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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفاً منع استفاده از شبکه های 
ماهوارهای در بعد سخت افزاری را بیان می کند؛ چراکه در قانون مذکور به صراحت آمده است: «ورود، توزیع 
و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است.» از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری 
تبلیغات در شبکه های ماهوارهای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد امکان پیگیری قضایی 
از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرمافزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکههای فارسی زبان معاند 
می کنند وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده خالءهای موجود در قانون صدر االشاره رفع شود و 

با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوء استفاده در زمینه محدود نماید.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

حسن نوروزی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جواد نیک بین - حسین جاللی - بهروز محبی نجم آبادی 
- هاجر چنارانی - احمدحسین فالحی همدان - بهزاد رحیمی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - رضا تقی 
پورانوری - غالمحسین کرمی - مجید نصیرائی - نصراله پژمان فر - یعقوب رضازاده - علیرضا عباسی 
- سیدمحمود نبویان - محمد سرگزی - اقبال شاکری - محمدحسن آصفری - احمد نادری - علی جدی 
- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علیرضا شهبازی - قدرت الله حمزه شلمزاری - زهره سادات الجوردی 

- حسن همتی - سیدعلی یزدی خواه 
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عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب  ۲۳/  ۱۱/ ۱۳۷۳ به 
شرح ذیل الحاق می شود.

ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کاال، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکهها، رسانهها، بسترها و پلتفرمهای 
غیرمجاز (اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن باند)که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از 
نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسالمی و دادستانی کل کشور 
هر سه ماه یکبار اعالم میگردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه 

۵ تا ۷ مقرردر مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۲ محکوم میشوند.

تبصره۱- نحوهاداره و تشکیل جلسات برابر آییننامه اجرایی خواهدبودکه به تصویب کارگروه تخصصی 
ماهواره میرسد.

تبصره۲- اعمال مجازاتهای فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به 
مجازاتهای مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کاال، صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات، مکلفند 
در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگیها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ 
در شبکههای غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به 

حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوارهای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کاال یا خدمات یا 
آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کاال یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کاال یا خدمات مکلفند 
به محض اطالع و یا اعالم مراجع ذیربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی الزم را برای جلوگیری از پخش 
تبلیغات کاال یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت 

به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ - مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به 
محکومیت مدیران و دستاندرکاران شبکههای ماهوارهای غیرمجاز به حداکثر مجازاتهای مندرج در این ماده 

اقدام نمایند.
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تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیاندیده ناشی از پخش 
تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۷- هر نوع همکاری با شبکهها، رسانهها و پلتفرمهای موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید 
محتوای(نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب 
تهیهکنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیهموسیقی، تدوین، ساخت 
برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و 

(۲۰) قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.

تبصره ۸-  متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخالق عمومی، مدت زمان 
پخش یا انتشار،  خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و  میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر 

فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه  تحت پیگرد و اعمال جریمههای انتظامی مالی قرار میگیرند.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تقدیم می 

شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ██ دارد ☐ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ██ دارد ☐ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ██
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ☐
می باشد. ██

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ☐

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

۱.مقدمه توجیهی الزم است به علل، اهداف و منافع ارائه و تصویب طرح اشاره شود. در مقدمه توجیهی این طرح صرفاً 
بهصورت موردی و بدون پیوستگی برخی از خألها و ایرادات ذکر شده، اما در نهایت جمعبندی و نتیجهگیری به عمل نیامده 

است. 

۲. در طرح پیشنهادی محل الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مشخص نشده است 
. لذا الزم است مشخص گردد که این ماده در کدام قسمت از مواد مذکور در قانون اضافه می شود. 

۳. وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها است و در صورت 
اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۴. تبصره علیاالصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، درحالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده بهعنوان 
تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب ماده یا اجزائی از یکماده آورده شود. 

۵. طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب مادهواحده با تبصره های مکرر ، مغایر با اصول نگارش 
متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس است لذا باید در قالب مواد متعدد تنظیم شود. 

