لایحه رسانههاي همگاني
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده : 1
رسانه  :هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری ،شنیداری ،دیداری
یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی مییابد.
تبصره  :شبکههای رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قانون
خاص خود هستند.
ماده : 2
رساانه چاپی  :نشاریات مکتوا ادواری است که از جهت زمان انتشار دارای دوره من ا از قبیر روزنامه ،هفتهنامه ،ماهنامه و
فصلنامه و از جهت گستره شامر محلی ،استانی ،منطقهای یا سراسری است.
ماده : 3
رسااانه الکترونیک  :رسااانهای که محتوای آن به جای چاپ بر روی کاغذ از طریق فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در اختیار
مخاطبان قرار میگیرد و شامر دو نوع برخط و غیر برخط است.
رسانه برخط :هر سامانه که امکان قراردادن محتوای رقومی (دیجیتال) در معرض و دسترس عموم با مخاطب مشخص یا
نامشخص در بستر شبکه ن یر اینترنت ،شبکه های محلی ،شبکه های مبتنی بر فناوری بلوتوث ،شبکه های تلفن ثابت و همراه
را به صورت لح ه ای فراها می آورد.
رسانه غیر برخط :هر محتوای نوشتاری  ،شنیداری و دیداری که در محیط الکترونیکی و طی فرآیند مرسوم روزنامه نگاری و
تحریریه ای  ،تولید و بصورت من ا با نام ثابت و تاریخ و شماره معین در یک یا چند زمینه مشخص در فواصر معین در بستر
الکترونیک و تحت یک فایر الکترونیکی و غیر برخط منتشر می شود.
تبصره  :رسانههای چاپی برای نسخه رقومی خود نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.
ماده : 4
صاابب امتیاز  :شاخص بقیقی یا بقوقی است که مالک و تعیین کننده خط مشی رسانه بوده و پروانه انتشار به نام او صادر
میشود.
ماده : 5
مدیرمساوول :شاخص بقیقی اسات که توساط صااببامتیاز برای ن ارت بر انتشار رسانه به هیوت ن ارت معرفی میشود و
مسوولیت انتشار هرگونه محتوا به عهده اوست.
تبصرره  :متخلف از مواد ( )4و ( )5به شارط داشتن شاکی به بکا دادگاه به انفصااااال خدمت از ش

ماه تا دو سال و در

صورت تکرار به انفصال دایا از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ماده : 6
فعالیت رسانهای  :هرگونه فعالیت خبری ،فکری ،تولیدی در محتوای رسانه و یا ن ارت بر آن اعا از نوشتاری ،صوتی ،تصویری
و تهیه ،تن یا و ارایه اخبار و وقایع و تحلیر و تفسیر آنها است.

ماده : 7
فعالان رساانهای  :دساتاندرکاران رساانه ازجمله صااببامتیاز ،مدیرمسوول ،س ردبیر ،معاون سردبیر ،دبیر گروه ،معاون دبیر
گروه ،خبرنگار ،گزارشاااگر ،تن یاکننده اخبار و مطالب ،طراح ،کاریکاتوریسااات ،عکاس خبری ،نویسااانده و مترجا ،فعالان
رسانهای شناخته میشوند که عهدهدار انجام آن هستند.
ماده : 8
ساازمان ن ام رساانهای جمهوری اسالامی ایران  :ساازمانی اسات صانفی ،برفهای ،غیردولتی ،غیرانتفاعی و دارای شخصیت
بقوقی مساتقر که به من ور بمایت از بقو و آزادیهای مشاروع روزنامهنگاران و رسااانههای همگانی تأساایم میشود و
دارای قانون خاص خود خواهد بود.
فصل دوم – رسالت رسانهها
ماده : 9
رسالتی که رسانهها در ن ام جمهوری اسلامی ایران به عهده دارند عبارت است از :
 -1اطلاعرسانی و آگاهی بخشیدن به افکار عمومی در زمینههای مختلف و ایجاد امید در جامعه
 -2تقویات وبادت ملی و توساااعاه و تحکیا برادری اسااالامی و روبیه تعاون بین مردم و نفی مرزبندیهای کاذا و
تفرقهانگیز و همچنین قرار ندادن اقشاار مختلف جامعه در مقابر یکدیگر ،مانند دستهبندی مردم براساس نژاد ،قوم،
مذهب ،زبان ،رسوم و سنن محلی
 -3تقویت روبیه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خوی
 -4کمک به تحکیا بنیان خانواده ،ارج نهادن به وظیفه خطیر مادری و پرهیز از اشاعه مصرفگرایی و استفاده ابزاری از
زنان
 -5کمک به رشد و توسعه فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جامعه
 -6بفظ کرامت و ابترام آباد مردم و پرهیز از هتک برمت و بیثیت کسانی که برمت شرعی دارند.
 -7ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیر اسلامی – ایرانی و تلاش برای گسترش ارزشها و رشد فضایر اخلاقی و مبارزه با فساد،
تجمرگرایی ،اشاعه فحشا ،اسراف ،تبذیر
 -8کمک به بفظ و تحکیا سیاست خارجی بر پایه منافع ملی براساس عزت ،بکمت و مصلحت
 -9بمایت از بقو و آزادیهای سیاسی و اجتماعی در بدود قانون
هر یک از رسانهها باید بداقر در تحقق یکی از موارد فو سهیا بوده و اقدامات آن با سایر موارد تعارض نداشته باشد.
فصل سوم – حقوق رسانهها
ماده : 11
رسانهها بق دارند دیدگاهها ،انتقادات و پیشنهادهای مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و بدود قانونی منتشر کنند
و با انتقاد سازنده به اصلاح ناهنجاریهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بپردازند.
ماده : 11
کساب و انتشاار اخبار داخلی و خارجی بهمن ور افزای آگاهی عمومی و در بدود قانون از بقو مسلا رسانههاست و هیچ
مساوول دولتی و غیردولتی نمیتواند مانع اساتفاده رساانهها از این بق شود .سازمان ها و نهادهای وابسته به ن ام جمهوری

