژهفضای سایبر است. خود بر حاکمیت  تقویت روسیه برای حفظ استقالل و

باشد، میрф. و  Ru.های که شامل دامنه ،به منابع وب و خدمات اینترنتی در دامنه کشور روسیه

ینترنتی تعریف شده در فضای ا رایروسی به تدریج از عنوان رانِت ب گذاران. قانونشداطالق می

 اند.روسیه و مناطق تحت نفوذ آن استفاده کرده فدراسیونجغرافیای مرزهای 

در " 067707-7شماره  به قانون فدرال اساسطرح اینترنت مستقل روسیه بر  یمبنای قانون

این  .شدبامی "شرایط تضمین عملکرد ایمن و پایدار اینترنت در قلمرو فدراسیون روسیه خصوص

در "و قانون فدرال  "ارتباطات خصوصدر "قانون فدرال  ی را بر رویاصالحاتقانون در واقع 

نویس این . پیشکنداِعمال می "ظت از اطالعاتفاو ح یهای اطالعاتاطالعات، فناوریخصوص 

فرستاده شد و پس از تصویب  روسیه به دومای دولتی فدراسیون 8617دسامبر  11قانون در تاریخ 

جمهور رئیس ،به امضای والدیمیر پوتین 8612می  1دوما و شورای فدراسیون در تاریخ در 

 فدراسیون روسیه، رسید.

دانند نویسندگان این الیحه قانونی آن را پاسخی به استراتژی امنیت سایبری ایاالت متحده می

به تصویب رسیده است. نمایندگان  ،جمهور ایاالت متحدهتوسط دونالد ترامپ، رئیس که اخیراً 

اند چرا که این سند روسیه و چند کشور دیگر دانسته "تهاجمی"مجلس روسیه این استراتژی را 

های از جمله جمهوری اسالمی ایران را به انجام حمالت سایبری علیه ایاالت متحده و شرکت

ر ی سایبر این کشورها را در دستوهای تهاجمی علیه فضابرنامه کند و صراحتاًالمللی متهم میبین

 دهد.کار ایاالت متحده قرار می

 واژگان کلیدي

 

، قانون فدرال، اسناد فضای مجازی، قانون اینترنت ملی Runetفدراسیون روسیه، اینترنت ملی، 

روسیه





 1 هیروس یمل نترنتیا قانون

 

 

 فدراسیون روسیه

 قانون فدرال
 در خصوص الحاق تغییرات در قانون فدرال )در خصوص ارتباطات( 

و حفاظت  یهاي اطالعاتو قانون فدرال )در خصوص اطالعات، فناوري

 اطالعات(

 8612آوریل  10تصویب شده در دومای دولتی در تاریخ 

 8612آوریل  88تایید شده در شورای فدراسیون در تاریخ 

 

 1 ماده

در خصوص ارتباطات )مجلس  1ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7به قانون فدرال مورخه 

؛ 2067، ماده 23، شماره 8661؛ 8722، ماده 87شماره  ،8662گذاری فدراسیون روسیه، قانون

                                                 
 

 

ژوئن  83 خیو در تار یدولت یدر دوما 8662ژوئن  17 خیدر تار FZ (ФЗ-126)-180شماره به قانون فدرال 1

 یهادر سال یقانون با اصالحات و اضافات نی. ادیرس بیدر خصوص ارتباطات به تصو ونیفدراس یدر شورا 8662

در حوزه  تیفعال یرا برا یقانون فدرال اصول قانون نیا به همراه بوده است. 8660و  8663، 8661، 8662

 اراتیاختنیز قرار دارند و  هیروس ونیکه تحت نظر فدراس ییهانیو سرزم هیروس ونیارتباطات در قلمرو فدراس

 یهاتیکه در فعال یافراد فیحقوق و وظا نیکند. همچنیم نییدر حوزه ارتباطات را تع یدولت یهاسازمان

 .کندیمشخص م زیکنند را نیاستفاده م یاز خدمات ارتباط ایکنند یمشرکت  یارتباط
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، 16؛ شماره020، ماده 0، شماره8660؛ 1738، ماده12، شماره8663؛ 1277، ماده 13شماره 

؛ 723، ماده 7؛ شماره 7، ماده 1، شماره8667؛ 2121،2138ماده ، 21؛ شماره 1602ماده 

؛ 763، ماده 7، شماره 8616؛ 2083، ماده 82، شماره 8662؛ 1211، ماده17، شماره 8667

، ماده 7، شماره 8611؛ 1126، ماده 21؛ شماره 2167، ماده 87؛ شماره 1727، ماده 13شماره 

، 82؛ شماره 2776، 2772، ماده 87؛ شماره 2323ه ، ماد83؛ شماره 1863، ماده 2؛ شماره 261

؛ 7601، ماده 12؛ شماره 0222، ماده 13؛ شماره 1326، ماده 26؛ شماره 1821، 1871ماده 

؛ 7377، ماده 32؛ شماره 1287، 1288، ماده 21، شماره 8618؛ 7200، 7231، ماده 36شماره 

، ماده 12؛ شماره 1608، ماده 26اره ؛ شم2136، ماده 87؛ شماره 8280، ماده 12، شماره 8612

؛ شماره 0217، 0222، ماده 12؛ شماره 0108، ماده 17؛ شماره 3012، ماده 11؛ شماره 3131

؛ 8268، ماده 12؛ شماره 1338، ماده 11؛ شماره 306، ماده 0، شماره 8611؛ 0201، ماده 38

، 8613؛ 0287، ماده 12 ؛ شماره1872، 1882، ماده 26؛ شماره 2277، 2200، ماده 80شماره 

، ماده 13؛ شماره 1217، 1210، ماده 16، شماره 8610؛ 1272، 1272، 1218، ماده 82شماره 

؛ شماره 1881، 1812، ماده 87؛ شماره 2772، ماده 80؛ شماره 8127، ماده 17؛ شماره 8600

