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 قاونن نحوه مجازات اشخایص که در امور مسعی و بصری فعالیت های غریمجاز یم منایند

 ۱۳۸۶مصوب 

 
ی آثار مجاز آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جا هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی  .۱ماده 

رهنگ و ف آثار مجاز، موجب تضییییح حقوص حییاحبان اثر شییود، اعع از جعب برمیییب رسییمی وزارت نماید و یا با تکثیر بدون مجوز
است نوار کو یا تعویض نوار یا محتوای داخب  (CD) ارشاد اسالمی الصاص شده بر روی نوار و لوح های فشرده حوتی و تصویری

یارت خموجب  یارت وارده در جایی که تضییح حقبر حیب مورد عالوه بر مجازات جعب و پرداخت خ دارای برمیب و نظایر آن،
( ۲۰۰۰۰۰۰) کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون مالی است در حورت مطالبه حاحبان اثر خیارت وارده را جبران می

  .ریال محکوم می شود( ۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بییت میلیون

ب قرار نظر کارشییناسییی وزارت فرهنگ و ارشییاد اسییالمی را مال  عمدر مرحله تشییخیص عمب ارتکابی دادگاه می تواند  –تبصییره 
  .دهد

و تصییویری نیاز به  نوارها و لوح های فشییرده حییوتی هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیح، تکثیر و عرضییه آثار،  . ۲ماده 
یال تا یکصد ر  (۱۰۰۰۰۰۰۰) ی از ده میلیونارشاد اسالمی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقد  اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و

  .ریال محکوم می شوند( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون )

اکز و مراکز نیییبت به پلما این گونه مر  نیروی انتظامی موظف اسییت ضییمن ممانعت از فعالیت این گونه اشییخا  و – ۱تبصییره 
  .نماید دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام

  .ای حقوقی، باالترین مقام اجرایی تصمیع گیرنده میؤول خواهد بوددر خصو  شخصیت ه – ۲تبصره 
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اعع از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و  عوامب تولید، توزیح، تکثیر و دارندگان آثار سیییمعی و بصیییری غیرمجاز.  ۳ماده 
مجازات های  ابطال مجوز به یکی ازمجوز باشییند با توجه به محتوای اثر حیییب مورد عالوه بر  ارشییاد اسییالمی داشییته و یا بدون
  :مشروحه ذیب محکوم خواهند شد

یتهجن در مرتبه –الف  صری م سمعی و ب حلی تکثیر و توزیح عمده آثار  ضبط تج عوامب ا سال حبس و  سه  هیزات اول به یک تا 
صد میلیون ح (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) مربوطه و یک سال و در  تا  ودورت تکرار به ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت 

ه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت د ریال جزای( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دوییت میلیون )
محکوم  نآالذکر یا افراد زیر از مصادیق مفیدفی االرض شناخته شوند، به مجازات  سال محکوم می شوند. منانچه عوامب فوص

  .می گردند

  گان آثار میتهجن با عنف و اکراهتولید کنند  .۱

  تولید کنندگان آثار میتهجن برای سوء استفاده جنیی از دیگران .۲

  عوامب احلی در تولید آثار میتهجن .۳

ار، بازیگران عوامب احییلی تولید آثار سییمعی و بصییری عبارت هیییتند از تهیه کننده )سییرمایه گذار(، کارگردان، فیلمبرد .۱تبصییره 
  .نقش های احلی

  .تلقی می گردد« عمده»به عنوان « ده نیخه»تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از  – ۲تبصره 

جازات شالص از مصادیق افیاد فی االرض نباشند به م منانچه از« الف»سایر عوامب تولید، تکثیر و توزیح موضوع بند  – ۳تبصره 
ومیت محر  ریال و( ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال تا پنجاه میلیون )( ۱۰۰۰۰۰۰۰یون )جزای نقدی از ده میل سیییی تا هفتاد و مهار ضیییربه و

  .اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند

تا ( ۱۰۰۰۰۰۰مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ) تکثیر و توزیح کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نیخه حیب .۴تبصره 
  .و مهار ضربه شالص محکوم خواهند شدسی تا هفتاد  ریال و( ۱۰۰۰۰۰۰۰ده میلیون )

ام تناسلی و نمایش برهنگی زن و مرد و یا اند به آثاری گفته می شود که محتوای آنها« میتهجن»آثار سمعی و بصری  .۵تبصره 
  .یا نمایش آمیزش جنیی باشد
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صره شتن آثار  .۶ تب یتهجنمنانچه تولید، تکثیر، توزیح و یا دا صادیقاز  م یاد  م شد مجازاتفی اال اف االرض  د فییمف رض نبا
  .ندارد

شو و –ب  یق افیاد فی نمایش های مبتذل منانچه از مصاد تهیه و توزیح و تکثیرکنندگان نوارها و دییکت ها و لوح های فشرده 
ال ری (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون( ۲۰۰۰۰۰۰سیییه ماه تا یک سیییال حبس و یا دو میلیون ) االرض نباشیییند در مرتبه اول به

( ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال تا سی میلیون )( ۵۰۰۰۰۰۰یا پنج میلیون ) جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمب یک سال تا سه سال حبس و
( ۵۰۰۰۰۰۰۰میلیون ) ریال تا پنجاه( ۱۰۰۰۰۰۰۰حییورت تکرار به سییه تا ده سییال حبس و یا ده میلیون ) ریال جزای نقدی و در

  .به عنوان تعزیر محکوم می شوند ربوطه بنا به مراتبریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات م

صره  صری  – ۱تب سمعی و ب ححنه« مبتذل»آثار  شریعت و  به آثاری اطالص می گردد که دارای  حور قبیحه مخالف  خالص اها و 
  .اسالمی را تبلیغ و نتیجه گیری کند

