
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    ييييقانونقانونقانونقانون    اليحهاليحهاليحهاليحه

 11/11/1331 مصوب

            مجلهمجلهمجلهمجله    وووو    روزنامهروزنامهروزنامهروزنامه    سسسسييييتاستاستاستاس    وووو    ففففييييتعرتعرتعرتعر: : : :     اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 و  يفن و يعلم اي ياسيس و ياجتماع مختلف يها نهيزم در مردم افكار  ساختن روشن يبرا كه ستيا  هينشر مجله اي روزنامه ـ 1 ماده

  به  يعموم امور در يشياند  صالح و انتقاد و المنفعه  عام مطالب و  اطالعات و اخبار نشر و عامه معلومات سطح دادن يترق و يادب اي

 . گردد نشر و طبع نامه  اجازه طبق بر نيمع مواقع در و منظم طور

 . دينما ليتحص اجازه كشور وزارت از ديبا كند سيتاس مجله اي روزنامه بخواهد كس هر ـ 2 ماده

 : باشد ليذ طيشرا يدارا ديبا اجازه كننده درخواست ـ 3 ماده

 . باشد يرانيا ـ الف

 . نباشد كمتر سال 30 از او سن ـ ب 

 . نباشد محجور و نداشته باشد ياجتماع حقوق سلب  موجب كه جنحه تيمحكوم اي و ييجنا تيمحكوم سابقه ـ ج 

 . باشد  داشته تيكفا قدر  به يفارس نوشتن و خواندن سواد ـ د 

 اجازه بشود ماده نيا)  ج( بند اي)  الف( بند در مذكور طيشرا از يكي فاقد مجله اي روزنامه ريمد اي موسس كه يصورت در ـ تبصره

 . گردد يم ساقط اعتبار درجه از او مجله اي روزنامه انتشار 

 و كشور وزارت به تهران در ليذ اطالعات شامل يا  اظهارنامه الزمه مدارك بر عالوه ،  اجازه كننده  درخواست ـ 4 ماده

 . نمود خواهد ميتسل محل فرماندار  به ها  درشهرستان

 . باشد  داشته جداگانه ريسردب و ريمد اگر ريسردب اي ريمد  يخانوادگ نام و نام نيهمچن و موسس يخانوادگ نام و نام ـ 1

 .  مجله اي روزنامه اداره محل ـ 2

 . شود يم  چاپ آن در مجله اي روزنامه كه يا چاپخانه ينشان و نام ـ 3

 .  ماهانه اي يهفتگ اي است هيومي كه آن چاپ بيترت و مجله اي روزنامه نام ـ 4



 . شود يم چاپ شماره هر از كه ييها  نسخه عده ـ 5

 .  مجله اي روزنامه روش ـ 6

 فرماندار و كشور وزارت اطالع  به هفته كي ظرف در است موظف ريمد ديآ  شيپ فوق موارد به نسبت كه يرييتغ هرگونه ـ تبصره

 . برساند محل

  وزارت نگارش اداره سيير ، كشور وزارت كل ريمد از مركب ياتيه  لهيوس  به مجله اي روزنامه سيتاس يها  درخواست ـ 5 ماده

  اجازه باشد يقانون طيشرا واجد كه ييها  درخواست به نسبت و شود يم يدگيرس او ندهينما اي تهران شهرستان دادستان و فرهنگ

 . ديخواهدگرد صادر كشور وزارت طرف از نامه

 .  است ماه  شش انتشار شروع يبرا ها  نامه  اجازه اعتبار مدت ـ 1 تبصره

 مشخصات با است  شده صادر آنها اجازه كه يمجالت و ها  روزنامه  نام آن در كه داد خواهد  بيترت يدفتر كشور وزارت ـ 2 تبصره

 اي روزنامه انتشار يبرا كس  چيه به و است ممنوع مستهجن و نامناسب اي مكرر ياسام به اجازه صدور. شود يم ثبت مرتبا كيهر

 . شد نخواهد داده اجازه كي از شيب  مجله

 و مخارج  هيكل كه دينما هيته تجارت قانون برطبق شده  پلمپ يمحاسبات دفاتر خود اداره يبرا ديبا مجله اي روزنامه هر ريمد ـ 6 ماده

 نياول در و دهيرسان او ندهينما اي دادستان يگواه  به را خود مخارج و درآمد انهيسال النيب و گردد ثبت آن در منظما اداره درآمد

 . انتشاردهد عامه اطالع يبرا بعد سال سوم ماه شماره 

 . دينما امضاء و يبازرس را مزبور دفاتر بار كي ماه شش الاقل است موظف او ندهينما اي شهرستان دادستان