ماده  ،21؛ شماره 2172، ماده 81؛ شماره 8137، ماده 17، شماره 8617؛ 1337، ماده 87

؛ 3123، ماده 28؛ شماره 8112، ماده 17، شماره 8617؛ 7337، ماده 36؛ شماره 1721، 1718

 گردد:.( تغییرات بعدی الحاق می7133، 7132، ماده 32؛ شماره 7708، ماده 31شماره 

 گردد:به شرح ذیل تکمیل می 8783به وسیله بند  18. ماده 1

ها و )یا( ساختار ارتباطی که ها و برنامهای از فناوریمجموعه –( نقطه تبادل ترافیک 8783بند »

ها، امکان اتصال و ورود به شکل ثابت به ترافیک بین ها مالک یا تصرف کننده آنبا استفاده از آن

ن های ارتباطی دارای تعییهای ارتباطی را در شرایطی که مالک یا تصرف کننده دستگاهدستگاه

                                                 
 

 

 پرداخته شده است.مورد استفاده در قانون  یاساس میمفاهقانون به تعریف  8در ماده 1
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مجموعه وسایل ارتباطی و هر وسیله فنی در شبکه اطالعاتی و کننده منحصر به فرد مشخصات 

 ؛«کند.ارتباطات جمعی اینترنتی باشد را فراهم می

 :181ماده  8. در بند 8

 شود:الف( پاراگراف دوم به شکل ویرایش زیر تشریح می

 کند.ها را تعیین میترتیب اشتراکات آن

 گردد:ب( با پاراگراف ذیل بند باال تکمیل می

در صورت بروز تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی 

اینترنتی و شبکه ارتباطات مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون روسیه، مقررات کارکرد 

 آید.های ارتباطی به اجرا در میهای کنترل شبکهسیستم

 :108( در ماده 2

 گردد:راف زیر تکمیل میالف( بند یک به وسیله پاراگ

 قانون فدرال جاری 3081و  3088رعایت کردن مقررات، منظور شده در ماده های 

قانون فدرال مذکور،  1381و  1381های ، کلمات )طبق مقررات وضع شده در ماده3ب( در بند 

 87ه رختوسط اپراتور ارتباطات( با کلمات )بر اساس مقررات قانون فدرال فعلی و قانون فدرال مو

های اطالعاتی و حفاظت اطالعات، فناوری خصوصدر " ФЗ-149شماره  8660جوالی 

های فناورانه، توسط اپراتور محدود کردن دسترسی مالک یا هر تصرف کننده شبکه "اطالعات

 شوند.بینی شده است( جایگزین میارتباطات پیش

 گردد:به شرح زیر اضافه می 381ج( بند 

                                                 
 

 

مورد بررسی قرار گرفته است. در بند دوم وظایف  هیروس ونیفدراس یارتباط کنواختیشبکه در این ماده 1

 های دولتی در این حوزه بررسی شده است.دستگاه
 ی فدراسیون روسیه مشخص شده است.ارتباطات یاپراتورها فیوظادر این ماده 8
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دهنده خدمات در خصوص واگذاری دسترسی به شبکه اطالعاتی و باط که ارائه. اپراتور ارت381»

باشد، موظف است در شبکه ارتباطی خود وسایل فنی برای مقابل با ارتباطات جمعی اینترنت می

تهدیدات علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت و شبکه 

ه عموم )از این پس با عنوان وسایل فنی مقابله با تهدیدها نام برده خواهد ارتباطی مورد استفاد

شد.( نصب کند و اطالعات در مورد محل حقیقی نصب وسایل فنی مقابله با تهدیدات را ظرف 

 2مدت سه روز از نصب و رعایت شرایط فنی نصب وسایل فنی مقابله با تهدیدات مندرج در بند 

های ارتباطی، به نهاد اجرائی فدرال که اری و همچنین مقررات شبکهقانون فدرال ج 0381ماده 

های اطالعاتی و های اطالعات، ارتباطات جمعی، فناوریوظیفه کنترل و نظارت در حوزه رسانه

)از این پس این نهاد با عنوان روسکومنادزور نامیده خواهد شد( ارائه  1ارتباطی را بر عهده دارد

 نماید.

روز رسانی وسایل فنی مقابله با تهدیدات در شبکه ارتباطات اپراتور برداری و بهرهترتیب نصب، به

 شود.توسط حکومت فدراسیون روسیه تصویب می

اگر دسترسی به اطالعاتی که توسط شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت گسترش یافته  

در " ФЗ-149شماره  8660جوالی  87است و دسترسی به آن با توجه به قانون فدرال مورخه 

بایستی محدود شود. در شبکه  "های اطالعاتی و حفاظت اطالعاتاطالعات، فناوری خصوص

                                                 
 

 

روسکومنادزور یا  های جمعیعات و رسانهالسرویس فدرال نظارت برای ارتباطات، فناوری اط1

(Roskomnadzor) ی های الکترونیکرسانه شاملها یک دستگاه اجرایی فدرال است که مسئول نظارت بر رسانه

عات و ارتباطات مخابراتی است؛ همچنین مسئول نظارت بر انطباق با قانون الو ارتباطات جمعی، فناوری اط

روسکومنادزور  .دباشعات شخصی و سازماندهی امور خدمات فرکانس رادیویی میالمحافظت از محرمانه بودن اط

دولت روسیه وظایف  8662سیس شد و در مارس تا مدودف یتریمید یجمهور استیو در دوران ر 8667در سال 

