
آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکرتونیکی



در اجرای ماده ۵4 قانون جرايم رايانه ای مصوب 1388/3/۵ مجلس شورای اسالمی 
و بنا به پیشنهاد وزير دادگستری، آيین نامه جمع آوری و استنادپذيری ادله الکترونیکی به 

شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف
ماده 1 ـ  واژه هــا و اصطالحات به کار برده شــده در اين آيین نامــه در معانی زير به 

کار می رود:
الف( ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با 
شبکه های رايانه ای يا مخابراتی و ارتباطی داخلی يا بین المللی يا هر شبکه مستقل ديگر 
فراهم می آورند از قبیل تامین کنندگان،  توزيع کنندگان،  عرضه کنندگان خدمات  دسترسی 

به شبکه های رايانه ای يا مخابراتی.
ب( ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هســتند که امکان دسترسی کاربران به  
فضای ايجادشده توسط سامانه های رايانه ای،  مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف يا کنترل 
خود را به کاربران واگذار می کنند تا راســا يا توسط کاربر متقاضی، داده های رايانه ای را 
جهت نگهداری،  انتشار،  توزيع يا ارائه در شبکه های داخلی يا بین المللی يا هر منظور ديگر 

ذخیره يا پردازش کنند.
ج( ارائه داده های الکترونیکی: عبارت اســت از در اختیار قرار دادن تمام يا بخشی از 
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داده های حفظ يا نگهداری شده توســط ارائه دهندگان خدمات دسترسی يا میزبانی يا 
اشخاصی که داده ها را تحت تصرف يا کنترل دارند.

د( جمع آوری ادله الکترونیکی: فرايندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهايی يا به 
همراه سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا حامل های داده،  نگهداری، حفظ فوری، تفتیش 

و توقیف و شنود می شوند.
هـ( زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی اســت که ضابط دادگستری و ساير اشخاص 
ذی صالح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبــار و انکارناپذيری ادله الکترونیکی با 
به کارگیری ابزارها و روش های اســتاندارد در مراحل شناســايی، کشف، جمع آوری، 
مستندسازی، تجزيه وتحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می کنند؛ 

به نحوی که امکان رديابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
و( شــنود: عبارت اســت از هرگونه دســتیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات 
غیرعمومی در سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از 

سامانه ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط.
ز( مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده های رايانه ای ذخیره شده را تحت 
تصرف يا کنترل دارد و مطابق ماده 34 قانون و ساير قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها 

تعیین می شود.
ح( متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک يا شخصی است که به 
نحوی داده يا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد يا نماينده يا ولی يا سرپرست 
قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی يا عمومی غیردولتی، باالترين مقام آنها 
يا نماينده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد ساير اشخاص حقوقی، مدير يا 

نماينده قانونی آن هاست.
ط( قانون: منظــور از قانــون در ايــن آيین نامه،  قانــون جرايم رايانــه ای مصوب 

1388/3/۵ می باشد.
تبصره: ساير اصطالحات به شرح تعريف ارائه شده در قوانین ديگر می باشد.
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فصل دوم: جمع آوری ادله الكترونیكی

مبحث اول: نگهداری داده ها
ماده 2ـ  ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظف اند از سامانه هايی استفاده 
نمايند که قابلیت نگهداری داده های ترافیک و اطالعات کاربران را مطابق مواد 32 و 33 

قانون داشته باشد.
ماده 3ـ  ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف اند سامانه های خود را به نحوی تنظیم 
کنند که کلیه ارتباطات رايانه ای را که از طريق آنها انجام می شود ثبت کنند و کلیه داده های 

ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ايجاد نگهداری کنند.
تبصره: عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اينترنت )کافی نت ها( موظف اند 
 )IP( مشخصات هويتی، آدرس، ســاعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشــانی اينترنتی

تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمايند.
ماده 4ـ  ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظف اند اطالعات کاربران را حداقل 6 ماه 
پس از خاتمه اشتراك يا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هويت و نشانی کاربر بايد در 

قرارداد منعقده درج شود.
ماده 5ـ  ارائه دهنــدگان خدمات میزبانی داخلی و نماينــدگان داخلی ارائه دهندگان 
خدمات میزبانی خارجی موظف اند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شــش ماه پس 
از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ايجادشده را 
حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراك بايد به نحوی تنظیم شود که هويت و 

نشانی آنان مشخص باشد.
تبصره 1: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف اند سامانه های رايانه ای خود را به نحوی 
تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصالح يا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را 

ذخیره نمايد.
تبصره 2: اشخاصی که نسبت به انباشــت يا ذخیره موقت اطالعات در راستای ارائه 

خدمات دسترسی اقدام می کنند،  ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی شوند.
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ماده 6 ـ  ارائه دهندگان خدمات دسترســی و میزبانــی و مجريان حفاظت موظف اند 
امنیت داده های ترافیکی و محتــوای نگهداری و حفاظت شــده را مطابق با ضوابط و 