 ريسردب و ريمد صورت  نيا در باشد، داشته جداگانه ريسردب و ريمد ،  موسس بر عالوه است ممكن مجله اي و روزنامه هر ـ 7 ماده

 . باشد سوم ماده در مقرره طيشرا واجد ديبا

  نام و نام باشد داشته جداگانه ريسردب و ريمد كه  يصورت در و موسس  يخانوادگ نام و نام ديبا مجله و روزنامه شماره هر در ـ 8 ماده

 نام زين رساالت و كتب مورد در. شود ديق رسد يم طبع  به  آن در كه يا  چاپخانه ينشان و نام نيهمچن و ريسردب و ريمد يخانوادگ

 . شود چاپ ديبا رساله اي كتاب پشت دهيرس  چاپ به آن در كه يا  چاپخانه ينشان و نام نيهمچن و ناشر و مترجم اي مولف

 در  مجله اي روزنامه كه يشهرستان دادستان يبرا را خود مجله اي روزنامه از نسخه كي است مكلف مجله اي روزنامه هر ريمد ـ تبصره

 . رديبگ ديرس و فرستاده قبضه دو  يسفارش پست لهيوس  به اي و مايمستق شود يم چاپ حوزه آن

 داشته  يمرتب هينشر بخواهند كه  يصورت در هستند يحقوق تيشخص  يدارا كه ييها بنگاه و يدولت موسسات و ها  وزارتخانه ـ 9 ماده

 . كنند يمعرف طيشرا واجد ريمد ديبا باشند 

 يباق خود قوت به باشند منتشرشده مرتب تمام سال كي حهيال نيا بيتصو خيتار تا كه يمجالت و ها  روزنامه نامه اجازه ـ 10 ماده

 هر به  نسبت الزمه اطالعات با را آنها فهرست يقانون حهيال نيا بيتصو از ماه كي ظرف در است مكلف فرهنگ وزارت هستند 

 . بفرستد كشور وزارت به و هيته دقت با كي



 يقانون حهيال نيا ياجرا خيتار از كماهي ظرف در توانند يم اند  نشده منتشر تمام سال كي كه يمجالت و ها روزنامه رانيمد

  نيا فيتكل ماه 2 ظرف در است مكلف كشور وزارت و ندينما ميتسل كشور وزارت به 4 و 3 مواد طبق بر را خود درخواست 

 . دينما معلوم را ها درخواست

  يبرا آنان نامه  اجازه نباشد، منطبق 4 و 3 مواد با آنان درخواست اي و نكنند عمل ماده نيا طبق بر كه يمجالت و ها روزنامه رانيمد

 .  است ساقط اعتبار درجه از مجله اي روزنامه انتشار

 طيشرا واجد شخص آن كه نيا مگر ، كند واگذار يگريد به را خود مجله اي روزنامه نامه  اجازه تواند ينم كس  چيه ـ 11 ماده

 . برسد كشور وزارت قيتصد  به انتقال و  بوده مقرره

 يقانون مقام  ميقا اي و وراث ريسا يكتب موافقت با باشد طيشرا واجد  يكس وراث انيم در چنانچه موسس فوت صورت در ـ 12 ماده

  آن كشور وزارت بيتصو و طيشرا واجد ريمد يمعرف با توانند يم  وراث واال شود يم صادر او نام  به اجازه تقاضا صورت در آنان 

 .ندينما منتشر را مجله اي روزنامه

            ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    ييييهاهاهاها        نامهنامهنامهنامه        ننننييييييييآآآآ    ييييييييجوابگوجوابگوجوابگوجوابگو    حقحقحقحق: : : :     دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 يمطالب مجله اي روزنامه در هرگاه آنها ريغ اي يرسم نيمأمور از اعم  مردم افراد نيهمچن و يعموم و يدولت موسسات ـ 13 ماده

 اي روزنامه يبرا كتبا را مطالب آن جواب دارند حق كردند  مشاهده خود  به نسبت واقع مخالف اخبار اي افترا و تهمت بر مشتمل 

 در باشد دينبا ياصل مطلب زانيم از شيب كه را ها  جواب و حاتيتوض گونه نيا است مكلف مجله اي روزنامه آن و بفرستند  مجله

 دهنده جواب زانيم آن بر ديزا به نسبت و برساند طبع  به ريتاخ بال و مجانا كرده چاپ را ياصل مطلب كه يحروف با و صفحه  همان

 اخبار با اي افترا و تهمت بر مشتمل مطالب كه يومجالت ها  روزنامه شامل فيتكل نيهم ، خواهدپرداخت را يمعمول  الطبع  حق