نامه منتشر کرد. از جمله وظایف روسکومنادزور نظارت بر اجرای قانون و اختیارات روسکومنادزور را در قالب اساس

رکانس رادیویی و همچنین مدیریت ف سازماندهی خدماتعات شخصی در روسیه، الظت از محرمانه بودن اطفاح

 .باشدسانسورها و فیلتر کردن منابع اینترنتی می
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تباطات به کمک وسایل فنی مقابله با تهدیدات در مراتب کنترل متمرکز شبکه ارتباطات اپراتور ار

ارتباط مورد استفاده عموم محدود شده باشد. اپراتور ارتباطات که ارائه دهنده خدمات در خصوص 

ال ای در قبباشد وظیفهواگذاری دسترسی به شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت می

 ه این اطالعات ندارد؛محدود کردن دسترسی ب

های ارتباط در نتیجه کارکرد وسایل فنی مقابله با تهدید اگر اختالالت مسبب خرابی در شبکه

رایط شنباید نسبت به او به خاطر نقض اپراتور ارتباطات نباید مورد مواخذه قرار گیرد و  باشد،

 واکنش نشان داد. مجوز کار

 گردد:کمیل میبا مضمون ذیل ت 781با بند  133( ماده 1

. اگر در روند رسیدگی به شکایت معلوم شد که عدم اجرا یا اجرا به نحو غیر مقتضی تعهدات 781»

های ارتباط برآمده از قرداد ارائه خدمات ارتباطی، در رابطه با اختالالت مسبب خرابی در شبکه

درخواست "ن حق را دارد که در نتیجه کارکرد وسایل فنی مقابله با تهدید باشد، اپراتور ارتباطات ای

روسکومنادزور، به  را به "برای ارائه اطالعات در خصوص کارکرد وسایل فنی مقابله با تهدیدات

قانون جاری فدرال اندیشیده شده است  0381ماده  3صورت اشتراک سازمانی فنی که در بند 

 ارجاع نماید.

 گردد:به شرح ذیل اضافه می 781سرفصل 

کارکرد ثابت، امن و کامل شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت در  تامین. 781سرفصل 

 خاک فدراسیون روسیه.
سازماندهی فعالیت در حوزه تامین کارکرد ثابت، امن و کامل شبکه اطالعاتی و  .3081ماده 

 ارتباطات جمعی اینترنت در خاک فدراسیون روسیه

تی و ارتباطات جمعی اینترنت در خاک فدراسیون . تامین کارکرد ثابت، امن و کامل شبکه اطالعا1

های فناورانه ارتباطی، روسیه برعهده اپراتورهای ارتباطی، مالکان و یا تصرف کنندگان شبکه

                                                 
 

 

 باشد.می هاآن یو بررس یحقوق یارائه دعاو ناف،یاست یهاپرونده لیتشکاین قانون در خصوص  33ماده 1
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مالکان و یا تصرف کنندگان خطوط ارتباطی  مالکان و یا تصرف کنندگان نقاط تبادل ترافیک،

صی که دارای کد شناسایی منحصر به فرد خارج از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه و یا هر شخ

ای از وسایل ارتباطی و هر وسیله فنی در شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت مجموعه

 باشد.باشد )از این پس با عنوان شماره سیستم مستقل نامیده خواهد شد(، می

اط که اطالعاتی و ارتبکننده تامین کارکرد ثابت، امن و کامل شبروسکومنادزور مسئول هماهنگ. 8

 باشد.جمعی اینترنت در خاک فدراسیون روسیه می

های عملی در زمینه تامین کارکرد ثابت، امن و کامل شبکه . به منظور دستیابی به مهارت2

اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت و شبکه ارتباطات مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون 

ها اشاره شده است، موظف به شرکت قانون فدرال جاری به آن 3088روسیه، افرادی که در ماده 

ها شامل اهداف و وظایف برگزاری و نامه اجرایی آندر تمریناتی )تعلیمات( هستند که هم آیین

 رساند.هم نفرات شرکت کننده را حکومت فدراسیون روسیه به تصویب می

قانون فدرال جاری را تصویب  3088ماده . روسکومنادزور نحوه ثبت اطالعات به دست آمده طبق 1

 کند.می

، های فناورانه ارتباطی. وظایف اپراتورهای ارتباطات، مالکان یا تصرف کنندگان شبکه3088ماده 

مالکان و یا تصرف کنندگان نقاط تبادل ترافیک، مالکان و یا تصرف کنندگان خطوط ارتباطی 

ر شخصی که دارای شماره سیستم مستقل باشد خارج از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه و یا ه

 به شرح زیر است:

. در صورت انتقال در مالکیت یا در استفاده از خط ارتباطی خارج از مرزهای دولتی فدراسیون 1

بایست اطالعاتی مبنی بر هدف استفاده از خط ارتباطی روسیه، در قرارداد چنین انتقالی می

شده در خط ارتباطی مذکور گنجانده شود. مالکان و یا  مذکور و همچنین وسایل ارتباطی نصب

های زمانی، ترتیب، ترکیب و فرمت تعیین شده تصرف کنندگان خط ارتباطی گفته شده در دوره

توسط روسکومنادزور، موظف به ارائه اطالعات در خصوص هدف استفاده از خط ارتباطی و 

ر به صورت الکترونیکی به این نهاد همچنین وسایل ارتباطی نصب شده در خط ارتباطی مذکو
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باشند. نحوه ارزیابی صحت )موثق بودن( و مفصل )کامل( بودن اطالعات ارائه شده توسط می

 گردد.روسکومنادزور تعیین می

. مالکان یا تصرف کنندگان نقاط تبادل ترافیک موظفند شروع فعالیت در حوزه تامین کارکرد 8