اساالامی ایران مکلفند در راسااتای بق مردم در دسااترساای آزاد به اطلاعات ،اطلاعات عمومی خود را در صااورت درخواساات
رسانهها در بداقر زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار آن بگذارند.
ماده : 12
رسانهها بق دارند از افشای منابع اطلاعات و اخبار خود اجتناا کنند ،مگر با دستور مقام صالح قضایی.
ماده : 13
کنترل ،ساانساور و یا اجبار رسانهها توسط مسوولان دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص بقیقی و بقوقی برای انتشار یا عدم
انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه ،ممنوع و جرم است.
ماده : 14
بهمن ور تحقق رساالت رساانهها ،وزارت فرهنگ و ارشااد اسالامی موظف اسات از رسانه ها و اصحاا رسانه ،بمایت مادی و
معنوی به عمر آورد.
ماده : 15
هیچ مرجعی جز در چارچوا آیین دادرسای کیفری نمیتواند درخصوص جرایا و تخلفات موضوع این قانون ،فعالان رسانهای
را ابضار نماید.
ماده : 16
مطالب اختصااصای رسانه ها اگر به نام پدیدآورنده اثر (نام اصلی یا مستعار) منتشر شود ،به نام او و در غیر این صورت به نام
رسانه ،مشمول قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی بهویژه قانون بمایت مالکیت ادبی ،هنری و بقو مرتبط است.
فصل چهارم – تکالیف و حدود رسانهها
ماده : 17
هرگاه در رساانهها محتوایی اعا از متن ،صاوت و یا تصاویر مشتمر بر توهین ،افترا و یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص
(بقیقی یا بقوقی) منتشار شاود ،ذینفع بق دارد پاساخ آن را متناساب با شکر اصر مطلب منتشره ظرف یک ماه از تاریخ
انتشاار برای همان رساانه ارساال کند و رسانه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را به طور رایگان منتشر کند،
مشروط به آنکه جواا از دو برابر اصر محتوا تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصرره  :1مدیران نشریات چاپی (یا الکترونیک غیر برخط) موظفند پاسخ ذینفع را در اولین شماره خود پماز وصول پاسخ
در همان صفحه و ستون و با همان بروف که اصر مطلب منتشر شده است ،منتشر کنند.
تبصره  : 2سایر رساانههای الکترونیک موظف به رعایت مفاااد این ماده و انتشار پاسااخ ظرف  24ساعت پم از دریافت آن
هستند.
تبصرره  : 3اگر رساانه علاوه بر پاسخ مذکور ،مطالب یا توضیحات مجددی منتشر کند ،بق پاسخگویی مجدد برای معترض
باقی اسات .انتشار قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در بکا عدم
انتشار است .متن پاسخ باید تماماً در یک شماره منتشر شود.
تبصرره  : 4پاساخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شاماره نشریه (چاپی یا الکترونیک غیر برخط) درج
شود ،مشروط به آنکه پاسخ ،بداقر هشت ساعت پی از تکثیر نشریه ،به دفتر تسلیا و رسید دریافت شده باشد .رسانههای
الکترونیک غیر برخط مکلفند بداکثر سه ساعت پم از وصول نسبت به درج پاسخ نامزده اقدام کنند.
تبصره  : 5اقدامات موضوع این ماده و تبصرههای آن نافی اختیارات فرد در شکایت به مراجع قضایی نیست.

ماده :18
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پم از ابلاغ ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانهها لازمالاتباع است و تخلف از
آن جرم محسوا میشود.
ماده : 19
چاپخانهها و مراکز تکثیر رسااانه های الکترونیک غیر برخط موظفند علاوه بر اعلام وصااول الکترونیک ازطریق سااامانه وزارت
فرهنگ و ارشااد اسلامی ،یک نسخه از نشریات چاپی را به طور مرتب و رایگان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری
محر نشر و همچنین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران ارسال کنند.
ماده : 21
رساانهها در انتشاار مطالب ،جز در موارد اخلال به مبانی و ابکام اسالامی و بقو عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد
بعدی مشخص شده است ،آزادند :
 -1اشاعه فحشا و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف عفت عمومی
 -2ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه بهویژه ازطریق طرح مسائر نژادی ،قومی و مذهبی
 -3تحریک و تشااویق افراد و گروهها به ارتکاا جرم علیه امنیت ،اسااتقلال ،تمامیت ارضاای ،بیثیت و منافع جمهوری
اسلامی ایران در داخر یا خارج کشور
 -4افشاا و انتشاار اساناد ،اطلاعات ،نقشاهها و دساتورهای طبقهبندی شاده دساتگاههای ن ام و اسرار نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران
 -5انتشااار مذاکرات جلسااه رساامی غیرعلنی مجلم شااورای اساالامی و مذاکرات محاکا غیرعلنی دادگسااتری و آرای
غیرقطعی و تحقیقات مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی بدون مجوز قانونی
 -6اهانت صاریح به دین مبین اسالام و مقدساات آن و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران و مقام مع ا رهبری و مراجع مسلا تقلید
 -7افترا و توهین به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر یک از اشاااخاص بقیقی و بقوقی که برمت شااارعی دارند اگرچه
ازطریق انتشار عکم ،کاریکاتور یا فایر صوتی یا تصویری باشد.
 -8تبلیغ و ترویج رسانهها ،ابزاا ،افراد و گروههای منحرف ،غیرقانونی و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)
 -9نقض بقو مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار
 -11انتشار اطلاعات و ابوال شخصی ازقبیر اسرار خانوادگی ،اطلاعات مالی و بانکی ،وضعیت جسمی و روانی غیرآشکار و
اعتقادات ابراز نشده مگر به بکا قانون یا مرجع قضایی یا اخذ رضایت کتبی از صاببان اطلاعات مزبور
 -11انتشار اطلاعات راجع به بریا خصوصی که عبارت است از قلمرویی از زندگی شخصی فرد که به طور متعارف انت ار
دارد دیگران بدون رضایت وی یا به بکا قانون یا مراجع قضایی ،همچنین آن چه که به طور عرفی یا قانونی فعالیت
برفهای هر شخص بقوقی محسوا میشود ،از قبیر اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات
 -12نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.
 -13اشاعه ،تبلیغ یا ترویج فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی ازقبیر پولشویی و تجارت هرمی
 -14انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به من ور متزلزل و بیاعتبار کردن آن
 -15استفاده ابزاری از سیمای اشخاص اعا از زن و مرد در تصاویر و محتوا