دستورالعمل هايی که به تصويب رئیس قوه قضائیه می رسد، تامین نمايند. 
ماده 7 ـ  داده های محتوا و ترافیک و اطالعات کاربران بايد مطابق مقررات اين آيین نامه 
به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،  اعتبار 

و انکارناپذيری آنها محفوظ بماند.
ماده 8 ـ  در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده ها الزامی است،  نگهداری 
و حفاظت بايــد به گونه ای انجام شــود که مديريت جســت وجو و گزارش دهی آنها 

امکان پذير باشد.
ماده 9 ـ  وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات هماهنگی های الزم برای تنظیم زمان 
سامانه های جمع آوری داده های محتوا، ترافیک و اطالعات کاربران را مطابق با ساعت 

رسمی کشور به عمل می آورد.
ماده 10 ـ  مرکز آمار و فنــاوری اطالعات با همــکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ساالنه رويه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطالعات 
کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذيری داده ها را تصويب و به 

ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابالغ می نمايد.

مبحث دوم: حفاظت از ادله رایانه ای
ماده 11ـ  مقام قضايی در جريان تحقیق و فرايند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر 
نوع داده رايانه ای ذخیره شده را ازجمله داده های رمزنگاری شده، حذف،  پنهان،  فشرده 
يا پنهان نگاری شده و يا داده هايی که نوع و نام آنها موقتا تغییريافته و يا داده هايی که برای 

بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نمايد.
تبصره1:  ضابطان قضايی فقط در موارد مندرج در ماده 34 قانون می توانند راسا دستور 

حفاظت داده های ذخیره شده را صادر کنند.
تبصره2: قاضی مکلف است بالفاصله پس از اعالم ضابط قضايی نسبت به تايید يا رد 
دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر نمايد. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از 
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ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطالعات می باشد.
ماده 12 ـ  دستور حفاظت بايد به طور صريح و دقیق مشتمل بر نوع داده ها،  موضوع و  

مدت زمان با رعايت تبصره 2 ماده 34 قانون،  باشد.
ماده 13 ـ  در موارد مقتضی،  اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضايی متخصص 

يا اشخاص خبره مورد وثوق به نمايندگی از طرف مرجع قضايی انجام می شود.
ماده 14 ـ  مجری حفاظت موظف است بالفاصله پس از ابالغ، دستور حفاظت را اجرا و 
صورت جلسه ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،  نحوه حفاظت،  حجم و نوع داده های 
حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال 

کند و نسخه ديگر را نزد خود نگه دارد.
ماده 15 ـ  دستور حفاظت بايد فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابالغ شود. 
اين دستور همچنین به اشــخاص ذی نفع نیز ابالغ می شود؛ مگر آنکه ابالغ به آنها مخّل 
رسیدگی باشد که در اين صورت تشخیص زمان ابالغ حسب مورد با مقام قضايی می باشد.
تبصره:  روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده ها و طول مدت زمان حفاظت، 

امکان بهره برداری از داده های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.
ماده 16 ـ  حفاظت از داده ها بايد به نحوی باشــد که محرمانگی،  تمامیت،  صحت و 

انکارناپذيری داده ها رعايت شود.

مبحث سوم: ارائه ادله رایانه ای
ماده 17 ـ  دستور ارائه توسط مقام قضايی صادر می شود و بايد به طور صريح و شفاف و 
مشتمل بر شخص ارائه دهنده،  موضوع و نوع داده ها،  شیوه و زمان تحويل داده ها و مرجع 

تحويل گیرنده باشد.
ماده 18 ـ  ارائه داده ها بايد به نحوی باشد که محرمانگی،  تمامیت،  صحت و انکارناپذيری 
داده ها رعايت شده و حتی االمکان بدون ايجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف 

و کم هزينه به يکی از شیوه های ذيل باشد:
الف( تحويل يک نسخه چاپ شده از داده.

ب( تحويل يک نسخه رايانه ای از داده.
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ج( ايجاد دسترسی به داده.
د( انتقال تجهیزات رايانه ای و مخابراتی.

ماده 19 ـ  هنگام ارائه داده ها صورت جلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذيل 
در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحويل گیرنده می رسد:

الف( شماره و تاريخ دستور قضايی ارائه داده ها
ب( مشخصات ارائه دهنده

ج( مشخصات تحويل گیرنده
د( زمان و مکان ارائه

هـ( نوع و حجم داده ها
و( اطالعات مربوط به نحوه حفظ يا نگهداری داده ها

ز( روش های امنیتی به کاررفته در زمان ارائه
ح( مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات

ط( شیوه ارائه و مشخصات داده.
تبصره 1: در هنگام انتقال تجهیزات،  احتیاط الزم برای حفظ آنها به عمل می آيد.