 حاتيتوض اي و مطالب ،  جواب بر عالوه مجله اي روزنامه  كه  يصورت در. خواهدبود ندينما نقل گريد مطبوعات از واقع  مخالف

 . بود خواهد  محفوظ معترض يبرا مجدد يها  جواب حق دينما چاپ  يمجدد

 اعالنات و رساالت و كتب طبع يها  چاپخانه امور ميتنظ يبرا مكلفند يدادگستر و فرهنگ و كشور يها  وزارتخانه ـ 14 ماده

 عكاس نيمخبر و خبرنگاران ازاتيامت و حقوق طيشرا  به نسبت نيهمچن و ها فروش روزنامه و ديجرا عيتوز و ها يفروش وكتاب

 و مجالت و ها  روزنامه فروش و عيتوز يبرا ها  نامه  نييآ  نيا در ندينما شنهاديپ رانيوز تييه به و هيته را الزم يها  نامه  نييآ 

 .شود ينيب  شيپ ديبا الزم مقررات است  شده  چاپ مملكت خارج در يفارس زبان  به اي يخارج يها زبان به كه يرساالت

            ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    ممممييييجراجراجراجرا: : : :     سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 6 از يبيتاد حبس به شوند ليذ ميجرا از يكي مرتكب مطبوعات در اخبار جعل اي و مقاالت نشر لهيوس  به كه ياشخاص ـ 15 ماده

 : شوند يم محكوم سال سه تا ماه

 . ندينما سرقت و غارت و قتل و يسوز آتش و  يخرابكار به قيتشو و صيتحر حايصر را مردم كه  يكسان ـ الف

 . كنند قيتشو و بيترغ ينظام احكام اديانق عدم و ينافرمان به را ارتش افراد و افسران كه  يكسان ـ ب

 و)  الف( بند در مذكور اشخاص افتد اتفاق منظور ميجرا و شود  واقع موثر بيترغ و صيتحر چنانچه ماده نيا در مذكور موارد در

 .  است شده ينيب  شيپ جرم همان معاون يبرا  يعموم مجازات قانون در كه شد خواهند محكوم يمجازات  به)  ب(



 لهيوس  به  جنگ زمان در را ينظام استحكامات و قالع نقشه اي و اسرارارتش و ينظام محرمانه يدستورها كه ياشخاص ـ 16 ماده

 سال دو تا ماه شش نباشد جنگ زمان در چنانچه و خواهندشد محكوم سال پنج تا دو از مجرد حبس  به منتشركنند و فاش مطبوعات

 . شوند يم محكوم

 . شود يم محكوم يبيتاد حبس سال كي تا ماه سه به دهد انتشار  اسالم فيحن نيد اساس  به مضر يا مقاله هركس ـ 17 ماده

 يخارج اي يداخل تيامن ضد بر يتيجنا اي جنحه ارتكاب به حايصر را مردم كتاب اي مجله اي روزنامه لهيوس  به هركس ـ 18 ماده

 به باشد  شده مترتب آن بر ياثر كه  يصورت در دينما قيتشو و  صيتحر است  شده ينيب  شيپ يعموم مجازات قانون در كه مملكت 

 اي يبيتاد حبس ماه سه تا ماه كي به نشود مترتب آن بر اثر  كه يصورت در و خواهدشد محكوم ميجرا همان معاونت مجازات 

 . خواهدشد محكوم غرامت الير هزار ستيب تا هزار دو  پرداخت

 به كند ديتمج و ريتقد انحا از ينحو به اعمال آن نيمرتكب اي و فوق مواد در مذكور ميجرا از مطبوعات لهيوس  به هركس ـ 19 ماده

 . شود يم محكوم الير هزار پنجاه تا هزار 5 از ينقد مهيجر 

 قانون) 81( ماده كي بند در مندرج مجازات  به كند نيتوه شاه شخص اي سلطنت مقام به مجله اي روزنامه لهيوس  به هركس ـ 20 ماده

 . شود يم محكوم يعموم مجازات

 دينما  نيتوه دارد دوستانه روابط رانيا با كه يخارج مملكت ياسيس  ندهينما اي سيير به نسبت مطبوعات لهيوس به هركس ـ 21 ماده

 رانيا به نسبت مذكوره موارد در زين مملكت آن در كه نيا بر مشروط شود يم محكوم يعموم مجازات قانون 81 ماده دوم بند طبق

