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 ایم رایانه ایجر  قانون
 

  1صفحه  

  :اتتذکر 
به تصویب ماده  728در  02/03/1375مورخ ( هعزیرات و مجازات های بازدارندت -های اسالمی )کتاب پنجم قانون مجازات -1

کتاب پنجم اضافه شد  در ادامه موادبه تصویب رسید و  05/03/1388ماده در  56شامل قانون جرایم رایانه ای  آن س ازپرسید و 
 .(783-729 )ماده

 ی منسوخ شده است.قانون آیین دادرسی کیفر  698به موجب ماده  [بخش دوماین قانون ] (۷۷۹) یال( ۷۵۶مواد ) -2

 .متن قانون نیست ءزج "مجرمانه یمحتوا قیفهرست مصاد" -3

 15/02/1401یل: تاریخ به روز رسانی فا

 

 ایم رایانه ایجر  قانون
 05/03/1388 بمصو

 مجازاتها جرایم و -بخش یکم

 ابراتیجرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخ -فصل یکم
 دسترسی غیرمجاز -مبحث یکم

نیتی حفاظت شده است ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر ام های رایانه ها یا سامانه هرکس به طور غیرمجاز به داده -729ماده 
ریال تا بیست (۰۰۰.۰۰۰.۵از پنج میلیون)سترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی د

 .محکوم خواهد شد مجازات  یا هر دو ریال(۰۰۰.۰۰۰.۰۲میلیون)

( ریال تا 000/000/20بیست میلیون) هیات وزیران به 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
  .( ریال تعدیل شد80/ 000/000شتاد میلیون )ه
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  2صفحه  

 شنود غیرمجاز -مبحث دوم
ای یا مخابراتی یا امواج  های رایانه در سامانه حال انتقال ارتباطات غیرعمومی هرکس به طور غیرمجاز محتوای در -730ماده 

ریال تا چهل (۰۰۰.۰۰۰.۱۰از ده میلیون) ازا دو سال یا جزای نقدی ا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تالکترومغناطیسی ی
 .محکوم خواهد شد مجازات یا هر دو ریال(۰۰۰.۰۰۰.۴۰میلیون )

(  000/000/25بیست و پنج میلیون ) هیات وزیران به 1399/ 25/12در این ماده به موجب مصوبه مورخ ی مندرج جزای نقد 
  .( ریال تعدیل شد000/000/150ریال تا صد و پنجاه میلیون )

 ای جاسوسی رایانه -بحث سومم
ای یا مخابراتی  های رایانه ده در سامانهانتقال یا ذخیره شهای سری در حال  هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده -731ماده 

 :مقرر محکوم خواهد شد مجازاتهای یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به

نها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی های مذکور یا تحصیل آ ادهالف( دسترسی به د
 .مجازات یا هر دو ریال(۶۰.۰۰۰.۰۰۰تا شصت میلیون ) الری(۲۰.۰۰۰.۰۰۰یون )بیست میل از

تا ( ریال 000/000/60صت میلیون )ش هیات وزیران به 25/12/1399صوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب م
  .( ریال تعدیل شد000/000/180صد و هشتاد میلیون )

 .ا ده سالد صالحیت، به حبس از دو تهای مذکور برای اشخاص فاق ب( در دسترس قرار دادن داده

مالن آنها، به حبس از پنج تا ولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاهای مذکور برای د ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده
 .پانزده سال

 .زند کشور یا منافع ملی لطمه میهایی است که افشای آنها به امنیت  های سری داده داده -1تبصره 

ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این  بندی و حفاظت آنها های سری و نحوه طبقه نامه نحوه تعیین و تشخیص داده آئین -2تبصره 
نیروهای   های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی ارتخانهوسط وزارت اطالعات با همکاری وز قانون ت

 .یأت وزیران خواهد رسیدمسلح تهیه و به تصویب ه
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  3صفحه  

ای یا  یانههای را ین قانون، تدابیر امنیتی سامانه( ا3های سری موضوع ماده ) هرکس به قصد دسترسی به داده -732ماده 
ریال تا چهل میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ده میلیون) د، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی ازمخابراتی را نقض کن

 .محکوم خواهد شد مجازات ر دویا ه (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)

(  000/000/25هیات وزیران به بیست و پنج میلیون ) 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
  .تعدیل شد ( ریال000/000/150لیون )ریال تا صد و پنجاه می

های مربوط هستند و  ا سامانه( این قانون ی3ده )های سری مقرر در ما دولتی که مسؤول حفظ دادهچنانچه مأموران  -733ماده 
مباالتی یا  یاطی، بیاحت ا قرار گرفته است بر اثر بیه ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنهبه آنها آموزش الزم داده شده است یا داد

