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  سزادهى تئورى:  اول فصل
 تا شود اثبات بايد قتل، بودن عمدى ليكن شود، مى ايجاد عمد قتل وقوع با كه است حقى قصاص
 اجراى طبعاً باشد، نداشته وجود قصاص اثبات براى كافى دليل چه چنان و شود ثابت هم قصاص
  .باشد قصاص مستحق قاتل، و شده واقع عمد قتل ثبوت مقام در اگرچه بود، نخواهد ممكن قصاص

 ها آن همه رسد مى نظر به كه است شده بيان عمد قتل اثبات براى اى ادلّه اسالم، جزاى حقوق در
 كه، معنا اين به موضوعيت؛ نه دارند، طريقيت اصطالح به و هستند واقع به رسيدن براى هايى راه

 اقناع موجب بايد دليل بلكه نيست، كافى عمد قتل اثبات براى تنهايى به ادله اين از يكى اقامه
 به و بداند واقع با مطابق را خود حكم كه برساند اى نقطه به را او و بشود عادل قاضى وجدانى
 دليل، آن اساس بر تواند نمى باشد، ادلّه اين از يكى مقتضاى خالف بر قاضى علم اگر دليل همين
 به است، قائل موضوعيت ادلّه، اين براى كه دارد وجود نيز ديگرى فقهى نظريه البته. نمايد حكم
  .باشد او علم برخالف هرچند كند، حكم ادلّه اين مقتضاى به بايد قاضى كه معنا اين
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  اقرار) الف

  

 مجازات به توجه با زيرا است، قتل اثبات راه ترين ساده حال عين در و بهترين قتل، به اقرار
 اقرار اگرچه كند، ثابت را قتل تواند مى كه است راهى ترين مطمئن آن، به اقرار عمد، قتل سنگين

 احتمالى چنين وجود ولى دارد، وجود آن بودن واقع خالف احتمال و است نسبى اماره يك نيز
 دليل اين دادرسى هاى نظام همه در و نيست دعاوى اثبات براى اماره اين كارگيرى به از مانع

  .است شده پذيرفته

 اقرار تعداد مختلف، دعاوى در چه اگر كند، مى ثابت را مدعا دعاوى، تمامى در اقرار اسالم، فقه در
 در و مرتبه دو سرقت دعواى در و است الزم اقرار مرتبه چهار زنا، دعواى در مثالً است؛ متفاوت
 نظريه قتل، دعواى مورد در. است كافى اقرار مرتبه يك حقوقى، دعاوى جمله از دعاوى از بسيارى
 از بعضى اگرچه است، كافى قتل اثبات براى اقرار، مرتبه يك كه است اين اماميه فقهاى مشهور
 دو با قتل و نيست كافى اقرار بار يك كه معتقدند برّاج ابن و ادريس ابن و طوسى شيخ مانند فقها
 يك كه است رواياتى به مستند اقرار، ادلّه اطالق بر عالوه مشهور نظر). 1(شود مى ثابت اقرار مرتبه
 به عمدتاً اند، دانسته الزم را اقرار مرتبه دو كه كسانى البته). 2( است دانسته كافى را اقرار  مرتبه

 كه اين ديگر و است اقرار مرتبه دو مقتضى كه دماء در احتياط يكى: اند كرده استناد دليل دو
 نيز قتل در طبعاً است، الزم اقرار مرتبه دو سرقت در چون و نيست سرقت از تر كم قتل اهميت

 جايى در احتياط چون نيستند، تمام اصولى نظر از دليل دو اين ولى باشد، الزم اقرار مرتبه دو بايد
 رفتن هدر موجب احتياط، اين به عمل كه اين بر عالوه باشد، نداشته وجود كافى دليل كه است
 مردود، نيز سرقت به قتل قياس. است دماء در احتياط خالف خود اين و شد خواهد مقتول خون
 و) 3( است اللَّه حقوق از سرقت مجازات جواهر، صاحب اعتقاد به چون است، الفارق مع قياس بلكه
 ديگر، طرف از. است النّاس حقوق از كه قتل مجازات خالف به شود، مى ساقط توبه با دليل همين به
 زنا از آن اهميت چون است، الزم اقرار مرتبه چهار قتل در گفت بايد باشد، جرم اهميت مالك، اگر
  .نيست تر كم

 را الزم شرايط مقرّ كه است صورتى در اين و است كافى قتل اثبات براى اقرار مرتبه يك بنابراين،
  ).4(باشد داشته

 اين از اعم كند؛ عمل خواهد مى كه يك هر اقرار به است مخير دم ولى اقرار، دو تعارض صورت در
 خطا قتل به اقرار ديگرى و عمد قتل به اقرار يكى يا باشند نموده عمد قتل به اقرار دو، هر كه

 اجماع معتقدند فقها برخى ولى است، نص و اجماع مشهور، نظر از حكم اين دليل. باشد كرده
 سند نظر از نيز روايت و باشد شده نقل شيخ از كه اجماعى خصوص به نيست، حجت و بوده منقول
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 اخذ نيز تعارض موارد در حتى كه است عقال بناى ايشان نظر به تخيير دليل بنابراين،. است ضعيف
 اقرار از اول نفر و نمايند عمد قتل به اقرار متعاقباً دو هر اگر ولى ،)5(داند مى جايز را مقرّ اقرار به

 دم ولى نيز جا اين در كه اين يا و كدام هيچ به يا كرد عمل دوم نفر اقرار به بايد آيا بازگردد، خود
  است؟ مخير

 المال بيت از ديه بايد و شود مى ساقط دو هر از قصاص صورت اين در كه است اين فقها مشهور نظر
 و شده نقل) ع(صادق امام از كه است روايتى اساس بر حكم اين. گردد پرداخت مقتول اولياى به
  :گفتند حكم اين علّت مورد در خود و نمودند حكم چنين) ع(مجتبى امام كه است آمده آن در

 كشته را نفر يك و نموده عمد قتل به اقرار اگرچه هم، دوم نفر و بازگشته خود اقرار از كه اولى
 قصاص نبايد كدام هيچ بنابراين است، داده نجات شدن كشته از را اول نفر خود، اقرار با ولى است،
  .شوند

 اصحاب عمل اگر و اند كرده عمل آن به اصحاب اگرچه است، ضعيف سند نظر از روايت اين البته
 تخيير به قائل قبل مسئله مانند و كرديم مى رد »واقعة فى قضية« عنوان به را روايت نبود،
 ديه او از مصالحه صورت در يا نمايد قصاص را كنندگان اقرار از يكى كه گونه همان شديم، مى