 -16تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان
 -17خدشه به بیثیت ملّی نزد افکار عمومی دنیا از طریق ارائه تصویر نامناسب از فضای عمومی کشور
ماده : 21
موارد زیر تخلف محسوا میشود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به جلوگیری از آن است:
 -1انتشاار رساانهای که پروانه برای آن صاادر نشاده و یا پروانه آن ل و شاده و یا با تصمیا هیأت ن ارت بر رسانهها یا
مرجع قضایی به طور موقت یا دائا تعطیر شده است.
 -2انتشار رسانه به نحوی که عرفاً با رسانههای موجود یا رسانههایی که به طور موقت یا دائا تعطیر شدهاند از ن ر نام،
علامت و شکر اشتباه شود ،در صورت پذیرش اعتراض رسانه ذینفع در هیأت ن ارت بر رسانهها
 -3م ایرت با پروانه انتشار رسانه در نام ،زمینه ،زبان ،نوع ،دوره انتشار و گستره توزیع
تبصرره  :مراکز نشار ،چاپ ،تولید ،توزیع و فروش رساانهها مجاز نیستند رسانه های موضوع این ماده را چاپ ،تولید ،توزیع،
عرضه یا منتشر کنند .وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به
قطع خدمات نشریات الکترونیک مختلف اقدام نماید.
ماده : 22
آگهیهای بازرگانی مندرج در رساانهها تابع قانون تبلی ات بازرگانی است .در عین بال ،رسانهها در انتشار آگهی تبلی اتی به
لحاظ محتوای نوشتاری ،شنیداری و دیداری ،مشمول ماده  21این قانون هستند.
تبصره  :مسوولیت آگهیهایی که ازطریق کانونهای تبلی اتی دارای مجوز به رسانهها واصر شده باشد به عهده کانون ذیربط
است.
ماده : 23
انتشار هرگونه محتوای غیر آگهی تبلی اتی در آگهینامهها ممنوع است.
ماده : 24
رساانهها میتوانند بداکثر تا پنجاه درصاد م طالب خود را به نشر آگهی اختصاص دهند .انتشار ضمائا آگهی به همراه رسانه
مشروط به درج نام نشریه و تاریخ و شماره بلامانع است.
ماده : 25
زبان و خط آگهی تبلی اتی ،فارسی است .درج اسامی و شناسنامههای ثبت شده کالا یا خدمات و شخصیت بقوقی خارجی به
زبان غیرفارسای با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،مجاز است .رسانههایی که پروانه و انتشار آنها به زبانهایی غیر از فارسی
است میتوانند آگهی به زبانهای دیگر منتشر کنند.
ماده : 26
ورود رسانههای چاپی و لوح فشرده به کشور جز در موارد زیر مجاز است :
 -1رساانههایی که محتوای آنها م ایر با موازین فرهنگی ن ام جمهوری اسلامی و ارزشهای دینی و ملی جامعه باشد
ازقبیر تبلیغ رسااانههای اشااخاص و گروههای ضااد انقلاا ،فرقههای ضاااله ،ادیان غیرتوبیدی و همچنین معرفی و
تبلیغ مشروبات الکلی ،مواد مخدر و روانگردان ،مراکز لهو و لعب ،لاتاری و قمار و از این قبیر
 -2رسانههایی که ازسوی گروهها یا اشخاص معاند بر ضد انقلاا اسلامی منتشر میشود.
 -3نشریاتی که باوی بمایت از رژیا اش الگر قدس باشد.

فصل پنجم – شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده : 27
تأسایم رساانه توسط اشخاص بقیقی یا بقوقی دارای تابعیت ایران با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی مجاز است .با یک پروانه نمیتوان بی از یک رسانه منتشر کرد.
تبصاره  :گروهها و نهضاتهای اسالامی و آزادیبخ می توانند با سرمایه و مسوولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوا قوانین
مربوط به خارجیان مقیا ایران و موافقت کمیسیون مرکب از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی ،امور خارجه و اطلاعات،
رسانه تأسیم کنند.
ماده : 28
استفاده رسانهها از کمکهای مستقیا یا غیرمستقیا دولتها و اشخاص خارجی ممنوع بوده و جرم محسوا میشود .هدایا و
کمکهای اشخاص بقیقی یا بقوقی خارجی غیردولتی با مجوز کمیسیون مرکب از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی،
امور خارجه و اطلاعات مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده : 29
انتشار رسانه داخلی توسط اشخاص بقوقی بخ خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان و به صورت رایگان در اختیار آنان
قرار میگیرد ،با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ماده  9این قانون مجاز است.
ماده : 31
انتشاار نشاریات علمی (اعا از علمی پژوهشای و علمی ترویجی) توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با اجازه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشاات ،درمان و آموزش پزشااکی با رعایت ماده  39این قانون و اخذ موافقت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی با نام پیشنهادی مجاز است.
ماده : 31
هیچیک از قوای ساهگانه و دساتگاههای باکمیتی وابسته به ن ام جمهوری اسلامی ایران نمی توانند از محر اعتبارات دولتی
اعا از بودجه سالیانه یا اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی بی از یک خبرگزاری و روزنامه داشته باشند.
ماده : 32
شخصی که پروانه به نام او صادر میشود ،صابب امتیاز رسانه محسوا شده و بق واگذاری امتیاز رسانه را به غیر تحت هیچ
عنوان اعا از قطعی ،شرطی ،اجاره و امثال آن ندارد مگر با درخواست کتبی صابب امتیاز و تصویب هیأت ن ارت بر رسانهها.
ماده : 33
هر رساانه دارای یک مدیرمساوول با هویت شاخصاای بقیقی اساات که باید هنگام تقاضای امتیاز معرفی شود .صاببامتیاز
بقیقی ،خود میتواند به عنوان مدیرمسوول نشریه معرفی شود.
ماده : 34
شخص بقیقی متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسوول باید دارای شرایط زیر باشند :
 -1تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 -2اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 -3عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از بقو اجتماعی شده باشد.
 -4داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن

 -5ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی
 -6دارا بودن بسن شهرت
 -7عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
 -8دارا بودن تمکن و اعتبار مالی کافی متناسب با نوع رسانه مورد تقاضا
 -9ابراز صلابیتهای برفهای توسط هیأت ن ارت بر مطبوعات
 -11آشانایی با قانون اسااسای و قانون رساانهها با ابراز رتبه لازم در آزمون کتبی که از سوی دبیرخانه هیأت ن ارت بر
رسانهها برگزار میشود.
ماده : 35
اشخاص بقوقی متقاضی امتیاز رسانه باید دارای شرایط ذیر باشند :
 -1مرابر قانونی ثبت شاخصایت بقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیر خود ،صریح ًا مجاز به انتشار
رسانه باشند.
 -2زمینه فعالیت رساانه ،مرتبط با موضاوع فعالیت شخص بقوقی بوده و محدوده ج رافیایی انتشار آن همان محدوده
ج رافیایی فعالیت شخص بقوقی باشد.
تبصره  :1مدیرعامر و رئیم هیأت مدیره یا بالاترین مقام مسوول شخصیت بقوقی در هر زمان باید واجد شرایط مندرج در
ماده  35این قانون باشند.
تبصررره  :2ت ییر مدیرعامر ،رئیم هیأت مدیره و یا بالاترین مقام مساااوول و هرگونه ت ییر در موضاااوع فعالیت و محدوده
ج رافیایی فعالیت شخصیت بقوقی باید با اطلاع و تصویب هیأت ن ارت بر رسانه ها باشد.
تبصرره  : 3ت ییر مدیرمساوول و هرگونه ت ییر در موضوع فعالیت و محدوده ج رافیایی فعالیت شخصیت بقوقی غیردولتی
باید با اطلاع و تصویب هیأت ن ارت بر رسانهها باشد.
ماده : 36
افراد زیر از انتشار رسانه و هرگونه فعالیت در رسانهها محرومند :
 -1وابستگان به رژیا سابق که در فاصله زمانی پانزدها خرداد  1342تا  22بهمن  1357در مشاغر بساس بوده و همچنین
کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات ،رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلی اتی رژیا گذشته بوده
اند.
 -2اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاا ،گروههای غیرقانونی و نیز محکومان دادگاههای انقلاا اسلامی که به جرم اعمال ضد
انقلابی و یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و یا اقدام یا تبلیغ علیه ن ام جمهوری اسلامی محکومیت یافتهاند و یا براساس
بکا دادگاه از بقو اجتماعی ،محروم و یا از فعالیت امور رسانهای منع شده باشند.
ماده : 37
هیأت ن ارت بر رسانهها موظف است جهت بررسی صلابیت صاببامتیاز و مدیرمسوول از وزارت اطلاعات ،نیروی انت امی و
دادگستری استعلام نماید .مراجع مذکور موظفند ظرف  2ماه ن ر خود را به این هیأت اعلام نمایند .در صورت عدم پاسخ و یا
عدم استمهال از سوی مراجع مذکور ،هیأت ن ارت میتواند به صدور مجوز انتشار اقدام نماید.

ماده : 38
در صاورتی که صابب امتیاز یا مدیرمسوول یکی از شرایط مقرر در مواد  34و  35این قانون را فاقد شود و یا مشخص گردد
که از ابتدا آن شارایط را دارا نبوده اسات ،پروانه صادره به تشخیص هیأت ن ارت و با رعایت مفاد این قانون ،بسب مورد ل و
میشود.
ماده : 39
صاابب امتیاز موظف اسات رسانه مربوط را چنانچه سالنامه باشد بداکثر ظرف یک سال و سایر رسانهها را بداکثر ظرف 6
ماه پم از تاریخ صادور پروانه ،منتشار کند .در صاورت عدم انتشاار و اعلام وصاول در مهلتهای تعیین شده و عدم موافقت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استمهال ،پروانه رسانه ل و میشود.
تبصره  :چنانچه نشاریات فعال نیز در طول یکسال ،به طور من ا انتشار نیابند پروانه آنان ل و میشود .جزییات را آییننامه
مشخص میکند.
ماده : 41
در هر شاماره رساانه باید شاناسنامه رسانه شامر نام صابب امتیاز ،مدیرمسوول ،سردبیر یا اعضای شورای سردبیری ،نشانی
دفتر مرکزی رسااانه و نام و نشااانی چاپخانه (برای رسااانههای چاپی و الکترونیک غیر برخط) و نیز ترتیب و زمینه انتشااار در
محلی ثابت اعلام شود .در مورد نشریات الکترونیک برخط نیز این مشخصات باید در محلی ثابت قابر دسترسی باشد .چاپخانه
ها ،مراکز تکثیر و توزیع نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
فصل ششم – هیأت نظارت بر رسانهها
ماده : 41
هیأت ن ارت بر رساانهها ،تشخیص صلابیت متقاضی امتیاز و مدیرمسوول رسانه ،تأیید یا رد تقاضای امتیاز و واگذاری آن به
غیر و همچنین ت ییر وضاعیت رساانه شاامر موارد مندرج در پروانهی انتشاار و رسایدگی و اتخاذ تصمیا نسبت به تخلفات
رسانهای را به ترتیب مقرر در این قانون به عهده دارد.
تبصرره  :در صاورتی که تخلف ،وصف مجرمانه نیز داشته باشد ،هیأت ن ارت پرونده را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی
صالح ارسال خواهد کرد.
ماده : 42
اعضای هیأت ن ارت بر رسانهها عبارتند از :
 -1وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی
 -2یک نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاا رییم قوه قضاییه
 -3یک نفر از نمایندگان مجلم شورای اسلامی با تصویب مجلم
 -4یک نفر از استادان بوزه علمیه به انتخاا شورای عالی بوزه علمیه قا
 -5یک نفر از اعضای شورای عالی انقلاا فرهنگی به انتخاا آن شورا
 -6رئیم سازمان ن ام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران
 -7یک نفر نماینده از میان مدیران مسوول رسانهها به انتخاا آنان
تبصره  : 1عضویت اعضای هیأت ن ارت بر رسانهها تا زمانی معتبر است که واجد عناوین مذکور در این ماده باشند.