های مذکور شوند، به حبس  سامانه  ها، حاملهای داده یا اص فاقد صالحیت به دادهعدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخ
و  مجازات یا هر دو  ریال(۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهل میلیون )(۵.۰۰۰.۰۰۰)پنج میلیون  از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از

 .ال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شدانفص

( ریال تا 000/000/15هیات وزیران به پانزده میلیون ) 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
 .دیل شد( ریال تع000/000/100صد میلیون )

 ی و مخابراتییت داده ها و سامانه های رایانه اجرائم علیه صحت وتمام -فصل دوم
 ای جعل رایانه -مبحث یکم

بیست ه حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از  هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و ب  -734ماده  
 :وم خواهد شدمحک مجازات  یا هر دو ریال(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

( ریال تا 000/000/50پنجاه میلیون ) هیات وزیران به 1399/ 25/12ن ماده به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در ای
 .( ریال تعدیل شد250/ 000/000یون )دویست و پنجاه میل

 ،داده به آنها هجاد یا وارد کردن متقلبانهای قابل استناد یا ای الف( تغییر یا ایجاد داده

ها یا ایجاد یا وارد  ای یا مخابراتی یا تراشه در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانهها یا عالئم موجود   تغییر دادهب(  
 .ها یا عالئم به آنها داده همتقلبان کردن
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  4صفحه  

محکوم   مندرج در ماده فوق مجازات  ده کند، بهاستفاها از آنها   ا یا کارتها یا تراشهه هرکس با علم به مجعول بودن داده  -735ماده  
 .خواهد شد

 ای و مخابراتی های رایانه ها یا سامانه تخریب و اخالل در داده -مبحث دوم
املهای داده حذف یا تخریب یا ای یا مخابراتی یا ح های رایانه های دیگری را از سامانه به طور غیرمجاز دادهکس هر  -736ماده 

ریال تا چهل میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ده میلیون )دو سال یا جزای نقدی از  رقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تامختل یا غی
 .د شدخواه محکوم مجازات  یا هر دوریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)

(  000/000/25بیست و پنج میلیون ) ن بههیات وزیرا  1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
 .عدیل شد( ریال ت000/000/100یال تا صد میلیون )ر

دستکاری کردن، هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف  -737ماده 
بیندازد یا کارکرد آنها را مختل ای یا مخابراتی دیگری را از کار   ایانههای ر  ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه یا تخریب داده

هر یا  ریال(۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهل میلیون )(۱۰.۰۰۰.۰۰۰ده میلیون )ه حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از کند، ب
 .محکوم خواهد شد مجازات  دو

(  000/000/25یلیون )بیست و پنج م هیات وزیران به 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
 .( ریال تعدیل شد000/000/100ریال تا صد میلیون )

ه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی واژگذر هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر  -738ماده 
نج پ ود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی ازای یا مخابراتی شود، به حبس از ن ایانههای ر  ها یا سامانه اشخاص مجاز به داده

 .محکوم خواهد شد مجازات  یا هر دو ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا بیست میلیون )(۵.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

( ریال تا 000/000/20بیست میلیون ) هیات وزیران به 25/12/1399ه به موجب مصوبه مورخ رج در این مادجزای نقدی مند
 .( ریال تعدیل شد80/ 000/000هشتاد میلیون )

قانون را ( این  10( و )9(، )8صد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد )هرکس به ق  -739ماده  
از قبیل خدمات درمانی، آب، برق،  مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، نه های رایانه ای وعلیه ساما

 .به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شدخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، گاز، م
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  5صفحه  

 رایانهسرقت و کالهبرداری مرتبط با  -فصل سوم
صاحب آن باشد، به جزای ده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار  غیرمجاز دا  هرکس به طور  -740ماده  

(ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک ۲۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا بیست میلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰ن )نقدی از یک میلیو
 .(ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد۲۰.۰۰۰.۰۰۰یون )ا بیست میل(ریال ت۵.۰۰۰.۰۰۰پنج میلیون ) سال یا جزای نقدی از

( 000/000/6لیون )در حالت اول به شش می  هیات وزیران  25/12/1399مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ  جزای نقدی  
د میلیون تا هشتا ( ریال20/ 000/000دوم به بیست میلیون )ریال و در حالت   (50/ 000/000ریال تا پنجاه میلیون )

 .تعدیل شد ( ریال000/000/80)

محو، ایجاد  ی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر،جاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتهرکس به طور غیرم -741 ماده
رای خود یا دیگری تحصیل کند ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی ب یا متوقف کردن داده

ریال تا یکصد میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰بیست میلیون)نج سال یا جزای نقدی از عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پ
 .خواهد شدمحکوم  مجازات  یا هر دول ریا(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