 خود اقرار به نيز اولى اگر ولى گردد، باز خود اقرار از اولى كه است صورتى در اختالف اين. بگيرد
 صورت اين در اختالفى هيچ و است مخير خواهد مى كه كدام هر به رجوع در دم ولى باشد، باقى

  .نيست

 براى تنهايى به يك هر دليل دو كه است اين آيد، مى دست به حكم دو اين مضمون از چه آن
 واقعى قاتل كنندگان اقرار از يكى دانيم مى ما كه حالى در است، كافى مقرّ بر خود مقتضاى اثبات

 براى دليل اين كه است معنا اين به ها آن از كدام هر به رجوع امكان و است گناه بى ديگرى و
 در بايد بود، واقع به رسيدن مالك و داشت طريقيت اگر اما دارد، موضوعيت خود مقتضاى اثبات
 بنابراين،. باشيم قتل اثبات براى ديگرى دليل دنبال به ما و بشود ساقط دليل دو هر موارد اين

 زيرا است، حجت موضوعيت باب از دليل اين كه است اين نشانه ،)6(موارد اين در تخيير به حكم
دليل هر به كه را گناهى بى شخص يا كند مى قصاص را واقعى قاتل آيا كه داند نمى واقعاً نيز دم ولى 
. كند مى حكم تخيير به است مجهول او براى واقع كه حالى در نيز حاكم طبعاً و. است نموده اقرار
 ها آن از يكى مخالفت به اجمالى علم دليل به كند، رجوع دو هر به تواند نمى دم ولى كه اين البته

 تخيير اول مسئله در فقها مشهور نظر به بنا نيز) 7( اسالمى مجازات قانون در. است واقع با
 اين البته. المال بيت از ديه پرداخت و دو هر از قصاص سقوط دوم مسئله در و است شده پذيرفته

  .باشد نداشته وجود قضيه بودن آميز توطئه بر عقالنى احتمال كه اين به است شده مقيد حكم
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 از جلوگيرى براى و داشته توجه حكمى چنين از استفاده سوء امكان به گذار قانون رسد مى نظر به
  :است آمده قانون همين 236 ماده تبصره در عالوه به است، آورده را قيد اين آن

 قاتل باشد، اثبات قابل قاضى علم يا قسامه يا شهود شهادت حسب بر عمدى قتل كه صورتى در
  .شود مى قصاص دم ولى تقاضاى به

 كرد اقامه آن بر نتوان ديگرى دليل هيچ و شود ثابت اقرار با عمد قتل كه صورتى در فقط بنابراين،
 تقاضاى به قاتل باشد، داشته وجود عمد قتل اثبات براى ديگرى راه اگر اما شود، مى ساقط قصاص
  .است شده داده قرار حكم اين براى كه است ديگرى محدوديت اين و شود مى قصاص دم ولى

  

  شهادت) ب

  

 عمد قتل بر عادل و بالغ عاقل، مرد دو اگر. است شهود شهادت قتل، اثبات هاى راه از ديگر يكى
 غير قتل مورد در ولى بود، خواهد پذير امكان قصاص و شود مى ثابت عمد قتل دهند، شهادت
 گزين جاى زن دو شهادت و شود مى پذيرفته نيز زنان شهادت شد، گفته چه آن بر عالوه عمد،

 شود، مى ثابت عمد غير قتل مدعى، قسم و شاهد يك شهادت با نيز و شود مى مرد يك شهادت
   اين به مشهور نظر بنابه عمد، قتل ولى

 يك با عمد قتل كه معتقدند فقها از ديگر بعضى و طوسى شيخ البته). 8( نيست اثبات قابل وسيله
 فقط صورت اين در كه معتقدند فقها از ديگر بعضى و است اثبات قابل زن، شاهد دو و مرد شاهد
  ).9(دانند مى ادله بين جمع مقتضاى را اين و قصاص نه شود، مى ثابت ديه

 اين غير در و باشد اجمال بدون و صريح ،)حسى( شاهد مشاهده اساس بر بايد قتل بر شهادت
 و باشد داشته توافق واحدى موضوع بر بايد شهود، شهادت چنين هم. شد نخواهد پذيرفته صورت

 از يكى اگر مثالً ؛)10(بود نخواهد مدعا مثبِت شهادت، باشد، متفاوت شهادت مورد موضوع اگر
 شد نخواهد ثابت قتل دهد، شهادت قتل به اقرار بر ديگرى و دهد شهادت قتل مشاهده بر شهود

  .بود خواهد »لوث« موارد از مورد و

 شده بيان مسئله در قول سه مجموعاً و دارد وجود نظر اختالف نيز شهادت دو تعارض مورد در
  )11:(است
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 يا عمد قتل بر شهادت كه صورتى در و شود مى ساقط قصاص شهادت، دو تعارض صورت در -  1
 اگر و شود مى تقسيم است، شده داده ها آن عيله شهادت كه نفرى دو بر ديه باشد، عمد شبه

 عدم دليل به قصاص سقوط اما گردد، مى تقسيم دو آن عاقله بين ديه باشد، خطا قتل بر شهادت
 هر يا و نفر دو از يكى كشتن و باشد مى شهادت دو تعارض از ناشى كه است آن مورد، معلوميت

 مشهود از يكى كه اين به علم وجود با. شود مى محسوب دماء بر تهجم و نيست ممكن ها آن دوى
 حق گرفتن از بايد حرام اين از اجتناب منظور به است، حرام او كشتن و بوده الذّمه برئ عليهم
 تا بكشيم را دو هر حق، گرفتن براى كه اين نه آيد، فراهم حرام از اجتناب مقدمه تا كنيم اجتناب
  .است شده اعمال حق كه شويم مطمئن

 راهى بنابراين. آيد مى الزم مرجح بال ترجيح چون را، يكى نه و كشت توان مى را دو هر نه بنابراين،
 اما بدانيم، حد مانند شبهه به سقوط در را قصاص اگر خصوص به ندارد، وجود قصاص سقوط جز

 بينه قيام در دو هر تساوى و طرف يك از مسلمان خون بطالن عدم دليل به دو، هر بر ديه ثبوت
  .باشد مى ها آن عليه

  :گويد مى و دانسته مردود را استدالل اين جواهر صاحب ولى

 چون دانست، معتبر شرعى حكم يك را آن توان نمى و نيست شرعى قواعد بر منطبق نظريه اين
 تخيير به قول مانند است، نرسيده ما به كه باشد شرعى حكم يك داراى مسئله اين است ممكن

