
 هااجراها و ضمانتمسئولیت

نفر  ۷نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و  ۳اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصرًا به تشخیص هیئتی مرکب از  -۷۲ماده 
محکوم ( ۷۲های موضوع ماده )متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجرا

 :شوندمی

 

 (۱۱) ماده« ۱»عدم ثبت در درگاه موضوع بند  -الف

 

 (۱۱) ماده« ۷»عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند  -ب

 

 (۱۱) ماده« ۱»عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره  -پ

 

 (۱۳) ع مادهاظهار خالف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضو -ت

 

 (۱۳) مصرف اعتبارات حمایتی برخالف محل مصوب موضوع ماده -ث

 

 (۱۲) ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده -ج

 

 (۱۱) ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده -چ

 

 آ« ۱»و تبصره ( ۱۱رسانی غیرمجاز موضوع ماده )تبلیغات و سایر امور اطالع -ح

 

 (۷۲) نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده -خ

 

 (۷۲) عدم انجام تکالیف مقرر در ماده -د

 

 و تخلفات جرائم

 :اند ازعبارت( ۷۲اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده )های قابلضمانت اجرا -۷۱ماده 

آن جریمه نقدی از یک  یوفتکامتوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم ( ۱۰۱ه درصد )تا د( ۱۱جریمه نقدی از یک درصد ) -الف
 .صد میلیارد ریالتا یک



 

 محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز -ب

 

 موضوع این قانونهای محرومیت از حمایت -پ

 

 محدودیت در تبلیغات -ت

 محدودیت در ترافیکی -ث

 

 مسدودسازی -ج

 

 .به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است« الف»جریمه نقدی موضوع بند  -۱تبصره 

 

، یق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اندخدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصاد -۷تبصره 
اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال  ۱۷موظفند ظرف چهار ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 

یا یک سال پس از الزم االجرا شدن ها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی )با تشخیص کمیسیون( بند "ج" این ماده برای آن
 این قانون الزم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 .ها اقدام کندموظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن

 

دم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم کمیسیون، سازمان برنامه و در صورت ع
ست پ نه  یدرزماجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی »بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون 

 .مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند را در اختیار« و مخابرات

 

 .شودهای نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز میمنابع حاصل از محل جریمه -۳تبصره 

 

 .های غیرمجاز مسئولیتی ندارندربریخدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کا -۷۱ماده 

 

ب نظر به انتخاهیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب -۳۰ماده 
 .عدالت اداری استشود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان ای تشکیل میسازمان نظام صنفی رایانه

 



( ۷۲های موضوع ماده )نحوه اعمال ضمانت اجرا و ۷۱و  ۷۲های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت -۳۱ماده 
 .رسدماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می ۳ظرف مدت 

 

شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و ی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میهای اجرایهر یک از کارکنان مسئول در دستگاه -۳۷ماده 
 .شوندعمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می

 

 (۱۱) ماده ۳اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره راه -الف

 (۱۳) عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده -ب

 (۱۳)) پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده -پ

 (۱۳) ماده« ۷»عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره  -ت

 (۱۲) تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده -ث

 (۱۲)مصوب کمیسیون، موضوع مادهعدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی  -ج

 (۱۱) ماده« ۷»اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره  -چ

 (۷۰) ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده -ح

 (۷۱) پایه کاربردی مجاز موضوع مادهاستنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات  -خ

 (۲) ماده( ۷۷رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند )فعالیت مقامات ایرانی در پیام -د

 امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابالغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط -ذ

 

ال یا عوائد مالی تحصیل کند، عالوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر مذکور، م جرائمچنانچه مرتکب از  -تبصره
 .شوداموال مذکور محکوم می

 

ان و پیای الکترونیکی )نظیر ویهای رایانهها یا ابزارافزارتولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم نه  یدرزمهرگونه فعالیت تجاری  -۳۳ماده 
آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را  رمجازیغترشکن(، انتشار عمده )به تشخیص کمیسیون( و در دسترس قرار دادن فیل
 .طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بودبه

 

تحصیل کرده باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه مرتکب از این بابت وجهی  -تبصره 
 .عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شدچنانچه این جرم را به

 



ها در اختیار وی باشد های آنها و سامانهی کاربران بوده و یا دادههاهر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده -۳۲ماده 
ها را فراهم نماید عالوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صالحیت یا افشا این داده

 .شوداز ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میها مربوط به بیش که دادهگردد. درصورتیاز مجازات همان درجه محکوم می

 

 رائمجمباالتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب احتیاطی یا بیچنانچه اشخاص فوق براثر بی -۱تبصره 
وه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از های مذکور را فراهم آورند، عالها و سامانهوسیله یا علیه دادهای بهرایانه

 .شودهای درجه پنج محکوم میمجازات

 

چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و  -۷تبصره 
 .شده محکوم خواهد شدباشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل عنوان حرفه خود قرار دادهچنانچه این جرم را به

شده باشد بینیهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیشچنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجرا -۳۲ماده 
 .شودمرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می

 

جرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، های اکلیه دستگاه -۳۲ماده 
قانون مجازات اسالمی  ۲۲۲تأخیر در اجرا و اجرای خالف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده 

 .شودمی

 

های مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه اطالعات و سایر نهادوزارت ارتباطات و فناوری  -۳۲ماده 
اند باید ظرف مدت سه ها سپری شدهملی اطالعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن

 ماه از ابالغ این قانون اجرا شوند.