 روسکومنادزور برسانند.نقطه تبادل ترافیک را به اطالع 

. حکومت فدراسیون روسیه، نحوه اداره روسکومنادزور، فهرست نقاط تبادل ترافیک شامل نحوه 2

اطالع توسط مالکان یا تصرف کنندگان نقاط تبادل ترافیک و ترتیب گنجاندن اطالعات در لیست 

 رساند. نقاط تبادل ترافیک را به تصویب می

های ارتباطی که تصرف نقاط تبادل ترافیک حق اتصال شبکه کنندگان. مالکان یا تصرف1

قانون  01ماده  8ماده حاضر و بند  2بند  2ها مقررات اندیشیده شده در تبصره کنندگان آن

کنند ندارند. نحوه نظارت بر رعایت مقررات مذکور توسط فدرال جاری را رعایت نمی

 گردد.روسکومنادزور تصویب می

، مقررات تامین کارکرد نقاط تبادل 1ا موافقت سرویس امنیت فدرال روسیه. روسکومنادزور ب3

ها و وسایل فناورانه ارتباطی و ساختار ارتباطی و ترافیک که شامل مقررات کارکرد ثابت برنامه

 کند.باشد را تصویب میماده جاری می 1بینی شده در بند همچنین نحوه رعایت مقررات پیش

های بینی شده در مادههای ارتباط پیشماده حاضر در مورد اتصال شبکه 8-3. مقررات بندهای 0

 کند.قانون فدرال حاضر تعمیم پیدا نمی 12و  17

                                                 
 

 

 تیامن نهیدولت در زم یهااستیس یفدرال است که قدرت اجرا ییدستگاه اجرا کیفدرال  تیامن سیسرو1 

 یهاحفاظت از آب ه،یروس ونیدولت فدراس یحفاظت و دفاع از مرزها سم،یمبارزه با ترور ه،یروس ونیفدراس یمل

عات اطال تیامن نیآن، تضم یعیطب عفالت قاره و مناب ،یانحصار یمنطقه اقتصاد ،یمرز یاهایدر ،یداخل ییایدر

 یسازهماهنگ زیو ن هیفدرال مشخص شده در قانون روس یتیخدمات امن یاساس فیوظا یو اجرا هیروس

 .فدرال را دارد یهادستگاه یجاسوس ضد یهاتالش
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های فناورانه ارتباطی و هرشخص . اپراتورهای ارتباطی، مالکان و یا تصرف کنندگان شبکه7

های زمانی، یه، در دورهاستفاده کننده از خطوط ارتباطی خارج از مرزهای دولتی فدراسیون روس

ترتیب، ترکیب و فرمت تعیین شده توسط روسکومنادزور موظف به ارائه اطالعات در خصوص 

وسایل ارتباطی تامین کننده اشتراک با این خطوط ارتباط و هر خط ارتباطی را به صورت 

 باشند.الکترونیکی به این نهاد می

 های فناورانه ارتباطییا تصرف کنندگان شبکه . در صورتی که اپراتورهای ارتباطی، مالکان و7

ای هدارای شماره سیستم مستقل باشند، این اپراتورهای ارتباط، مالکان و تصرف کنندگان شبکه

 ارتباط نیز موظفند:

( مقررات وضع شده توسط روسکومنادزور در خصوص تامین کارکرد ثابت وسایل ارتباطی برقرار 1

ای هاطی دیگر اپراتورهای ارتباطی، مالکان و یا تصرف کنندگان شبکهکننده اشتراک با وسایل ارتب

 های مستقر در ورای مرزهای فدراسیون روسیه را رعایت نمایند.فناورانه ارتباطی از جمله شبکه

( در صورت استفاده از نقاط تبادل ترافیک برای اشتراک با اپراتورهای ارتباطی، مالکان یا تصرف 8

فناورانه ارتباطی و یا هر شخص دارای شماره سیستم مستقل برای انتقال  هایکنندگان شبکه

پیام ارتباطات الکترونیکی از نقاط تبادل ترافیک منظور شده در لیست نقاط تبادل ترافیک استفاده 

 گردد. نمایند. نحوه نظارت بر رعایت وظیفه مذکور توسط روسکومنادزور تصویب می

های اینترنتی در شبکه اطالعاتی و ای مربوط به دامنهای شبکهه( به منظور شناسایی آدرس2

وسایل ارتباطی( استفاده شود که  شاملها و وسایل فناورانه )ارتباطات جمعی اینترنت، از برنامه

های اینترنتی طبق مقررات وضع شده توسط روسکومنادزور و همچنین سیستم ملی نام دامنه

 کنند.عمل می

انی، ترتیب، ترکیب و فرمت تعیین شده توسط روسکومنادزور اطالعات خواسته های زم( در دوره1

 شده ذیل را به صورت الکترونیکی به این نهاد ارائه نمایند.

های در خصوص اپراتورها و اشخاص دارای شماره سیستم مستقل و همچنین در خصوص آدرس

 ای متعلق به سیستم مستقل؛شبکه
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و  های فناورانه ارتباطیای ارتباطی، مالکان یا تصرف کنندگان شبکهدر مورد اشتراک با اپراتوره

 هر شخص دارای شماره سیستم مستقل؛

های اتصال وسایل ارتباطی خود به خطوط ارتباطی خارج از مرزهای فدراسیون در خصوص محل

 روسیه؛

ی در مورد محل نصب وسایل ارتباطی خود که به خطوطی متصل هستند که در بیرون مرزها

 اند؛گرفته فدراسیون قرار

 در خصوص مسیرهای پیام ارتباطات الکترونیکی؛

 بند حاضر؛ 2ها و وسایل فنی ذکر شده در تبصره در مورد برنامه

 در خصوص زیربنای شبکه ارتباطی خود.