 و قرعه، به رجوع يا ديه اخذ در المال بيت به رجوع يا خواهد مى كه كدام هر به ولى رجوع در
 ها آن ميان تساوى به ديه توزيع مستلزم ها، آن عليه بينه اقامه در مشهودعليه دو هر تساوى
 ديگرى مؤداى نفى بينه دو از يك هر مقتضاى چون است، بينه دو مقتضاى از خارج اين كه نيست
  )12.(است

 به طوسى شيخ را قول اين. شود مى ساقط دو هر ديه و قصاص بينه، دو تعارض صورت در -  2
 از و) 13(اند كرده اختيار را آن جواهر صاحب و ثانى شهيد و نموده ذكر احتمال يك عنوان

 اين اصلى دليل. اند نموده انتخاب را نظر اين) 15( امام حضرت و) 14( خوئى آيتاللَّه نيز معاصرين
 ثابت را خود مطابقى مدلول مطابقى، داللت به كه حالى در متعارض دليل دو كه است اين نظريه
 موجب اين و كنند مى داللت ديگر دليل مطابقى مدلول نفى بر نيز التزامى داللت به كنند، مى

. است نشده اقامه موضوع اثبات براى دليلى هيچ كه است اين مانند و شود مى دليل دو سقوط
  .نيست شناسايى قابل قاتل چون بود، خواهد منتفى دو هر ديه و قصاص بنابراين،
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 چه اگر باشد، مى عليه مشهود دو از يكى قاتل كه اين به اجمالى علم وجود با رسد مى نظر به
 تا است، الزم المال، بيت طرف از يا قرعه طريق از يا ديه پرداخت اما نيست، پذير امكان قصاص
  .است ساقط دو هر ديه و قصاص طبعاً نداريم، هم اجمالى علم اگر ولى نشود، هدر مسلمان خون

 نموده تصديق را عليه مشهود از يك هر تواند مى دم ولى و است تخيير مسئله، در سوم قول - 3
  .دارد وجود او براى اختيارى چنين اقرار دو تعارض صورت در كه گونه همان بداند، قاتل را او و

 با منافى دو، هر از قصاص نفى زيرا باشد، مى) سلطاناً لوليه جعلنا فقد(... آيه يكى نظريه، اين دليل
 آن سقوط براى دليلى و شود مى ثابت قصاص بينه، اقامه با كه است اين ديگر دليل. است آيه اين

 در بنابراين، است، تخيير بر قائم اجماع اقرار، و بينه تعارض صورت در ديگر، طرف از. نيست
  .بود خواهد چنين نيز بينه دو تعارض صورت

) حق( سلطان ثبوت بر صورتى در شريفه آيه زيرا نيست، كافى نظر اين اثبات براى دليل سه اين
 كشتن و نيست شده شناخته قاتل مسئله اين در و باشد قاتل به علم كه دارد داللت دم ولى براى
 كه اين بر عالوه دو، آن از يكى برائت فرض با نيز نفر يك كشتن است، قتل در اسراف دو هر

 و بينه دو تعارض فرض با قصاص ثبوت و شود مى محسوب دماء بر تهجم است، قتل در اسراف
 بينه دو تعارض: ثانياً و است ترديد مورد آن وجود: اوالً نيز اجماع. نيست قبول قابل ها آن تكاذب

 كرده انتخاب را دوم قول كه اين با هم جواهر صاحب. نمود قياس اقرار و بينه تعارض بر توان نمى را
  :گويد مى پايان در داند، مى ضوابط با موافق را آن و است

  )16(تركُه؛ الينبغى امكن مهما االحتياط ولكن

  .شود ترك نبايد امكان حد در احتياط

 بشويم عليه مشهود دو هر به نسبت ديه، و قصاص سقوط به قائل مسئله، اين در كه صورتى در
 دست به اقرار دو تعارض حكم از كه است اى نتيجه از غير آيد، مى دست به آن از كه اى نتيجه
 واقع به طريق باب از بينه كه گرفت نتيجه توان مى بينه، دو تساقط صورت در چون است، آمده
 ساقط حجيت از رود، مى بين از آن نمايى واقع قدرت چون تعارض، صورت در و است حجت بودن
 است عجيب و ماند نخواهد باقى تخيير به قول جز راهى باشد، داشته موضوعيت اگر االّ و شود مى
  .اند گذاشته تفاوت بينه دو تعارض با اقرار دو تعارض بين فقها كه

  

  قسامه) ج
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 ندارد، كاربرد دعاوى ساير در و دارد موضوع اين به اختصاص كه قتل اثبات هاى راه از ديگر يكى
 يا شخص توسط قتل وقوع به ظنّ قاضى كه باشد اى گونه به قتل، وقوع نحوه اگر. است قسامه
 اين در باشد، داشته گروه يا شخص همان توسط قتل وقوع به علم مدعى و كند پيدا معينى گروه

 و شده پذيرفته او از نمود، اقامه قتل عدم بر بينه اگر و شود مى بينه طلب عليه مدعى از صورت
 حاضر را نفر پنجاه بايد او و شود مى سوگند تقاضاى مدعى، از صورت اين غير در. گردد مى تبرئه
 پيدا نفر پنجاه اگر و است قاتل فالنى كه كنند ياد سوگند و باشند داشته قضيه به علم كه كند
 و كنند تقسيم هستند، خوردن سوگند به حاضر كه تعدادى همان بين را قسم پنجاه بايد كند، نمى
 فالنى كه كند ياد سوگند پنجاه بايد مدعى خود نبود، سوگند به حاضر كس هيچ اگر نهايت در

 خوردن سوگند به حاضر مدعى چه چنان و. شود مى ثابت عمد قتل صورت اين در كه است قاتل
 يا تنهايى به عليه مدعى اگر صورت اين در نمايد، سوگند به ملزم را عليه  مدعى تواند مى نباشد،

 را قاتل و نيستيم قاتل ما كه كنند ياد سوگند پنجاه دارند، او برائت به علم كه ديگر افراد همراه به
 محكوم نباشد، سوگند اداى به حاضر اگر ولى شود، مى تبرئه عليه مدعى شناسيم، نمى نيز
  .گردد مى

 در زيرا باشد، مى دادرسى بر حاكم اصول خالف كه است دليلى قسامه شد، بيان چه آن به توجه با
 بر بينه قسامه، در ولى ،»انكر من على واليمين المدعى على البينة«: كه است اين اصل دعاوى همه
  .شود مى ثابت دعوا مدعى، قسم با و مدعى بر يمين و است منكر