( ریال تا 000/000/50پنجاه میلیون ) به هیات وزیران 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
 .تعدیل شد ( ریال250/ 000/000دویست و پنجاه میلیون )

 یه عفت و اخالق عمومیجرائم عل -فصل چهارم
ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند های رایانهامانههرکس به وسیله س -742ماده 

پنج میلیون تا دو سال یا جزای نقدی از تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز یا به قصد 
 .حکوم خواهد شدم مجازات  یا هر دوریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهل میلیون )(۵.۰۰۰.۰۰۰)

( ریال تا 000/000/15پانزده میلیون ) ههیات وزیران ب 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
 .دیل شدتع( ریال 000/000/100صد میلیون )

 .جازاتهای فوق می شودم وص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی ازارتکاب اعمال فوق درخص -1تبصره 
 .محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد

ریال تا پنج میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰میلیون )یک  هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به -2ره تبص
 .جزای نقدی محکوم خواهد شد ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰)

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

 ایم رایانه ایجر  قانون
 

  6صفحه  

( ریال تا بیست 000/000/5پنج میلیون ) هیات وزیران به 25/12/1399قدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ جزای ن
 .( ریال تعدیل شد20/ 000/000یلیون )م

طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد شد یا به  خود قرار داده با  هر در این ماده را حرفچنانچه مرتکب اعمال مذکو  -3تبصره  
 .مقرر در این ماده محکوم خواهد شد مجازات  ی االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دوف

انگر برهنگی کامل زن یا شود که بی ن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطالق میتصویر، صوت یا مت  محتویات مستهجن به  -4تبصره  
 .اسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان استتنمرد یا اندام 

های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب  ای یا مخابراتی یا حامل های رایانه س از طریق سامانههرک -743ماده 
 :خواهد شد مجازات  زیر

ند یا فریب دهد یا شیوه ک آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیعالف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، 
ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰پنج میلیون )  وده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی ازدستیابی به آنها را تسهیل نم

 .محکوم خواهد شد مجازات یا هر دو ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰یلیون )تا بیست م

یال تا ( ر000/000/20هیات وزیران به بیست میلیون ) 1399/ 25/12به موجب مصوبه مورخ  خشمندرج در این بجزای نقدی 
 .تعدیل شد ( ریال80/ 000/000هشتاد میلیون )

ریال تا پنج میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰دومیلیون)ز ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی ا
 .است ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰)

( ریال تا بیست 000/000/5پنج میلیون )  هیات وزیران به  25/12/1399مورخ  به موجب مصوبه    بخشی نقدی مندرج در این  جزا
 .( ریال تعدیل شد20/ 000/000میلیون )

 اعمالگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا مال مواد مخدر یا روانب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استع
ا را تسهیل کند یا آموزش دهد، به دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنه آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یاخشونت

یا هر  ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰ا بیست میلیون )ل تریا(۵.۰۰۰.۰۰۰از پنج میلیون ) حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی
 .محکوم می شود مجازات  دو
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( ریال تا 000/20/ 000هیات وزیران به بیست میلیون ) 25/12/1399وبه مورخ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مص
 .( ریال تعدیل شد80/ 000/000هشتاد میلیون )

گر مصلحت عقالیی دیی یا هر از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علم( شامل آن دسته 14مفاد این ماده و ماده ) -تبصره
 .ا توزیع یا انتشار یا معامله می شودتهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه ی

 یت و نشر اکاذیبهتک حیث -فصل پنجم
ری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگ های رایانه  سیله سامانهو  هر کس به  -744ماده  

ده  موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دواز نحوی که عرفا   ر یا تحریف منتشر کند، بهبا علم به تغیی منتشر یا
محکوم  زاتمجا یا هر دوریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهل میلیون )(۵.۰۰۰.۰۰۰پنج میلیون)ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از 

 .خواهد شد

( ریال تا 000/000/15ه میلیون )پانزدهیات وزیران به  1399/ 25/12ه مورخ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوب
 .تعدیل شد ریال( 100/ 000/000صد میلیون ) 

 .دم خواهد شمقرر محکو مجازات  چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو -تبصره

یا خانوادگی یا اسرار دیگری را  یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصیای  های رایانه هرکس به وسیله سامانه -745ماده 
قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا  موجب هتک  بدون رضایت او جز در موارد

ریال تا چهل میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰پنج میلیون) و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ه حبس از نودحیثیت او شود، ب
 .محکوم خواهد شد مجازات  یا هر دو ریال(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)

( ریال تا 000/000/20بیست میلیون )هیات وزیران به  25/12/1399در این ماده به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج 
 .تعدیل شد ( ریال000/000/150)لیون صد و پنجاه می

امات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی ضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقهر کس به قصد ا  -746ماده  
ل، به شخص ل قو ا منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت، رأسا  یا به عنوان نقر 

