
 

 اي  قانون جرائم رايانه

 

 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی )قانون جرایم رایانه ای( 

 جازات هابخش یكم ـ جرائم و م

 

 فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

  مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

س از هركس به طور غیرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی يابد، به حب ـ729ماده

  ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.20.000.000( ريال تا بیست میلیون )5.000.000روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون ) نود و يك

 مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

امواج الكترومغناطیسی يا نوري را هر كس به طور غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی يا  ـ730ماده

( ريال يا هر دو مجازات محكوم 40.000.000( ريال تا چهل میلیون )10.000.000شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده میلیون )

  خواهدشد.

 

 مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

درحال انتقال يا ذخیره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی يا حاملهاي داده مرتكب  هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده هاي سريـ 731ماده

 اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:

یلیون دسترسی به داده هاي مذكور يا تحصیل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بیست م الف(

 ( ريال يا هر دو مجازات.60.000.000( ريال تا شصت میلیون )20.000.000)

 در دسترس قراردادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال. ب(

 ، به حبس از پنج تا پانزده سال.افشاء يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بیگانه يا عامالن آنها ج(

 داده هاي سري داده هايی است كه افشاي آنها به امنیت كشور يا منافع ملی لطمه می زند.ـ 1تبصره

آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت  ـ2تبصره

ا همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و به تصويب هیأت وزيران اطالعات ب

 خواهدرسید.

قض كند، به حبس ( اين قانون، تدابیر امنیتی سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی را ن3هركس به قصد دسترسی به داده هاي سري موضوع ماده ) ـ732ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.40.000.000( ريال تا چهل میلیون )10.000.000از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده میلیون )

آنها آموزش الزم داده ( اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به 3چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده )ـ 733ماده

موجب دسترسی  شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مباالتی يا عدم رعايت تدابیر امنیتی

( 5.000.000سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون ) اشخاص فاقد صالحیت به داده ها، حاملهاي داده يا سامانه هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو

  ( ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.40.000.000ريال تا چهل میلیون )

 فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 مبحث یكم ـ جعل رایانه ای



 

( 20.000.000هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بیست میلیون ) ـ734ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:100.000.000ريال تا يكصد میلیون )

 متقلبانة داده به آنها. تغییر يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن الف(

كردن متقلبانة داده ها  تغییر داده ها يا عالئم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی يا تراشه ها يا ايجاد يا واردب( 

 يا عالئم به آنها.

 ا از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.هركس با علم به مجعول بودن داده ها يا كارتها يا تراشه ه ـ735ماده

 مبحث دوم ـ تخريب و اخالل در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتی

يا غیرقابل پردازش  هركس به طور غیرمجاز داده هاي ديگري را از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل ـ736ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.40.000.000( ريال تا چهل میلیون )10.000.000كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده میلیون )

ستكاري يا تخريب داده ها يا امواج هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، د ـ737ماده

تا دو سال يا جزاي نقدي  الكترومغناطیسی يا نوري، سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی ديگري را از كار بیندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه

 ازات محكوم خواهدشد.( ريال يا هر دو مج40.000.000( ريال تا چهل میلیون )10.000.000از ده میلیون )

يا  هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده ها، تغییر گذر واژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها ـ738ماده

( 20.000.000( ريال تا بیست میلیون )5.000.000)سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون 

 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

( اين قانون را علیه سامانه هاي رايانه اي و 10( و )9(، )8هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسايش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد )ـ 739ماده

ومی به كار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به مخابراتی كه براي ارائه خدمات ضروري عم

  حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

 فصل سوم ـ سرقت و كالهبرداری مرتبط با رایانه

اده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك میلیون هركس به طور غیرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عین د ـ740ماده

( 5.000.000( ريال و در غیر اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون )20.000.000( ريال تا بیست میلیون )1.000.000)

 خواهد شد. ( ريال يا هر دو مجازات محكوم20.000.000ريال تا بیست میلیون )

اده ها يا هركس به طور غیرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ايجاد يا متوقف كردن د ـ741ماده

بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتیازات مالی براي خود يا ديگري تحصیل كند عالوه 

  ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.100.000.000( ريال تا يكصد میلیون )20.000.000سال يا جزاي نقدي از بیست میلیون )

 فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

ا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد هركس به وسیله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی ي ـ742ماده

( ريال يا هر 40.000.000( ريال تا چهل میلیون )5.000.000تولید يا ذخیره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون )

 دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكومیت به حداقل يكی از مجازاتهاي فوق می شود. ـ1تبصره

 محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطالق می گردد كه داراي صحنه و صور قبیحه باشد.