 براى ديگرى طريق و است خورده هم به قاعده اين قتل، به مربوط دعاوى مورد در چرا كه اين
 مسئله اين به ها آن همه و دارد وجود متعددى تعابير روايات در است، شده ارائه مدعا اثبات
 برنامه با كه است كسانى توسط مردم خون شدن ريخته از جلوگيرى براى روش اين كه گردد برمى
 عدالت دست از خواهند مى و كنند مى خود جنايت پوشاندن در سعى كارى مخفى و ريزى

  .بگريزند

  :است آمده روايتى در

 خود دشمن فاجرى انسان يك هرگاه كه اين تا است شده وضع مردم بر مواظبت منظور به قسامه
  ).17(نشود نزديك او به قصاص ترس از بيند مى را

  :كه است شده نقل ديگرى روايت در
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 به نسبت كه فاسقى و فاجر انسان وقتى زيرا شود، مى حفظ قسامه وسيله به مسلمانان خون
 دشمن كشتن از آن، وسيله به شدن كشته و قسامه ترس از آورد، مى دست به فرصتى خود دشمن
  ).18(كند مى خوددارى خود

 هاى قتل از اجتناب موجب و است بازدارنده شيوه يك اتخاذ واقع در راه اين انتخاب بنابراين،
  .گردد مى ترور و مخفيانه

 االّ و است پذير امكان مدعى، صدق به ظنّ تحقّق صورت در فقط قسامه، كه داشت توجه بايد البته
 طريق از هرگز نگردد، اقامه او نزد بشود ظنّ موجب كه اى اماره و باشد داشته شك حاكم اگر

 بود؛ خواهد عادى صورت به دادرسى جريان صورت اين در بلكه كند، ثابت را قتل تواند نمى قسامه
  ).19(شد خواهد تبرئه قسم يك با منكر صورت اين غير در و كند بينه اقامه بايد مدعى يعنى

 بر و باشند داشته يقين و جزم بايد خورندگان، قسم كه است الزم نكته اين به توجه چنين هم
 ثابت را ادعايى دليل، عنوان به تواند مى سوگند كه مواردى همه مانند كنند، ياد سوگند آن اساس

  ).20(كند نفى يا

 و گرفت ديه و خورد قسم مدعى، اگر كه است شده گفته نيز اقرار و بينه با قسامه تعارض مورد در
 وجود نظريه دو است، بوده حبس در يا بوده غايب قتل به متهم كه دادند شهادت نفر دو سپس
 اين ديگر نظريه و ندارد اثرى بينه اقامه ديگر خصومت، فصل از پس كه گويد مى نظريه يك: دارد
  .شود مى باطل قسامه بينه، اقامه با كه است

 كه معتقدند خوئى آيتاللَّه مانند ديگر برخى ولى ،)21(اند دانسته ارجح را اول نظريه فقها از بعضى
 قسامه از اثرى بينه، وجود با بنابراين است، واقع با مخالف و بوده كذب قسامه كند مى كشف بينه
 و شود مى باطل قسامه قطعاً كند، پيدا مسئله اين به علم قاضى اگر البته). 22(ماند نخواهد باقى
 ثابت كذب در او تعمد و باشد نموده قصاص قسامه، با مدعى اگر حتى و شود مى گرفته پس باز ديه

 و شود قائم متهم نبودن قاتل بر بينه كه كند نمى تفاوتى مسئله اين در. شد خواهد قصاص شود،
  .او غير ديگرى شخص بودن قاتل بر يا

 قسامه مقتضاى به كه است مخير مدعى كه است شده گفته اقرار با قسامه تعارض مورد در البته
 تواند نمى باشد، خورده سوگند مدعى اگر رسد، مى نظر به ولى نمايد، اخذ مقرّ اقرار به يا كند عمل
 خواهد باطل قسامه صورت، اين در كه نمايد تصديق را مقرّ كه اين مگر نمايد، اخذ مقرّ اقرار به

 كذب در تعمد كه صورتى در است، نموده قصاص اگر و نمايد مسترد را ديه بايد نتيجه در و شد
  )23.(بدهد ه ه اوليإ؛ به را مقتول ديه بايد باشد، نداشته
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 نشان را واقع بايد كه است داليلى جمله از قسامه كه رسد مى نظر به شد، بيان چه آن به توجه با
 خالف بر علم قاضى كه مواردى در بنابراين، كند، پيدا واقع به علم آن، وسيله به قاضى و دهد

 تعارض موارد در حتى و نمايد صادر حكم قسامه اساس بر تواند نمى باشد، داشته قسامه مؤداى
  .نيست پذير امكان قسامه به استناد و هستند مقدم قسامه بر دليل دو اين اقرار، و بينه با قسامه

  قاضى علم) د

 اگرچه است، قاضى علم است، استناد قابل دعاوى اثبات براى كه اى ادله از يكى فقهى، نظر از
 مشهور، قول ولى نيست، كافى حكم صدور براى تنهايى به قاضى علم كه معتقدند فقها از برخى
   قائلين ميان در. باشد مى علم به تمسك جواز

 فقها از بعضى. دارد وجود نظر اختالف دعاوى، در علم حجيت محدوده خصوص در نيز جواز به
 تمسك اى عده اما ،)24( است جايز الناس حقوق در هم و اللَّه حقوق در هم علم، به تمسك معتقدند
  .دانند مى جايز الناس حقوق در فقط ديگر گروه و اللَّه حقوق در فقط را علم به قاضى

 هر از علم اين آيا كه است اين دارد، وجود قاضى علم حجيت مورد در كه هم ديگرى نظر اختالف
 صورتى در علم اين كه اين يا است »طريقى علم« اصطالح به و است حجت شود، حاصل كه راهى
  )25(است؟ »موضوعى علم« يعنى شود؛ حاصل خاصى هاى راه از كه است حجت

 موضوعى علم اگر ولى شود، مى ديگر ادله عرض در دليلى طبعاً باشد، طريقى علم علم، اين اگر
 حجيت و شود منتهى علم به بايد ادله همه كه معنا اين به است؛ ديگر ادله طول در دليلى باشد،
 علم با ديگر ادله تعارض صورت در دليل همين به و آورند علم كه است اساس اين بر ها آن

  .بود نخواهند استناد قابل ادله آن موضوعى،

 به رسيدن باشد، حجت طريقى علم اگر كه است اين در نظريه، دو اين بين عمده تفاوت بنابراين،
 اساس بر تواند مى قاضى شود، حاصل علم كه راهى هر از و نيست خاصى هاى راه به منحصر واقع
 خصوصياتى و حدود آن براى تواند مى شارع باشد، حجت موضوعى علم اگر ولى كند، حكم آن
 به مستند علم كه اين مانند نمايد؛ تعيين را آن به وصول هاى راه تواند مى جمله از و دهد قرار
ت را است حس به قريب چه آن يا حسات به مستند علم و بداند حجت را حدسي26(نداند حج.(  
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   مطبوعاتي هاي  نامه  آيين ـ جوابگويي حق -  دوم فصل

