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  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از
   ميالدی٢٠١٠لندن، 
١۵/٠٢/١١  

  
  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

٩  
  

  
  بات خساره، قابل اقامۀ دعواست؟درکدام حاالت استثنائی، بدون اث افترای شفاھی، 

ذيرش دعاوی  امن ال در آغاز پ اکم ک ی مح ی ميل ت، ب راچنان که در مباحث گذشته مختصراً اشاره رف ی شفاھی افت

االخره نتيجه يوترس ا سا، ب ه میان گونه محاکم از تجاوز به قلمروحقوق کلي ای آن ھ ان آورد،ي ب ر مبن ه ب چ کس يک

ضا» دنيوی مادی يا « بدون اثبات خسارۀ  راای يدر ق شدافت ناخته ن ۀ دعوا ش فاھی، مستحق اقام ان وقت . ی ش از ھم

ه افتراءنسو اين قاعده درحقوق يبد را اساس گذاری شده است ،ک د افت ۀ دعوا نخواھ ل اقام ام قاب ه طور ع ی شفاھی ب

ول ا ی رغم قب ردد؛ عل ات گ ه اثب شگاه محکم رض، درپي ه معت اکم يبود؛ مگر آنکه خسارۀ مادی وارده ب ن قاعده، مح

ات  ی شفاھی، استثناھای خاصی را وضع نمود،افتراای يدگی به قضاي رسئیدرھمان مراحل ابتدا که مبتنی بر آن  اثب

 قرار داده شد؛ مانند نسبت دھی ارتکاب جرم ، مريضی زننده يا ا آميز، مستثنافتراء  خسارات مادی در برخی اعمال 

سی، ه ک ار ب ھرت و خصوصيات و رفت ه ش ه ک ا وظيف ر ي ه، دفت ارت، حرف تغال، تج ت او را در اش دمه  یاحيثي  ص

د. رساند ستثناءھرچند مب ه م ن گون شای اصلی اي ی از خصوصي ومن ته؛ ول رار داش ام ق ۀ ابھ ت يات تاحدودی در اھال

ه ھمچو  کلمات وبيانات به کار برده شده در آن حدس زده می شود، انافتراءک د يھ ی می تواافتراءز مانن د ھای کتب ن

ر سه دستۀ . » خروی اروحانی يا « بار آورده تا خسارۀ ه ب » ئیپولی يا دنيو« خسارۀ  رارت معاصر ب وانين و مق ق

ار دسته از . که آن عبارت از اتھام بی عصمتی به زن است  اد شده، دستۀ چھارمی رانيز افزوده،ي ن چھ رادري ی افت

ادۀ خسارات شفاھی ھيچ گونه ثبوت مبنی بر وارد شدن خسارۀ واقعی  ا خسارۀ ديگری جھت اع ار ي به حيثيت واعتب

ه خودی خود، مؤ اسمی يا ماھوی وارده به معترض، مطرح بحث نمی باشد؛ دنامی وھتک حرمت ب ات ب د يچه اثب

دارک ديگر، يموجوديت برخی از خسارات بوده؛ وا ن امر به ھيأت منصفه اجازه می دھد تا بدون توسل به اسناد و م

  ) .٧۵۴پروسر  (ر آن اقدام ورزد؛ مگر آنکه طور ديگری صراحت يافته باشدبه تخمين مقدا
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ی شفاھی را مختصراً مورد َغور و فحص افترادر سطور آتی برخی پھلو ھای حقوقی اين چھار دسته از استثناھا در 

  .قرار می دھيم 

    انتساب جرم  -١

وده، در انتساب جرم به کسی ، ظاھراً ادليل اساسی موجوديت استثن ه ا از آن جھت مطرح بحث ب ه يک راءن گون  افت

ال داردئیخطر تعقيب جزا ام شخص عل.   به دنب ا اتھ ی داشتن اراده جھت ارتکاب جرم يه ديدر گذشته ھ گری مبن

ا ا ق مجازات کافی شمرده نمی شد؛ ماننديوتطب ره؛ ام ين وغي ن يمتھم کردن شخصی به داشتن اراده جھت سرقت زم

اعی ناشی از آن، آھسته آھسته تغيه دلقاعدۀ عام حقوقی ب اد ييل تبعيدوانزوای اجتم ون اعتق وم داده است؛ واکن ر مفھ

وت خساره يعمومی بر آنست که عل ۀ دعوا توسل جست،یاه کسی می توان بدون ثب ه اقام ه شخص د  ب گری را يک