تبصره2: يک نسخه از صورت جلســه به مرجع قضايی ارسال می شود و نسخه ای در 
اختیار ارائه دهنده و نسخه ديگر در اختیار تحويل گیرنده قرار می گیرد.

ماده 20 ـ  از زمان ارائه داده ها به ضابطان قضايی يا ديگر اشخاص ذی ربط،  مسئولیت 
حفظ داده های مذکور با شخص يا اشخاص تحويل گیرنده خواهد بود.

ماده 21 ـ  ارائه داده هايی که افشــا يا دسترســی به آنها مطابــق قوانین خاص دارای 
محدوديت يا توام با تشريفات می باشد،  تابع مقررات مربوط است.

ماده 22 ـ  دستور ارائه داده،  مجوز افشــای آن نمی باشد و پس از دستور ارائه هرگونه 
دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضايی است.

ماده 23ـ  اشخاصی که مسئول اجرای هر يک از دستورات قضايی اعم از نگهداری، 
حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده يا شنود آن می باشند يا دستور به آنها ابالغ 
می شود يا به نوعی مرتبط با دستورات يادشده هستند، حق افشای مفاد دستور و يا داده ها 
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و اطالعات مربوط را ندارند.
د: تفتیش و توقیف ادله رايانه ای

ماده 24ـ  ضابطان قضايی بايد کلیه اطالعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ايجاب 
می نمايد در درخواســت خود اعالم نمايند. همچنین، موارد زير را حســب مورد در 

درخواست تفتیش يا توقیف ذکر نمايند:
الف( داليل ضرورت تفتیش و توقیف

ب( حتی االمکان نوع و میزان داده ها و سخت افزارها
ج( محل تفتیش يا توقیف

د( داليل الزم برای تصويربرداری و بررسی در خارج از محل
هـ( زمان تقريبی الزم برای تفتیش و توقیف.

ماده 25 ـ  در دستور تفتیش يا توقیف داده يا سامانه بايد محل تفتیش يا توقیف تعیین و 
حتی االمکان در محل استقرار سامانه انجام پذيرد.

ماده 26 ـ  مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش بايد در دستور قضايی تصريح و کمترين 
فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش يا 

توقیف و ذکر علت آن، اين مدت قابل تمديد می باشد.
ماده 27 ـ  تفتیش و توقیف در مواردی که مســتلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی 

باشد، مطابق مقررات مندرج در آيین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده 28 ـ  در مواردی که تفتیش يا توقیف طبق دستور قضايی بدون حضور متصرف 
قانونی يا شخصی که داده يا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذيرد، مراتب پس از انجام 

فورا به ذی نفع ابالغ خواهد شد.
ماده 29 ـ  چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و يا در زمان اجرای دستور توقیف داده ها 
يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتی بیم لطمه جانی يا خسارت مالی شديد به اشخاص يا 
اخالل در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضايی صادرکننده دستور توقیف 
کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده 44 قانون عمل می گردد.
ماده 30ـ  قوه قضائیه تمهیدات الزم از جمله بسترسازی و ايجاد زيرساخت های ارتباط 
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رايانه ای و الکترونیکی و همچنین راه اندازی ســامانه ها و درگاه های مبتنی بر فناوری 
اطالعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرايندها و روش های موضوع اين آيین نامه 

فراهم می آورد.
ماده 31 ـ  اشخاصی که داده ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتی را تحت کنترل و يا 
تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می باشند. در صورتی 
که به واسطه عدم همکاری يا عدم دسترسی به اين اشخاص، تفتیش يا توقیف امکان پذير 
نباشد،  نحوه دسترسی به داده ها يا سامانه ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از 

سخت افزار و نرم افزار، رمزگشايی و امثال آن با دستور مقام قضايی تعیین خواهد شد.
ماده 32 ـ  رضايت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده 41 قانون، بايد کتبی و با 

امضای وی باشد.
ماده 33 ـ  در مواردی که توقیف داده ها به روش چاپ يا کپی يا تصويربرداری داده ها 
انجام می شود، اصل داده ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می شود که در دستور 

قضايی تصريح شده باشد.
ماده 34 ـ  ضابطان صرفا مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هايی هستند که به طور 
صريح در دستور قضايی ذکر گرديده و چنانچه حین اجرای دستور،  داده های مرتبط با 
جرم ارتکابی در ساير سامانه های رايانه ای يا مخابراتی تحت کنترل يا تصرف متهم کشف 
شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف 24 

ساعت کتبا به مقام قضايی مربوط گزارش می دهند.
ماده 35 ـ  تفتیش داده ها يا سامانه ها در محل استقرار يا از طريق شبکه يا در آزمايشگاه يا 
در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضايی با رعايت صحت، تمامیت،  محرمانگی، 