  

 هر آنها غير يا رسمي مأمورين از  اعم مردم افراد همچنين و عمومي و دولتي موسسات ـ 9 ماده
 خود به نسبت واقع خالف بر اخبار يا افترا و تهمت بر مشتمل  مطالبي مجله يا روزنامه در گاه

 يا روزنامه آن و بفرستند مجله يا روزنامه براي كتبا را مطالب آن جواب دارند حق كردند مشاهده
 را اصلي  مطالب كه حروفي با و صفحه همان در را ها  جواب و توضيحات  گونه اين است مكلف مجله
 و ننمايد تجاوز مطلب اصل برابر ازدو جواب اينكه بر مشروط برساند، طبع  به مجانا كرده چاپ

 يا و مطالب مذكور جواب بر عالوه مجله يا روزنامه كه صورتي در.نباشد كسي به توهين متضمن
 محفوظ معترض براي فوق در مذكور طريق به مجدد جوابگويي حق نمايد چاپ مجددي توضيحات
  .خواهدبود

 و ها  چاپخانه امور تنظيم براي مكلفند دادگستري و فرهنگ و كشور هاي  وزارتخانه ـ 10 ماده
 خبرنگاران  امتيازات و حقوق شرايط به نسبت همچنين و فروشي  روزنامه و جرايد توزيع و اعالنات

  .نمايند پيشنهاد وزيران  هيات  به و تهيه را الزم هاي  نامه  آيين عكاس مخبرين و

 فارسي زبان به يا و خارجي هاي  زبان  به كه مجالتي و روزنامه فروش و توزيع براي ها  نامه  آيين در
  .شود بيني  پيش بايد الزم مقررات است  شده چاپ مملكت خارج در

  

   جرايم:  سوم فصل

 ذيل جرايم از يكي به مرتكب درمطبوعات اخبار جعل يا مقاالت نشر وسيله به كه كساني ـ 11 ماده
  .شوند مي محكوم سال دو تا ماه 6 از تاديبي حبس به شوند

 و غارت و قتل و سوزي آتش و خرابكاري  به تشويق و تحريص صريحا را مردم كه كساني ـ الف
  .نمايند سرقت

 تشويق و ترغيب نظامي احكام انقياد عدم و نافرماني به را ارتش افراد و افسران كه  كساني ـ ب
  .كنند
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 افتد اتفاق منظور جرايم و شود واقع موثر ترغيب و تحريص چنانچه ماده اين در مذكور موارد در
 عمومي مجازات قانون در كه خواهندشد محكوم مجازاتي به)  ب( و)  الف( بند در مذكور اشخاص

  . است شده بيني  پيش جرم معاون براي 

 استحكامات و قالع نقشه يا و ارتش اسرار و نظامي محرمانه دستورهاي كه  اشخاصي ـ 12 ماده
 سال  پنج تا دو از مجرد حبس به كنند منتشر و فاش مطبوعات وسيله  به  جنگ زمان در را نظامي
  .شوند مي محكوم سال دو تا  ماه شش به نباشد جنگ زمان در چنانچه و شد خواهند محكوم

 سال سه تا سال يك به دهد انتشار  اسالم حنيف دين اساس به مضر اي مقاله كس هر ـ 13 ماده
  .شود مي محكوم تاديبي حبس

 ضد بر جنايتي يا جنحه ارتكاب به صريحا را مردم مجله يا روزنامه وسيله  به هركس ـ 14 ماده
 و تحريص است شده بيني  پيش عمومي مجازات قانون در كه  مملكت خارجي يا و داخلي امنيت
 جرايم همان معاونت  مجازات به باشد شده مترتب آن بر اثري ه ك صورتي در نمايد تشويق
  به تاديبي حبس ماه سه تا ماه يك به نشود مترتب  آن بر اثري كه صورتي در و خواهدشد محكوم
  .خواهدشد محكوم غرامت ريال هزار بيست تا ريال هزار دو  پرداخت به عالوه

  به اعمال آن مرتكبين يا و فوق موارد در مذكور جرايم از مطبوعات وسيله  به كس هر ـ 15 ماده
 محكوم ريال هزار پنجاه تا ريال هزار  پنج از نقدي جريمه به كند تمجيد و تقدير انحا از نحوي
  .شود مي

 شاه شخص يا سلطنت مقام  به ديگر  نشريه نوع هر يا مجله يا روزنامه وسيله  به هركس ـ 16 ماده
  .شود مي محكوم تاديبي حبس سال سه تا يك از مجازات  به كند توهين وليعهد به يا ملكه يا

 ماه سه از)  پادشاه خواهر و برادر اوالدـ ـ مادر ـ پدر( سلطنت خاندان به توهين مجازات ـ تبصره
  .خواهدبود  تاديبي حبس سال يك تا

 يا و آميز  توهين مطالب يا مقاالت ديگر نشريه گونه هر يا مجله يا روزنامه در گاه هر ـ 17 ماده
 و روحانيت اول شخص  به نسبت نقل طور به يا انشا نحو به خواه حقيقت و واقع برخالف يا و افترا

 سه تا سال يك از يك هر و مسئول دو هر نويسنده يا روزنامه مدير شود، درج تقليد مسلم مراجع
 مدعي شكايت تابع اتهام اين به رسيدگي و خواهدشد  محكوم تاديبي حبس به سال

  . نيست خصوصي
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 با كه خارجي مملكت سياسي  نماينده يا رييس به نسبت مطبوعات وسيله  به هركس ـ 18 ماده
 محكوم عمومي مجازات قانون 81 ماده دوم بند طبق نمايد توهين دارد دوستانه روابط ايران
  .شود متقابله معامله  ايران به نسبت مذكور موارد در نيز مملكت آن در كه اين بر مشروط شود مي

  .شود مي ذكر ذيال كه جرايمي در ـ 19 ماده

  حسنه اخالق به مضر يا و عمومي عفت به مضر مقاالت انتشار ـ الف

  قبيحه صور انتشار ـ ب

  ملي رسوم و  آداب و حسنه اخالق مخالف هايي  عكس يا و ها  آگهي انتشار ـ ج

 كه قضايي مراجع تصميمات و  تحقيقات انتشار يا و دادگستري محاكم سري مذاكرات انتشار ـ د
  . است ممنوع آنها انتشار قانونا

