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ها در شرایط خاص می تًوىذ آزاد باشىذ ي عىاصری  رساوه
ایه عىاصر عبارتىذ . الزم است تا ایه آزادی را تحقق بخشذ
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یی نظام تنبیهی و اعالمنامه

ّا ٍجَد ًظام یىی از ػٌاطر الزم لبل از تأسیس رساًِ
.تٌبیْی است

.ّا بْتر هی تَاًذ تحمك یابذ در ایي ًظام، آزادی رساًِ



ممنوعیت سانسور

ّا یىی از ػٌاطر دیگر وِ هی تَاًذ در تأهیي آزادی رساًِ
.بسیار هفیذ باشذ، هوٌَػیت ساًسَر است

ّا در ًشر هطالب بایذ آزاد باشٌذ ٍ بذیي هؼٌا وِ رساًِ 
.استبذادی ًبایذ هطالب ساًسَر گردًذ ّای هاًٌذ ًظام



ها ممنوعیت توقیف رسانه

ّا بذٍى دالیل هحىن بِ تَلیف ٍ هٌغ  در برخی از هَارد، دٍلت
.  ًشرات یه رساًِ الذام هی وٌٌذ

لحاظ   بذیي. ّا هی شَدهَضَع باػث سلب آزادی رساًِ ایي 
.  ّا تَسط دٍلت بایذ هوٌَع باشذتَلیف رساًِ

هگر درهَارد خاص ٍ استثٌایی وِ در لاًَى، هشخض ٍ تؼییي شذُ  
.ّا جرم بسیار حاد ٍ سٌگیٌی را هرتىب شذُ باشٌذباشٌذ رساًِ



ها در قانون ضرورت تصریح جرایم رسانه

یی بایذ بِ طَرت رٍشي تؼریف  در لاًَى، جراین رساًِ
ّا ّویشِ در ًا اهٌی بِ سر هی بردًذ وِ آیا در غیر آى رساًِ. شَد

با ًشر ایي هطالب هتْن خَاٌّذ شذ یا ًِ؟

ّا لرار   یی در اختیار رساًِجراین رساًِ در ّر وشَر لیستی از  
ّای  در لاًَى رساًِ. خَدرا تْیِ ًوایٌذ دارد وِ هطابك با آى هطالب 

هَرد از ًشر هطالب هوٌَع آهذُ ٍ بمیِ   چٌذ  45ّوگاًی در هادُ 
.لاًَى جسا رجؼت دادُ است هَارد را بِ لاًَى اساسی ٍ 



حضور هیأت منصفه برای محاکم

یی ّا بررسی هی شَد، بایذ ّیأت هٌظفِدر هحاون وِ جراین رساًِ
.ّا باشٌذاز شٍرًالیستاى حضَر داشتِ باشٌذ تا هذافغ حمَق رساًِ

ّای شٍرًالیستاى را افراد هسلىی  دلیل ایي وِ هشىالت ٍ اًگیسُ بِ  
رشتِ بْتر درن هی وٌٌذ ٍ هحىوِ هی تَاًذ با تَجِ بِ ًظر ایي  ایي

.هسلىی رأی ًْایی خَد را طادر ًوایذ افراد 
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