تبصرره  :2تا پی

از تأسیم سازمان ن ام رسانه ای ،مدیران مسوول رسانه های چاپی و الکترونیک به ترتیب از میان خود،

یک نماینده به جای ردیف های  6و  7انتخاا می کنند.
ماده : 43
دوره هیأت ن ارت بر رساانهها  3ساال است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بداقر یک ماه قبر از اتمام مدت
مقرر ،تمهیدات لازم را برای انتخاا اعضای دوره جدید فراها کند.
ماده : 44
وزیر فرهنگ و ارشااد اسالامی رییم هیأت ن ارت بر رساانه هاست .دبیر این هیأت به انتخاا اعضا و با بکا وزیر فرهنگ و
ارشااد اسالامی منصاوا میشود .دبیرخانه هیأت ن ارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیر میشود و زیر ن ر
دبیر فعالیت میکند .جلسات هیأت ن ارت بر رسانهها بداقر ماهی دو بار با دعوت دبیر هیأت تشکیر میشود.
ماده : 45
نامزدهای موضااوع بند  7و تبصااره  2ماده  42این قانون از بیث صاالابیتهای برفهای و اخلاقی و التزام به قانون اساااساای
جمهوری اسلامی ایران باید به تأیید اکثریت اعضای مذکور در بندهای یک تا پنج ماده موصوف برسند.
ماده : 46
جلساات هیأت ن ارت بر رساانهها با بضور بداقر پنج نفر رسمیت مییابد و ملاک تصمیاگیری ،بداقر  4رأی خواهد بود.
در صورت فوت یا استعفای عضو هیأت ن ارت و یا عدم بضور در پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوا (اعا از عذر موجه یا
غیرموجه) نسبت به تعیین عضو جایگزین بهترتیب مقرر در این قانون اقدام خواهد شد.
ماده : 47
افراد ذینفع میتوانند نسابت به تصامیمات هیأت ن ارت بر رسااانه ها تقاضااای رسیدگی مجدد نموده و یا در دستگاه قضایی
اقامه دعوی کنند.
ماده : 48
هیأت ن ارت مکلف اسات درباره صالابیت متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی
نموده و مراتب رد یا قبول صاالابیت او را با ذکر دلایر و شااواهد به وزیر فرهنگ و ارشاااد اساالامی گزارش کند تا در صااورت
درخواسات متقاضای ،مشاروباً به وی اعلام شود .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بداکثر ظرف دو هفته از تاریخ
موافقت هیأت ن ارت ،برای متقاضاای امتیاز رسااانه ،پروانه انتشااار و برای مدیرمسااوول ،کارت مدیرمسااوولی صااادر کند و در
صورت رد تقاضا ،مراتب را ظرف دو هفته به آنان ابلاغ نماید.
ماده : 49
در صاورت فوت صاابب امتیاز ،از تاریخ وفات وی و بداکثر به مدت شا ماه ،رسااانه با مسااوولیت مدیرمسوول قابر انتشار
خواهد بود .در صورتی که ورثهی قانونی ،ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی صاببامتیاز واجد شرایط به هیأت ن ارت اقدام
نکنند ،وزارت فرهنگ و ارشااد اسلامی ضمن ابلاغ ل و پروانه ،از ادامه فعالیت رسانه جلوگیری میکند .مدت مذکور در صورت
درخواست ورثه و با تأیید هیأت ن ارت بداکثر برای یک دوره ش ماهه دیگر قابر تمدید خواهد بود.
ماده : 51
در صااورتی که مدیرمسااوول شاارایط مندرج در ماده  34این قانون را فاقد گردد یا فوت کند و یا اسااتعفا دهد ،صاااببامتیاز
موظف اسات بداکثر ظرف ساه ماه ،فرد دیگری را که واجد شارایط باشااد جهت طی تشریفات مقرر در این قانون به وزارت

فرهنگ و ارشاااد اساالامی معرفی کند .درغیراینصااورت از انتشااار رسااانه او جلوگیری خواهد شااد .تا زمانی که صاالابیت
مدیرمسوول جدید به تأیید نرسیده است ،مسوولیتهای مدیرمسوول به عهده صابب امتیاز است.
تبصرره  :هیأت ن ارت موظف اسات با رعایت ماده  37این قانون بداکثر سه ماه از تاریخ معرفی و تکمیر پرونده نسبت به
تأیید یا عدم تأیید مدیرمسوول اظهارن ر نماید.
ماده : 51
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر رسانهها ن ارت کند و در صورت تخلف رسانه از این قانون ،مواردی را که جنبه
عمومی دارد اعا از آنکه شااکی خصاوصای داشاته یا نداشته باشد با ذکر موضوع تخلف و به استناد مفاد این قانون به رسانه
تذکر یا اخطار دهد و یا برای رسایدگی و اتخاذ تصامیا به هیأت ن ارت ارجاع نماید و چنانچه تخلف ،وصف مجرمانه داشته
باشد ،پرونده را برای بررسی و پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
فصل هفتم – تخلفات ،جرایم و مجازاتها
ماده : 52
موارد زیر ازسوی رسانهها تخلف محسوا میشود :
الف – تخلفات درجه یک شامر :
 -1عدم درج شناسنامه رسانه
 -2انتشاار رسانه بهنحوی که عرفاً با رسانههای موجود یا رسانههایی که به طور موقت یا دائا تعطیر شدهاند از ن ر نام،
علامت و شکر اشتباه شود.
 -3عدم رعایت خط و زبان فارسی در آگهیهای تبلی اتی برای رسانههایی که به فارسی منتشر میشوند.
ا – تخلفات درجه دو شامر :
 -1ت ییر در زبان ،زمینه ،نام ،نوع ،دوره و گستره انتشار بدون اخذ مجوز از هیأت ن ارت بر رسانهها
 -2درج آگهی تبلی اتی به نحوی که بی از  51درصد بجا رسانه به آگهی اختصاص یابد.
ج – تخلفات درجه سه شامر :
 -1هر نوع واگذاری امتیاز رسانه به دیگری بدون اخذ مجوز از هیأت ن ارت بر رسانهها
 -2نقض بقو مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار
 -3انتشاار اطلاعات و ابوال شخصی از قبیر اسرار خانوادگی ،اطلاعات مالی و بانکی ،وضعیت جسمی و روانی غیرآشکار
و اعتقادات ابراز نشده مگر به بکا قانون یا مرجع قضایی یا اخذ رضایت کتبی از صاببان اطلاعات مزبور
 -4استفاده ابزاری از سیمای اشخاص اعا از زن و مرد در تصاویر و محتوا
 -5تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان
د – تخلفات درجه چهار شامر :
 -1اشاعه فحشا و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف عفت عمومی
 -2ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه بهویژه ازطریق طرح مسائر نژادی ،قومی و مذهبی
 -3تحریک و تشااویق افراد و گروهها به ارتکاا جرم علیه امنیت ،اسااتقلال ،تمامیت ارضاای ،بیثیت و منافع جمهوری
اسلامی ایران در داخر یا خارج کشور