  .خواهدشد  محكوم غرامت ريال هزار ده تا هزار يك تاديه به مرتكب

 نوع هر يا مجله يا روزنامه در كه آنها غير يا رسمي مأمورين از اعم مردم افراد از يك هر ـ 20 ماده
 توهين هاي  نسبت يا و ركيكه الفاظ و فحش يا و افترا و برتهمت مشتمل مندرجاتي ديگر نشريه

 نمايد مشاهده خود  به  نسبت آن امثال و ناموس و شرف هتك يا و خصوصي درزندگاني آميز 
 دو به مرتكب نمايد شكايت خود اقامت محل دادگاه به يا دادسرا به آن ناشر يا نويسنده از تواند مي
 و شد خواهد  محكوم نقدي جريمه ريال هزار پنجاه تا هزار ده از يا تاديبي حبس  ماه شش تا ماه
  .شد خواهد موقوف  تعقيب خصوصي شاكي شكايت استرداد صورت در

 مطالب نشر از كه معنوي و مادي خسارات  مطالبه براي تواند مي نيز شاكي فوق موارد در ـ 1 تبصره
 به  نسبت است مكلف دادگاه و نمايد تقديم دادخواست حقوقي دادگاه  به آمده وارده او بر مزبور
  .قراردهد حكم مورد و تعيين را خسارت مبلغ و رسيدگي آن

 بازماندگان هتاكي قصد  به ولي اموات  به راجع فوق ماده در مذكور مطالب انتشار هرگاه ـ 2 تبصره
  .نمايد شكايت فوق تبصره و ماده طبق بر تواند مي قانوني  ورثه از يك هر باشد آنان

 نمايد سري افشا يا حيثيت و شرف هتك به تهديد را ديگري مطبوعات وسيله  به هركس ـ 21 ماده
 ازانجام خودداري يا امري انجام تقاضاي يا مادي استفاده براي تهديد  اين شود ثابت كه  صورتي در

 تا  ريال هزار  يك از غرامت پرداخت به و سال يك تا ماه سه از تاديبي حبس به است بوده امري
  .شد خواهد محكوم  ريال هزار  پنجاه
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 از يكي نمايندگان هيات يا وزرا  هيات ،  نشريه يا و مجله يا روزنامه وسيله  به هركس ـ 22 ماده
 مورد خصوصي شاكي شكايت بدون قراردهد توهين و افترا مورد را قضات هيات يا مجلسين
 مجلسين نمايندگان از  يكي يا معاون يا وزير به افترا و توهين چنانچه و گرفت خواهد قرار  تعقيب

 يا محاسبات ديوان اعضا و لشكري اداري از اعم دولت مستخدمين از يكي يا قضات از يكي يا
 دهنده اسناد  چنانچه. شد خواهد واقع تعقيب مورد خصوصي شاكي شكايت با ، باشد عادي افراد
 نمايندگان يا معاون يا وزير به اتهام  توجه براي كافي مدارك و داليل نتوانست بازپرسي در

 در و شد خواهد مجازات عمومي مجازات قانون 163 ماده طبق متهم دهد ارايه قضات يا مجلسين
  .شد خواهد مجازات مفتري 269 ماده استناد به افراد ساير مورد

 به نسبت ندارد حق مزبور روزنامه  است تعقيب مورد دادگاه و بازپرسي مراحل در متهم كه مادام
  .دهد نشر مطلبي افترا و توهين رسيدگي مورد

 يا مجلسين نمايندگان از يكي يا معاون يا وزير به توهين مورد در خصوصي شاكي گذشت
  متهم مجازات و تعقيب عدم موجب عادي افراد و محاسبات  ديوان اعضا و دولت مستخدمين
  .خواهدشد

 نژادي يا اساسي قانون در مصرح مذهبي هاي  اقليت به مطبوعات وسيله به كس هر ـ 23 ماده
 آنان يا و نمايد اهانت مملكت سكنه ميان كينه و بغض يا و اختالف و نفاق توليد براي ايران ساكن

 يا و تاديبي حبس ماه شش تا  ماه يك به كند تحريص مذهبي يا و نژادي نفاق و دشمني ايجاد به را 
  .شد خواهد محكوم غرامت  ريال هزار پنج تا پانصد پرداخت

 كه نمايد تقليد ديگر روزنامه ياسرلوحه نام از خود مجله يا روزنامه انتشار در هركس ـ 24 ماده
 و نقدي جزاي ريال هزار پنج تا پانصد از خصوصي شاكي تقاضاي  به شود محسوب استفاده سو

 مطالبه را خود خسارت تواند مي  خصوصي شاكي و شد خواهد محكوم مجله يا روزنامه تعطيل
  .كند رسيدگي نيز آن به  نسبت است مكلف دادگاه و نمايد

 با و ديگر اسامي به توانند نمي بشوند  توقيف قانون اين مقررات طبق بر كه هايي  روزنامه ـ تبصره
  جاي به كه اي  مجله يا روزنامه ماده اين از تخلف صورت در. منتشرشوند اسلوب و سبك همان

 كه كساني و شود مي توقيف فوق ترتيب به نيز است يافته انتشار شده توقيف مجله يا روزنامه
 يك از تاديبي حبس به نمايند، منتشر شده توقيف مجله يا  روزنامه جاي به را خود مجله يا روزنامه

 باطل نيز آنان امتياز و شوند مي محكوم ريال هزار ده تا هزار  يك از نقدي جريمه و ماه 3 تا ماه
  .گردد مي
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 خواهد رفتار اساسي قانون متمم  بيستم اصل طبق فوق مواد در مذكوره جرايم كليه در ـ 25 ماده
  .شد

  

   تخلفات:  چهارم فصل

  

 3 تبصره و 4 ماده يك تبصره يا و9 يا 8 يا 7 يا 6 يا 2 مواد خالف بر امتياز صاحب هر ـ 26 ماده
 ريال هزار  پنجاه تا هزار ده پرداخت به كند، مجله يا روزنامه انتشار به مبادرت قانون اين پنجم ماده

 از تاديبي حبس به نظردادگاه به نباشد جريمه بپرداخت قادر كه  صورتي در و شود مي محكوم 
  .خواهدشد محكوم ماه دو تا روز پانزده

  

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

  

 محكوم ريال هزار سه تا يك باشداز نشده مراعات 6 ماده دستور آن در كه مطبوعاتي ـ 27 ماده
 شده چاپ واقع برخالف 6 ماده در مذكور هاي نام ساير يا  چاپخانه نام كه  صورتي در و شود مي