۶. حکم به تنظیم آییننامه اجرائی در تبصره (۱)، بدون تعیین « مهلت زمانی» پیشبینی شدهاست و این امر، اجرای قانون را 
در وضعیت مبهم قرار میدهد. 

۷. استفاده از لغت بیگانه «پلتفرم» در طرح مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه « تکنولوژی پایه یا 
ساختار یا بستر» به عنوان معادل فارسی جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 

۸. با توجه به عدماستفاده از اصطالح «پلتفرم» در سوابق تقنینی و بمنظور رفع هرگونه ابهام، الزم است اصطالح مزبور در 
(مواد ابتدائی) طرح تعریف شود. 

۹. در ماده الحاقی این طرح در خصوص تعیین تکلیف نسبت به صدا و سیما، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبری 
بدون إذن ایشان مغایر اصل یکصد و دهم(۱۱۰) قانون اساسی است. 

۱۰. در تبصره (۳)، عبارت « مجازات مذکور» ابهام دارد. و طبق مفاد طرح مشخص نشده منظور کدام یک از مجازات درجه 
۵ تا ۷ می باشد لذا از این حیث در عمل با مشکل مواجه خواهیم شد. 

۱۱. در تبصره (۴)، عبارت «مجازات جزای نقدی مذکور» ، ابهام دارد و مشخص نیست کدام یک از مجازات درجه ۵ تا ۷ 
در این طرح را دربرمی گیرد. 
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۱۲. این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری دارد و الزم است نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی أخذ گردد. 

۱۳. تشکیل کارگروه ماهواره و جلسات آن ایجاد هزینه می کند و از آنجا که محل تامین بار مالی آن مشخص نشده است 
مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. 

۱۴.مجازات حبس پیش بینی شده در ماده واحده و تبصره های آن با بند ۱۴ سیاست های کلی قضایی و بند ۶۴ سیاست 
های کلی برنامه ششم توسعه که بر بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات 

دیگر تاکید دارد، مغایر است. 

۱۵. مطابق بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری قانون باید قابل اجرا و معطوف بودن به نیازهای واقعی باشد و از آن 
جایی که طرح فاقد این ویژگی ها می باشد مغایر بند ۹ تلقی می شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-اگر چه مقدمه طرح ها و لوایح در بیان دالیل توجیهی تقدیم آنها دربردارنده حکم قانونی نیست و الزام آور نمی باشد لیکن 
به عنوان سند پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط می تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مناسب است در مقدمه این طرح ضمن 

رعایت اصول نگارش متون قانونی دالیل توجیهی آن بدور از نقص و اجمال ارائه گردد.

۲-وفق ماده۱۵۶قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادی بودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت 
اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشده است.

۳- عنوان طرح و ماده واحده از این جهت که محل الحاق ماده پیشنهادی به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 
مشخص نیست دارای ابهام بوده و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۴-الزم است عنوان "قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳,۱۱,۲۳ با اصالحات و الحاقات بعدی" 
هم در عنوان طرح و هم در متن ماده واحده به صورت کامل قید شود.

۵- تبصره علی االصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است درحالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده به عنوان تبصره 
آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب یک ماده یا اجزائی از یک ماده آورده شود.

۶-طرح دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحده مغایر اصول نگارش متون قانونی و ماده ۱۳۸ قانون آیین 
نامه داخلی مجلس است . مناسب است طرح در قالب مواد مستقل تنظیم شود. 

۷-در ماده واحده طرح"کارگروه تخصصی ماهواره " پیش بینی شده که از جهت عدم تعیین تعداد نمایندگان سازمان صدا و سیما 
وزارت اطالعات نیروی انتظامی سازمان تبلیغات اسالمی و دادستانی کل کشور و همچنین از جهت نامشخص بودن جایگاه این 

کمیته که زیر نظر چه شخص یا نهادی فعالیت می کند دارای ابهام است.

۸-جرم انگاری موضوع ماده واحده و تبصره ۷ آن از آنجا که منجر به افزایش محکومیت به حبس می شود مغایر بند ۱۴ سیاستهای 
کلی قضائی و بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر 

است. 