ا گرچه درکلمات استعمال شده صراحت به عمل آمده، که مع د؛يمتھم به ارتکاب جرم نما ورد مجازات ي بالً م ترض ق

ع  ان، من ررات مرور زم ه مق بش نظر ب ا تعقي ه مجازات او پرداخت و ي وان ب ی نمی ت ر دليل ا ب عفو قرارگرفته يا بن

ات عاميانيوغ» قاتل « ، »دزد « بنابرين، استعمال کلمات . ده است يگرد دۀره يا مترادف ه« ، »س دوُ «  آن  مانن  ،»دل

افی پنداشته می شودوغيره به خاطر» قمار باز« ی برارتکاب جرم .  اقامۀ دعوا ک ام مبن ا ضروری نيست ازاتھ حت

ار تع ،مرتکب شدهبناًء به مجردی که گفته شود، فالنی عملی را . ديخاصی، صحبت به عمل آ ه معي ن ييک ن شده دري

د دو« زمينه را پوره نموده، برای به ميان آمدن وصف جرمی کافی تلقی می شود؛ مانن ه ب ام قبال ا»ن ن مات علوم« ، ي

  ). ٧۵۶پروسر (ره يوغ» کافی در اختيار دارم تااورا در زندان بيفگنم 

ۀ دعوا پنداشته ي خود دلئین موارد، بدون اثبات خسارۀ وارده، اتھام جرم برکسی به تنھايدر ھمۀ ا رای اقام افی ب ل ک

اعی معترض يد ين گونه اتھامات باعث تبعيشده است؛ چه ا زوای اجتم ه حيگردا ان ار او در ميثيده؛ وب ان يت واعتب

ضايد؛ اما نظر به رويمردم صدمۀ بزرگ وارد می نما انی ئیۀ ق ام جرم برکسی صرف زم اکم، وارد آوردن اتھ  مح

اعی باشد بدون اثبات خساره، قابل اقامۀ دعوا بوده می تواند، دنامی و ھتک حرمت او در سطح اجتم ه متضمن ب . ک

ه ب.  وقطعی دراجتماع پذيرفته شده باشدئیدبه عنوان يک معيار نھايرض بايعنی اتھام وارده بر معت ه يان ديب گر، ھم

ه بايش و نيمردم درست اند ه حيداتھام وارده عليک کردار جامع شخيآمافتراءک عمل يث يه معترض را ب ص يز، ت

ده که جامعه آنرا به درغير آن، متھم ساختن شخصی به ارتکاب اين يا آن عمل،. داده باشد ا عمل نکوھي  منزلۀ جرم ي

  .ی قابل تعقيب به شمارنخواھد آمدافتراچگاه يتلقی نکرده، ھ

ی تع صله به عمل آمده،يبر مبنای اين اصل، ف ردد،ييکه وصف جرمی اعمال گوناگون حسب قانون محل ان  ن گ ه بي ک

ا شده در آن ارتکاب ئی آميز در آن استماع گرديده، نه جاافتراء ه است که اتھام جرم ادع ين شرايطی . يافت ی چن وقت

رای تثبيمحقق گرد سيد، آنگاه ب سألۀ دقت و .وليت، وجودکلمات ولھجۀ خاصی ضروری پنداشته نمی شودؤت م  م

شده استيات تخنيکی تعرئيدرستی درجز ه وجود آوردن جرم خاصی، الزمی تلقی ن . ف اتھامات وارده نيز برای ب

وان عمل يد معي دب، به مجردی که اتھام وارده ازين ترتيبد ه عن اعی، ب شخيآمافتراءارھای موجود اجتم ص داده يز ت

ت جرمی شده نمی يولؤز مانع بروز مسيک اتھام خاص نيف يکی تعريات تخنئيشد، در آن صورت عدم دقت درجز

  ) .  ٧۵۵پروسر( تواند

  

  بار    مريضی زننده وفضيحت-٢

ين  ظاھراً ناشی از اين واقعيت است، ه کسی،بار ب  درنسبت دادن بيماری زننده وفضيحتااساس استثن ه چن راءک ، افت

اع خواھدانجام تثن. ديبه اخراج شخص از اجتم ن اس ه، اي ه ادر اول وھل ه ھای جذام، محدود ب ه شمول برخی نمون  ب
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د چيچک را  قضايای مربوط به بيماری ھای جنسی يا مقاربتی بوده است؛ ومريضی ھای ساری و زنندۀ ديگری مانن