 -4افشاا و انتشار اسناد ،اطلاعات ،نقشهها و دستورالعمرهای طبقهبندی شده دستگاه های ن ام و اسرار نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران
 -5انتشااار مذاکرات جلسااه رساامی غیرعلنی مجلم شااورای اساالامی و مذاکرات محاکا غیرعلنی دادگسااتری و آرای
غیرقطعی و تحقیقات مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی بدون مجوز قانونی
 -6اهانت صاریح به دین مبین اسالام و مقدساات آن و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران و مقام مع ا رهبری و مراجع مسلا تقلید
 -7افترا و توهین به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر یک از اشااخاص بقیقی و بقوقی که برمت شاارعی دارند اگرچه از
طریق انتشار عکم یا کاریکاتور باشد.
 -8تبلیغ و ترویج رسانهها ،ابزاا ،افراد و گروههای منحرف ،غیرقانونی و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)
 -9نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.
 -11اشاعه ،تبلیغ یا ترویج فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیر پولشویی و تجارت هرمی
 -11انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به من ور متزلزل و بیاعتبار کردن آن
 -12عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی ابلاغی به رسانهها
 -13استفاده از کمکهای مستقیا یا غیرمستقیا دولتها و اشخاص خارجی
تبصره  :رسیدگی به تخلفات چاپخانهها و مراکز موضوع ماده  41این قانون وفق قانون و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده : 53
هیأت ن ارت بر رسانهها نسبت به متخلفان از این قانون با توجه به نوع ،شدت و دفعات تخلف ،بسب مورد یکی از تصمیمات
ذیر را اتخاذ میکند :
الف) تذکر شفاهی
ا) تذکر کتبی بدون درج در پرونده
ج) تذکر کتبی با درج در پرونده
د) اخطار کتبی با اعلان عمومی
ها) الزام صابب امتیاز به عزل مدیرمسوول
و) توقیف موقت رسانه از یک تا ده شماره
ز) تعلیق پروانه و ارساال پرونده به دادگاه ظرف بداکثر یک هفته از تاریخ تعلیق (انتشاار رسانه از تاریخ تعلیق تا زمان اعلام
رأی قطعی دادگاه متوقف میشود).
ح) ل و امتیاز رسانه
ماده : 54
هیاأت ن اارت بر رسااااناهها در مورد تخلفات درجه یک میتواند بندهای «الف»« ،ا» و «ج» و در مورد تخلفات درجه دو
بندهای «ا»« ،ج» و «د» و در مورد تخلفات درجه سااه بندهای «د» تا «و» و در مورد تخلفات درجه چهار بندهای «د» تا
«ز» ماده  53را اعمال نماید .در صااورت تکرار یا تعدد تخلفات ،اعمال مجازاتها ازسااوی هیأت ن ارت با شاادت یک درجه
بیشتر بلامانع است.

در صورت وقوع تخلف موضوع بند  6ماده  21این قانون ،هیأت ن ارت مکلف است مطابق بند «ح» ماده  53اقدام کند .اعمال
این ماده مانع از رسیدگی و رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصرره  : 1چنانچه تخلف رساانه موضاوع بند  3و  4ماده  21قانون ،وصاف مجرمانه داشته باشد ،هیأت ن ارت باید پرونده
رسانه را به دادگاه ارسال کند.
تبصررره  : 2وزارت فرهنگ و ارشاااد اساالامی در صااورت وقوع تخلفات درجه «یک» و «دو» میتواند رأس ااً نساابت به اعمال
بندهای «الف»« ،ا» و «ج» ماده  53اقدام کند.
تبصره  : 3تعلیق و ل و پروانه جز در مورد بند  6ماده  21نمیتواند قبر از اِعمال سایر مجازاتها ،اِعمال شود.
تبصره  : 4هیأت ن ارت باید از مدیرمساوول رسانه برای استماع دفاعیات وی در مورد تخلفات درجه  3و  4در جلسه دعوت
کند .عدم بضور مدیرمسوول مانع رسیدگی هیأت ن ارت نخواهدبود.
ماده : 55
چنانچه مطالب رساانه به نقر از شابکههای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از خبرگزاریها باشد ،کلیه
مسوولیتها متوجه رسانه مبدأ خواهد بود.
ماده : 56
چنانچه شکایت از رسانهای منجر به محکومیت آن شود دادستان موظف است برای سایر رسانههایی که همان موضوع را درج
کردهاند اعلام جرم کند.
در صاورتی که شاکایت از رساانهای منجر به منع تعقیب یا تبرئه رساانه شااود شاکی ،علاوه بر هزینههای دادرسی موظف به
پرداخت ده میلیون ریال در وجه متشاکی است.
ماده : 57
متخلف از ماده  13به شاارط داشااتن ش ااکی ،با بکا دادگاه به جزای نقدی از یکصااد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در
صاورت تکرار از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و پانصاد هزار ریال محکوم خواهد شد .دادگاه میتواند کارکنان دستگاههای
کشوری و لشکری ،مؤسسات عمومی غیردولتی ،نهادهای انقلاا و کلیه دستگاههایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام یا تصریح نام است ،علاوه بر مجازات یادشده به انفصال خدمت از یک سال تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائا از
خدمات دولتی محکوم نماید.
ماده : 58
ارتکاا جرایا ناشی از تخلفات درجه چهار موضوع ماده 52این قانون ازسوی رسانهها موجب محکومیت مدیرمسوول به جزای
نقدی از پنج میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال و در صورت تکرار و تعدد جرم از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و 6
ماه تا  5سال محرومیت از هرگونه فعالیت رسانهای خواهد بود.
تبصاره  :در صاورت ارتکاا جرایا موضاوع بندهای  6 ،4 ،3 ،2و  12ماده  21این قانون ،صاااببامتیاز نیز به جزای نقدی از
یکصاد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در صاورت تکرار و تعدد جرم از یک میلیارد ریال تا سه میلیارد ریال و  6ماه تا 5
سال محرومیت از هرگونه فعالیت رسانهای محکوم خواهد شد.
ماده : 59
ارتکاا جرایا ناشی از تخلفات درجه سه موضوع ماده  52این قانون موجب محکومیت مدیرمسوول به جزای نقدی بداکثر تا
پنج میلیون ریال خواهد شد.