( ريال جزاي نقدي 5.000.000( ريال تا پنج میلیون )1.000.000هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك میلیون ) ـ2تبصره

 محكوم خواهد شد.

چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی االرض شناخته  ـ3تبصره

 اهد شد.نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خو

ا آمیزش محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعی يا غیر واقعی يا متنی اطالق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن يا مرد يا اندام تناسلی يـ 4تبصره

 يا عمل جنسی انسان است.



 

 زير شود، به ترتیب زير مجازات خواهد شد:هركس از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی يا حامل هاي داده مرتكب اعمال  ـ743ماده

را تسهیل  چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغیب، تهديد يا تطمیع كند يا فريب دهد يا شیوه دستیابی به آنها الف(

( ريال يا هر دو 20.000.000( ريال تا بیست میلیون )5.000.000ون )نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج میلی

 مجازات محكوم خواهد شد.

 ( ريال است.5.000.000( ريال تا پنج میلیون )2.000.000ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو میلیون )

عمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشی يا انحرافات جنسی يا اعمال خشونت آمیز تحريك يا چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت يا است ب(

ك سال يا جزاي ترغیب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شیوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهیل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا ي

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم می شود.20.000.000يال تا بیست میلیون )( ر5.000.000نقدي از پنج میلیون )

( شامل آن دسته از محتوياتی نخواهد شد كه براي مقاصد علمی يا هر مصلحت عقاليی ديگر تهیه يا تولید يا نگهداري يا 14مفاد اين ماده و ماده )تبصره ـ 

  ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله می شود.

 نجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیبفصل پ

به تغییر يا هركس به وسیله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی، فیلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغییر دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم  ـ744ماده

( ريال تا چهل 5.000.000ا دو سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون )تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و يك روز ت

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.40.000.000میلیون )

 تبصره ـ چنانچه تغییر يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

انه اي يا مخابراتی صوت يا تصوير يا فیلم خصوصی يا خانوادگی يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد هر كس به وسیله سامانه هاي راي ـ745ماده

و سال يا جزاي قانونی منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و يك روز تا د

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.40.000.000( ريال تا چهل میلیون )5.000.000یون )نقدي از پنج میل

در  هر كس به قصد اضرار به غیر يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسیله سامانه رايانه اي يا مخابراتی اكاذيبی را منتشر نمايد ياـ 746ماده

قاصد اعمالی را بر خالف حقیقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی يا حقوقی به طور صريح يا تلويحی نسبت دسترس ديگران قرار دهد يا با همان م

امكان(، به حبس از دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حیثیت )در صورت 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد. 40.000.000( ريال تا چهل میلیون )5.000.000ك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون )نود و ي

 فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص 

حقوقی داراي مسؤولیت كیفري در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه اي به نام شخص حقوقی و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص  ـ747ماده

 خواهدبود:

 هرگاه مدير شخص حقوقی مرتكب جرم رايانه اي شود. الف(

 هرگاه مدير شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد. ب(

 ايانه اي شود.هرگاه يكی از كارمندان شخص حقوقی با اطالع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم ر ج(

 هرگاه تمام يا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد. د(

 منظور از مدير كسی است كه اختیار نمايندگی يا تصمیم گیري يا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. ـ1تبصره

در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی مسؤولیت كیفري شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و  ـ2تبصره

 فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ه تا اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، عالوه بر س ـ748ماده

 ارتكابی، به ترتیب ذيل محكوم خواهند شد: شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم

چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت  الف(

 شخص حقوقی از يك تا پنج سال.

تعطیلی موقت شخص حقوقی از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص  چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،ب( 



 

 حقوقی منحل خواهد شد.

اين ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس يا نمايندگی يا تصمیم گیري يا نظارت بر شخص حقوقی « ب» مدير شخص حقوقی كه طبق بند تبصره ـ 

 ديگر را نخواهد داشت.

خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوي كارگروه )كمیته( تعیین مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي  ارائه دهندگان ـ749ماده

ار می رود را مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتواي ناشی از جرائم رايانه اي و محتوايی كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به ك

مباالتی تر ( كنند. در صورتی كه عمداً از پااليش ) فیلتر ( محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بی احتیاطی و بی پااليش ) فیل

میلیـون  ( ريـال تا يكصـد20.000.000زمینة دسترسی به محتواي غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بیسـت میلیـون )

( ريال و در مرتبة سوم به يك تا 1.000.000.000( ريال تا يك میلیارد )100.000.000( ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد میلیون )100.000.000)

 سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

مل نهادهاي زير نظر ولی فقیه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائیه و ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي )وب سايتهاي( مؤسسات عمومی شا1تبصره

و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعیتها،  19/4/1373مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

ته شده يا به ساير اشخاص حقیقی يا حقوقی حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و انجمن هاي سیاسی و صنفی و انجمن هاي اسالمی يا اقلیتهاي دينی شناخ

ندگان، تارنما )وب ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دار

 فیلتر ( نخواهد شد. سايت( مزبور تا صدور حكم نهايی پااليش )

 پااليش ) فیلتر ( محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت. ـ2تبصره

ل دادستانی كل قوة قضايیه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه )كمیته( تعیین مصاديق محتواي مجرمانه را در مح ـ750ماده

اوري، فرهنگ و كشور تشكیل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطالعات، اطالعات، دادگستري، علوم، تحقیقات و فن

فناوري اطالعات و ارتباطات به انتخاب  ارشاداسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، يك نفر خبره در

ید مجلس كمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمی و يك نفر از نمايندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأي

 دادستان كل كشور خواهد بود.شوراي اسالمی اعضاي كارگروه )كمیته( را تشكیل خواهند داد. رياست كارگروه )كمیته( به عهدة 

 جلسات كارگروه )كمیته( حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می يابد و تصمیمات كارگروه )كمیته( با اكثريت نسبی ـ1تبصره

 حاضران معتبر خواهد بود.

 ر ( شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیري كند.كارگروه )كمیته( موظف است به شكايات راجع به مصاديق پااليش ) فیلت ـ2تبصره

كارگروه )كمیته( موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پااليش ) فیلتر ( محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي ـ 3تبصره

 عالی امنیت ملی تقديم كند.

ت دستور كارگروه )كمیته( تعیین مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائی رسیدگی ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض درياف ـ751ماده

اً از اجراي كننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمد

كنند، منحل خواهند شد. در غیر اين صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مباالتی زمینة دسترسی به  دستور كارگروه )كمیته( يا مقام قضائی خودداري

( ريـال و در 100.000.000( ريال تا يكصد میلیون )20.000.000محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بیست میلیون )

( ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم 1.000.000.000( ريال تـا يك میلیـارد )100.000.000یـون )مرتبـة دوم به يكصـد میل

 خواهندشد.

 ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه )كمیته( تعیین مصاديق اطالع دهند. تبصره ـ

يا هركس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بین المللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اينترنتی از خارج ايران به داخل  ـ752ماده

يا هر دو مجازات  ( ريال1.000.000.000( ريال تا يك میلیارد )100.000.000برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد میلیون )

  محكوم خواهد شد.

 فصل هفتم ـ سایر جرائم

( ريال تا بیست میلیون 5.000.000هر شخصی كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج میلیون ) ـ753ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:20.000.000)

ايانه اي ار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رتولید يا انتش الف(



 

 به كار می رود.

هاي رايانه اي يا مخابراتی متعلق به فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده اي كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها يا سامانه  ب(

 ديگري را بدون رضايت او فراهم می كند.

هاي انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رايانه اي و تخريب و اخالل در داده ها يا سیستم  ج(

 رايانه اي و مخابراتی.

  دشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.چنانچه مرتكب، اعمال يا تبصره ـ

 فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

 در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:ـ 754ماده

ادهاي انقالبی و هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتی و يا وابسته به دولت يا نه الف(

وند و يا دارندگان پايه بنیادها و مؤسسه هايی كه زير نظر ولی فقیه اداره می شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايی كه با كمك مستمر دولت اداره می ش

انجام  قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت

 وظیفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند.

 اسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.متصدي يا متصرف قانونی شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتی كه به من ب(

 داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتی، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.ج( 

 جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد. د(

 ه ) جرم در سطح گسترد ه اي ارتكاب يافته باشد.

صورت تكرار جرم براي بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ  در ـ755ماده

 نام دامنة مرتبه باالي كشوري و بانكداري الكترونیكی محروم كند:

 از يك ماه تا يك سال.چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت  الف(

 چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از يك تا سه سال. ب(

 چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.  ج(

 قانون آیین دادرسی كیفری)آیین دادرسی جرائم رایانه ای( 

 

 ای  رائم رایانهبخش دهم ـ آیین دادرسی ج

هايی  هاي مجرمانه يا داده بینی شده در ديگر قوانین، دادگاه هاي ايران صالحیت رسیدگی به موارد زير را دارند الف ـ داده عالوه بر موارد پیش ـ664ماده