 . شود متقابله معامله 

 : شود يم ذكر اليذ كه يميجرا در ـ 22 ماده

 .  حسنه اخالق به مضر اي و يعموم عفت به مضر مقاالت انتشار ـ الف

   حهيقب صور انتشار ـ ب

 .  يمل رسوم و آداب و حسنه اخالق مخالف ييها  عكس اي ها  يآگه انتشار ـ ج

 .  است ممنوع آنها انتشار قانونا كه ييقضا مراجع ماتيتصم و  قاتيتحق انتشار اي و يدادگستر محاكم يسر مذاكرات انتشار ـ د

 . خواهدشد  محكوم غرامت الير هزار ده تا هزار كي هيتاد به مرتكب

 مشتمل يمندرجات گريد هينشر نوع هر اي مجله اي روزنامه در كه آنها ريغ اي يرسم نيمأمور از اعم مردم افراد از كي هر ـ 23 ماده

 آن امثال و ناموس و شرف هتك اي و يخصوص يدرزندگ زيآم  نيتوه ينسبتها اي و كهيرك الفاظ و فحش اي و افترا و برتهمت

 حبس ماه 6 تا ماه دو به مرتكب دينما تيشكا دادگاه ابهي دادسرا به آن ناشر اي سندهينو از تواند يم دينما مشاهده خود  به نسبت

 . خواهدشد محكوم ينقد مهيجر الير هزار پنجاه تا هزار ده اازي و يبيتاد

  دادگاه به آمده وارد او بر مزبور مطالب نشر از كه يمعنو و يماد  خسارات مطالبه يبرا تواند يم يشاك فوق موارد در ـ تبصره

 . قراردهد حكم مورد و نييتع را خسارات مبلغ و يدگيرس  آن به نسبت است مكلف دادگاه و دينما ميتقد دادخواست يحقوق



  ورثه از كي هر باشد آنان بازماندگان يهتاك قصد به يول اموات  به راجع فوق ماده در مذكوره مطالب انتشار هرگاه ـ 2 تبصره

 . دينما تيشكا فوق تبصره و ماده طبق بر تواند يم يقانون

 نيا شود ثابت كه يصورت در دينما يسر افشا اي تيثيح و شرف  هتك  به ديتهد را يگريد مطبوعات لهيوس به هركس ـ 24 ماده

  به و سال كي تا ماه سه از يبيتاد حبس به است بوده يامر انجام از يخوددار اي يامر انجام يتقاضا اي يماد استفاده يبرا ديتهد 

 . خواهدشد  محكوم الير هزار پنجاه تا الير هزار كي از غرامت پرداخت

 و  يادار و ييقضا از اعم دولت نيمستخدم از يكي به اي و ها  وزارتخانه  نيمعاون اي وزرا به مطبوعات لهيوس  به هركس ـ 25 ماده

 اتيه اعضا به نسبت اي يتيوال و يالتيا اي يشهردار يها  انجمن واعضا روسا و مجلس ندگانينما و محاسبات وانيد اعضا و يلشكر

  انجام در را آنان اي و دينما اهانت آنان به محوله فيوظا انجام سبب به گريد يرسم مقامات اي و يبازرگان اطاق اعضا اي و منصفه

 هزار پنجاه تا الير هزار  كي از غرامت پرداخت و سال كيتا ماه سه از يبيتاد حبس به دهد قرار افترا و تهمت مورد فشانيوظا

 اخطار متهم به دادستان يقانون قاتيتحق شروع از پس23 ماده مورد در نيهمچن و ماده نيا مورد در. دشد خواه محكوم  الير

 در دينما يخوددار يشاك درباره افترا اي و اهانت  به مربوط مطلب نوع هر نشر از است يفريك بيتعق تحت كه مادام كرد خواهد

 . كند صادر مجله اي روزنامه  فيتوق به امر تواند يم دادستان ندهد اثر بيترت دادستان اخطار  به متهم كه يصورت

 دادگاه به را پرونده فورا است موظف دادستان. دينما تيشكا محل شهرستان دادگاه به دادستان دستور نيا از تواند يم زين متهم

 . كند صادر يمقتض يرا و يدگيرس تيشكا  به پرونده وصول از پس روز 3 ظرف در ديبا دادگاه و بفرستد 

 انتشار قابل است يفريك بيتعق تحت متهم كه يزمان تا مجله اي روزنامه آن گريد دينما دييتا را دادستان نظر دادگاه چنانچه

 . نخواهدبود

 امور صحت دهنده اسناد كه يصورت در است بيتعق قابل يخصوص يشاك تيشكا بدون ماده نيا در مذكور تهمت و افترا ـ تبصره

 را خود شهود و مدارك روز ده ظرف در يمنته بيتعق از پس ديبا متهم است معاف مجازات از دينما ثابت دادگاه در را منتسبه

