
 ۱۳۸۸اد دخر ۵قانون جرایم رایانه ای مصوب 

 

 

 بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها

 فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ای یا مخابراتی کهه بهه یسهیته تهرابیر ام یفهی  شاهها تهره اسها          های رایانه ها یا سامانه هرکس به طور غیرمجاز به داده .۱ماده 

ریههاپ تهها بی هها  (۵.۰۰۰.۰۰۰دسفرسههی یابههر  بههه  ههدس از نههود ی یههس ریز تهها یههس سههاپ یهها یهه)ای ن ههری از  هه   میتیههو    

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۲۰.۰۰۰.۰۰۰میتیو  

 مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ای یها مخهابراتی یها امهوا       ههای رایانهه   ه طور غیرمجاز محفوای در  اپ انف هاپ ارتداطهات غیرومهومی در سهامانه    هرکس ب .۲ماده 

ریاپ تها هله     (۱۰.۰۰۰.۰۰۰الکفریمغ اطی ی یا نوری را ت ود ک ر  به  دس از تش ماه تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از ده میتیو  

 .م خواهر ترریاپ یا هر دی مجازات محکو (۴۰.۰۰۰.۰۰۰میتیو   

 ای مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه

ای یا مخابراتی یا  ام   های رایانه های سری در  اپ انف اپ یا ذخیره تره در سامانه هرکس به طور غیرمجاز ن دا به داده .۳ماده 

 :های داده مرتکب اوماپ زیر تود  به مجازات های م رر محکوم خواهر تر

ساپ یا ی)ای ن هری  های مذکور یا تحصی  آنلا یا ت ود محفوای سری در  اپ انف اپ  به  دس از یس تا سه  الف( دسفرسی به داده

 .ریاپ یا هر دی مجازات (۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا تصا میتیو   ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰   از بی ا میتیو

 .ساپهای مذکور برای اتخاص فاقر صال یا  به  دس از دی تا ده  ب( در دسفرس قرار داد  داده
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های مذکور برای دیلا  سازما   ترکا یا گریه بیگانه یا وامال  آنلها  بهه  هدس از  ه   تها        ( افشاء یا در دسفرس قرار داد  داده

 . ان)ده ساپ

 .زنر هایی اسا که افشای آنلا به ام یا کشور یا م افع متی لطمه می های سری داده ه داده۱تدصره 

ب ری ی  شاها آنلا هرف سهه مهاه از تهاریص تصهویب ایهن       های سری ی نحوه طد ه تشخیص داده نامه نحوه تعیین ی ه آیین۲تدصره 

های دادگ فری  کشور  ارتداطات ی ف ایری اطالوات ی دفاع ی  شهفیدانی نیریههای    قانو  توسط یزارت اطالوات با همکاری یزارتخانه

 .م تح تلیه ی به تصویب هیأت یزیرا  خواهر رسیر

ای یها مخهابراتی را    های رایانهه  این قانو   ترابیر ام یفی سامانه (۳ های سری موضوع ماده  به قصر دسفرسی به دادههرکس . ۴ماده 

ریهاپ   (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا هل  میتیو    (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ن ض ک ر  به  دس از تش ماه تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از ده میتیو  

 .یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر

های مربوط ه ف ر ی به آنلا  این قانو  یا سامانه( ۳های سری م رر در ماده   ه انچه مأمورا  دیلفی که م ؤیپ  شظ داده  .۵ماده 

مدهاالتی یها وهرم     ا فیاطی  بهی  آموزش الزم داده تره اسا یا داده ها یا سامانه های مذکور در اخفیار آنلا قرار گرففه اسا بر اثر بی

های مهذکور تهونر  بهه  هدس از      ها   ام  های داده یا سامانه ویب دسفرسی اتخاص فاقر صال یا به دادهروایا ترابیر ام یفی م

ریاپ یا هر دی مجازات ی  (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا هل  میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰نود ی یس ریز تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از     میتیو  

 .رانشصاپ از خرما از تش ماه تا دی ساپ محکوم خواه ر ت

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

 ای مبحث یکم ـ جعل رایانه

هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اوماپ زیر تود  یاو  مح وب ی به  دس از یس تا     ساپ یها یه)ای ن هری از بی ها      . 6ماده 

 :ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا یکصر میتیو    (۲۰.۰۰۰.۰۰۰میتیو  

 داده به آنلا های قاب  اسف اد یا ایجاد یا یاردکرد  مف تدانه الف( تغییر یا ایجاد داده

ا یارد ها یا ایجاد یه  ای یا مخابراتی یا تراته ها یا والئم مویود در کارتلای  افظه یا قاب   ردازش در سامانه های رایانه ب( تغییر داده

 .ها یا والئم به آنلا کرد  مف تدانه داده

ها از آنلا اسفشاده ک ر  به مجهازات م هرر  در مهاده فهوک محکهوم       ها یا کارتلا یا تراته هرکس با وتم به مجعوپ بود  داده. ۷ماده 

 .خواهر تر

 ای و مخابراتی های رایانه ها یا سامانه مبحث دوم ـ تخریب و اخالل در داده
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ای یا مخابراتی یا  امه  ههای داده  هذف یها تخریهب یها        های رایانه های دیگری را از سامانه هر کس به طور غیرمجاز داده. ۸ماده 

ریاپ تا هله  میتیهو     (۱۰.۰۰۰.۰۰۰مخف  یا غیرقاب   ردازش ک ر به  دس از تش ماه تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از ده میتیو   

 .محکوم خواهر ترریاپ یا هر دی مجازات  (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ 

هر کس به طور غیرمجاز با اومالی از قدی  یارد کرد   انف اپ داد    خهش   هذف کهرد   مفوقهف کهرد   دسهفکاری یها        . ۹ماده 

ای یا مخابراتی دیگری را از کار بی رازد یا کارکرد آنلها را مخفه     های رایانه ها یا اموا  الکفریمغ اطی ی یا نوری  سامانه تخریب داده

ریاپ یا ههر  ( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریاپ تا هل  میتیو   (۱۰.۰۰۰.۰۰۰به  دس از تش ماه تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از ده میتیو   ک ر 

 .دی مجازات محکوم خواهر تر

هرکس به طور غیرمجاز با اومالی از قدی  مخشی کرد  داده هها  تغییهر گهذریایه یها رم)نگهاری داده هها مهانع دسفرسهی          .۱۰ماده 

ای یا مخابراتی تود  به  دس از نود ی یهس ریز تها یهس سهاپ یها یه)ای ن هری از  ه            های رایانه ها یا سامانه به داده اتخاص مجاز