ی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به د، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحو حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت ده
پنج  فزون بر اعاده حیثیت )در صورت امکان(، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی ازدیگری وارد شود یا نشود، ا

 .کوم خواهد شدمح مجازات  یا هر دو ریال(۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهل میلیون )(۵.۰۰۰.۰۰۰میلیون)
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( ریال تا 000/000/20یون )بیست میلهیات وزیران به  25/12/1399اده به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این م
 .تعدیل شد ( ریال000/000/150صد و پنجاه میلیون )

 اشخاصمسؤولیت کیفری  -فصل ششم
، شخص حقوقی دارای حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابدای به نام شخص  در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه  -747  دهما

 :مسؤولیت کیفری خواهد بود

 .ای شود شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه الف( هرگاه مدیر •
 .بپیوندد جرم به وقوعصادر کند و ای را  ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه •
 .ای شود تکب جرم رایانها اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مر ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی ب •
 .ای اختصاص یافته باشد خص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهد( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت ش •

 .گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد یا تصمیماختیار نمایندگی منظور از مدیر کسی است که  -1بصره ت

تکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب مر  مجازات  مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع -2تبصره 
 .م به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بودجر 

 ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از اوضاع و احوال جرمتوجه به شرایط و  اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با -748ماده 
 :داکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شدارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر ح

رت تا ُنه ماه و در صوحبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک  مجازات  لف( چنانچه حداکثرا
 .ی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سالتکرار جرم تعطیل

در ز پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و حبس آن جرم بیش ا مجازات چنانچه حداکثر ب(
 .صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد

گیری یا سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم تا سهشود، ماده منحل می مدیر شخص حقوقی که طبق بند »ب« این -تبصره
 .بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشتنظارت 

ست مقرر از سوی کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهر  ارائه -749ه ماد
اشی از جرائم رایانه ای و محتوایی است اعم از محتوای ن رچوب قانون تنظیم شدهموضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چها
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لتر( محتوای مجرمانه در صورتی که عمدا  از پاالیش )فی .ی رود را پاالیش )فیلتر( کنندکه برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار م
وای غیرقانونی را فراهم آورند، به محت  دسترسی  همباالتی زمین احتیاطی و بی خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی

دوم به  هو در مرتب ریال(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰یال تا یکصد میلیون )ر(۲۰.۰۰۰.۰۰۰بیست میلیون ) جزای نقدی از نخست به هدر مرتب
 سوم به یک تا سه سال  همرتب( ریال و در  000/1/ 000/000( ریال تا یک میلیارد )100/ 000/000قدی از یکصد میلیون )جزای ن

 .واهند شدتعطیلی موقت محکوم خ

وزیران در حالت اول به شصت میلیون  هیات  25/12/1399ماده به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این 
وضعیت قانونی با توجه به  ( ریال تعدیل شد و در حالت دوم000/000/250و پنجاه میلیون )( ریال تا دویست 000/000/60)

 .موجود بدون تغییر ماند

دهای زیرنظر ولی های[ )وب سایتهای( مؤسسات عمومی شامل نهاچنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای ]تارنما -1تبصره 
سسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی مقننه، مجریه و قضائیه و مؤ هفقیه و قوای سه گان

های اسالمی من های سیاسی و صنفی و انجمن ا به احزاب، جمعیتها، انجو الحاقات بعدی آن ی 19/4/1373مصوب  غیردولتی
ویت و ارتباط با آنها وجود دارد یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هیا اقلیتهای دینی شناخته شده  

)وب  ری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنماقضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوتعلق داشته باشد، با دستور مقام 
 .نخواهد شدمزبور تا صدور حکم نهایی پاالیش )فیلتر( سایت( 

خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد پاالیش )فیلتر( محتوای مجرمانه موضوع شکایت    -2تبصره  
 .رفتگ

مصادیق محتوای مجرمانه قانون کارگروه )کمیته( تعیین  ماه از تاریخ تصویب این قضاییه موظف است ظرف یک هقو -750ماده 
ورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، های آموزش و پر  وزارتخانه هوزیر یا نمایند .ی کل کشور تشکیل دهدرا در محل دادستان

صدا و  ازمان تبلیغات اسالمی، رئیس سازمانتحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس ساطالعات، دادگستری، علوم، 
ی ی اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناور سیما و فرما

ورای به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شاسالمی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی 
 .ن کل کشور خواهد بوددادستا هریاست کارگروه )کمیته( به عهد .دهند دااسالمی اعضای کارگروه )کمیته( را تشکیل خوا