ده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دريايی و هوايی اي و مخابراتی يا حامل هاي دا هاي رايانه اند كه به هر نحو در سامانه كار رفته به كه براي ارتكاب جرم 

( ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا  irباالي كد كشوري ايران ) .  مرتبه  ايران ذخیره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه اسالمی جمهوري

هاي رسمی  گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگی ارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سهاي و مخابراتی و ت هاي رايانه غیرآن در خارج از ايران علیه سامانه

دهد يا علیه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه باالي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت  اي كه خدمات عمومی ارائه می دولت يا هر نهاد يا مؤسسه

ديده يا مرتكب ايرانی يا غیرايرانی باشد و مرتكب در ايران يافت   ستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ا اي متضمن سوء  ـ جرائم رايانه 

 شود. 

ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف  اي درصالحیت دادگاههاي ايران در محلی كشف يا گزارش شود،   چنانچه جرم رايانه  ـ665ماده

دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت   كه محل وقوع جرم مشخص نشود، ت تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتیمكلف اس

 كند.  كند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی را صادر می  اقتضاء صدور كیفرخواست می 



 

بی از دادسراها، دادگاههاي كیفري يك، كیفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شع ـ666ماده

 اي اختصاص دهد.   تجديدنظر را براي رسیدگی به جرائم رايانه 

 شوند.  ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه هاي مذكور از میان قضاتی كه آشنايی الزم به امور رايانه دارند انتخاب می تبصره

ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطالعات كاربران را حداقل تا  هاي ترافیك را حداقل تا شش  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده   رائه ا ـ667ماده

 ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.  شش

كنند تا امكان رديابی آنها از مبدأ  اي و مخابراتی تولید می  ايانه اي در زنجیره ارتباطات ر  هاي رايانه   اي است كه سامانه   ـ داده ترافیك، هرگونه داده 1تبصره

 شود.   ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می   تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده 

نشانی  دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ـ اطالعات كاربر، هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدمات 2تبصره

 شود.  (، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل می IPجغرافیايی يا پستی يا قرارداد اينترنت ) 

ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده  دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات كاربران خود را حداقل تا شش ارائه ـ668ماده

 ترافیك حاصل از تغییرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. 

تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی كه   قضائی می  باشد، مقامشده براي تحقیق يا دادرسی الزم  اي ذخیره  هاي رايانه   هرگاه حفظ داده  ـ669ماده

توانند دستور   ها، ضابطان قضائی می   به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظیر خطر آسیب ديدن يا تغییر يا از بین رفتن داده 

هار ساعت به اطالع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائی يا ساير حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بیست و چ

شود را از مفاد دستور   هاي مزبور به آنها مربوط می   هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصی كه داده   اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده 

ماه يا جزاي  قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا ششصادره آگاه كنند، ضابطان 

 شوند.  نقدي از پنج تا ده میلیون ريال يا هردو مجازات محكوم می

 است.  ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نیست و مستلزم رعايت مقررات مربوط  ـ حفظ داده 1تبصره

 ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمديد است.  ها حداكثر سه ـ مدت زمان حفاظت از داده2تبصره

اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در ( 669و )( 668، )(667هاي حفاظت شده مذكور در مواد )  تواند دستور ارائه داده   مقام قضائی می  ـ670ماده

اين ( 669ها موجب مجازات مقرر در ماده ) ر ضابطان قرار گیرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنین عدم نگهداري وعدم مواظبت از اين دادهاختیا

 شود.  قانون می

يد كه ظن قوي به كشف جرم يا آ  اي و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردي به عمل می  هاي رايانه ها يا سامانه تفتیش و توقیف داده ـ671ماده

 شناسايی متهم يا ادله جرم وجود دارد. 

اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی يا اشخاصی كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانونی   هاي رايانه   ها يا سامانه   تفتیش و توقیف داده  ـ672ماده

ت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش يا توقیف ضرورت داشته باشديا فوريت امر شود. درصور ها انجام می  دارند، نظیر متصديان سامانه 

 كند.  اقتضاء كند، قاضی با ذكر داليل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر می

از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و  دستور تفتیش و توقیف بايد شامل اطالعاتی از جمله اجراي دستور در محل يا خارج ـ673ماده

هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبی انجام تفتیش و   نحوه دستیابی به داده  افزارها،   افزارها و نرم   هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت   میزان داده 

 كند.   توقیف باشد كه به اجراي صحیح آن كمك می 

اي يا   هاي رايانه   شود: الف ـ دسترسی به تمام يا بخشی از سامانه  اي و مخابراتی شامل اقدامات ذيل می  هاي رايانه  ها يا سامانه داده تفتیش ـ674ماده