 .ریاپ یا هردیمجازات محکوم خواهرتر( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریاپ تا بی ا میتیو   (۵.۰۰۰.۰۰۰میتیو   

ایهن قهانو  را   ( ۱۰ی  ( ۹   (۸اومهاپ مهذکور در مهواد     هرکس به قصر به خطر انراخفن ام یا  آسایش ی ام یا ومومی  . ۱۱ماده 

وتیه سامانه های رایانه ای ی مخابراتی که برای ارائه خرمات ضریری ومومی به کار می رینر  از قدیه  خهرمات درمهانی  آب  بهرک      

 .گاز  مخابرات   م  ی ن   ی بانکراری مرتکب تود  به  دس از سه تا ده ساپ محکوم خواهر تر

 م ـ سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانهفصل سو

های مفعتق به دیگری را بربایر  ه انچه وین داده ها در اخفیار صها ب آ  باتهر  بهه یه)ای      هرکس به طور غیرمجاز داده. ۱۲ماده 

ریاپ ی در غیر این صورت به  دس از نود ی یهس ریز تها    (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا بی ا میتیو    (۱.۰۰۰.۰۰۰ن ری از یس میتیو   

ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواههر   (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا بی ا میتیو   ( ۵.۰۰۰.۰۰۰ یس ساپ یا ی)ای ن ری از     میتیو  

 .تر

ارد کرد   تغییر  محهو  ایجهاد یها    هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اومالی از قدی  ی. ۱۳ماده 

ها یا مخف  کرد  سامانه  ییه یا ماپ یا م شعا یا خرمات یا امفیازات مالی برای خود یها دیگهری تحصهی  ک هر      مفوقف کرد  داده

ریاپ تها یکصهر میتیهو      (۲۰.۰۰۰.۰۰۰والیه بر رد ماپ به صا ب آ  به  دس از یس تا     ساپ یا ی)ای ن ری از بی ا میتیو  

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

ای یا مخابراتی یا  ام  های داده محفویات م فلجن را م فشر  توزیع یا معامته ک ر یها   های رایانه هرکس به یسیته سامانه. ۱۴ماده 

نگلراری ک ر  به  دس از نود ی یهس ریز تها دی سهاپ یها یه)ای ن هری از  ه   میتیهو          به قصر تجارت یا اف اد تولیر یا ذخیره یا 

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا هل  میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰ 
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 .ارتکاب اوماپ فوک درخصوص محفویات مدفذپ مویب محکومیا به  راق  یکی از مجازاتلای فوک می تود -۱تدصره 

 .یات ی آثار مدفذپ به آثاری اطالک می گردد که دارای صح ه ها ی صور قدیحه باترمحفو

ریهاپ تها  ه   میتیهو       (۱.۰۰۰.۰۰۰هرگاه محفویات م فلجن به کمفر از ده نشر ارساپ تود  مرتکب به یهس میتیهو      -۲تدصره 

 .ریاپ ی)ای ن ری محکوم خواهر تر (۵.۰۰۰.۰۰۰ 

ذکور در این ماده را  رفه خود قرار داده باتر یا به طور سازما  یاففه مرتکب تود ه انچه مش ر ه انچه مرتکب اوماپ م ه۳تدصره 

 .فی االرض ت اخفه نشود  به  راکثر هر دی مجازات م رر در این ماده محکوم خواهر تر

انگر بره گی کام  ز  یا مرد تود که بی ه محفویات م فلجن به تصویر  صوت یا مفن یاقعی یا غیریاقعی یا مف ی اطالک می۴تدصره 

 .یا انرام ت استی یا آمی)ش یا وم  ی  ی ان ا  اسا

های داده مرتکب اوماپ زیر تود  به ترتیب زیر مجهازات خواههر    ای یا مخابراتی یا  ام  های رایانه هرکس از طریق سامانه. ۱۵ماده 

 :تر

الف( ه انچه به م ظور دسفیابی افراد به محفویات م فلجن  آنلا را تحریس  ترغیب  تلریر یا تطمیع ک ر یا فریهب دههر یها تهیوه     

دسفیابی به آنلا را ت لی  نموده یها آمهوزش دههر  بهه  هدس از نهود ی یهس ریز تها یهس سهاپ یها یه)ای ن هری از  ه   میتیهو                 

 .ریاپ یا هردیمجازات محکوم خواهرتر (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا بی ا میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰ 

 (۵.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا  ه   میتیهو      (۲.۰۰۰.۰۰۰ارتکاب این اوماپ در خصوص محفویات مدفذپ مویب ی)ای ن ری از دیمیتیو  

 ریاپ اسا

انحرافهات ی  هی یها اومهاپ     گردا  یا خودکشی یها   ب( ه انچه افراد را به ارتکاب یرائم م افی وشا یا اسفعماپ مواد مخرر یا ریا 

آمی) تحریس یا ترغیب یا تلریر یا دووت کرده یا فریب دهر یا تیوه ارتکاب یا اسفعماپ آنلا را ت لی  ک ر یا آموزش دههر    خشونا

ریهاپ یها    (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا بی ا میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰به  دس از نود ی یس ریز تا یس ساپ یا ی)ای ن ری از     میتیو   

 .دی مجازات محکوم می تود هر

تام  آ  دسفه از محفویاتی نخواهر تر که برای م اصر وتمی یا ههر مصهتحا و الیهی دیگهر     ( ۱۴تدصره ه مشاد این ماده ی ماده    

 .تلیه یا تولیر یا نگلراری یا ارائه یا توزیع یا انفشار یا معامته می تود

 فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
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ای یا مخابراتی  فیتم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییهر دههر یها تحریهف ک هر ی آ  را       های رایانه به یسیته سامانههرکس  .۱6ماده 

م فشر یا با وتم به تغییر یا تحریف م فشر ک ر  به نحوی که ورفاً مویب هفس  یثیا ای تود  به  دس از نود ی یس ریز تا دی ساپ 

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا هل  میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰یا ی)ای ن ری از     میتیو  

 .تدصره ه ه انچه تغییر یا تحریف به صورت م فلجن باتر  مرتکب به  راکثر هر دی مجازات م رر محکوم خواهر تر

یا خانوادگی یا اسهرار دیگهری را بهری      ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیتم خصوصی های رایانه هرکس به یسیته سامانه. ۱۷ماده 

رضایا ای ی) در موارد قانونی م فشر ک ر یا در دسفرس دیگرا  قرار دهر  به نحوی که م جر به ضرر یا ورفاً مویب هفهس  یثیها   

( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریهاپ تها هله  میتیهو       (۵.۰۰۰.۰۰۰ای تود  به  دس از نود ی یس ریز تا دی ساپ یا ی)ای ن ری از     میتیهو   

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر

هر کس به قصر اضرار به غیر یا تشویش اذها  ومومی یا م امات رسمی به یسیته سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیدی را . ۱۸ماده 

 وا  ن ه  قهوپ  بهه تهخص     م فشر نمایر یا در دسفرس دیگرا  قرار دهر یا با هما  م اصر اومالی را برخالف   ی ا  رأساً یا به و

  ی ی یا   وقی به طور صریح یا تتویحی ن دا دهر  اوم از این که از طریق یاد تره به نحوی از انحاء ضرر مادی یها مع هوی بهه    

درصورت امکا (  به  دس از نود ی یس ریز تا دی سهاپ یها یه)ای ن هری از  ه         دیگری یارد تود یا نشود  اف)ی  بر اواده  یثیا 

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا هل  میتیو   ر (۵.۰۰۰.۰۰۰میتیو  

 فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ای به نام تخص   وقی ی در راسفای م هافع آ  ارتکهاب یابهر  تهخص   هوقی دارای       در موارد زیر  ه انچه یرائم رایانه .۱۹ماده 

 :م ؤیلیا کیشری خواهر بود

 .ای تود الف( هرگاه مریر تخص   وقی مرتکب یرم رایانه

 .ای را صادر ک ر ی یرم به یقوع بپیونرد ب( هرگاه مریر تخص   وقی دسفور ارتکاب یرم رایانه

 .ای تود  ( هرگاه یکی از کارم را  تخص   وقی با اطالع مریر یا در اثر ورم نظارت یی مرتکب یرم رایانه

 .ای اخفصاص یاففه باتر از فعالیا تخص   وقی به ارتکاب یرم رایانه د( هرگاه تمام یا ق مفی

 .گیری یا نظارت بر تخص   وقی را دارد ه م ظور از مریر ک ی اسا که اخفیار نمای رگی یا تصمیم۱تدصره 

انف اب یهرم  ه م ؤیلیا کیشری تخص   وقی مانع مجازات مرتکب نخواهر بود ی درصورت ندود ترایط صرر ماده ی ورم ۲تدصره 

 .به تخص خصوصی ف ط تخص   ی ی م ؤیپ خواهر بود

http://www.ekhtebar.com


 ۱۳۸۸اد دخر ۵قانون جرایم رایانه ای مصوب 

 

اتخاص   وقی موضوع ماده فوک  با تویه به ترایط ی ایضاع ی ا هواپ یهرم ارتکهابی  میه)ا  درآمهر ی نفهای   اصهته از         .۲۰ماده 

 :خواه ر ترارتکاب یرم  والیه بر سه تا تش برابر  راکثر ی)ای ن ری یرم ارتکابی  به ترتیب ذی  محکوم 

الف( ه انچه  راکثر مجازات  دس آ  یرم تا     ساپ  دس باتر  تعطیتی موقا تخص   وقی از یس تا نُهه مهاه ی در صهورت    

 .تکرار یرم تعطیتی موقا تخص   وقی از یس تا     ساپ

تها سهه سهاپ ی در    ب( ه انچه  راکثر مجازات  دس آ  یرم بیش از     ساپ  دس باتر  تعطیتی موقا تخص   وقی از یس 

 .صورت تکرار یرم  تخص   وقی م ح  خواهر تر

گیهری یها    تود  تا سه ساپ  ق تأسیس یا نمای رگی یا تصهمیم  این ماده م ح  می« ب»تدصره ه مریر تخص   وقی که طدق ب ر  

 .نظارت بر تخص   وقی دیگری را نخواهر داتا

ط ف هی ی فلرسها م هرر از سهوی کارگریه کمیفهه( تعیهین مصهادیق        ده رگا  خرمات دسفرسی موهش ر طدق ضواب ارائه. ۲۱ماده 

موضوع ماده ذی  محفوای مجرمانه که در هلارهوب قانو  ت ظیم تره اسا اوم از محفوای ناتی از یرایم رایانه ای ی محفوایی که 

 هاالیش فیتفر( محفهوای مجرمانهه    برای ارتکاب یرائم رایانه ای به کار می رید را  هاالیش  فیتفهر( ک  هر. در صهورتی کهه ومهراً از       

مداالتی زمی ه دسفرسی به محفوای غیرقانونی را فراهم آیرنر   ا فیاطی ی بی خودداری ک  ر  م ح  خواه ر تر ی ه انچه از ریی بی

ه دیم به  ریاپ ی در مرتدهه ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریاپ تا یکصر میتیو  (۲۰.۰۰۰.۰۰۰در مرتده نخ ا به ی)ای ن ری از بی ا میتیو   

ریاپ ی در مرتده سوم به یهس تها سهه سهاپ      (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا یس میتیارد  ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ی)ای ن ری از یکصر میتیو

 .تعطیتی موقا محکوم خواه ر تر

ه انچه محفوای مجرمانه به تارنماهای  یب سایا های( مؤس ات ومومی تام  نلادهای زیرنظر یلی ف یه ی قهوای سهه    -۱تدصره 

گانه م   ه  مجریه ی قضائیه ی مؤس ات ومومی غیردیلفی موضوع قانو  فلرسها نلادهها ی مؤس هات ومهومی غیردیلفهی مصهوب       

انجمن های سیاسی ی ص شی ی انجمن های اسالمی یا اقتیا های دی هی   ی الحاقات بعری آ  یا به ا )اب  یمعیا ها  ۱۹/۴/۱۳۷۳

ت اخفه تره یا به سایر اتخاص   ی ی یا   وقی  اضر در ایرا  که امکا  ا راز هویا ی ارتداط با آنلها ییهود دارد تعتهق داتهفه     

ز سوی دارنرگا   تارنمها  یب سهایا(م)بور   باتر  با دسفور م ام قضائی رسیرگی ک  ره به  رینره ی رفع اثر فوری محفوای مجرمانه ا

 .تا صریر  کم نلایی  االیش فیتفر( نخواهرتر

 االیش فیتفر( محفوای مجرمانه موضوع تکایا خصوصی با دسفور م ام قضائی رسیرگی ک  ره به  رینره انجهام خواههر    -۲تدصره 

 .گرفا

تعیین مصادیق محفوای مجرمانه را در  قانو  کارگریه کمیفه(قوه قضائیه موهف اسا هرف یس ماه از تاریص تصویب این   .۲۲ماده 