های فناورانه ارتباطی که دارای شماره سیستم مستقل هستند، . مالکان یا تصرف کنندگان شبکه2

 وظف به انجام موارد ذیل هستند:همچنین م

های فناورانه ارتباطی به شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی ( در شرایطی که با استفاده از شبکه1

جوالی  87قانون فدرال مورخه  1387اینترنت دسترسی پیدا کنند، مقررات وضع شده در ماده 

در  "و حفاظت اطالعاتهای اطالعاتی در خصوص اطالعات، فناوری" ФЗ-149شماره  8660

 رعایت نمایند.قانون فدرال پیش گفته  1387قانون  1رابطه با اشخاصی که در بخش 

جوالی  87( وسایل فنی نظارت بر رعایت مقررات قانون فدرال جاری و قانون فدرال مورخه 8

مبنی  "های اطالعاتی و حفاظت اطالعاتدر خصوص اطالعات، فناوری" ФЗ-149شماره  8660

-بکهشبر محدودیت دسترسی به اطالعات توسط اپراتورهای ارتباطی، مالکان یا تصرف کنندگان 

نصب گردد. مقررات این وسایل فنی نظارت و همچنین مقررات نصب و های فناورانه ارتباطی 

 گردد.ادزور تصویب میتوسط روسکومنهای فناورانه ارتباطی شبکهها در برداری آنبهره

( تحقق مقررات وضع شده توسط روسکومنادزور، طبق توافق با نهادهای دولتی مامور )نمایندگان 2

های عملیاتی، تجسسی یا تامین امنیت فدراسیون روسیه االختیار نهادهای دولتی( که در زمینهتام

قدامات توسط این نهادها با ها و وسایل ارتباطی برای انجام اکنند، در خصوص شبکهفعالیت می
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ها در شرایط منظور در قانون فدرال و همچنین اتخاد تدابیر در هدف تحقق وظایف محوله به آن

 های سازمانی و تاکتیکی برای انجام اقدامات پیش گفته.مورد ممانعت از فاش شدن مالقات

-ابق با مقررات قانون( کمال همکاری با مامورین نهادهای دولتی در زمان انجام تحقیقات مط1

 گذاری دادرسی کیفری.

م که دارای شماره سیستهای فناورانه ارتباطی تصرف کنندگان شبکه. نحوه تعامل مالکان یا 16

االختیار نهادهای دولتی( که در باشند با مامورین نهادهای دولتی )نمایندگان تاممستقل می

کومت کنند، توسط حون روسیه فعالیت میهای عملیاتی، تجسسی یا تامین امنیت فدراسیزمینه

 رسد.فدراسیون روسیه به تصویب می

های ماده حاضر، روسکومنادزور شماره 7بند  1. بر مبنای اطالعات به دست آمده طبق تبصره 11

تعیین  اند،ها اطالعات الزم را به این نهاد ارائه ننمودهآنتصرف کنندگان های مستقلی که سیستم

های مستقل طبق مقررات روسکومنادزور موظفند های سیستمص دارای شمارهکند. اشخامی

های زمانی، ترتیب، ترکیب و ماده حاضر را در دوره 7بند  1بینی شده در تبصره اطالعات پیش

 فرمت تعیین شده توسط روسکومنادزور به صورت الکترونیکی ارائه نمایند.

 دد:گربه شکل زیر ویرایش می 161( نام سرفصل 0

 «ای )بعضی( از مواردهای ارتباطات در پاره. هدایت شبکه16سرفصل»

 گردد:به شرح ذیل ویرایش می 038( نام ماده 7

هدایت شبکه ارتباط مورد استفاده عموم در موقعیت اضطراری و در شرایط وضعیت فوق »

 «العاده

 گردد:به شرح زیر اضافه می 0381ماده ( 7

                                                 
 

 

 یضطرارا طیو تحت شرا یدر مواقع اضطرار یارتباط یهاشبکه تیریمدعنوان پیشین این سرفصل عبارت بود از: 1
 نام داشت.ی عموم یبا کاربردها یارتباط هایشبکه تیریمدتر این ماده پیش8
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های ارتباط در صورت وقوع تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد . هدایت شبکه0381ماده »

شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت و شبکه ارتباطاتی با کاربردهای عمومی در خاک 

 «فدراسیون روسیه

. به منظور کشف تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی 1

بکه ارتباط مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون روسیه، روسکومنادزور کارکرد اینترنت و ش

 گیرد.های پیش گفته را تحت نظر میشبکه

. در صورت بروز تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی 8

واند ت، روسکومنادزور میاینترنت و شبکه ارتباط مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون روسیه

 کنترل مرکزی شبکه ارتباط مورد استفاده عموم را در دست بگیرد.

. روسکومنادزور به اپراتورهای ارتباطی، وسایل فنی مقابله با تهدید را به صورت بالعوض اعطا 2

ای هنماید. این نهاد شرایط فنی نصب وسایل فنی مقابله با تهدید و همچنین مقررات شبکهمی

 کند.رتباطی در صورت استفاده از وسایل فنی مقابله با تهدید را وضع میا

. کنترل مرکزی شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم از طریق کنترل وسایل فنی مقابله با تهدید 1

االجرا به اپراتورهای ارتباطی، مالکان یا تصرف کنندگان و )یا( به روش صدور دستورات الزم

ارتباطی، مالکان یا تصرف کنندگان نقاط تبادل ترافیک، مالکان یا تصرف های فناورانه شبکه

کنندگان خطوط ارتباط خارج از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه، یا هر شخصی که دارای شماره 

 شود.سیستم مستقل )همچنین اشخاصی که در مدیریت مرکزی حضور دارند( انجام می

مرکزی شبکه ارتباط مورد استفاده عموم را به شکل . حکومت فدراسیون روسیه نحوه کنترل 3