ماده : 61
هر کم در نشااریهای برخلاف واقع نام خود را به عنوان صااابب امتیاز یا مدیرمسااوول درج کند و یا بدون داشااتن پروانه به
انتشااار رسااانه مبادرت نماید به جزای نقدی از یکصااد میلیون ریال تا پانصااد میلیون ریال و محرومیت از هرگونه فعالیت
رسانهای برای مدت  6ماه تا  5سال محکوم خواهد شد.
ماده : 61
هرگاه در انتشاار رساانه ،نامی به جز نام مصاوا رسانه به کار گرفته شود و یا علامت رسانه دیگری هرچند با ت ییرات جزیی
تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد ،هیأت ن ارت بر رسانهها می تواند پروانه رسانه متخلف را بداکثر تا
دو ماه تعلیق نماید .در صاورت وجود شاکی خصوصی ،مرتکب به جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال یا
محرومیت از انتشار رسانه به ش ماه محکوم خواهد شد.
ماده : 62
پم از توقیف یک رسانه ،انتشار هر نوع رسانه دیگر به جای رسانه توقیف شده به نحوی که عرفاً با رسانه مذکور مشتبه شود،
ممنوع است و پروانه رسانه جدید توسط هیأت ن ارت بداکثر تا ش ماه تعلیق و متخلف به دادگاه معرفی میشود .همچنین
مرتکب به جزای نقدی از دویست میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم خواهد شد.
ماده : 63
در صاورت اساتفاده رساانه از کمکهای مستقیا یا غیرمستقیا دولتها یا اشخاص خارجی بدون رعایت شرایط مقرر در این
قانون ،مرتکب علاوه بر رد کمکهای دریافتی به صاندو دادگستری به جزا ی نقدی به میزان دو برابر مبلغ کمک دریافتی و
محرومیت از مدیرمسوولی و صاببامتیازی رسانه از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده : 64
در صاورت انتشاار رسانهای که نشر آن ازسوی مراجع قضایی یا هیأت ن ارت بر رسانه ها ممنوع شده است ،مرتکب به جزای
نقدی از یکصاد میلیون ریال تا پانصاد میلیون ریال و محرومیت از صااببامتیازی و مدیرمساوولی رسانه از ش ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد.
ماده : 65
اشاخاصای که به انتشار رسانه فاقد پروانه انتشار و یا رسانه ای که با تصمیا مرجع قضایی یا هیأت ن ارت بر رسانهها به طور
موقت یا دایا تعطیر شاده اسات ،مبادرت کنند به جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهند
شد.
ماده : 66
در صاورت عدم رعایت مصاوبات شاورای عالی امنیت ملی توسااط رسانهها ،دادگاه می تواند مدیرمسوول را به جزای نقدی از
یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال و محرومیت از مدیرمسوولی از ش ماه تا دو سال محکوم کند.
ماده : 67
کساانی که ازطریق رسااانه در ارتکاا جرم معاونت نمایند و همچنین افرادی که در ارتکاا جرایا موضااوع این قانون معاونت
داشته باشند ،بسب مورد به بداقر مجازات مقرر برای همان جرم محکوم میشوند.
ماده : 68
به جرایا رسانهای ،صرفاً براساس مجازاتهای مندرج در این قانون رسیدگی میشود.

فصل هشتم – مرجع رسیدگی و هیأتمنصفه رسانهها
ماده : 69
رسایدگی به جرایا رسانهای در دادگاه کیفری استان انجام می شود .تشکیلات ،ترتیب رسیدگی ،کیفیت محاکا و صدور رأی
این دادگااه مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسااای دادگاههای عمومی و انقلاا در امور کیفری خواهد بود .دادگاه
کیفری استان در رسیدگی به این قبیر جرایا با بضور هیأتمنصفه تشکیر میشود.
ماده : 71
برای تعیین اعضای هیأتمنصفه در تهران ،هر دو سال یک بار در مهرماه جلسهای به دعوت و زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با
بضاور وی و رییم کر دادگساتری اساتان ،رییم شاورای عالی استان ها ،دبیر شورای عالی انقلاا فرهنگی ،رییم شورای
سایاساتگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و نمایندگان مدیران مسوول در هیأت ن ارت بر رسانه ها و در مراکز استان به دعوت
مدیرکر فرهنگ و ارشااد اسلامی استان با بضور وی و رییمکر دادگستری استان ،رییم شورای اسلامی شهر مرکز استان،
امامجمعه مرکز اساتان ،رییم مجمع نمایندگان استان در مجلم شورای اسلامی ،یکی از اساتید بوزه علمیه یا دانشگاههای
مرکز اساتان به انتخاا شاورای فرهنگ عمومی و نماینده مدیران مساوول رساانههای استان تشکیر میشود .افراد مزبور در
تهران  21نفر و در ساااایر اساااتاانهاا  14نفر از افراد مورد اعتمااد عمومی را از میان منتخبان گروههای مختلف اجتماعی
(روبانیون ،اسااتید دانشاگاه ،پزشاکان ،مهندسان ،نویسندگان ،روزنامهنگاران ،وکلای دادگستری ،معلمان ،اصناف ،کارمندان،
کارگران ،کشاورزان ،هنرمندان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیأتمنصفه انتخاا میکنند.
تبصره  : 1هر یک از گروههای اجتماعی مطرح در این ماده که دارای ن ام صنفی قانونی باشند میتوانند بداکثر ظرف مدت
ده روز  5نفر را با امضاای بالاترین مقام آن صانف به هیأت مذکور معرفی نمایند تا از بین آنان بداقر یک نفر به عنوان عضو
هیأتمنصفه انتخاا شود.
تبصرره  : 2چنانچه به هر دلیر تعداد اعضای هیأتمنصفه به ده نفر یا کمتر برسد ،هیأت مذکور موظف است ظرف یک ماه
تشکیر جلسه داده و نسبت به تکمیر اعضای هیأتمنصفه اقدام نماید.
ماده : 71
دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیر میشود و تحت ن ر رییم هیأتمنصفه که با اکثریت آراء این
هیأت انتخاا میشود ،انجام وظیفه میکند .دبیر هیأتمنصفه با پیشنهاد رییم و تصویب اعضای هیأت انتخاا میشود.
ماده : 72
اعضای هیأتمنصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
 -1تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 -2معتقد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 -3ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 -4نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
 -5اشتهار به امانت ،صداقت و بسن شهرت
 -6عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
 -7متأهر و داشتن بداقر  31سال سن
 -8دارا بودن مدرک کارشناسی یا معادل آن و آشنایی با مسائر فرهنگی و رسانهای.