های آموزش ی  هریرش  ارتداطهات ی ف هایری اطالوهات  اطالوهات        مح  دادسفانی ک  کشور تشکی  دهر. یزیر یا نمای ره یزارتخانه

صهرا ی سهیما ی     سهازما   دادگ فری  وتوم  تح ی ات ی ف ایری  فره گ ی ارتاد اسالمی  رئیس سهازما  تدتیغهات اسهالمی  رئهیس    

فرمانره نیریی انفظامی  یس نشر خدره در ف ایری اطالوات ی ارتداطات به انفخاب کمی یو  ص ایع ی معاد  مجتس تورای اسهالمی  
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ی یس نشر از نمای رگا  وضو کمی یو  قضائی ی   وقی به انفخاب کمی یو  قضهائی ی   هوقی ی تأییهر مجتهس تهورای اسهالمی       

 .کمیفه( را تشکی  خواه ر داد. ریاسا کارگریه کمیفه( به ولره دادسفا  ک  کشور خواهر بوداوضای کارگریه 

 راق  هر  هان)ده ریز یهس بهار ی بها  ضهور هشها نشهر وضهو رسهمیا مهی یابهر یتصهمیمات              یت ات کارگریه کمیفه( -۱تدصره 

 .کارگریه کمیفه( با اکثریا ن دی  اضرا  معفدر خواهر بود

 کمیفه( موهف اسا به تکایات رایع به مصادیق  االیش فیتفر(تره رسیرگی ی ن دا بهه آنلها تصهمیم گیهری     کارگریه -۲تدصره 

 .ک ر

کارگریه کمیفه( موهف اسا هر تش ماه گ)ارتی در خصوص رینر  االیش فیتفر( محفوای مجرمانه را به رؤسهای قهوای    -۳تدصره 

 .سه گانه ی تورای والی ام یا متی ت ریم ک ر

ارائه ده رگا  خرمات می)بانی موهش ر به محض دریافا دسفور کارگریه کمیفه( تعیین مصادیق مذکور در ماده فهوک یها    .۲۳ماده 

ای خهود از ادامهه دسفرسهی بهه آ       رایانهه   م ام قضائی رسیرگی ک  ره به  رینره مد ی بر ییود محفوای مجرمانهه در سهامانه ههای   

در غیهر   .یرای دسفور کارگریه کمیفه( یا م ام قضائی خودداری ک  ر  م ح  خواه هر تهر  ممانعا به وم  آیرنر. ه انچه ومراً از ا

این صورت  ه انچه در اثر بی ا فیاطی ی بی مداالتی زمی ه دسفرسی به محفوای مجرمانه م)بور را فراهم ک  ر  در مرتده نخ ا به 

ریههاپ ی در مرتدههه دیم بههه یکصههر   (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریههاپ تهها یکصههر میتیههو     (۲۰.۰۰۰.۰۰۰یهه)ای ن ههری از بی هها میتیههو   

ریاپ ی در مرتده سوم به یس تا سه سهاپ تعطیتهی موقها محکهوم      (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا یس میتیارد  (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰میتیو  

 .خواه ر تر

یه کمیفهه( تعیهین   تدصره ه ارائه ده رگا  خرمات می)بانی موهش ر به محض آگاهی از ییود محفوای مجرمانهه مراتهب را بهه کارگر    

 .مصادیق اطالع ده ر

المتتی برای برقراری ارتداطات مخابراتی مدف ی بر  ریتک  ای فرنفهی از خهار     هرکس بری  مجوز قانونی از  ل ای بانر بین .۲۴ماده 

ریهاپ تها یهس     (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ایرا  به داخ  یا بروکس اسفشاده ک ر. به  دس از یس تا سه ساپ یا ی)ای ن ری از یکصر میتیو  

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواهر تر (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میتیارد 

 فصل هفتم ـ سایر جرائم

 (۵.۰۰۰.۰۰۰هر تخصی که مرتکب اوماپ زیر تود  به  دس از نود ی یس ریز تا یس ساپ یا ی)ای ن ری از     میتیو  . ۲۵ماده 

 :ات محکوم خواهر ترریاپ یا هر دی مجاز (۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا بی ا میتیو   

اف)ارها یا هر نوع اب)ار الکفرینیکی کهه صهرفاً بهه م ظهور      ها یا نرم الف( تولیر یا انفشار یا توزیع ی در دسفرس قرار داد  یا معامته داده

 .رید ای به کار می ارتکاب یرائم رایانه
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ای یها   های رایانهه  ها یا سامانه دسفرسی غیرمجاز به داده ای که امکا  ب( فریش یا انفشار یا در دسفرس قرار داد  گذریایه یا هر داده

 .ک ر مخابراتی مفعتق به دیگری را بری  رضایا ای فراهم می

 ( انفشار یا در دسفرس قرارداد  محفویات آموزش دسفرسی غیرمجاز  ت ود غیرمجاز  یاسوسی رایانهه ای ی تخریهب ی اخهالپ در    

 .براتیداده ها یا سی فم های رایانه ای ی مخا

تدصره ه ه انچه مرتکب  اوماپ یاد تره را  رفه خود قرار داده باتر  به  راکثر هر دی مجازات م رر در این مهاده محکهوم خواههر     

 .تر

 فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

 :در موارد زیر    ب مورد مرتکب به بیش از دیسوم  راکثر یس یا دی مجازات م رر محکوم خواهر تر. ۲6ماده 

هر یس از کارم را  ی کارک ا  اداره ها ی سازما  ها یا توراها ی یا تلرداری ها ی موس ه ها ی ترکا های دیلفی ی یا یاب هفه   الف(

به دیلا یا نلادهای ان البی ی ب یادها ی مؤس ه هایی که زیر نظر یلی ف یه اداره می تونر ی دیوا  محاسدات ی مؤس ه هایی کهه بها   

می تونر ی یا دارنرگا   ایه قضائی ی به طور کتی اوضاء ی کارک ا  قوای سهه گانهه ی همچ هین نیریههای     کمس م فمر دیلا اداره 

 .ای تره بات ر م تح ی مأمورا  به خرما ومومی اوم از رسمی ی غیررسمی به م اسدا انجام یهیشه مرتکب یرم رایانه

 .ه م اسدا تغ  خود مرتکب یرم رایانه ای تره باترای یا مخابراتی که ب های رایانه ب( مفصری یا مفصرف قانونی تدکه

 .ای یا مخابراتی  مفعتق به دیلا یا نلادها ی مراک) ارائه ده ره خرمات ومومی باتر های رایانه ها یا سامانه  ( داده