 ليدال. بدهد دادسرا به را خود اسناد اثبات ليدال متهم كه  يصورت در دينما يمعرف و ميتسل است داده كه ييها  نسبت اثبات يبرا

 ليبدال متهم اتهام به يدگيرس ضمن تا گردد يم ارسال ييجنا  دادگاه به يمقتض قرار صدور از پس شده پرونده مهيضم و اواخذ

 . شود يدگيرس زين او  يميتقد

 انيم نهيك و بغض اي و اختالف و نفاق ديتول يبرا رانيا ساكن ينژاد اي يمذهب يها  تياقل به مطبوعات لهيوس  به هركس ـ 26 ماده

 يبيتاد حبس ماه شش تا ماه كي به كند صيتحر يمذهب اي و  ينژاد نفاق و يدشمن جاديا  به را آنان اي و دينما اهانت مملكت سكنه 

 . خواهدشد محكوم غرامت الير هزار 5 تا پانصد پرداخت اي و

  يتقاضا به شود محسوب استفاده ءسو كه دينما ديتقل گريد روزنامه  شهيكل اي نام از خود مجله اي روزنامه انتشار در هركس ـ 27 ماده

 تواند يم يخصوص يشاك. شد خواهد محكوم مجله اي روزنامه  ليتعط و ينقد يجزا الير هزار 5 تا پانصد از يخصوص يشاك

 . كند يدگيرس زين آن به نسبت است مكلف دادگاه دينما مطالبه را خود خسارات

 ميمق و معروف سندهينو هرگاه يول گرفت خواهد قرار بيتعق مورد  سندهينو اي ريمد فوق مواد در مذكور ميجرا هيكل در ـ 28 ماده

 ييجزا بيتعق قابل سندهينو اي و كند يخوددار اي باشد عاجز  سندهينو يمعرف از ريمد اگر و است معاف بيتعق از ريمد باشد رانيا 

 .خواهدشد مجازات و بيتعق ريمد نباشدخود



 بيتعق دارد اشخاص به نسبت افترا اي و نيتوه اي حرمت هتك  جنبه جرم كه آنجا فوق مواد در مذكور موارد هيكل در ـ 29 ماده

 .خواهدشد موقوف بيتعق تيشكا استرداد صورت در و است او يقانون ندهينما اي يخصوص يشاك تيشكا به منوط مرتكب 

        تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات: : : :     چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 كندبه مجله يا روزنامه انتشار به مبادرت قانوني اليحه اين پنجم ماده1 تبصره و 12 يا 11 يا 10 يا 2 مواد خالف بر هركس ـ 30 ماده

 .شود مي محكوم ريال هزار ده تا دوهزار پرداخت

 دادستان به مرتكب قانوني تعقيب براي را مراتب و دهد مي را مجله يا و روزنامه تعطيل دستور محل فرماندار فوق موارد در ـ تبصره

 .نمود خواهد اعالم شهرستان

 ماه دو يا ريال هزار پنج تا هزار يك پرداخت به كند اقدام قانوني اليحه اين سيزده يا هشت يا شش ماده خالف بر هركس ـ 31 ماده

 .شود مي محكوم تأديبي حبس ماه شش تا

 طرف از انتشار به اقدام صورت در و نيست انتشار قابل اشد ب نشده مراعات 8 ماده دستور آن در كه مطبوعاتي ـ 32 ماده

 .خواهدشد ضبط و آوري جمع انتظامي مامورين

 مجازات حداكثر به مرتكب باشد  شده چاپ واقع برخالف 8 ماده در مذكور هاي نام ساير يا و چاپخانه نام كه صورتي در

 .شود مي اعمال نكنند رعايت را 8 ماده كه هائي چاپخانه آن مدير درباره مجازات همين شود مي محكوم 31 ماده در مذكوره

 عمومي قوانين تابع و كند نمي   صدق آن بر مجله يا روزنامه تعريف نباشد قانوني اليحه اين اول ماده مشمول كه اي نشريه ـ 33 ماده

 .است

            منصفهمنصفهمنصفهمنصفه    اتاتاتاتييييهههه    ــــ    مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    ييييدادرسدادرسدادرسدادرس: : : :     پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 با يرسم شغل اي و مقام با ارتباط لحاظ از هينشر اي مجله اي روزنامه  لهيوس  به افترا و نيتوه از عبارتست يمطبوعات جرم ـ 30 ماده

 به نسبت هينشر اي مجله ـ روزنامه لهيوس به يادار و ياسيس ازروش انتقاد ـ اشخاص اي شخص به ياسيس اي و ياجتماع اي يادار هيرو

