
 گانه جرایم رایانه ای به شرح ذیل می باشند:92عناوین 

 عناوین مجرمانه ردیف

مواد قانونی 

جدید قانون 

 مجازات اسالمی

 مجازاتها

 حبس

 جزای نقدی

بر مبنای میلیون 

 ریال

 غیره

 یا هردو 22تا  5 سال1روز تا 71 927 دسترس ی غیرمجازبه داده ها و سامانه های رایانه ای 1

 یا هردو 02تا  12 ماه تا دو سال6 932 شنود غیرمجاز 2

 یا هردو 62تا  22 سال 3تا  1 931 دسترس ی به داده های سری -جاسوس ی رایانه ای 3

0 
دسترس ی به داده های سری و -جاسوس ی رایانه ای

 قرار دادن در اختیار اشخاص فاقد صالحیت
 --- --- سال 12تا  2 931

5 
دسترس ی به داده های سری و -جاسوس ی رایانه ای

 افشاء آنها برای دولتها و عوامل بیگانه
 --- --- سال 15تا  5 931

6 
نقض تدابیر امنیتی به قصد دسترس ی به داده های 

 سری 
 یا هردو 02تا  12 سال 2ماه تا 6 932

 933 سهل انگاری ماموران دولت منجر به جاسوس ی 9
روز تا  71

 دوسال
 02تا  5

یا هردو مجازات و 

ماه تا دو 6انفصال 

 سال

 یا هردو 122تا  22 سال 5تا  1 935و 930 جعل رایانه ای و استفاده از مجعول  8

 یا هردو 02تا  12 سال2ماه تا 6 936 تخریب و اخالل در داده ها 7

 " " " 939 از کار انداختن سامانه ها 12

 " 22تا  5 سال 1روز تا71 938 ممانعت از دسترس ی 11

12 

تخریب و اخالل در داده ها و از کار انداختن سامانه 

ها و ممانعت از دسترس ی علیه سامانه های به کار 

رفته در خدمات عمومی با قصد به خطر انداختن 

 امنیت عمومی

 --- --- سال 12تا 3 937

  

13 

ربودن داده های 

 دیگری 

با وجود عین داده در اختیار 

 صاحب آن
 --- 22تا  1 --- 902

بدون وجود عین داده در اختیار 

 صاحب آن
 یا هردو 22تا  5 سال1روز تا 71 "



 عناوین مجرمانه ردیف

مواد قانونی 

جدید قانون 

 مجازات اسالمی

 مجازاتها

 حبس

 جزای نقدی

بر مبنای میلیون 

 ریال

 غیره

 122تا  22 سال 5تا  1 901 کالهبرداری مرتبط با رایانه 10
" 

 و رد مال

15 
انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن یا 

 نگهداری و تولید و ذخیره به انگیزه تجارت یا افساد
902 

 2روز تا  71

 سال
 یا هردو 02تا  5

16 
انتشار، توزیع یا معامله محتویات مبتذل یا نگهداری 

 و تولید و ذخیره به انگیزه تجارت یا افساد
 --- 5 روز 71 902

19 

تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب افراد 

برای دسترس ی به محتویات مستهجن یا تسهیل یا 

 آموزش شیوه دسترس ی

903 
 1روز تا  71

 سال
 یا هردو 22تا  5

 --- 5تا  2 --- " " " " محتویات مبتذل 18

17 

" " " ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد 

گردان يا خودكش ي يا انحرافات جنس ي مخدر يا روان

 آمیزيا اعمال خشونت

" 
 1روز تا  71

 سال
 یا هردو 22تا  5

22 

هتک حیثیت با تغییر یا تحریف فيلم يا صوت يا 

تصوير ديگري و انتشار آن یا صرف انتشار با علم به 

تغییر یا تحریف )تغییر و تحریف مستهجن حداکثر 

 هردو مجازات(

 " 02تا  5 سال2روز تا  71 900

21 
انتشار صوت يا تصوير يا فيلم خصوص ي يا 

 تخانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضاي
905 " " " 

22 
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا 

 مقامات رسمی
906 " " " 

23 
 افزارهایی کهها يا نرمتوليد يا انتشار يا توزيع داده

 برای ارتکاب جرم کاربرد دارند.
ً
 صرفا

953 
 1روز تا  71

 سال
 22تا  5

یا هردو )حداکثر 

هردو مجازات برای 

کسانی که حرفه 

 شان باشد(



 عناوین مجرمانه ردیف

مواد قانونی 

جدید قانون 

 مجازات اسالمی

 مجازاتها

 حبس

 جزای نقدی

بر مبنای میلیون 

 ریال

 غیره

20 
فروش یا انتشار گذرواژه هایی که امکان دسترس ی به 

 داده یا سامانه های دیگری را فراهم کند
" " " " 

25 
انتشار یا در دسترس قرار دادن آموزش ارتکاب جرایم 

 رایانه ای
" " " " 

26 
برقراری ارتباطات مخابراتی با استفاده از پهنای باند 

 بین املللی از داخل به خارج از کشور و بالعکس
 " 1222تا  122 سال 3تا  1 952

  

29 

عدم پااليش )فيلتر( محتواي 

دهندگان مجرمانه از ناحیه ارائه

 خدمات دسترس ی و میزباني

 ناش ی ازعمد

 951و  907

 انحالل ارائه دهنده

ناش ی از سهل 

 انگاری 

در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون 

( 12202220222( ريال تا يكصد ميليون )2202220222)

( 12202220222ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون )

( ريال و در مرتبة 1022202220222ريال تـا يك ميليـارد )

 سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت

28 

خودداری از اجراي دستور حفاظت از داده ها يا 

هاي حفاظت شده يا آگاه نمودن افشاء داده

 شودهاي مزبور به آنها مربوط مياشخاص ي كه داده

 یا هر دو 12تا  5 ماه 6روز تا  71 962

 یا هر دو 12تا  5 ماه 6روز تا  71 963 خو دداری از اجرای دستور قضایی ارائه داده ها 27

                

  

 