 .د( یرم به صورت سازما  یاففه ارتکاب یاففه باتر

 .ای ارتکاب یاففه باتر هه( یرم در سطح گ فرده

در صورت تکرار یرم برای بیش از دی بار دادگاه می توانر مرتکهب را از خهرمات الکفرینیکهی ومهومی از قدیه  اتهفرا        . ۲۷ماده 

 :ای فرنا  تتشن همراه  اخذ نام دام ه مرتده باالی کشوری ی بانکراری الکفرینیکی محریم ک ر

 .ریمیا از یس ماه تا یس ساپالف( ه انچه مجازات  دس آ  یرم نود ی یس ریز تا دی ساپ  دس باتر  مح

 .ب( ه انچه مجازات  دس آ  یرم دی تا     ساپ  دس باتر  محریمیا از یس تا سه ساپ

 . ( ه انچه مجازات  دس آ  یرم بیش از     ساپ  دس باتر  محریمیا از سه تا     ساپ
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 بخش دوم ـ آیین دادرسی

 فصل یکم ـ صالحیت

 :تره در دیگر قوانین  دادگاه های ایرا  در موارد زیر نی) صالح به رسیرگی خواه ر بودوالیه بر موارد  یش بی ی . ۲۸ماده 

الف( داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب یرم به کار رففه اسا به هر نحو در سامانه های رایانه ای ی مخابراتی یا  ام  

 .یملوری اسالمی ایرا  ذخیره تره باتر های داده مویود در قتمری  اکمیا زمی ی  دریایی ی هوایی

 .ب( یرم از طریق تارنماهای  یب سایا های( دارای دام ه مرتده باالی کر کشوری ایرا  ارتکاب یاففه باتر

 ( یرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خار  از ایرا  وتیه سامانه های رایانه ای ی مخابراتی ی تارنماهای  یب سهایا ههای( مهورد    

ای کهه خهرمات ومهومی     فشاده یا تحا ک فرپ قوای سه گانه یا نلاد رهدری یا نمای رگی های رسمی دیلا یا هر نلاد یا مؤس هه اس

 .دارای دام ه مرتده باالی کر کشوری ایرا  در سطح گ فرده ارتکاب یاففه باتر (سایا های دهر یا وتیه تارنماهای  یب ارائه می

 .دیره ایرانی یا غیرایرانی باتر اسفشاده از اتخاص کمفر از هجره ساپ  اوم از آنکه مرتکب یا ب)های مفضمن سوء  د( یرائم رایانه

ای در محتی کشف یا گ)ارش تود  یلی مح  یقوع آ  معتوم نداتر  دادسرای مح  کشف مکتف اسها   ه انچه یرم رایانه. ۲۹ماده 

نشود  دادسرا  هس از اتمهام تح ی هات مدهادرت بهه صهریر قهرار        تح ی ات م رماتی را انجام دهر. ه انچه مح  یقوع یرم مشخص 

 .ک ر ی دادگاه مربوط نی) رأی م فضی را صادر خواهر کرد می

قوه قضائیه موهف اسا به ت اسب ضریرت تعده یا تعدی از دادسراها  دادگاه های ومومی ی ان الب  نظامی ی تجریهرنظر   .۳۰ماده 

 .اخفصاص دهرای  را برای رسیرگی به یرائم رایانه

 .های مذکور از میا  قضاتی که آت ایی الزم به امور رایانه دارنر انفخاب خواه ر تر تدصره ه قضات دادسراها ی دادگاه

در صورت بریز اخفالف در صال یا     اخفالف مطابق م ررات قانو  آیین دادرسی دادگهاه ههای ومهومی ی ان هالب در     . ۳۱ماده 

 .امور مرنی خواهر بود

 دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکیفصل 

 مبحث اول ـ نگهداری داده ها

های ترافیس را  راق  تها تهش مهاه  هس از ایجهاد ی اطالوهات کهاربرا  را         ده رگا  خرمات دسفرسی موهش ر داده ارائه .۳۲ماده 

 . راق  تا تش ماه  س از خاتمه اتفرا  نگلراری ک  ر
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ای ی مخهابراتی تولیهر مهی ک  هر تها       ای در زنجیره ارتداطات رایانه های رایانه اسا که سامانهای  داده ترافیس هرگونه داده -۱تدصره 

ها تام  اطالواتی از قدی  مدرأ  م یر  تاریص  زمها   مهرت ی  جهم     امکا  ردیابی آنلا از مدرأ تا م صر ییود داتفه باتر. این داده

 .تود ارتداط ی نوع خرمات مربوطه می

کاربر هرگونه اطالوات رایع به کاربر خرمات دسفرسی از قدی  نوع خرمات  امکانات ف ی مورد اسفشاده ی مهرت  اطالوات  -۲تدصره 

 .  تماره تتشن ی سایر مشخصات فردی ایسا(IP)زما  آ   هویا  آدرس یغرافیایی یا   فی یا  ریتک  ای فرنفی

کاربرا  خود را  راق  تها تهش مهاه  هس از خاتمهه اتهفرا  ی       ارائه ده رگا  خرمات می)بانی داختی موهش ر اطالوات . ۳۳ماده 

 .محفوای ذخیره تره ی داده ترافیس  اص  از تغییرات ایجاد تره را  راق  تا  ان)ده ریز نگلراری ک  ر

 مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

توانر دسفور  شاها از آنلا  دادرسی الزم باتر  م ام قضائی می ای ذخیره تره برای تح یق یا های رایانه هرگاه  شظ داده. ۳۴ماده 

را برای اتخاصی که به نحوی تحا تصرف یا ک فرپ دارنر صادر ک ر. در ترایط فوری  نظیر خطر آسیب دیر  یا تغییهر یها از بهین    

ساوا بهه اطهالع م هام قضهائی      ۲۴ر تا توان ر رأساً دسفور  شاها را صادر ک  ر ی مراتب را  راکث ها  ضابطا  قضائی می رففن داده

ههای  شاهها    برسان ر. ه انچه هر یس از کارک ا  دیلا یا ضابطا  قضائی یا سایر اتخاص از ایرای این دسفور خهودداری یها داده  

ئی ی تهود را از مشهاد دسهفور صهادره آگهاه ک  هر  ضهابطا  قضها         های م)بور به آنلا مربوط می تره را افشاء ک  ریا اتخاصی که داده

کارک ا  دیلا به مجازات امف اع از دسفور م ام قضائی ی سایر اتخاص به  دس از نود ی یس ریز تا تش ماه یا ی)ای ن ری از  ه    