۹-ماده واحده طرح از جهت پیش بینی حکم مرتبط با سازمانها و نهادهای زیر نظر مقام رهبری یعنی سازمان صدا و سیما و سازمان 
تبلیغات اسالمی و نیروی انتظامی بدون اذن ایشان با اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تعارض است.

۱۰-حکم به تنظیم آیین نامه اجرائی در تبصره ۱ ماده واحده طرح بدون تعیین مهلت زمانی پیش بینی شده است و این امر اجرای 
قانون را با مشکل مواجه می کند.

۱۱- استفاده از لغت بیگانه "پلتفرم" در ماده واحده طرح مغایر اصل۱۵ قانون اساسی است. 
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۱۲-عبارت" حداقل مجازات مذکور" در تبصره ۳ ماده واحده دارای ابهام است.

۱۳-عبارت" مجازات جزای نقدی مذکور" در تبصره ۴ ماده واحده دارای ابهام است.

۱۴-حکم تبصره ۵ ماده واحده مبنی بر تکلیف مراجع قضایی نسبت به محکومیت مدیران شبکه های ماهواره ای غیر مجاز به 
حداکثر مجازات های مندرج در این ماده از جهت عدم امکان اجرایی شدن مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۱۵- با توجه به حکم ماده واحده مبنی بر ممنوعیت تبلیغ هر گونه کاال از طریق شبکه ها رسانه ها بسترها و پلتفرم های غیرمجاز 
که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره هر سه ماه یکبار اعالم می شود پیش بینی حکم محکومیت صرفاً برای "مدیران و 
دست اندر کاران شبکه های ماهواره ای غیر مجاز " درتبصره ۵ ماده واحده کافی نبوده و باید سایر مدیران شبکه های مذکور در 

فهرست اعالمی را در بر بگیرد.

۱۶- در تبصره ۷ ماده واحده که انواع همکاری با شبکه های موضوع این طرح را جرم انگاری نموده الزم است برای رعایت اصل 
قانونی بودن جرایم و مجازات ها کلیه مصادین اعمال مجرمانه مد نظر طراحان احصاء شود و از ذکر عبارت" و امثال آن " پرهیز 

شود.

۱۷- تبصره ۷ ماده واحده به لحاظ ویرایشی دارای ایراد است. همچنین الزم است عبارت " به میزان" از این تبصره حذف شود.

۱۸-تبصره ۸ ماده واحده از چند جهت دارای ایراد است. اوالً عبارت " متخلفین از مقررات سازمان" در این تبصره دارای ابهام 
است و مشخص نیست منظور از "سازمان" کدام سازمان است. اگر منظور سازمان صدا و سیما است که الزام رسانه های موضوع 
این طرح به تبعیت از مقررات آن اجرایی نیست. ثانیاً حکم تبصره ۸ مبنی بر تحت پیگرد و اعمال جریمه انتظامی مالی قرار گرفتن 
متخلفین از مقررات سازمان نیز مبهم بوده و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. این حکم همچنین به دلیل مبهم 
بودن جرم و مجازات پیش بینی شده با ماده ۲ قانون مجازات اسالمی و اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 

در تعارض است.

۱۹-در تبصره ۸ عبارت " مخل اخالق عمومی" به " منافی عفت عمومی" اصالح شود. عبارت" نقض احکام مندرج این ماده " به 
" نقض احکام مندرج در این قانون" اصالح شود.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بخش های قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 
۱۹**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۱**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
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۲**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۳**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۴**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۵**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹-تبصره 
۶**قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰**قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-الف**قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-ب**قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-پ**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-ت**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-ث**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-ج**قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-چ**قانون مجازات اسالمی مصوب 

۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶-کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۲۰-تبصره

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳,۱۱,۲۳ با اصالحات و الحاقات 
بعدی==۱۴۰۰/۸/۱۹ مصوب: ۱۳۷۳/۱۱/۲۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سالمت در رسانههای ارتباط 
جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی مصوب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهاى مقابله با تهاجم فرهنگى - مصوب: ۱۳۷۸/۱۲/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل بیست و هفتم-ماده ۶۹۷**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( 
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تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب 
پنجم-فصل بیست و هفتم-ماده ۶۹۷-تبصره