 کند:زیر تصویب می

( انواع تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت 1

 و شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون روسیه؛

ها من حاضر، و اقدامات برای رفع آن بند 1نامه تشخیص تهدید، آورده شده در تبصره ( آیین8

 االجرا؛های الزمجمله موارد کنترل وسایل فنی مقابله با تهدید و صدور فرمان
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فنی در حاشیه کنترل مرکزی شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم،  -( مقررات تعامل سازمانی 2

مینه کارکرد وسایل های رسیدگی به شکایات اپراتورهای ارتباطی در زمن جمله ترتیب و دوره

رسانی در رابطه با های اپراتورهای ارتباطی در خصوص اطالعفنی مقابله با تهدید و درخواست

 کارکرد وسایل فنی مقابله با تهدید در شبکه ارتباطی اپراتور ارتباطی؛

های تعیین امکان فنی اجرای دستورات صادره در حاشیه کنترل مرکزی شبکه ارتباط ( روش1

 تفاده عموم توسط روسکومنادزور؛مورد اس

ها اپراتور ارتباطی حق دارد ترافیک را از طریق وسایل ( شرایط و مواردی که در صورت بروز آن3

 فنی مقابله با تهدید انتقال ندهد؛

. در صورت اجرای کنترل مرکزی شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم، اشخاصی که در مدیریت 0

 های ارتباطات الکترونیکیاصول مسیریابی شبکه )روتینگ( پیاممرکزی حضور دارند موظفند 

در  های ارتباطات الکترونیکیمصوب روسکومنادزور را رعایت نمایند. اصول مسیریابی شبکه پیام

ایی هشود که گیرنده یا فرستنده چنین پیامهای ارتباطات الکترونیکی تعمیم داده میخصوص پیام

 راسیون روسیه استفاده نماید.از خدمات ارتباط در خاک فد

. روسکومنادزور موظف است در صورت بروز تهدید علیه ثبات، امنیت و تمامیت کارکرد شبکه 7

اطالعاتی و ارتباطات جمعی اینترنت و شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم در خاک فدراسیون 

 روسیه، موضوع را به اشخاص شرکت کننده در مدیریت مرکزی اطالع دهد.

ها، اشخاص شرکت کننده در مدریت مرکزی دستورات را . وسایل ارتباطی که با استفاده از آن7

آورند، باید در خاک در حاشیه مدیریت مرکزی شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم به اجرا در می

فدراسیون روسیه قرار داشته باشند. حکومت فدراسیون روسیه نحوه نظارت بر اجرای تمهیدات 

نفرات شرکت کننده در کنترل مرکزی درخصوص استقرار وسایل ارتباطی که با استفاده توسط 

ها دستورات در چارچوب کنترل مرکزی شبکه ارتباطی در خاک فدراسیون روسیه مورد از آن

 کند.آیند را تصویب میاستفاده عموم به اجرای در می

مسئول اجرای تدابیر سازمانی و فنی  . مرکز نظارت و کنترل شبکه ارتباط مورد استفاده عموم،2

قانون فدرال جاری و بندهای  10ماده  381بینی شده در بند های پیشالزم برای تحقق ماموریت
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باشد که بخشی از سرویس فرکانس رادیویی است ماده حاضر توسط روسکومنادزور می 7و  1-1

 کند. تمهیداتنهاد وضع می که موقعیت آن و نحوه اجرای تمهیدات پیش گفته توسط آن را این

قانون فدرال  3088سازمانی و فنی الزم برای ثبت اطالعات ارسالی به روسکومنادزور طبق ماده 

جاری، توسط مرکز نظارت و کنترل شبکه ارتباطی مورد استفاده عموم که بخشی از سرویس 

 آیند.فرکانس رادیویی است به اجرا در می

 2ماده 

های در خصوص اطالعات، فناوری» ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7به قانون فدرال مورخه 

، ماده 21، شماره 8662گذاری فدراسیون روسیه، )مجلس قانون« اطالعاتی و حفاظت اطالعات

؛ 1066، ماده 26؛ شماره8627، ماده 13، شماره 8611؛ 1120، ماده 21، شماره8616؛2117

؛ شماره 8776، ماده 82؛ شماره 1037، ماده 11، شماره 8612؛ 1287، ماده 21، شماره 8618

، 26؛ شماره 82687، ماده 12، شماره 8611؛ 0202، 0201، ماده 38؛ شماره 2172، ماده 87

؛ 2272، ماده 87؛ شماره 71، ماده 1، شماره 8613؛ 0013، ماده 17؛ شماره 1812، 1882ماده 

؛ شماره 1337، ماده 87؛ شماره 2777، ماده 80، شماره 8610؛ 1226، 1272، ماده 82شماره 

، ماده 87؛ شماره 2320، ماده 83؛ شماره 2177، ماده 17، شماره 8617؛ 7121، ماده 38

، ماده 1، شماره 8617؛ 7631، ماده 17؛ شماره 1787، 1783، 1726، ماده 21؛ شماره 2232

، ماده 12ماره ؛ ش1310، ماده 26؛ شماره 2230، ماده 87؛ شماره 8378، ماده 17؛ شماره 00

( تغییرات بعدی الحاق 1881، 1886، ماده 18، شماره 8612؛ 7161، ماده 38؛ شماره 7382

 گردد:می

 گردد:با مضمون ذیل تکمیل می 7بوسیله بخش  16811( ماده 1

. مسئول سازماندهی گسترش اطالعات در شبکه اینترنت، که دارای کد شناسایی منحصر به 7»

 از این پس با عنوان شمارهوسایل ارتباطی و هر وسیله فنی در شبکه اینترنت )ای از فرد مجموعه

                                                 
 

 

 اشاره دارد. اطالعات ذخیره ایانتشار اطالعات این ماده به بحث 1
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بینی شده در باشد، موظف است مقررات و وظایف پیش( میسیستم مستقل نامیده خواهد شد

به  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه  0381ماده  1و بند  3088ماده  7، بند 3081ماده  2بند 

ارتباطات و همچنین مقررات و وظایف مطرح شده برای اشخاص در خصوص  ФЗ-126 1شماره

 دارای شماره سیستم مستقل را اجرا نماید.