 گاري شده هاي حذف يا رمزن  ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه پ ـ دستیابی به داده   مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهاي داده از قبیل ديسكت 

ها، تصويربرداري از تمام يا بخشی   ها، با رعايت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايی از قبیل چاپ داده   در توقیف داده  ـ675ماده

 شود.  اده عمل میها با روشهايی از قبیل تغییرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي د  ها، غیرقابل دسترس كردن داده   از داده 



 

هاي ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي   شوند: الف ـ داده  اي يا مخابراتی توقیف می  هاي رايانه   در شرايط زير سامانه  ـ676ماده

ف قانونی سامانه رضايت داده باشد. ت ـ پذير نباشد. پ ـ متصر  افزاري امكان   ها بدون سامانه سخت   داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزيه و تحلیل داده 

 ها شود.  پذير نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده  ها به لحاظ فنی امكان   تصويربرداري از داده 

گذرواژه به منظور عدم اي يا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايی از قبیل تغییر  هاي رايانه توقیف سامانه ـ677ماده

 گیرد.  دسترسی به سامانه، مهر و موم )پلمب( سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می

اي يا مخابراتی كه تحت كنترل يا  هاي رايانه  هاي مرتبط با جرم ارتكابی در ساير سامانه چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده ـ678ماده

هاي مورد نظر   دهند و داده هاي ديگر گسترش می  سامانه  تهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را بهتصرف م

 كنند.  را تفتیش يا توقیف می

رات مالی شديد به اشخاص يا اخالل در ارائه خدمات اي يا مخابراتی كه موجب ايراد لطمه جانی يا خسا  هاي رايانه   ها يا سامانه   توقیف داده  ـ679ماده

 شود، ممنوع است مگر اينكه توقیف براي اجراي موضوع اهم نظیر حفظ امنیت كشور ضرورت داشته باشد.   عمومی

هاي   مشروط به اينكه ارائه داده نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپی دريافت كند،   ذي  شود،   ها توقیف می   در جايی كه اصل داده  ـ680ماده

 ها مجرمانه نباشد.   اي وارد نسازد و داده   شده منافی با ضرورت كشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه  توقیف

ها و نوع و   و میزان داده شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع  اي يا مخابراتی توقیف می  هاي رايانه   ها يا سامانه   در مواردي كه اصل داده  ـ681ماده

 افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعیین تكلیف كند.   افزارها و نرم   تعداد سخت 

ی، اعتراض كتبی خود را همراه با داليل اي و مخابرات هاي رايانه ها و سامانه تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده متضرر می ـ682ماده

 شود و قرار صادره قابل اعتراض است.  ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسیدگی می

مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقرر اي يا مخابراتی   هاي رايانه   كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  ـ683ماده

نگار )ايمیل( يا پیامك در حكم كنترل و مستلزم   ـ دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام در آيین دادرسی كیفري است. تبصره

 رعايت مقررات مربوط است. 

االجراء شدن اين قانون توسط وزير  ماه از تاريخ الزم  شده ظرف شش آوري ت از ادله الكترونیكی جمعنامه اجرائی نحوه نگهداري و مراقب آيین ـ684ماده

 رسد.  شود و به تصويب رئیس قوه قضائیه می دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تهیه می

و سامانه   اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثی كه از دعوي آگاهی ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخیره يا منتقل شود  هاي رايانه   چنانچه داده  ـ685ماده

 ناد است. ها خدشه وارد نشود، قابل است  اي يا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذيري داده   رايانه 

گیرند نیز می   اي شامل ساير جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می   عالوه بر جرائم رايانه  كلیه مقررات مندرج در اين بخش،  ـ686ماده

 شود.   

عمومی  نشده است، تابع مقررات  بینی سی پیشدادر اي مقررات خاصی از جهت آيین در مواردي كه در اين بخش براي رسیدگی به جرائم رايانه ـ687ماده

 دادرسی كیفري است.  آيین 

اي يا مخابراتی مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقرر   هاي رايانه   كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  ـ683ماده

نگار )ايمیل( يا پیامك در حكم كنترل و مستلزم   تواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیامـ دسترسی به مح در آيین دادرسی كیفري است. تبصره

 رعايت مقررات مربوط است. 



 

ر اي يا مخابراتی مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقر  هاي رايانه   كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  ـ683ماده

نگار )ايمیل( يا پیامك در حكم كنترل و مستلزم   ـ دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام در آيین دادرسی كیفري است. تبصره

 رعايت مقررات مربوط است. 

 

 