صره  یکت دارندگان نوارها و – ۲تب یتهجنها و لوح های  دی شرده م ضوع این قانون به جزای نقدی از  ذلو مبت ف صدپامو هزار  ن
ای ه ریال و نیز ضیییبط تجهیزات محکوم می شیییوند و نوارها و دیییییکت ها و لوح (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنج میلیون( ۵۰۰۰۰۰)

  .فشرده مکشوفه امحاء می گردد

ستفاده از حغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها .۳تبصره  این قانون  ح های فشرده غیرمجاز موضوعو لو ا
  .مقرر برای عامب خواهد بود موجب اعمال حداکثر مجازات های

صری که –ج  سمعی و ب شرده  جوز عرضه و فروش برابر قانون باید دارای پروانه و م عوامب تهیه، تکثیر و توزیح نوارها و لوح های ف
میلیون  باشد، به دو فروش ولو آنکه فاقد ححنه های میتهجن و مبتذل پروانه نمایش و مجوز عرضه و باشند در حورت نداشتن

نجاه پریال تا ( ۵۰۰۰۰۰۰و در حیییورت تکرار به پنج میلیون ) ریال جرای نقدی( ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال تا ده میلیون )( ۲۰۰۰۰۰۰)
  .دریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شون (۵۰۰۰۰۰۰۰) میلیون

ر آثار مزبور نماید و وی را تهدید به افشاء و انتشا هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و میتهجن تهیه شده از دیگری،  .۴ماده 
د باشیید حد حمشییمول  نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شییود ولی اگر عمب ارتکابی غیر از زنا و از این طریق با وی زنا

  .باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مزبور بر وی جاری می گردد و در حورتی که مشمول تعزیر

الص محکوم شمرتکبان جرایع زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوص اجتماعی و هفتاد و مهار ضربه  .۵ماده 
  :می شوند
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اخاذی، جلوگیری از احقاص حق یا هر منظور نامشروع  ر دادن آثار میتهجن به منظور سوء استفاده جنیی،وسیله تهدید قرا –الف 
  .و غیرقانونی دیگر

ا و استخرها پوشش مناسب می باشند مانند حمام ه تهیه فیلع یا عکس از محب هایی که اختصاحی بانوان بوده و آن ها فاقد –ب 
  .و یا تکثیر و توزیح آن

  .تهیه مخفیانه فیلع یا عکس مبتذل از مراسع خانوادگی و اختصاحی دیگران و تکثیر و توزیح آن .ج

  .رابطه زوجیت مانح از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیح عمده اثر میتهجن نمی باشد .۶ماده 

ن بزه دیده موضوع حدر دارد. دادگاه با احراز مکره بود یان رازیان دیده از جرایع مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و ز  .۷ماده 
ماید. بزه محکوم می ن حکع کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثب یا هر دو )حیب مورد( ، ضمن حدور(۴ماده )

  .خود اقامه نماید ادگاه محب اقامتوارده را در دادگاه کیفری حالحه یا د دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان

ه بنا دولتی، عمومی، خصوحی و قضایی ک مأموران حالحیت دار و ضابطان دادگیتری، مدیران، کارکنان بخش های  .۸ماده 
نموده انتشار آنها  به آنها قرار می گیرد، منانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت بر اقتضاء شغلی آثار میتهجن در اختیار

ضییربه  ده سییال محرومیت از حقوص اجتماعی و هفتاد و مهار و از مصییادیق مفیییدفی االرض نباشییند، به دو تا پنج سییال حبس و
 .شالص محکوم می شوند

نقدی از ده  مجازات تا یک سال حبس و مجازات در حورتی که موارد یاد شده در اثر سهب انگاری افشاء گردد، میامحه کننده به
  .ریال محکوم می شود( ۲۰۰۰۰۰۰۰میلیون ) ریال تا بییت( ۱۰۰۰۰۰۰۰میلیون )

آثار مبتذل به  مالک( به مدت شش ماه و در مورد اماکن کیب، تولید و توزیح انواع آثار میتهجن )در حورت اطالع قبلی .۹ماده 
شود. در سه ماه پلما می  حدور قرار منح تعقیب، از ملک رفح توقی مدت  شود. اینحورت برائت متهع یا  ستور  ف می  رف ده ظد

  .باشد روز از تاریخ ابالغ قابب اعتراض در مرجح قضایی ذی حالح می

نیک مشابه دیگر های کامپیوتری یا وسیله و تک انتشار آثار میتهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت  . ۱۰ماده 
  .جازات مقرر در این قانون محکوم می شودمحیوب و مرتکب حیب مورد به م از مصادیق تکثیر و انتشار

  .رسیدگی به جرایع مشروحه موضوع این قانون در حالحیت دادگاه های انقالب است .۱۱ماده 
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ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  کلیه وسایب و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان .۱۲ماده 
عمب  تجهیزات تحویب شده از سوی مراجح ذی حالح در شهرستان ها نیز به همین نحو سایب وتحویب می شود و در خصو  و

  .می شود

صویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون .۱۳ماده  حی که در امو از تاریخ ت شخا صری نحوه مجازات ا سمعی و ب ر 
  .ثر می باشدملغی اال  ۱۳۷۲/۱۱/۲۴مصوب  فعالیت های غیرمجاز می نمایند

د و هشتاد و مورخ شانزدهع دی ماه یکهزار و سیص قانون فوص مشتمب بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلیه علنی روز یکشنبه
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۳۸۶/۱۰/۱۹در تاریخ  شش مجلس شورای اسالمی تصویب و

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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