به استثنای موردی که در سومین پاراگراف »اولین جمله با کلمات  1683ماده  13( در بخش 8

 "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126شماره  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه  10ماده  381بند 

 گردد؛تکمیل می« ه استآمد

 :128( در ماده 2

 گردد:ای با مضمون ذیل تکمیل میبوسیله جمله 881الف( بخش 

های ها، سیستمهای اطالعاتی شهرداریهای اطالعاتی دولتی، سیستماپراتورهای سیستم»

 2ФЗ-223شماره  8611جوالی  17اطالعاتی اشخاص حقوقی، که طبق قانون فدرال مورخه 

که وظیفه خرید را بر عهده  "ها و خدمات، ویژه اشخاص حقوقیخرید کاالها، فعالیت در خصوص"

های داده و وسایل های اطالعاتی، مجاز به استفاده از پایگاهبرداری از سیستمدارند، هنگام بهره

های اطالعاتی نیستند، فنی مستقر در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه که جزو این سیستم

 ؛«د.باشننمی

 گردد:به شرح ذیل اضافه می 882ب( بخش 

                                                 
 

 

 اضافه شده است. 8662این مواد قانونی به موجب قانون حاضر به قانون سال 1
 ها بحث شده است.های اطالعاتی و ضوابط حاکم بر آندر این ماده قانونی در خصوص تعریف سیستم8
 ،یدولت یهاکاالها و خدمات توسط بنگاه هیته یکاالها و خدمات و الزامات اساس هیته یقانون اصول کل نیدر ا2

 ،یرسانآب ش،یبرق، گاز، گرما نهیکه در زم یاشخاص حقوق ،یعیانحصار طب یکاالها ،یدولت تیبا مالک یهاشرکت

متعلق  یهاو شرکت یدولت یهاشرکت ارند،د تیجامد فعال یو دفع پسماندها افتیفاضالب، باز هیفاضالب، تصف

و  باشدیم 36از  شیها بکه سهم دولت از سهام آن یتجار یمؤسسات خودمختار و نهادها ها،یبه شهردار

 شود.یم نییها تعتابعه آن یهاشرکت
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پارچه متعلق به دولت و . نهادهای دولتی، نهادهای محلی خودگردان، موسسات یک882»

ها در زمان تعامل )مکاتبات( به صورت الکترونیکی اعم از شهرداری، ادارات دولتی و شهرداری

ها موظفند امکان اجرای این تعامل را طبق تعامالت با شهروندان )اشخاص حقیقی( و سازمان

اصول و قواعد مصوب استانداردهای ملی فدراسیون روسیه در زمینه حفاظت رمزنویسی اطالعات، 

در خصوص " 1ФЗ-162شماره  8613ژوئن  82که با توجه به قانون فدرال مورخه 

 ؛«اند، فراهم نمایند.وضع شده "استانداردسازی در فدراسیون روسیه

 گردد:به شرح ذیل اضافه می 81188اده ( م1

 «ها در خاک فدراسیون روسیهمین استفاده ثابت و امن از نام دامنهأ. ت1188ماده »

ها در خاک فدراسیون روسیه، سیستم ملی . به منظور تامین استفاده ثابت و امن از نام دامنه1

باشد که وسایل فنی به هم پیوسته میها و ای از برنامهشود که مجموعهها ایجاد مینام دامنه

 ها را بر عهده دارند.ای و نام دامنههای شبکهداری و دریافت اطالعات در مورد آدرسوظیفه نگه

ها، مقررات آن، نحوه ایجاد اعم از تشکیل اطالعات مندرج در نامه سیستم ملی نام دامنه. آیین8

نحوه ارائه دسترسی به اطالعات توسط آن و همچنین قوانین استفاده آن شامل شرایط و 

 گردند.روسکومنادزور تعیین می

ای که تشکیل دهنده منطقه دامنه ملی روسی هستند های نام دامنه. روسکومنادزور لیست گروه2

 کند.را تعیین می

ثبت  باشد و مالک. سازمان ناسودبر )غیر انتفاعی( که یکی از موسسین آن فدراسیون روسیه می1

 ای و نامهای شبکهالمللی گسترش آدرسهای بینای این منطقه در سازمانهای دادهایگاهشده پ

                                                 
 

 

 یمل تمسیس یشامل برقرار هیروس ونیدر فدراس یاستانداردساز یبرا یو اساس قانون هیپا کیقانون فدرال  نیا1 

 یاستانداردساز نهیدر زم یدولت پارچهکی استیس یاجرا نیکند و هدف آن تضمیم جادیرا ا یازاستانداردس

 .باشدیم

 باشد.های اطالعات دولتی میاین ماده قانونی در خصوص سیستم8 
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های هایی که در گروهها در زمینه تشکیل نام دامنهشود، هماهنگی فعالیتها محسوب میدامنه

ای ملی روسی آمده است را بر عهده دارد. روسکومنادزور ای تشکیل دهنده منطقه دامنهنام دامنه

 کند.از طرف فدراسیون روسیه، وظایف و اختیارات موسس را اعمال می

 10ماده  381به استثنای موردی که، در پاراگراف سوم بند »با کلمات  11381ماده  16( بخش 3