میمات کارگروه انزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصجلسات کارگروه )کمیته( حداقل هر پ -1تبصره 
 .تبر خواهد بود)کمیته( با اکثریت نسبی حاضران مع
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ه رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری شکایات راجع به مصادیق پاالیش )فیلتر( شد موظف است به (کارگروه )کمیته -2تبصره 
 .کند

)فیلتر( محتوای مجرمانه را به رؤسای ه( موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش کارگروه )کمیت -3تبصره 
 .ی عالی امنیت ملی تقدیم کندقوای سه گانه و شورا

فوق  هر کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق مذکور در مادن خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستوارائه دهندگا -751ماده 
 دسترسی به آن های خود از ادام رایانه نه در سامانه هایرسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرما یا مقام قضائی
در غیر  .د، منحل خواهند شدکارگروه )کمیته( یا مقام قضائی خودداری کننچنانچه عمدا  از اجرای دستور  .ل آورندممانعت به عم

نخست به   هرا فراهم کنند، در مرتبدسترسی به محتوای مجرمانه مزبور    هبی مباالتی زمین  این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و
دوم به یکصد میلیون  هو در مرتبل ریا(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکصد میلیون )(۲۰.۰۰۰.۰۰۰ون)بیست میلیجزای نقدی از 

یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند   سوم به  ه( ریال و در مرتب000/000/000/1( ریال تا یک میلیارد )000/000/100)
 .شد

وزیران در حالت اول به شصت میلیون ات هی 25/12/1399جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 
با توجه به وضعیت قانونی  ریال تعدیل شد و در حالت دوم (000/000/250یال تا دویست و پنجاه میلیون )( ر000/000/60)

 .ن تغییر ماندموجود بدو

آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه )کمیته( تعیین  ارائه دهندگان  -تبصره خدمات میزبانی موظفند به محض 
 .مصادیق اطالع دهند

تی از المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترن ینهرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند ب -752ماده 
( ریال تا 000/00/100ستفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون )برعکس اخارج ایران به داخل یا 

 .محکوم خواهد شد مجازات یا هر دو( ریال 000/000/000/1یک میلیارد )

یر توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغیهیات وزیران با    25/12/1399مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ   جزای نقدی
 .ماند
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 سایر جرائم -فصل هفتم
پنج  دی ازهر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نق -753ماده 

 :محکوم خواهد شد مجازات  یا هر دو ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰یلیون )ریال تا بیست م(۵.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

( ریال تا 000/000/20بیست میلیون )به  هیات وزیران 25/12/1399خ مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورجزای نقدی 
 .تعدیل شد ( ریال80/ 000/000هشتاد میلیون )

ا  به منظور افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرف ها یا نرم داده ها معاملیا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یالف( تولید 
 رود به کار می ای ارتکاب جرائم رایانه

ای  های رایانه ا یا سامانهه ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ب( فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده
 .کند ت او فراهم میتعلق به دیگری را بدون رضاییا مخابراتی م

جاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخالل در قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرم ج( انتشار یا در دسترس
 .داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی

مقرر در این ماده محکوم خواهد  مجازات ه باشد، به حداکثر هر دومرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار دادچنانچه  -تبصره
 .شد

 مجازاتها تشدید -هشتمفصل 
 :مقرر محکوم خواهد شد مجازات وارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دودر م -754ماده 

و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت ا شهرداریها و موسسه ها  کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یالف( هر یک از کارمندان و  
زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک انقالبی و بنیادها و مؤسسه هایی که  یا نهادهای

های مسلح و ی سه گانه و همچنین نیرو یه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوامستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پا
 .ای شده باشند ب جرم رایانهغیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتک مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و

 .ب جرم رایانه ای شده باشدای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتک های رایانه ب( متصدی یا متصرف قانونی شبکه

 .رائه دهنده خدمات عمومی باشدای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ا های رایانه سامانهها یا  ج( داده
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 .به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد د( جرم

 .ای ارتکاب یافته باشد هـ( جرم در سطح گسترده

ونیکی عمومی از قبیل اشتراک  کب را از خدمات الکتر رم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتدر صورت تکرار ج -755ماده 
 :نکداری الکترونیکی محروم کندمرتبه باالی کشوری و با هخذ نام دامناینترنت، تلفن همراه، ا

 .ا یک سالحبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه ت مجازات الف( چنانچه

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

 .یت از سه تا پنج سالجرم بیش از پنج سال حبس باشد، محروم حبس آن مجازات ج( چنانچه

 (منسوخ) آئین دادرسی -بخش دوم 

 صالحیت -فصل یکم
 :رسیدگی خواهند بودیز صالح به گر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نعالوه بر موارد پیش بینی شده در دی -756ماده 

نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا ی ارتکاب جرم به کار رفته است به هر الف( داده های مجرمانه یا داده هایی که برا
 .می ایران ذخیره شده باشدموجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسال هحاملهای داد