اری ھای دايمی، مزمن  راز اين تفکيک احتماالً در آن نھفته بود،. نمی گرفتدر بر  وان بيم که سيفليس وجذام به عن

ااز شدت مر ده ي فأياب گردي اھی ش ضی جان يو غيرقابل عالج تلقی شده؛ درحالی که مريض چيچک يا در مدت کوت

تثن. می دھد وده است درحدود اصاپيشرفت علوم طبی، متمايل به نگھداری اين اس ام ياز. لی آن ب ن رو، وامروز اتھ

تثن ن اس ردد اشخص به ديوانگی، سل يا ساير بيماری ھای ساری، شامل حال اي ه .  نمی گ ا ک ن، از آنج ر اي عالوه ب

ر آن  ال حاضرقرار ب دارد، در ح ود ن اب وج ابق ازشخص صحت ي ای س ه ھ اعی زمان زوای اجتم ديگر دوری وان

ات که حتاوارد کردن ا گذاشته شده، دون اثب انيز ب تھام مبنی بر مصاب بودن معترض به مريضی مقاربتی درگذشته ھ

   ).٧۵٧پروسر (ديکافی به حساب نمی آ ،یاخساره 

  

    وظيفه، تجارت، حرفه يا مقام-٣

وده  ار اھل تجارت، دارای خصوصيت حساس ب ه حراست از شھرت واعتب وط ب قانون ھمواره در موضوعات مرب

ابرين استعمال. است ود،بن د ب ۀ دعوا خواھ ارۀ اھل تجارت، متضمن اقام اتی در ب ان کلمات در   کلم اربرد ھم ه ک ک

ال وارد شدن ، به دنبال نئیخصوص شخص ديگری، خطر ھيچ نوع دعوا ضايا احتم را درھمچو ق خواھد داشت؛ زي

وی « خسارۀ  ا دني ه نظر می رسد» مادی ي ی واضح ب ه کل ه اشخ. ب ه زودی ھم ذکور ب اًء  قاعدۀ م اصی راتحت بن

دیاکه به تجارت يا حرفه  الشعاع قرار داد، وده ان ا خصوصی ب ه ي ام عام وع .  اشتغال  داشته يا حايز مق ه، ھر ن البت

ته؛ ومتصدی آن ين قاعده گرديوظيفه، ولو محقر وکوچک، مشمول ا انونی داش ه صبغۀ ق ر آنکه وظيف ده؛ مشروط ب

ود ته  ش ن مجوز پنداش ستحق اي ه ھدف اي. م تثناز آنجاک وده، ان اس الش ب ه برح ا وظيف ام ي داری معترض درمق ، پاس

ين افتراءکه شخص مورد اتھام بايدحين نشرکلمات  ن از ھمان شروع  تصميم گرفته شده،يبنابر ايز چن آميز، بالفعل ح

  . بوده؛ و يا کم از کم نزديک به اشغال آن بوده باشدیامقام يا وظيفه 

وع بر مبنای ھمين دليل، استثنای مذکور  ه آن ن ده،افترائیصرف محدود ب ه شدۀ    گردي ار صحيح وپذيرفت ا رفت ه ب ک

د افتراءن، بيان يعالوه بر. گار بوده باشدزوظيفه، تجارت، حرفه يا مقام مورد نظر، ناسا ه حاالت باي ن گون  آميز دري

وده،يناگز دگی معترض ب ه خصوصيات ومشخص ر در ارتباط به يک موضوع پر ارزش و با اھميت زن ات عادی ن

الجی . او ر مع اه درخصوص داکت ود، ھرگ د ب روی ھمين ملحوظ، اين امر بدون اثبات خساره، قابل اقامۀ دعوا خواھ

ی اصول است ؛ يش نبوده است يا ايکه وی قصابی ب گفته شود، از و ب دافع شخص دغلب ل م نکه گفته شود، فالن وکي

ار غيراخالقی د ايعات افتضاح فالن معلم نسبت به شاگردانش سلوک و رفت ه ش ا ُمالمعروض ب ته؛ فالن کشيش ي اش

ا فالن هآميز بوده؛ فالنی رانند  دايم الخمر بوده؛ اعتبار فالن تجار خراب بوده يا فالن تاجر اجناس تقلبی می فروشد ي

ذکار ه شخص رشوتخور بوده ؛ واز مقامکارمند عام بالً ت ا يکی از اشخاص  ق وده ي تفاده نم ساد اس ش برای مقاصد ف