 محسوب جرم رديگ يم صورت يعموم مصالح لحاظ از كه 22 ماده در نامبرده اشخاص و يدولت امور انيمتصد و نيوليمس 

 جرم ، شخص بستگان اي و شخص به ناسزا و فحش و ناموس اي شرف و تيثيح هتك و افترا و زيآم  نيتوه جمالت ذكر.شود ينم

 . بود خواهد بيتعق قابل  قانون نيا و جزا قانون يعموم مقررات طبق بر و نشده محسوب  يمطبوعات

 دادگاه در ياساس قانون متمم نهم و هفتاد اصل طبق بر يمطبوعات ريغ  ياسيس ميجرا به نيهمچن و يمطبوعات ميجرا به ـ 31 ماده

 خواهد قرار يدگيرس مورد جنحه دادگاه در يمطبوعات ريغ  ميجرا و شود يم يدگيرس منصفه اتيه حضور با يدادگستر ييجنا 

 .  گرفت

  دادگاه به يدگيرس يبرا را پرونده مزبور يدادسراها و است محل هر شهرستان يدادسرا يمطبوعات اتيشكا مرجع ـ 32 ماده

 .  خواهندداشت ارسال ييجنا

 : خواهدبود ليذ قيطر به دادگاه يرا در آن اعضا شركت بيترت و منصفه اتيه انتخاب ـ 33 ماده



 سيير و فرماندار از مركب ياتيه است استان دادگاه يدارا كه يمراكز در و تهران در ماه بهمن در بار كي سال دو هر ـ الف

 فرماندار دعوت  به فرهنگ ندهينما و)  شهردار باشد  نداشته وجود شهر انجمن كه يصورت در و( شهر انجمن سيير و  يدادگستر

 . شود يم ليتشك

 :  ليذ گانه سه طبقات نفر پنج و هفتاد از يصورت تهران در مزبور اتيه

  سردفتران و يدادگستر يوكال و آموزگاران و رانيدب و سندگانينو و دانشمندان و علما ـ 1

   كشاورزان و نيمالك و بازرگانان ـ 2

  جز وران  شهيپ و اصناف و كارگران ـ 3

 واجد  سابقه حسن داشتن بر عالوه ديبا ها  صورت در منظور اشخاص كند يم هيته نفر پنج و ستيب بر مشتمل يفهرست نقطه هر از

 هر از ها  صورت ميتنظ از پس باشند ميمق دادگاه مقر در و بوده يمل يشورا نيمجلس ندگانينما يبرا شدن انتخاب طيشرا

 تيعضو يبرا كه ينفر 36 هيكل به كتبا را مراتب وفرماندار شود يم انتخاب منصفه اتيه تيعضو يبرا قرعه با نفر دوازده طبقه

 يقبول حكم در رد اعالم عدم. دارند اعالم روز سه درظرف را خود يقبول اي رد كه دينما يم ابالغ اند شده انتخاب منصفه  اتيه

 به و ليتكم خارج از نفر 75 زانيم تا را طبقه هر يكسر مزبور اتيه كنند، يخوددار سمت نيا قبول از نفر چند اي كي اگر و است

 دادگاه  به استان دادگاه سيير لهيوس به را آنان فرماندار  سپس دينما يم انتخاب طبقه همان افراد انيم از قرعه با يمستعف افراد يجا

 روزنامه از يكي در ديبا را منصفه اتيه اعضا صورت  سال همان ماه اسفند مهين تا استان دادگاه سيير. كند يم يمعرف  محل ييجنا

 در مذكور بيترت همان  به كه شود يم مقرر نفر 18 منصفه  اتيه اعضا عده استانها مراكز ريسا يبرا و دينما اعالن راالنتشاريكث  يها 

 خواهند يمعرف و انتخاب) شود يم منظور درفهرست نفر شش امر بدو در گانه سه طبقات از كي هر از كه تفاوت  نيا با( فوق

 .  گشت

 نفراز سه و ندهينما اي استان دادستان حضور با خود يمقدمات جلسه در ييجنا دادگاه ياسيس اي و يمطبوعات محاكمه هر مورد در ـ ب

 انتخاب قرعه با البدل  يعل عضو سمت  به بيترت همان  به را نفر وسه ياصل عضو سمت به نفر كي طبقه هر از را منصفه اتيه اعضا

 يدادرس يابتدا از ديبا اند نموده شركت يدادرس جلسه در كه  البدل  يعل و ياصل از اعم منصفه اتيه اعضا هيكل. دينما يم دعوت و