 .افته باشدوب سایت های( دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتکاب یتارنماهای )ب( جرم از طریق 

غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای )وب سایت های( مورد  ج( جرم توسط هر ایرانی یا
ای که خدمات عمومی ارائه  سمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهیندگی های ر ت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمااستفاده یا تح

 .مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد هدارای دامنسایت های(  د یا علیه تارنماهای )وب ده می

 .دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد رتکب یا بزهاز اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه م ای متضمن سوء استفاده د( جرائم رایانه

محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی   چنانچه جرم رایانه -757ماده  
ور قرار ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدچنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود  .است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد

 .کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد می
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رت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقالب، نظامی و قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرو  -758ماده 
 .تصاص دهدای اخ تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه

 .ند شداز میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواه های مذکور قضات دادسراها و دادگاه -تبصره

ف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در صورت بروز اختال -759ماده 
 .در امور مدنی خواهد بود

 جمع آوری ادله الکترونیکی -دومفصل 
 نگهداری داده ها -مبحث اول

و اطالعات کاربران را  افیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجادهای تر  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ارائه -760ماده 
 .حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند

ای و مخابراتی تولید می کنند تا  ه ارتباطات رایانهزنجیر ای در  های رایانه ای است که سامانه داده ترافیک هرگونه داده -1تبصره 
ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم  این داده .تا مقصد وجود داشته باشد امکان ردیابی آنها از مبدأ

 .شود ارتباط و نوع خدمات مربوطه می

بر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و ه کاراطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع ب -2تبصره 
 .، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست(IP) کل اینترنتیویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتمدت زمان آن، ه

س از خاتمه اشتراک و شش ماه پاطالعات کاربران خود را حداقل تا  ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند -761ماده 
 .درا حداقل تا پانزده روز نگهداری کنن محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده

 حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده -مبحث دوم
تواند دستور حفاظت  می ام قضائیرای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقای ذخیره شده ب های رایانه هرگاه حفظ داده -762ماده 

طر آسیب دیدن یا تغییر یا از در شرایط فوری، نظیر خ .رند صادر کنداز آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دا
قضائی ع مقام  ساعت به اطال  24مراتب را حداکثر تا  توانند رأسا  دستور حفاظت را صادر کنند و   ها، ضابطان قضائی میبین رفتن داده

ی حفاظت ها اجرای این دستور خودداری یا دادهچنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از  .برسانند
آگاههای مزبور به آنها مربوط می شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده کنند، ضابطان قضائی و  شود را از مفاد دستور صادره 
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یا جزای نقدی از پنج امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه  زات مجا کارکنان دولت به
 .محکوم خواهند شد مجازات  ( ریال یا هر دو000/000/10( ریال تا ده میلیون )000/000/5میلیون )

 .ت مقررات مربوط استنبوده و مستلزم رعایه ارائه یا افشاء آنها ها به منزل حفظ داده -1تبصره 

 .تمدید استصورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در  -2تبصره 

 ارائه داده ها -مبحث سوم
شخاص یادشده ( فوق را به ا34( و )33)(،  32کور در مواد )های حفاظت شده مذ تواند دستور ارائه دادهقضائی می مقام  -763ماده  

 .وم خواهد شد( این قانون محک34مقرر در ماده ) زات مجا مستنکف از اجراء این دستور به .بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد

 تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی -مبحث چهارم
آید که  و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میای  های رایانه یا سامانهها  توقیف دادهتفتیش و  -764ماده 

 .ه باشدشناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشت ظن قوی به کشف جرم یا

به نحوی آنها ی یا اشخاصی که ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانون های رایانه ها یا سامانه تفتیش و توقیف داده -765ماده 
دالیل دستور تفتیش و  در غیر این صورت، قاضی با ذکر .ها انجام خواهد شدقانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهرا تحت کنترل 

 .ر اشخاص مذکور را صادر خواهد کردتوقیف بدون حضو

محل   ند، از جمله اجراء دستور درصحیح آن کمک میکدستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراء   -766ماده  
 رمافزارها و ن د نظر، نوع و تعداد سختهای مور  یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده

 .های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف افزارها، نحوه دستیابی به داده

 :ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود داده ها یا سامانه های رایانهتفتیش  -767ماده 

 .ای یا مخابراتی رایانه های الف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه •
 .ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه های داده از قبیل دیسکت به حاملب( دسترسی  •
 .شده یا رمزنگاریهای حذف  ج( دستیابی به داده •
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ها،  داده هایی از قبیل چاپها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش در توقیف داده -768اده م
هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا  ها با روش ها، غیرقابل دسترس کردن داده ری از تمام یا بخشی از دادهبرداری یا تصویربردا کپی