  .شود مي محكوم تاديبي حبس ماه 6 تا 2 مجازات  به مرتكب باشد

  

 آنها امتياز قانون اين در مندرجه ازجهات جهتي به كه اي مجله و روزنامه امتياز دارندگان ـ تبصره
 به  تخلف صورت در و كنند معرفي نگار روزنامه را خود عنوان هيچ  ندارندبه حق باشد  شده لغو

  .خواهندشد محكوم ماه 6 تا 2 از تاديبي حبس

  

 صدق آن بر مجله يا روزنامه تعريف نباشد قانون اين اول ماده مشمول كه اي نشريه ـ 28 ماده
  . است  عمومي قوانين تابع و كند نمي
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 رسيدگي نوبت از خارج و جنحه  دادگاه در فصل اين در مندرجه جرايم و تخلفات به ـ 29 ماده
  .شود مي

  

   منصفه هيات ـ مطبوعات دادرسي:  پنجم فصل

  

 لحاظ از نشريه يا مجله يا روزنامه  وسيله  به افترا و توهين از عبارتست مطبوعاتي جرم ـ 30 ماده
 انتقاد ـ اشخاص يا شخص به سياسي يا و اجتماعي يا اداري رويه با رسمي شغل يا و مقام با ارتباط
 امور متصديان و مسيولين  به نسبت نشريه يا مجله ـ روزنامه وسيله به اداري و سياسي ازروش
 محسوب جرم گيرد مي صورت عمومي مصالح لحاظ از كه 22 ماده در نامبرده اشخاص و دولتي
 به ناسزا و فحش و ناموس يا شرف و حيثيت هتك و افترا و آميز  توهين جمالت ذكر.شود نمي

 جزا قانون عمومي مقررات طبق بر و نشده محسوب  مطبوعاتي جرم ،  شخص بستگان يا و شخص
  .بود خواهد تعقيب قابل  قانون اين و

  

 و هفتاد اصل طبق بر غيرمطبوعاتي  سياسي جرايم به همچنين و مطبوعاتي جرايم به ـ 31 ماده
 و شود مي رسيدگي منصفه هيات حضور با دادگستري جنايي  دادگاه در اساسي قانون متمم نهم

  . گرفت خواهد قرار رسيدگي مورد جنحه دادگاه در مطبوعاتي غير  جرايم

  

 مزبور دادسراهاي و است محل هر شهرستان دادسراي مطبوعاتي شكايات مرجع ـ 32 ماده
  . خواهندداشت ارسال جنايي  دادگاه به رسيدگي براي را پرونده

  

  :خواهدبود ذيل طريق به دادگاه راي در آن اعضا شركت ترتيب و منصفه هيات انتخاب ـ 33 ماده

  

 هياتي است استان دادگاه داراي كه مراكزي در و تهران در ماه بهمن در بار يك سال دو هر ـ الف
 وجود شهر انجمن كه صورتي در و( شهر انجمن رييس و  دادگستري رييس و فرماندار از مركب
  .شود مي تشكيل فرماندار دعوت  به فرهنگ نماينده و)  شهردار باشد  نداشته



 قوقي،حق گسترپايگاه نشر مقاالت ح:ناشر    
16

  

  : ذيل گانه سه طبقات نفر پنج و هفتاد از صورتي تهران در مزبور هيات

  

  سردفتران و دادگستري وكالي و آموزگاران و دبيران و نويسندگان و دانشمندان و علما ـ 1

  

   كشاورزان و مالكين و بازرگانان ـ 2

  

  جز وران  پيشه و اصناف و كارگران ـ 3

  

 بايد ها  صورت در منظور اشخاص كند مي تهيه نفر پنج و بيست بر مشتمل فهرستي نقطه هر از
 شوراي مجلسين نمايندگان براي شدن انتخاب شرايط واجد  سابقه حسن داشتن بر عالوه
 براي قرعه با نفر دوازده طبقه هر از ها  صورت تنظيم از پس باشند مقيم دادگاه مقر در و بوده ملي

 عضويت براي كه نفري 36 كليه به كتبا را مراتب وفرماندار شود مي انتخاب منصفه هيات عضويت
. دارند اعالم روز سه درظرف را خود قبولي يا رد كه نمايد مي ابالغ اند شده انتخاب منصفه  هيات
 هيات كنند، خودداري سمت اين قبول از نفر چند يا اگريك و است قبولي حكم در رد اعالم عدم
 ميان از قرعه با مستعفي افراد جاي به و تكميل خارج از نفر 75 ميزان تا را طبقه هر كسري مزبور
 دادگاه  به استان دادگاه رييس وسيله به را آنان فرماندار  سپس نمايد مي انتخاب طبقه همان افراد

 هيات اعضا صورت  سال همان ماه اسفند نيمه تا استان دادگاه رييس. كند مي معرفي  محل جنايي
 عده استانها مراكز ساير براي و نمايد اعالن كثيراالنتشار  هاي  روزنامه از يكي در بايد را منصفه
 هر از كه تفاوت  اين با( فوق در مذكور ترتيب همان  به كه شود مي مقرر نفر 18 منصفه  هيات اعضا
 خواهند معرفي و انتخاب) شود مي منظور درفهرست نفر شش امر بدو در گانه سه طبقات از يك

  . گشت

  

 حضور با خود مقدماتي جلسه در جنايي دادگاه سياسي يا و مطبوعاتي محاكمه هر مورد در ـ ب
 عضو سمت به نفر يك طبقه هر از را منصفه هيات اعضا نفراز سه و نماينده يا استان دادستان

 كليه. نمايد مي دعوت و انتخاب قرعه با البدل  علي عضو سمت  به ترتيب همان  به را نفر وسه اصلي
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 ابتداي از بايد اند نموده شركت دادرسي جلسه در كه  البدل  علي و اصلي از اعم منصفه هيات اعضا
 اصلي ازاعضا نفر چند يا يك چنانچه و باشند داشته حضور جلسات تمام در آن  ختم تا دادرسي
 عده بر زايد اند يافته حضور كه البدل  علي اعضا عده و باشند ممنوع شركت از قانونا يا و غايب

 اصلي اعضا كسري جاي  به قرعه با البدل  علي اعضا از احتياج ميزان به باشد معذورين يا و غايبين
 به ابالغ خواه البدل  علي يا اصلي اعضا از نفر سه حضور با حال هر در و شد خواهند انتخاب
  . است تشكيل قابل  دادگاه باشد نشده يا شده سايرين

  