 و باشند ممنوع شركت از قانونا اي و بيغا ياصل ازاعضا نفر چند اي كي چنانچه و باشند داشته حضور جلسات تمام در آن  ختم تا

 يجا  به قرعه با البدل  يعل اعضا از اجياحت زانيم به باشد نيمعذور اي و نيبيغا عده بر ديزا اند افتهي حضور كه البدل  يعل اعضا عده

 اي شده نيريسا به ابالغ خواه البدل  يعل اي ياصل اعضا از نفر سه حضور با حال هر در و شد خواهند انتخاب ياصل اعضا يكسر

 .  است ليتشك قابل  دادگاه باشد نشده

 و شود يم ليتشك منصفه اتيه حضور با و دادرس نفر سه از مركب  يمطبوعات ميجرا به يدگيرس يبرا ييجنا دادگاه ـ 34 ماده

 منصفه اتيه اعضا با دادگاه دادرسان بالفاصله يدادرس ختم  اعالم از پس دينما يم يدگيرس يفريك يدادرس نييآ مقررات مطابق

 :  ليذ مطلب دو درباره پرداخته شور به متفقا

  ؟ است گناهكار متهم ايآ ـ الف

  ر؟يخ اي باشد يم فيتخف مستحق ايآ ريتقص صورت در ـ ب



 و موجها يرا نيا طبق بر فورا دادگاه سيير است قاطع باشد كه طرف هر با دادگاه سيير يرا آرا يتساو صورت در دهند يم يرا

 روزاز دو مدت در تواند يم هيعل محكوم گردد صادر متهم تيمحكوم بر حكم چنانچه. ورزد يم مبادرت حكم انشا به ليدال ذكر با

 هيتبر متهم كه يصورت در زين و ستين يفرجام يدگيرس قابل باشد  برائت بر يمبن حكم اگر يول دينما فرجام يتقاضا ابالغ خيتار

 باشد شده فيتوق قبال كه  يصورت در مجله اي روزنامه از نباشد ياجتماع حقوق سلب مستلزم كه شود محكوم يمجازات به ايو

 . شد خواهد فيتوق رفع خوده ب خود و بالفاصله

  لهيوس  به كه داد خواهند دادگاه به كتبا را خود سوال باشند داشته  يسواالت منصفه اتيه اعضا محاكمه نيح در هرگاه ـ تبصره

 . گردد مطرح دادگاه سيير

 .  است شده ينيب شيپ قضات مورد در قانونا كه است همان آن طيشرا و منصفه اتيه اعضا رد موارد ـ 35 ماده

 ليتشك منصفه اتيه اعضا از نفر چند اي كي حضور عدم واسطه به يدادرس اثنا اي ابتدا در خواه يدگيرس جلسه هرگاه ـ 36 ماده

 در حاضر قضات هيكل نيب از و تهران در استان دادگاه شعب حاضر قضات نيب از يعلن جلسه در ييجنا دادگاه سيير نشود، 

 خواهد يدگيرس موضوع  به آنان شركت با نموده ليتكم اي نييتع قرعه حكم به را منصفه اتيه عده تهران از خارج در مركزاستان

 . كرد

 عدم صورت در و دارند را منصفه اتيه تيعضو جنبه صرفا شوند يم انتخاب قرعه حكم به منصفه اتيه عنوان  به كه يقضات

 .  گرفت خواهند قرار يانتظام  بيتعق تحت و شده محسوب متخلف يرا در شركت عدم اي  حضور

 حاضر محاكمه جلسات در موجه عذر بدون چنانچه اند، شده نيمع قرعه حكم به كه منصفه اتيه گريد اعضا از كي هر ـ 37 ماده

 پرداخت به محكوم اول مرتبه يبرا است مطرح آن در موضوع  كه يدادگاه حكم  به كنند يخوددار يرا در شركت از اي و نشوند

 شش از ليذ مذكور حقوق تمام اي يبعض از وجه پرداخت بر  عالوه تكرار صورت در و شد خواهند الير هزار ده تا هزار  از يمبلغ 

 . شد خواهند محروم دادگاه همان صيتشخ به سال دو تا ماه

 . باشد دولت به متعلق آنها هيسرما نصف الاقل كه ييها  شركت و ها  بنگاه و ها  يشهردار و يدولت ادارات در استخدام حق ـ الف

 .  نيمجلس انتخابات نظارت يها  انجمن در شركت و شهر انجمن در شدن انتخاب و مجله و روزنامه انتشار حق ـ ب 

 قانون نيا در كه يموارد در مگر كرد ليتعط اي فيتوق توان ينم دادگاه  حكم صدور از قبل را يا مجله اي و روزنامه چيه ـ 38 ماده