 .ریاپ یا هر دی مجازات محکوم خواه ر تر (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریاپ تا ده میتیو    (۵.۰۰۰.۰۰۰میتیو   

 .آنلا ندوده ی م فت)م روایا م ررات مربوط اساها به م )له ارائه یا افشاء  ه  شظ داده۱تدصره 

 .ه مرت زما   شاها از داده ها  راکثر سه ماه اسا ی در صورت ل)یم با دسفور م ام قضائی قاب  تمریر اسا۲تدصره 

 مبحث سوم ـ ارائه داده ها

فوک را به اتخاص یهاد تهره   ( ۳۴ی  ( ۳۳   (۳۲های  شاها تره مذکور در مواد   توانر دسفور ارائه داده قضائی می  م ام .۳۵ماده 

 .این قانو  محکوم خواهر تر( ۳۴برهر تا در اخفیار ضابطا  قرار گیرد. م ف کف از ایراء این دسفور به مجازات م رر در ماده  

 مدحث هلارم ه تشفیش ی توقیف داده ها ی سامانه های رایانه ای ی مخابراتی

آیر کهه ههن    ای ی مخابراتی به مویب دسفور قضائی ی در مواردی به وم  می های رایانه سامانهها یا  تشفیش ی توقیف داده. ۳6ماده 

 .قوی به کشف یرم یا ت اسایی مفلم یا ادله یرم ییود داتفه باتر
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لها را  ای ی مخابراتی در  ضور مفصرفا  قانونی یا اتخاصهی کهه بهه نحهوی آن     های رایانه ها یا سامانه تشفیش ی توقیف داده. ۳۷ماده 

ها انجام خواهر تر. در غیر این صهورت  قاضهی بها ذکهر دالیه  دسهفور تشفهیش ی         تحا ک فرپ قانونی دارنر  نظیر مفصریا  سامانه

 .توقیف بری   ضور اتخاص مذکور را صادر خواهر کرد

یمته ایراء دسهفور در محه    ک ر  از  دسفور تشفیش ی توقیف بایر تام  اطالواتی باتر که به ایراء صحیح آ  کمس می .۳۸ماده 

اف)ارهها    اف)ارها ی نرم های مورد نظر  نوع ی تعراد سخا یا خار  از آ   مشخصات مکا  ی محریده تشفیش ی توقیف  نوع ی می)ا  داده

 .های رم)نگاری یا  ذف تره ی زما  ت ریدی انجام تشفیش ی توقیف نحوه دسفیابی به داده

 :ای ی مخابراتی تام  اقرامات ذی  می تود های رایانه تشفیش داده ها یا سامانه .۳۹ماده 

 .ای یا مخابراتی های رایانه الف( دسفرسی به تمام یا بخشی از سامانه

 .ها یا لوح های فشرده یا کارت های  افظه های داده از قدی  دی کا ب( دسفرسی به  ام 

 .های  ذف یا رم)نگاری تره  ( دسفیابی به داده

هها    ههایی از قدیه  ههاا داده    ها  با روایا ت اسب  نوع  اهمیها ی ن هش آنلها در ارتکهاب یهرم  بهه ریش       داده در توقیف .۴۰ماده 

ههایی از قدیه  تغییهر گهذریایه یها       هها بها ریش   ها  غیرقاب  دسفرس کرد  داده برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده کپی

 .رم)نگاری ی ضدط  ام  های داده وم  می تود

 :ای یا مخابراتی توقیف خواهر تر های رایانه در هریس از موارد زیر سامانه .۴۲ماده 

 های ذخیره تره به سلولا در دسفرس ندوده یا  جم زیادی داتفه باتر  الف( داده

  ذیر نداتر  اف)اری امکا  ها بری  سامانه سخا ب( تشفیش ی تج)یه ی تحتی  داده

 داده باتر  ( مفصرف قانونی سامانه رضایا 

  ذیر نداتر  ها به لحاظ ف ی امکا  برداری( از داده د( تصویربرداری کپی

 تود   ها داده  هه( تشفیش در مح  باوث آسیب

توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مف اسب با نوع ی اهمیا ی ن ش آنلا در ارتکاب یرم با ریش هایی از قدی  تغییر  .۴۲ماده 

 .م ظور ورم دسفرسی به سامانه   تمپ سامانه در مح  اسف رار ی ضدط سامانه صورت می گیردگذریایه به 
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ه انچه در  ین ایراء دسفور تشفیش ی توقیف  تشفیش داده های مرتدط با یرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یها  . ۴۳ماده 

ضابطا  با دسفور م ام قضائی دام ه تشفیش ی توقیف را به سهامانه   مخابراتی که تحا ک فرپ یا تصرف مفلم قرار دارد ضریری باتر 

 .های مذکور گ فرش داده ی داده های مورد نظر را تشفیش یا توقیف خواه ر کرد

ای یا مخابراتی مویب ایراد لطمه یانی یا خ ارات مالی تریر بهه اتهخاص یها     های رایانه ها یا سامانه ه انچه توقیف داده. ۴۴ماده 

 .در ارائه خرمات ومومی تود مم وع اسا اخالپ

نشع  ق دارد  س از  رداخا ه)ی ه از آنلا کپی دریافا ک ر  مشهریط بهه    تود  ذی ها توقیف می در مواردی که اص  داده .۴۵ماده 

 .یارد نشودای  های توقیف تره مجرمانه یا م افی با محرمانه بود  تح ی ات نداتر ی به رینر تح ی ات لطمه این که ارائه داده

ای یا مخابراتی توقیف می تود  قاضی موهف اسا با لحهاظ نهوع ی میه)ا      های رایانه ها یا سامانه در مواردی که اص  داده .۴6ماده 

اف)ارهای مورد نظر ی ن ش آنلا در یرم ارتکابی  در ملتا مف اسب ی مفعارف ن دا بهه آنلها    اف)ارها ی نرم ها ی نوع ی تعراد سخا داده

 .تکتیف ک رتعیین 

مفضرر می توانر در مورد ومتیات ی اقرام های مأمورا  در توقیف داده ها ی سامانه ههای رایانهه ای ی مخهابراتی  اوفهراض     . ۴۷ماده 

به درخواسا یاد تره خار  از نوبا رسیرگی  .کفدی خود را همراه با دالی  هرف ده ریز به مریع قضائی دسفورده ره ت تیم نمایر

 .یم اتخاذ تره قاب  اوفراض اساگردیره ی تصم

 

 ای مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه

ای یا مخابراتی مطهابق م هررات رایهع بهه ته ود       های رایانه ت ود محفوای در  اپ انف اپ ارتداطات غیرومومی در سامانه. ۴۸ماده 

