
 ای مصوب کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانهقانون جرایم رایانه ۱۲فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 

 (کند )محتوای مرتبط با سایر جرایمو ( محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می

 
  (ایقانون جرائم رایانه 1۱ماده و خودکشی. ) آمیزانتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت. 1

 

 (۵۳۳۱قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  ۳گردان و سیگار)مادهمواد روان، بلیغ و ترویج مصرف مواد مخدرت. 2
 

های وابسته هرساندرج پیوند )لینک( یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و . 3

 .قانونیها و جریانات منحرف و غیره گروهب
 

 ،تخریب اموال عمومی ،مومی هستند از قبیل اخالل در نظمتشویق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمی که دارای جنبه ع. 4

 (اسالمی مجازاتقانون 1۲۱قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غیره. ) ماده، کالهبرداری، اختالس، ارتشاء
 

 (قانون مطبوعات ۱ماده  3بند تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ). ۱
 

قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت  1فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره )ماده  . ۱

 (۲۱/11/13۳3ماهواره مصوب 
 

وارد گانه و نیز اقالم و ماربرد دومعامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کتوزیع و هرگونه ، فروش، تبلیغ. ۳

تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میكروبی، گازهای 

قانون مجازات  4تا  1و تجهیزات نظامی و انتظامی. )مواد  شوکرها() هادهندهآور و شوكکننده و اشکحسکننده، بیبیهوش

مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مات و دارندگان سالح و مهمات غیرقاچاق اسلحه و مه

 (مجرمانه
 

ل انتشار های فنی قابطریق سیستمهای صوتی و تصویری ازاندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامهراه. 8

یس وقت سازمان ئپاسخ شورای نگهبان به استفساریه ر) فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 (قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه44صدا و سیما درباره اصل 
 

 انون ضرورتهای فلزیاب بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور)ماده واحده قتبلیغ هرگونه دستگاهفروش و ، خرید. 9

 ( های فلزیابتبلیغ و استفاده از دستگاه، نگهداری، فروش، خرید، اخذ مجوز برای ساخت
 

 13ماده  ۲و تبصره جانوران وحشی کمیاب در معرض انقراض )بندهای الف، د و فروش هرگونه پرندگان شكاریخری. 11

 (قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ۳81ماده ، ه بعدی آنو اصالحی  134۱قانون شكار و صید مصوب 