« در خصوص ارتباطات آمده است ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه 

 گردد؛تکمیل می

 :138181( در ماده 0

قانون فدرال  10ماده  381به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »با کلمات  0ف( بخش ال

-تکمیل می« آمده است "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7مورخه 

 گردد؛

 گردد؛تکمیل می« ماده حاضر آمده است 16به استثنا موردی که در بخش »با کلمات  2ب( بخش 

 گردد:شرح ذیل اضافه می به 16پ( بخش 

. در شرایطی که دسترسی به یک منبع اطالعاتی از جمله سایتی در شبکه اینترنت توسط 16»

جوالی  7قانون فدرال مورخه  10ماده  381روسکومنادزور محدود شود، طبق پاراگراف سوم بند 

به منبع ، بازگشایی )از سرگیری( دسترسی "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662

اطالعاتی از جمله سایت در شبکه اینترنتی توسط این نهاد پس از دریافت ابالغیه ذکر شده در 

 ؛«ماده حاضر و بررسی صحت آن امکان پذیر است. 7بخش 

به استثنای موردی که در »با کلمات « نامه قضاییآیین»پس از کلمات  1388ماده  7( بخش 7

در " ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه  10ماده  381پارگراف سوم بند 

 گردد؛تکمیل می« آمده است "خصوص ارتباطات

 :1382( در ماده 7

                                                 
 

 

 ی پرداخته است.و ارتباط یاطالعات یهااستفاده از شبکهاین قانون به نحوه  13ماده 1
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انون فدرال ق 10ماده  381به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »با کلمات  181الف( بخش 

 گردد؛تکمیل می« در خصوص ارتباط آمده است ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7مورخه 

قانون فدرال  10ماده  381به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »با کلمات  2ب( بخش 

-تکمیل می« آمده است "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7مورخه 

 گردد؛

تکمیل « ماده حاضر آمده است 781به استثنای موردی که در بخش »با کلمات  7پ( بخش 

 گردد؛می

 گردد:به شرح ذیل اضافه می 781ت( بخش 

. در شرایطی که دسترسی به یک منبع اطالعاتی از جمله سایتی در شبکه اینترنت توسط 781»

جوالی  7فدرال مورخه  قانون 10ماده  381روسکومنادزور محدود شود، طبق پاراگراف سوم بند 

، بازگشایی )از سرگیری( دسترسی به منبع "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662

اطالعاتی از جمله سایت در شبکه اینترنت توسط این نهاد پس از دریافت ابالغیه ذکر شده در 

 ؛«پذیر است.ماده حاضر و بررسی صحت آن امکان 3بخش 

قانون  10ماده  381به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »ات با کلم 1381ماده  8( بخش 2

تکمیل « آمده است "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7فدرال مورخه 

 گردد؛می

 گردد:به مضمون ذیل تکمیل می 1681با بخش  1383( ماده 16

از طریق سیستم اتوماسیون ماده حاضر  16. پس از دریافت اطالعات ذکر شده در بخش 1681»

اطالعاتی، اپراتور موظف است فورآ دسترسی به منبع اطالعاتی، از جمله سایت شبکه اینترنتی 

گداری فدراسیون روسیه در بخش اطالعات شخصی که در آن پردازش اطالعات با نقض قانون

 7فدرال مورخه  قانون 10ماده  381انجام شده است به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند 

 ؛«آمده است را محدود نماید. "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی 
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به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »اولین جمله با کلمات  1380ماده  8( در بخش 11

 "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه  10ماده  381

 گردد؛تکمیل می« تآمده اس

 10ماده  381به استثنای موردی که در پارگراف سوم بند »با کلمات  138081ماده  1( بخش 18

« آمده است "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7قانون فدرال مورخه 

 گردد؛تکمیل می

 :1387( در ماده 12

قانون فدرال  10ماده  381ارگراف سوم بند به استثنای موردی که در پ»با کلمات  18الف( بخش 

-تکمیل می« آمده است "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7مورخه 

 گردد؛

تکمیل « ماده حاضر آمده است 1381به استثنای موردی که در بخش »با کلمات  13ب( بخش 

 گردد؛می

 گردد:به شرح ذیل اضافه می 1381پ( بخش 

. در شرایطی که دسترسی به یک منبع اطالعاتی از جمله سایتی در شبکه اینترنت توسط 1381»

جوالی  7قانون فدرال مورخه  10ماده  381روسکومنادزور محدود شود، طبق پاراگراف سوم بند 

بازگشایی )از سرگیری( دسترسی به منبع  "در خصوص ارتباطات" ФЗ-126به شماره  8662

ه سایت در شبکه اینترنتی توسط این نهاد پس از دریافت ابالغیه ذکر شده در اطالعاتی از جمل

 ؛«پذیر است.ماده حاضر و بررسی صحت آن امکان 12بخش 

 3ماده 

به اجرا  8612نوامبر  1آن، از تاریخ  8ماده  2بند « ب». قانون فدرال حاضر به استثنای تبصره 1

 شود )دارای اعتبار خواهد بود(.ه میشتگذا

ه خواهد شتبه اجرا گذا 8681نوامبر  1قانون فدرال حاضر، از تاریخ  8ماده  2بند « ب». تبصره 8

 شد )دارای اعتبار خواهد بود(. 
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 ФЗ-126به شماره  8662جوالی  7)قانون فدرال مورخه  3088ماده  7بند  2. مفاد تبصره 2

به  8681ژانویه  1ا از تاریخ هدر بخش استفاده از سیستم ملی نام دامنه "در خصوص ارتباطات"

 اجرا در خواهد آمد.

 جمهور فدراسیون روسیهرییس

 والدیمیر پوتین

 مسکو، کاخ کرملین

8612می  1
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