 .مکالمات تتش ی خواهر بود

ذخیره تره  نظیر   ا الکفرینیکی یا  یامس در  کم ت ود ی م هفت)م روایها    تدصره ه دسفرسی به محفوای ارتداطات غیرومومی 

 .م ررات مربوط اسا

 فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

به م ظور  شظ صحا ی تمامیا  اوفدار ی انکارنا ذیری ادله الکفرینیکی یمع آیری تره  الزم اسها مطهابق آیهین نامهه      .۴۹ماده 

 .ی ی مراقدا به وم  آیرمربوط از آنلا نگلرار
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ای توسط طرف دووا یا تخص ثالثی که از دووا آگاهی نراتفه  ایجاد یا  ردازش یا ذخیره یا م ف    های رایانه ه انچه داده. ۵۰ماده 

هها   دادهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درسا وم  ک ر که به صهحا ی تمامیها  اوفدهار ی انکارنا هذیری      رایانه  تره باتر ی سامانه

 .خرته یارد نشره باتر  قاب  اسف اد خواهر بود

ای تام  سهایریرایمی کهه ادللهالکفرینیکی     های دیم ی سوم این بخش  والیه بر یرائم رایانه کتیه م ررات م رر  در فص . ۵۱ماده 

 .تود گیرد نی) می اسف اد قرارمی در آنلا مورد

 بخش سوم ـ سایر مقررات

ای یا مخابراتی به و وا  یسیته ارتکاب یرم به کار رففه ی در ایهن قهانو  بهرای ومه  م)بهور       رایانه  سامانهدر مواردی که  .۵۲ماده 

 .بی ی نشره اسا  مطابق قوانین ی)ائی مربوط وم  خواهر تر مجازاتی  یش

آیین دادرسی  یش بی ی در مواردی که در بخش دیم این قانو  برای رسیرگی به یرائم رایانه ای م ررات خاصی از یلا  -تدصره 

 .نشره اسا طدق م ررات قانو  آیین دادرسی کیشری اقرام خواهر تر

می)ا  ی)اهای ن ری این قانو  بر اساس نرخ رسمی تورم   ب اوالم بانس مرک)ی هر سهه سهاپ یهس بهار بها  یشه لاد       . ۵۳ماده 

 .رئیس قوه قضائیه ی تصویب هیأت یزیرا  قاب  تغییر اسا

نامه های مربوط به یمع آیری ی اسف اد ذیری ادله الکفرینیکی هرف مرت تش ماه از تهاریص تصهویب ایهن قهانو      آیین . ۵۴ماده 

 .توسط یزارت دادگ فری با همکاری یزارت ارتداطات ی ف ایری اطالوات تلیه ی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهر رسیر

قانو  مجازات اسالمی بخش تع)یرات( بها و هوا  فصه     ( ۷۸۲  تا( ۷۲۹مواد این قانو  به و وا  ( ۵۴  تا( ۱تماره مواد  .۵۵ماده 

 .اصالح گردد (۷۸۳قانو  مجازات اسالمی به تماره  ( ۷۲۹یرایم رایانه ای م ظور ی تماره ماده 

 .قوانین ی م ررات مغایر با این قانو  متغی اسا. ۵6ماده 

 

 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

 و اخالق عمومیالف( محتوای علیه عفت 

 ت(قانو  مطدووا ۶ماده  ۲اتاوه فحشاء ی م کرات   ب ر . ۱
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 ۱۵تحریس  تشویق  ترغیب  تلریر یا دووت به ف اد ی فحشاء ی ارتکاب یرایم م افی وشا یا انحرافهات ی  هی   ب هر ب مهاده      .۲

 (قانو  مجازات اسالمی ۶۴۹ی ماده  ای هانو  یرائم رایانق

ئم یهرا قانو   ۱۴ده ی ما انو  مطدوواتق ۶ماده  ۲ب ر  انفشار  توزیع ی معامته محفوای خالف وشا ومومی  مدفذپ ی م فلجن(  .۳

 (ای رایانه

 (ای قانو  یرائم رایانه ۱۵تحریس  تشویق  ترغیب  تلریر یا تطمیع افراد به دسفیابی به محفویات م فلجن ی مدفذپ   ماده .۴

اسفشاده اب)اری از افراد  اوم از ز  ی مرد( در تصاییر ی محفوی  تح یر ی توهین به ی س ز   تدتیغ تشریشات ی تجمالت نامشریع  .۵

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۱۰انونی  ب ر ی غیر ق

 ب( محتوای علیه مقدسات اسالمی

 (قانو  مجازات اسالمی ۶ماده  ۱محفوای الحادی ی مخالف موازین اسالمی  ب ر  .۱

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۱۳قانو  مجازات اسالمی ی ماده  ۶ماده ماده  ۷اهانا به دین مدین اسالم ی م رسات آ   ب ر  .۲

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۱۳اهانا به هر یس از اندیاء وظام یا ائمه طاهرین  ع( یا  ضرت صری ه طاهره  س(   ماده  .۳

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۹تدتیغ به نشع  )ب  گریه یا فرقه م حرف ی مخالف اسالم   ب ر .۴

ریی م حرف ی مخالف اسالم به نحوی که تدتیغ از آنلا باتهر  های داختی ی خا ها ی ا )اب ی گریه تدتیغ مطالب از نشریات ی رسانه .۵

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۹ ب ر 

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۱۴اهانا به امام خمی ی  ره( ی تحریف آثار ایشا   ماده  .۶

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۷اهانا به م ام معظم رهدری ی سایر مرایع م تم ت تیر  ب ر  .۷

 امنیت و آسایش عمومی ج( محتوای علیه

 (قانو  مجازات اسالمی ۴۹۸یمعیا  دسفه  گریه در فضای مجازی   سایدر( با هرف برهم زد  ام یا کشور  ماده  . تشکی ۱

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۱۱هرگونه تلریر به بمدگذاری  ماده . ۲

 ت(قانو  مطدووا ۶ماده  ۱محفوایی که به اساس یملوری اسالمی ایرا  لطمه یارد ک ر  ب ر . ۳
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 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۱۲انفشار محفوی وتیه اصوپ قانو  اساسی  ب ر  .۴

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۰۰تدتیغ وتیه نظام یملوری اسالمی ایرا   ماده . ۵

قهانو    ۶مهاده   ۴اخالپ در ی رت متی ی ایجاد اخفالف ما بین اقشار یامعه به ییژه از طریق طرح م هائ  نهژادی ی قهومی  ب هر     . ۶