 .مزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شودر

 :ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد های رایانه در هریک از موارد زیر سامانه -769ده ما

 دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، های ذخیره شده به سهولت در لف( دادها •
 پذیر نباشد، انافزاری امک ها بدون سامانه سخت ب( تفتیش و تجزیه و تحلیل داده •
 ایت داده باشد،ج( متصرف قانونی سامانه رض •
 باشد،پذیر ن ها به لحاظ فنی امکان برداری( از داده د( تصویربرداری )کپی •
 شود، ها ادهد ـ( تفتیش در محل باعث آسیب ه •

ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل ش آنها در توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نق -770اده م
 .ی گیرداژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت متغییر گذرو 

رایانه ای اء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های چنانچه در حین اجر  -771ماده 
ری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه ی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضرو یا مخابرات

 .یش یا توقیف خواهند کردترش داده و داده های مورد نظر را تفتهای مذکور گس

خاص ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشای یا مخابراتی موجب   های رایانه ها یا سامانه چنانچه توقیف داده  -772ماده  
 .یا اخالل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است

پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط نفع حق دارد   شود، ذی ها توقیف می در مواردی که اصل داده  -773ماده  
 .ای وارد نشود د تحقیقات لطمهفی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به رونف شده مجرمانه یا مناهای توقی به این که ارائه داده

، قاضی موظف است با لحاظ نوع و ای یا مخابراتی توقیف می شود رایانههای  ها یا سامانه در مواردی که اصل داده -774ماده 
متعارف نسبت   نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب وافزارهای مورد نظر و   نرمافزارها و  ها و نوع و تعداد سخت میزان داده

 .به آنها تعیین تکلیف کند
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سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض قدامهای مأموران در توقیف داده ها و متضرر می تواند در مورد عملیات و ا  -775ماده  
از نوبت رسیدگی به درخواست یاد شده خارج  .نده تسلیم نمایدروز به مرجع قضائی دستوردهکتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده 

 .گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است

 ای رتباطات رایانهشنود محتوای ا -مبحث پنجم
نود مخابراتی مطابق مقررات راجع به شای یا  های رایانه حتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانهشنود م  -776ماده  

 .مکالمات تلفنی خواهد بود

و مستلزم رعایت سی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود دستر  -تبصره
 .مقررات مربوط است

 استنادپذیری ادله الکترونیکی -ل سومفص
ق آئین نامه له الکترونیکی جمع آوری شده، الزم است مطابتمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اد به منظور حفظ صحت و  -777ماده 

 .مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید

آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا  ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی یانههای را چنانچه داده -778ماده  که از دعوا 
ت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری براتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحای یا مخا رایانه باشد و سامانهمنتقل شده 

 .دها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بو داده

سایرجرائمی که ادله ای شامل های دوم و سوم این بخش، عالوه بر جرائم رایانه صلکلیه مقررات مندرج در ف -779ماده 
 .شود گیرد نیز می ورد استناد قرار میالکترونیکی در آنها م

 سایر مقررات -سوم  بخش

قانون برای عمل له ارتکاب جرم به کار رفته و در این ای یا مخابراتی به عنوان وسی رایانه در مواردی که سامانه -780ماده 
 .مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شدبینی نشده است،  مجازاتی پیش مزبور

سیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی در مواردی که در بخش دوم این قانون برای ر  -تبصره
 .شدانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد نشده است طبق مقررات ق
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یک بار با پیشنهاد  اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی هر سه سالمیزان جزاهای نقدی این قانون بر  -781ماده 
 .ب هیأت وزیران قابل تغییر استرئیس قوه قضائیه و تصوی

اریخ تصویب این قانون ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تآیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری  -782ماده 
 .صویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و به تتوسط وزارت دادگستری با ه

الحاقات بعدی آن و اصالحات و  1304عمومی مصوب سال  مجازات  کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون -783ماده 
 .ملغی است

 دیق محتوای مجرمانهفهرست مصا

 الف( محتوای علیه عفت و اخالق عمومی 
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۲ـ اشاعه فحشاء و منکرات ) بند ۱

 ۱۵ب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ) بند ب ماده ـ تحریک، تشویق، ترغی۲
 ون مجازات اسالمی(قان ۶۴۹ای و ماده قانون جرائم رایانه

ئم قانون جرا ۱۴قانون مطبوعات و ماده  ۶ماده  ۲ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خالف عفت عمومی )مبتذل و مستهجن( بند ۳
 (ایرایانه

 (ایقانون جرائم رایانه ۱۵ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ) ماده ۴

ـ استفاده ابزاری از افراد) اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع ۵
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱۰انونی )بند و غیر ق