 : ريز اتهامات موارد و شده ذكر 

 . باشد اسالم نيد اساس  به مضر كه آنجا ـ 1

 . باشد شده سلطنت مقام از احترام هتك كه آنجا ـ 2

 . باشد شده مكشوف  ينظام اسرار از گريد اي قشون حركت طرح نقشه كه آنجا ـ 3

 . باشد شده يعموم تيامن اختالل و يكل جانيه وموجب يمملكت يرسم يقوا مقابل در انيعص به دعوت كه آنجا ـ 4

 . باشد يعموم عمصت و عفت ضد بر حهيقب صور  اشاعه با يعموم عفت به مضر مقاالت انتشار كه آنجا ـ 5



 افتهي انتشار اوراق ضبط و مجله اي روزنامه فيتوق دستور فرماندارمحل يتقاضا بنابر اي و رأسا شهرستان دادستان فوق موارد در

 فوق جلسه در ييجنا دادگاه. فرستاد خواهد ييجنا دادگاه  به را امر پرونده ساعت چهار و ستيب مدت ظرف در و داد راخواهد

 دادگاه كه يصورت در. خواهدكرد اعالم دادستان يتقاضا  قبول اي رد به نسبت را خود نظر نباشد روز سه از شيب كه يدرمدت العاده

 موضوع اصل به نسبت را خود يينها نظر هفته كي ظرف در مكلفند دادستان و بازپرس دينما موافقت مجله اي روزنامه  فيتوق با

 . دينما يدگيرس موضوع  اصل به نسبت نوبت از خارج يقانون مقدمات هيته با ديبا ودادگاه دارند اعالم

 ودر شوند منتشر اسلوب و سبك همان با و گريد ياسام  به توانند ينم شوند يم فيتوق ماده نيا طبق بر كه ييها  روزنامه ـ تبصره

 و شود يم فيتوق فوق بيترت  به زين است افتهي انتشار شده فيتوق  روزنامه يجا به كه يا مجله اي روزنامه ماده نيا از تخلف صورت

  مهيجر و ماه سه تا ماه كي از يبيتاد حبس به ندينما منتشر شده  فيتوق مجله اي روزنامه يجا  به را خود مجله اي روزنامه كه يكسان

 . گردد يم باطل زين آنان ازيامت و شوند يم محكوم الير هزار پنج تا پانصد از ينقد

 . شد خواهد فيتوق رفع روزنامه از بالفاصله نكند موافقت روزنامه فيتوق با دادگاه كه يصورت در ـ 39 ماده

 متهم خود و مدافع ليوك  به پرونده قرائت يبرا كه يمهلت و دينما يم يدگيرس نوبت از خارج دادگاه يمطبوعات ميجرا در ـ 40 ماده

 خيتار از و باشد يم ديتمد قابل روز سه يبرا و دفعه كي متهم  يتقاضا با مدت نيا و بود نخواهد روز سه از شيب شود يم داده 

 دينبا حداكثر يدادرس جلسه تا يمقدمات جلسه فاصله و باشد فاصله روز سه از شيب دينبا زين يمقدمات جلسه ليتشك تا مهلت انقضا 

  سه از شيب كدام هر متهم و يخصوص يشاك و بود نخواهد ساعت  ده از دو بر ديزا محاكمات نيا در تنفس و باشد روز ده از شيب

 . كند يم يدگيرس يدعو نيطرف كي هر از ليوك كي حضور  صورت در دادگاه يول ندينما نييتع توانند ينم مدافع ليوك نفر

 . شوند يم لغو باشد داشته رتيمغا مواد نيا با كه يمقرارت و  نيقوان هيكل و 1326 محرم مصوب مطبوعات قانون ـ 41 ماده

 . هستند يقانون حهيال  نيا اجرا مأمور يدادگستر ـ كشور يها وزارتخانه ـ 42 ماده

 مطبوعات  به مربوط يقانون حهيال اراتياخت از هيناش مصدق دكتر يآقا  مصوب حيلوا هيكل الغا قانون تبصره ديتمد قانون موجب  به

 اجرا  قابل موقتا دهيرس نيمجلس مشترك يها ونيسيكم بيتصو  به وچهار يس و صديس و هزار كي ماه مرداد دهم خيتار در كه

   زاده يتق دحسنيس ـ سنا مجلس سيير.  باشد يم

   حكمت رضا ـ يمل يشورا مجلس سيير

 .  است ريوز نخست دفتر در يقانون حهيال اصل

 

ريوز نخست طرف از  

  

 