و انکارناپذيری ادله انجام می پذيرد.
ماده 36 ـ  ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع آوری، تفتیش، نگهداری، 
حفظ و انتقال داده ها و ســامانه های رايانه ای يا مخابراتی می شوند بايد عالوه بر داشتن 
شرايط الزم از قبیل تخصص و توانايی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسايل الزم را 

در اختیار داشته باشند.
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ماده 37 ـ  هنگام تفتیش رعايت موارد زير ضروری است:
الف( شیوه اقدام نبايد موجب تغییر، امحا يا جابجايی داده های مورد نظر در سامانه های 

رايانه ای باشد.
ب ( تفتیش صرفا در محدوده دستور قضايی و داده های مرتبط با جرم موضوع دستور، 

انجام می پذيرد.
ج( کلیه فرايندهای انجام شده بر روی داده های مورد تفتیش يا توقیف بايد با استفاده از 

روش های قابل تشخیص،  ثبت و محافظت شود.
ماده 38ـ  توقیف با رعايت تناســب، نوع، اهمیت و نقش داده يا ســامانه رايانه ای يا 

مخابراتی به روش های زير انجام می شود:
الف( در توقیف داده ها از طريق چاپ داده ها، غیر قابل دســترس کــردن داده ها به 

روش هايی از قبیل تغییر گذرواژه يا رمزنگاری و ضبط حامل های داده.
ب( در توقیف سامانه های رايانه ای يا مخابراتی از طريق تغییر گذرواژه، پلمب سامانه 

در محل استقرار يا ضبط سامانه.
تبصره: توقیف بايد حتی االمکان بدون ايجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده 
و کم هزينه به شیوه هايی از قبیل ذخیره در حامل های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن 

گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،  تصويربرداری،  تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.
ماده 39 ـ  دستور توقیف سامانه شامل ساير سخت افزارها يا حامل های داده متصل به 
آن نمی شود، مگر آنکه در دستور قضايی تصريح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری 
ســخت افزارها يا حامل های داده، ضابطان يا ســاير ماموران در حدود وظايف قانونی 
می توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده 34 قانون و رعايت مقررات اين آيین نامه 

اقدام نمايند.
ماده 40 ـ  در صورت پلمب سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام 

قضايی اقدام می شود.
ماده 41 ـ  به منظور حفظ وضعیت اصلی ادلــه رايانه ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، 
تحريف يا آســیب آن، مرجع قضايی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ 
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روز تعیین می کند.
تبصره:  چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور 

به صورت مستدل توسط مقام قضايی تمديد می شود.
ماده 42 ـ  اجرای دســتور توقیف بايد طی صورت جلســه ای با قید دقیق جزئیات و 
مشخصات داده يا سامانه، محل،  تاريخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، 
مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاريخ دستور قضايی مبنی بر توقیف، شیوه 
توقیف و مشخصات مالک يا متصرف داده يا سامانه و موارد ضروری ديگر تنظیم و ضمن 

اعالم به مقام قضايی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط  گردد.
ماده 43 ـ  ضابطان قضايی و ساير ماموران در حدود وظايف قانونی در شروع تفتیش 
و توقیف بايد صورت وضعیت اولیه ای از ســامانه رايانه ای يا مخابراتی و اجزای آن و 
کلیه اتصاالت کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حامل های داده متصل به آنکه 
عالمت گذاری و ثبت می شــوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننــده يا توقیف کننده و 
متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست يا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط 

دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصويربرداری بالمانع است.
ماده 44ـ  مرجع قضايــی صالح، ضمن صدور رای بايد نســبت به داده يا ســامانه 

توقیف شده تعیین تکلیف نمايد.

فصل سوم: امور متفرقه
ماده 45 ـ  دستورالعمل حقوقی و فنی جمع آوری ادله و توقیف سامانه های رايانه ای 
و مخابراتی توسط دادستانی کل کشــور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصويب 
دادستان کل کشور می رسد. اين دستورالعمل بايد دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم 
و جمع آوری ادله از ســامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته بندی و 

انتقال اطالعات و نیز نمونه درخواست های مرتبط با اين موارد باشد.
ماده 46ـ  در مورد جمع آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و 
توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضائیه و سازمان های 
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تابعه مراکز مرتبط با قوه قضائیه باشــد، با دســتور مقام قضايی توسط مرکز حفاظت و 
اطالعات قوه قضائیه انجام خواهد شد.

ماده 47 ـ  نسخه های تهیه شده از داده های رايانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت يا 
تصوير در حکم اصل داده می باشند.

ماده 48 ـ  اين آيین نامه توســط وزارت دادگســتری با همکاری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات تهیه و در 48 ماده و 11 تبصره به تصويب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیهـ  صادق آملی الریجانی 