 ب( محتوای علیه مقدسات اسالمی 
 زات اسالمی(قانون مجا ۶ماده  ۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسالمی )بند ۱

 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۳قانون مجازات اسالمی و ماده  ۶ماده ماده  ۷ـ اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن )بند ۲

 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۳ت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین )ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( ) ماده ـ اهان۳
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 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۹یا فرقه منحرف و مخالف اسالم ) بند ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه ۴

حرف و مخالف اسالم به نحوی که تبلیغ از آنها باشد های داخلی و خارجی منها و احزاب و گروهـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه۵
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۹)بند 

 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۴ده ـ اهانت به امام خمینی )ره( و تحریف آثار ایشان )ما۶

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید )بند ۷

 ج( محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

 قانون مجازات اسالمی( ۴۹۸ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ) سایبر( با هدف برهم زدن امنیت کشور) ماده ۱

 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۱ه رگونه تهدید به بمبگذاری )مادـ ه۲

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد کند )بند ۳

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱۲ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی )بند ۴

 قانون مجازات اسالمی( ۵۰۰ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران )ماده ۵

قانون  ۶ماده  ۴ل در وحدت ملی و ایجاد اختالف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی )بند ـ اخال۶
 مطبوعات(

ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم ۷
 انون مجازات اسالمی(ق ۵۰۴جرای وظایف نظامی )ماده ا

ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در داخل یا خارج از ـ تحریص و تشویق افراد و گروه۸
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۵کشور )بند 

 ازات اسالمی(قانون مج ۵۰۰می ایران )ماده های مخالف نظام جمهوری اسالها و سازمانـ تبلیغ به نفع گروه ۹
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ماده قانون مطبوعات و  ۶فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی )بند  -۱۰
 ای(قانون جرایم رایانه ۳قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده  ۳و  ۲مواد 

 ماده قانون مطبوعات( ۶رار نیروهای مسلح )بند ش نمودن و انتشار غیر مجاز اسـ فا۱۱

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی) بند ۱۲

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسالمی )بند ۱۳

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی )بند مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی ـ انتشار بدون ۱۴

 د( محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
قانون  ۷۰۰و  ۶۰۹قانون مطبوعات و مواد  ۶ماده  ۸ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی )بند ۱

 المی(مجازات اس

 قانون مجازات اسالمی( ۶۹۷قانون مطبوعات و  ۶ماده  ۸ادها و سازمان حکومتی و عمومی )بند ـ افترا به مقامات، نه۲

 ۶۹۸قانون مطبوعات و  ۶ماده  ۱۱های حکومتی )بند ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان۳
 قانون مجازات اسالمی(

 ی و سایر جرایم بکار می رود اه برای ارتکاب جرایم رایانه هـ ( محتوایی ک

ای به کار می رود )ماده ها یا نرم افزارهای که صرفا  برای ارتکاب جرایم رایانهـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده۱
 ای(قانون جرائم رایانه ۲۵

های ها با سامانهه امکان دسترسی غیر مجاز به دادههایی کها و دادهاز گذر واژهـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مج۲
 ای(قانون جرایم رایانه ۲۵ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ) ماده رایانه

، تحریف و اخالل در ایـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه۳
 ای(قانون جرایم رایانه ۲۵ای و مخابراتی )ماده های رایانها سیستمها یداده

 ای(قانون جرایم رایانه ۲۱ای )ماده ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه۴
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نظام اقتصادی کشور و  های هرمی )قانون اخالل درای مجرمانه مانند شرکتـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه۵
 سایر قوانین(

 ای(ای دارای محتوای مجرمانه )مواد مختلف قانون مجازات اسالمی و قانون جرایم رایانهـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه۶

 ای(قانون جرایم رایانه ۲۵لتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ )بند ج ماده ـ انتشار فی۷

ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت ۹قانون مطبوعات(    ۶ماده    ۳ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر )بند  ۸
 ای(قانون جرایم رایانه ۱۵آمیز و خودکشی )ماده 

 (۱۳۸۵لی با دخانیات قانون جامع کنترل و مبارزه م ۳ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار )ماده ۱۰

ـ باز انتشار و ارتباط )لینک( به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های ۱۱
 نات منحرف و غیر قانونیوابسته به گروه ها و جریا

یل اخالل در نظم، تخریب اموال عمومی، ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قب۱۲
 قانون مجازات اسالمی( ۴۳ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره )ماده 

 .وی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشدـ انتشار محتوایی که از س۱۳

ای و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ۱ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی )ماده ۱۴
 قانون تجارت الکترونیکی( ۷۴ماده 

مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری  قانون نحوه ۱ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز )ماده ۱۵
 فعالیت غیر مجاز دارند(

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در  ۲بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )ماده  ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری۱۶
 امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند(
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