ماده : 73
پم از انتخاا اعضاای هیأت منصافه ،مراتب توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادگستری استان و اعضاء ابلاغ میگردد.
دادگاه رساایدگیکننده به جرایا رسااانهای ،بداقر یک هفته قبر از زمان رساایدگی از تمامی اعضااای هیأتمنصاافه دعوت
میکند تا در جلسه محاکمه بضور یابند .دادگاه در تهران با بضور بداقر  9نفر و در مراکز سایر استانها با بضور بداقر 5
نفر از اعضای هیأتمنصفه رسمیت مییابد .اعضای هیأتمنصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاه بضور داشته باشند.
تبصره  : 1تصمیمات هیأتمنصفه با رأی اکثریت مطلق اعضای باضر معتبر خواهد بود.
تبصرره  : 2چنانچه تعداد اعضاای هیأتمنصافه طی دو جلساه متوالی به بد نصااا نرسد ،دادگاه در جلسه سوم با بضور
اعضای باضر تشکیر میشود و به پرونده رسانه مورد ن ر رسیدگی مینماید.
ماده : 74
هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوا و با عذر موجه در  5جلسه
متوالی یا ده جلسه متناوا دادگاه باضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیا خودداری کند ،عضویت وی ل و میشود.
تبصاره  :چنانچه هر یک از اعضاای هیأتمنصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه بضور یابد ،موظف است دو
روز قبر از جلساه دادرسای ،عذر خود را به دادگاه اعلام نماید ،در غیر این صاورت ،عذر وی غیرموجه محسوا میشود ،مگر
عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه بادث شده باشد ،که متعاقب آن باید به دادگاه اطلاع دهد .عذر موجه همان است
که در قانون آیین دادرسی مدنی ابصاء شده است.
ماده : 75
اعضاای هیأتمنصافه در نخساتین جلسه بضور خود در دادگاه در برابر قرآن کریا به خداوند متعال سوگند یاد میکنند که
بدون در ن ر گرفتن گرای های شااخصاای یا گروهی و با رعایت صااداقت ،تقوا و امانتداری ،در راه ابقا بق و ابطال باطر
انجام وظیفه نمایند.
ماده : 76
موارد رد اعضای هیأتمنصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پی بینی شده است.
ماده : 77
هرگاه اعضااای هیأتمنصاافه در بین محاکمه ،سااؤالاتی داشااته باشااند ،مراتب را جهت طرح موضااوع بهطور کتبی به رییم
دادگاه تسلیا مینمایند.
ماده : 78
پم از اعلام ختا رسایدگی بلافاصاله اعضاای هیأت منصفه وارد شور می شوند و ن ر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه
اعلام میکنند.
الف – متها بزهکار است یا خیر ؟
ا – در صورت بزهکاری ،آیا متها مستحق تخفیف در مجازات است یا خیر ؟
ماده : 79
پم از اعلام ن ر هیأتمنصاافه ،دادگاه درخصااوص مجرم بودن یا برائت متها ،اتخاذ تصاامیا نموده و طبق قانون مبادرت به
صدور رأی مینماید .دادگاه موظف است در چارچوا ن ر هیأتمنصفه مبادرت به صدور رأی کند.

تبصرره  : 1رأی صاادره طبق مقررات قانونی قابر تجدیدن رخواهی است .مربله تجدیدن ر نیز با بضور هیأتمنصفه برگزار
خواهد شد.
تبصرره  : 2در جلسات تحقیق مقدماتی و صدور قرارهای قانونی ،دبیر و یا منتخبانی از اعضای هیأتمنصفه میتوانند بضور
داشته باشند.
فصل نهم – موارد متفرقه
ماده : 81
میزان جزاهای نقدی این قانون براسااس نر رسامی تورم اعلامی ازساوی بانک مرکزی ،هر ساه ساال یکبار با پیشنهاد وزیر
دادگستری و تصویب هیأت وزیران قابر ت ییر است.
ماده : 81
ن ارت دقیق بر عملکرد رساانهها به عهده وزارت فرهنگ و ارشااد اساالامی است .این امر مانع از انجام وظیفه مستقیا هیأت
ن ارت نخواهد بود .تذکرات کتبی به رساانهها صارفاً ازطریق هیأت ن ارت و وزارت فرهنگ و ارشااد اسلامی مطابق مفاد این
قانون صورت میگیرد.
ماده : 82
کارکنان رساانهها تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی هساتند و در صورت تعطیلی نشریه تا زمان اشت ال مجدد ،طبق مقررات
قانون کار ،بقو قانونی آنان پرداخت میشود.
ماده : 83
رسااانههای خارجی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاااد اساالامی میتوانند در ایران دفتر نمایندگی تأساایم کنند .صاادور
مجوز فعالیت این دفاتر منوط به موافقت وزارتخانههای اطلاعات و امور خارجه است.
ماده : 84
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شاا ماه از تاریخ لازمالاجرا شاادن آن  ،توسااط وزارت فرهنگ و ارشاااد اساالامی و وزارت
دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده : 85
از تاریخ تصویب این قانون ،کلیه قوانین م ایر ل و میگردد.