 حضور با و دادرس نفر سه از مركب  مطبوعاتي جرايم به رسيدگي براي جنايي دادگاه ـ 34 ماده
 از پس نمايد مي رسيدگي كيفري دادرسي آيين مقررات مطابق و شود مي تشكيل منصفه هيات
 درباره پرداخته شور به متفقا منصفه هيات اعضا با دادگاه دادرسان بالفاصله دادرسي ختم  اعالم
  : ذيل مطلب دو

  

  ؟ است گناهكار متهم آيا ـ الف

  

  خير؟ يا باشد مي تخفيف مستحق آيا تقصير صورت در ـ ب

  

 دادگاه رييس است قاطع باشد كه هرطرف با دادگاه رييس راي آرا تساوي صورت در دهند مي راي
 بر حكم چنانچه. ورزد مي مبادرت حكم انشا به داليل ذكر با و موجها راي اين طبق بر فورا

 فرجام تقاضاي ابالغ تاريخ روزاز دو مدت در تواند مي عليه محكوم گردد صادر متهم محكوميت
 متهم كه صورتي در نيز و نيست فرجامي رسيدگي قابل باشد  برائت بر مبني حكم اگر ولي نمايد
 در مجله يا روزنامه از نباشد اجتماعي حقوق سلب مستلزم كه شود محكوم مجازاتي به ويا تبريه

  .شد خواهد توقيف رفع خودبخود و بالفاصله باشد شده توقيف قبال كه  صورتي

  

 به كتبا را خود سوال باشند داشته  سواالتي منصفه هيات اعضا محاكمه حين در هرگاه ـ تبصره
  .گردد مطرح دادگاه رييس  وسيله  به كه داد خواهند دادگاه
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 بيني پيش قضات مورد در قانونا كه است همان آن شرايط و منصفه هيات اعضا رد موارد ـ 35 ماده
  . است شده

  

 چند يا يك حضور عدم واسطه به دادرسي اثنا يا ابتدا در خواه رسيدگي جلسه هرگاه ـ 36 ماده
 حاضر قضات بين از علني جلسه در جنايي دادگاه رييس نشود،  تشكيل منصفه هيات اعضا از نفر

 عده تهران از خارج در مركزاستان در حاضر قضات كليه بين از و تهران در استان دادگاه شعب
 خواهد رسيدگي موضوع  به آنان شركت با نموده ياتكميل تعيين قرعه حكم به را منصفه هيات
  .كرد

  

 منصفه هيات عضويت جنبه شوندصرفا مي انتخاب قرعه حكم به منصفه هيات عنوان  به كه قضاتي
 تعقيب تحت و شده محسوب متخلف راي در شركت عدم يا حضور عدم صورت در و دارند را

  . گرفت خواهند قرار انتظامي 

  

 عذر بدون چنانچه اند، شده معين قرعه حكم به كه منصفه هيات ديگر اعضا از يك هر ـ 37 ماده
 كه دادگاهي حكم  به كنند خودداري راي در شركت از يا و نشوند حاضر محاكمه جلسات در موجه

 ريال هزار ده تا هزار از مبلغي  پرداخت به محكوم اول مرتبه براي است مطرح آن در موضوع 
 شش از ذيل مذكور حقوق تمام يا بعضي از وجه پرداخت بر  عالوه تكرار صورت در و شد خواهند

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

  

 نصف الاقل كه هايي  شركت و ها  بنگاه و ها  شهرداري و دولتي ادارات در استخدام حق ـ الف
  .باشد دولت به متعلق آنها سرمايه

  

 نظارت هاي  انجمن در شركت و شهر انجمن در شدن انتخاب و مجله و روزنامه انتشار حق ـ ب
  . مجلسين انتخابات
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 كرد تعطيل يا توقيف توان نمي دادگاه  حكم صدور از قبل را اي مجله يا و روزنامه هيچ ـ 38 ماده
  :زير اتهامات موارد و شده ذكر  قانون اين در كه مواردي در مگر

  .باشد اسالم دين اساس  به مضر كه آنجا ـ 1

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

  .باشد شده مكشوف  نظامي اسرار از ديگر يا قشون حركت طرح نقشه كه آنجا ـ 3

 امنيت اختالل و كلي هيجان وموجب مملكتي رسمي قواي مقابل در عصيان به دعوت كه آنجا ـ 4
  .باشد شده عمومي

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

 يا روزنامه توقيف دستور فرماندارمحل تقاضاي بنابر يا و رأسا شهرستان دادستان فوق موارد در
 را امر پرونده ساعت چهار و بيست مدت ظرف در و داد راخواهد يافته انتشار اوراق ضبط و مجله

 روز سه از بيش كه درمدتي العاده فوق جلسه در جنايي دادگاه. فرستاد خواهد جنايي دادگاه  به
 با دادگاه كه صورتي در. خواهدكرد اعالم دادستان تقاضاي  قبول يا رد به نسبت را خود نظر نباشد
 نهايي نظر هفته يك ظرف در مكلفند دادستان و بازپرس نمايد موافقت مجله يا روزنامه  توقيف
 نوبت از خارج قانوني مقدمات تهيه با بايد ودادگاه دارند اعالم موضوع اصل به نسبت را خود

  .نمايد رسيدگي موضوع  اصل به نسبت

 همان با و ديگر اسامي  به توانند نمي شوند مي توقيف ماده اين طبق بر كه هايي  روزنامه ـ تبصره
  روزنامه جاي به كه اي مجله يا روزنامه ماده اين از تخلف صورت ودر شوند منتشر اسلوب و سبك
 خود مجله يا روزنامه كه كساني و شود مي توقيف فوق ترتيب  به نيز است يافته انتشار شده توقيف

 و ماه سه تا ماه يك از تاديبي حبس به نمايند منتشر شده  توقيف مجله يا روزنامه جاي  به را
  .گردد مي باطل نيز آنان امتياز و شوند مي محكوم ريال هزار پنج تا پانصد از نقدي  جريمه

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

 قرائت براي كه مهلتي و نمايد مي رسيدگي نوبت از خارج دادگاه مطبوعاتي جرايم در ـ 40 ماده
  تقاضاي با مدت اين و بود نخواهد روز سه از بيش شود مي داده  متهم خود و مدافع وكيل  به پرونده
 جلسه تشكيل تا مهلت انقضا  تاريخ از و باشد مي تمديد قابل روز سه براي و دفعه يك متهم

 حداكثر دادرسي جلسه تا مقدماتي جلسه فاصله و باشد روزفاصله سه از بيش نبايد نيز مقدماتي
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