 (مطدووات

تحریس نیریهای رزم ره یا اتخاصی که به نحوی از انحاء در خرما نیریهای م تح ه ف ر بهه وصهیا   فهرار  ت هتیم یها وهرم        .۷

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۰۴ایرای یهایف نظامی  ماده 

ها به ارتکاب اومالی وتیه ام یا   یثیا ی م افع یملوری اسهالمی ایهرا  در داخه  یها خهار  از       تحریص ی تشویق افراد ی گریه .۸

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۵کشور  ب ر 

 (قانو  مجازات اسالمی ۵۰۰های مخالف نظام یملوری اسالمی ایرا   ماده  ها ی سازما  تدتیغ به نشع گریه .۹

ماده قانو  مطدووات ی مهواد   ۶مود  ی انفشار غیر مجاز اس اد ی دسفورها ی م ای  محرمانه ی سری دیلفی ی ومومی  ب ر فاش ن .۱۰

 (ای هقانو  یرایم رایان ۳ی ماده  قانو  مجازات انفشار ی افشای اس اد محرمانه ی سری دیلفی ۳ی  ۲

 (ماده قانو  مطدووات ۶فاش نمود  ی انفشار غیر مجاز اسرار نیریهای م تح  ب ر  .۱۱

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۶فاش نمود  ی انفشار غیر مجاز ن شه ی اسفحکامات نظامی  ب ر . ۱۲

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۶انفشار غیر مجاز مذاکرات غیر وت ی مجتس تورای اسالمی  ب ر . ۱۳

 (قانو  مطدووات ۶ماده  ۶انفشار بری  مجوز مذاکرات محاکم غیر وت ی دادگ فری ی تح ی ات مرایع قضایی  ب ر  .۱۴

 د( محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

انو  قه  ۷۰۰ی  ۶۰۹قهانو  مطدووهات ی مهواد     ۶ماده  ۸اهانا ی هجو ن دا به م امات  نلادها ی سازما   کومفی ی ومومی  ب ر  .۱

 (مجازات اسالمی

 (قانو  مجازات اسالمی ۶۹۷قانو  مطدووات ی  ۶ماده  ۸اففرا به م امات  نلادها ی سازما   کومفی ی ومومی  ب ر  .۲

قهانو    ۶۹۸قانو  مطدووات ی  ۶ماده  ۱۱های  کومفی  ب ر  نشر اکاذیب ی تشویش اذها  ومومی وتیه م امات  نلادها ی سازما . ۳

 (مجازات اسالمی
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 ای و سایر جرایم بکار می رود هـ ( محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه

ای بهه کهار مهی رید     ها یا نرم اف)ارهای که صرفاً برای ارتکاب یهرایم رایانهه   انفشار یا توزیع ی در دسفرس قرار داد  یا معامته داده .۱

 (ای قانو  یرائم رایانه ۲۵ ماده 

ههای   هها بها سهامانه    هایی که امکا  دسفرسی غیر مجاز به داده ها ی داده ار داد  غیر مجاز گذر یایهفریش  انفشار یا در دسفرس قر .۲

 (ای قانو  یرایم رایانه ۲۵ای یا مخابراتی دیلفی یا ومومی را فراهم می ک ر   ماده  رایانه

ای  تحریهف ی اخهالپ در    انفشار یا در دسفرس قرارداد  محفویات آموزش دسفرسی غیر مجاز  ت ود غیر مجاز  یاسوسهی رایانهه   .۳

 (ای قانو  یرایم رایانه ۲۵ای ی مخابراتی  ماده  های رایانه ها یا سی فم داده

 (ای قانو  یرایم رایانه ۲۱ای  ماده  آموزش ی ت لی  سایر یرایم رایانه. ۴

های هرمی  قانو  اخالپ در نظام اقفصادی کشور ی سهایر   ای مجرمانه مان ر ترکا انجام هر گونه فعالیا تجاری ی اقفصادی رایانه .۵

 (قوانین

 (ای ای دارای محفوای مجرمانه  مواد مخفتف قانو  مجازات اسالمی ی قانو  یرایم رایانه انفشار ییریس دهی بازی های رایانه. ۶

 (ای قانو  یرایم رایانه ۲۵ر تکن ها ی آموزش ریش های ودور از سامانه های فیتفری گ  ب ر   ماده انفشار فیتف. ۷

 قانو  مطدووات(  ۶ماده  ۳تدتیغ ی تریی  اسراف ی تدذیر  ب ر  .۸

 (ای قانو  یرایم رایانه ۱۵انفشار محفوای  ایی تحریس  ترغیب یا دووت به اوماپ خشونا آمی) ی خودکشی  ماده . ۹

 (۱۳۸۵قانو  یامع ک فرپ ی مدارزه متی با دخانیات  ۳تدتیغ ی تریی  مصرف موادمخرر  مواد ریا  گردا  ی سیگار  ماده . ۱۰

باز انفشار ی ارتداط  لی س( به محفوای مجرمانه تارنماها ی نشانی های ای فرنفی م رید تره  نشریات توقیف تره ی رسانه ههای   .۱۱

 یاب فه به گریه ها ی یریانات م حرف ی غیر قانونی

امواپ ومومی  ارتشاء  تشویق  تحریس ی ت لی  ارتکاب یرائمی که دارای ی ده ومومی ه ف ر از قدی  اخالپ در نظم  تخریب  .۱۲

 (قانو  مجازات اسالمی ۴۳اخفالس  کالهدرداری  قاهاک موادمخرر  قاهاک مشریبات الکتی ی غیره  ماده 

 .انفشار محفوایی که از سوی تورای والی ام یا متی م ع تره باتر .۱۳

ای ی  یر آیرنرگا  نهرم اف)ارههای رایانهه   قانو   مایا از   وک  ر ۱تشویق ی ترغیب مردم به ن ض   وک مالکیا مع وی  ماده  .۱۴

 (قانو  تجارت الکفرینیکی ۷۴ماده 

http://www.ekhtebar.com


 ۱۳۸۸اد دخر ۵قانون جرایم رایانه ای مصوب 

 

قانو  نحوه مجهازات. اتخاصهی کهه در امهور سهمعی ی بصهری        ۱معرفی آثار سمعی ی بصری غیر مجاز به یای آثار مجاز  ماده  .۱۵

 (فعالیا غیر مجاز دارنر

قانو  نحوه مجازات اتخاصی که در امهور   ۲ماده  ارتاد اسالمی  ورضه تجاری آثار سمعی ی بصری بری  مجوز یزارت فره گ ی .۱۶

 (سمعی ی بصری فعالیا غیر مجاز دارنر
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