
افراد اطالعات و عکسهتک حرمت در فضای مجازی با انتشار  

 

 
حریم خصوصی یکی از حقوق فردی است که در نگاه شرع مقدس اسالم نیز مصون از تعرض است. بزه دیدگان جرایم 

ناآشنایی با آگاهی و دهند و اغلب ناسایبری اغلب افرادی هستند که به راحتی اطالعات خود را در اختیار دیگران قرارمی

 .تاس  ترین دالیل قربانی شدن افراد در فضای مجازیها از مهمدقتی در محافظت از دادهمحیط مجازی و بی

  

 ارسال . نقض حریم خصوصی افراد در بسیاری از موارد به فروپاشی خانواده و از بین رفتن آبروی افراد منجر شده

 شوم اهداف برای را دیگران استفادهسوء زمینه راحتی به اجتماعی هایشبکه و هاوبالگ در ارسالی های پیام و هاعکس

 .تر برخورد کرده است گیرانهقانون با هتک حرمت سخت دکننمی فراهم

 

ها و سو و میل به نمایش بهتر چهره خود از سوی دیگر باعث شده افراد سعی کنند عکسهای اجتماعی از یکگسترش شبکه

های اجتماعی منتشر کنند. حتی در این راه ممکن است با هزاران دستکاری تصویری و حتی در شبکهتری تصاویر جذاب

.تری از فضای واقعی داشته باشندهای غیرواقعی به دنبال این باشند تا در فضای مجازی شخصیت جذابانتشار عکس  

 

منتشر کند؟ اگر کسی از تصاویر دیگران های اجتماعی اما آیا هرکسی مجاز است هر تصویری را که بخواهد در شبکه

 سوءاستفاده کرد مشمول مجازات خواهد بود؟

های داده، محتویات ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهای، هرکس به وسیله سامانهقانون جرایم رایانه 41اساس ماده بر

میلیون ریال یا هر دو مجازات  14تا  5از روز تا دو سال یا جزای نقدی  14مستهجن را منتشر و توزیع کند، به حبس از 

 محکوم خواهد شد.

که ایرانی نباشند، منتشر تواند عکس مستهجنی از خود یا دیگران ولو اینکس نمیدر واقع بر اساس این ماده قانونی، هیچ

 کند و اگر چنین کاری انجام دهد، مجازات خواهد شد.

نوعی عفت عمومی را اسالمی )بخش تعزیرات(، انتشار هر عکسی که بهاساس قانون مجازات بر اینها ، براما عالوه

قانون مجازات اسالمی مصوب  836تواند یک جرم تلقی شده و تحت پیگرد قرار گیرد. بر اساس ماده دار کند، میجریحه

روز تا  44حبس از  عمل حرامی کند عالوه بر کیفر عمل به ، هرکس در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به4335سال 

شود.ضربه شالق محکوم می 31دو ماه یا   

اساس این ماده، انتشار عکس در حال شرب خمر، حضور در مجالس لهو و لعب، تظاهر به افعال حرام یا هر عکس و بر

شده و کند از منظر قانونگذار جرم شناخته دار میرفتار دیگری که به نوعی عفت عمومی و اخالق خانوادگی را جریحه



، ، فیلم، عالئم، اعالنات، تصاویر، مطبوعات، گراور، نقاشیبر این، انتشار هرگونه نوشته یا طرحمستوجب کیفر است. عالوه

.دار کند نیز از این قاعده مستثنا نبوده طور کلی هرچیز که عفت و اخالق عمومی را جریحهنوار سینما یا به  

 

 

 
 

نتشار تصاویر خصوصی دیگرانا  

های ناجور یا خالف عفت از سوی خود فرد نیست؛ گاهی موضوع درخصوص انتشار اما همیشه موضوع انتشار عکس

دهد شهروندان هرگز تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن است. پلیس همواره هشدار می

تاپ و گوشی تلفن همراه خود نگهداری نکرده و ت، لپهای خانوادگی را در رایانه، تبلهایی مانند عکس، فیلم و کلیپفایل

شان را در آن ذخیره و در یک جای امن نگهداری کنند. اما اگر های شخصیسعی کنند با تهیه یک حافظه جانبی تمام فایل

 کسی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی دیگران کند، چه مجازاتی در انتظارش است؟

ی به طور مشخص هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه اقانون جرایم رایانه 43ماده 

ای یا مخابراتی صوت، تصویر، فیلم خصوصی های رایانههرکس به وسیله سیستم»کند دانسته و در این خصوص تاکید می

دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا  یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار

میلیون ریال یا هر دو مجازات  14تا  5روز تا دو سال یا جزای نقدی از  14عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 

«محکوم خواهد شد.  

انی نیز که کنند. قانونگذار برای کساین مجازات برای کسانی است که بدون تغییر در تصاویر نسبت به انتشار آن اقدام می

ای از انتشار تصاویر خصوصی در نظر با تصویرسازی درصدد هدف قراردادن آبروی افراد هستند نیز مجازات جداگانه

فیلم یا صوت یا تصویر  ای یا مخابراتی،های رایانههرکس به وسیله سیستم»قانون مزبور  48گرفته است. براساس ماده 

آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک دیگری را تغییر دهد یا تحریف کرده و 

« میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 14تا  5روز تا دو سال یا جزای نقدی از  14حیثیت او شود، به حبس از 

شود.محکوم می همچنین اگر تصاویر مستهجن باشد در این صورت مرتکب به حداکثر هر دو مجازات  

باید توجه کرد تمام این مقررات در جایی است که صاحب تصاویر از انتشار آن راضی نباشد یا کسی با هدف هتک حیثیت 

های صورت اگر کسی با رضایت تصاویر خصوصی را در شبکهاز کسی نسبت به تغییر تصاویر اقدام کند و در غیر این

و خالصه باید  تواند ادعایی در خصوص انتشار گسترده آنها داشته ین صورت نمیاجتماعی یا اینترنتی منتشر کند، در ا

دپاسخگوی رفتار خود باش  
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