وده، ه ب ا ديوان اتوان ي ب، ن ه  شخص متقل ه مخاطره می  يافت ورد نظرش، ب ه م ن خود حيثيت وی را در وظيف ه اي ک

  ) .٧۵٨پروسر  (اندازد

 وارده، قابل اقامۀ دعوا تلقی سارۀ آميز بودن بيانات  آتی بدون اثبات خافتراءاز جانب ديگر، قرار بر آن شده است تا 

را ممکنست ن ی عصمت نشت و برخاست دارد؛ زي ان ب ا زن از ب د شرکت گ گردد؛ مثالً ھرگاه گفته شود فالن کارمن

ه شود،يا تاينکه در بارۀ تيزنويس يکارمند قناعت بخش باشديا ا باوجود اين سلوک، ستی گفت ه او در فال پي ه ک ن معامل

ديا يا تايکرده است؛ چه احتمال دارد علی رغم اين خصوصيت، تيزنويس صورت حسابش را تأديه ن پيست خوبی باش

ن عمل ناشا نکه در بارۀ داکتری گفته شود،يا ا وصف اي ر يکه او مرتکب زنا شده است؛ چه ممکنست او ب سته، داکت
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ر ي وظم، به مسألۀ حراست از حرفه وئيد چنان که مشاھده می نماين طرز ديدر. . . ماھری باشد  ۀ اشخاص در براب ف

ه ح ادی مبذول گشته است،يت زيھای گوناگون، اھمافتراء د ب ا آسانی می توان ه ب ه و يثيک ار شخص درحرف ت واعتب

  .ت شناخته نشده است ين رو، حق اقامۀ دعوا بدون اثبات خسارات وارده، به رسمياز. فه اش صدمه بزنديوظ

ام شخصي علافتراءابطه به گر در ريم، نکتۀ درخور تأمل دين که بگذرياز ا مق ارت از  ه وظيفه، تجارت، حرفه ي عب

ه  ميک عمل نادرست عليکه يکبار اتھام مبنی بر ارتکاب  آنست، راءان آمدن يه کسی برای ب ود؛ افت د ب افی نخواھ  ک

راھم نخويک دفعه اشتباه به ھيچ وجه ناشايستگی شخص تلقی نشده؛ موجبات اقامۀ دعوا عليرا يز رد؛ ه او را ف د ک اھ

ل ۀک شخص يا نداشتن کفايت وشايستگی الزم دريک وظيفياما گفتار اتھام آميز در بارۀ رفتار ھميشگی   خاص، قاب

ه مراتب و افتراءاقامۀ دعوا خواھدبود؛ چه اين گونه  اری نداشته، بلکه ب ا دو ب اری ي ع خصوصيت يک ب ا در واق ھ

ی حمله صورت ئرخصوصيات دايمی شخص و صالحيت ھااز جانب ديگر درھمچو موارد ب. دفعات تکرار می شود

  ) .٧۵٩پروسر (جابات حرفه ياوظيفه معينی قرار دارديکه در مغايرت با مقتضيات و ا می گيرد،

  

   بی عفتی-۴

امالً ه امر، به مثابه زنان در بدوِ ياتھام بی عفتی عل اھی پنداشته می شده است،»روحانی «  يک موضوع  ک ه  ياگن ک

د» مادی يا دنيوی «ارۀ بدون اثبات خس ان . نظير انحالل عروسی وغيره، قابل تعقيب به حساب نمی آم ا گذشت زم ب

ی درييتغ ه پديرات فراون ست،. دار گشت ين رابط ر آن اد ب اکم را اعتق سياری مح ال حاضر ب سبت دا دن  درح ه ن ک

ۀ دعوا تلقی می نيشفاھی بی عصمتی به زنان، بدون اثبات خساره وقطع نظر از تطبيق مجازات در زم ل اقام ه، قاب

که صدمۀ  ت تطبيق نداشته است؛ زيرا استدالل به عمل آمده،يه مردھا  قابليای اتھام علين قاعده در قضايالبته، ا. شود

  ) .٧۶٠ر پروس (آن به شھرت واعتبار مردھا چنان بزرگ نبوده است 

  

  خسارات خاص

  

راءتمام انواع ديگرکلمات  ز، صرفنظر از شدتافت دی  آمي ه در يکی از دسته بن  زشتی و اھانت آن، در صورتی ک

دا از خسارۀ -»خاص « ھای اختياری قبالً تذکار يافته قرار نداشته، با محض اثبات خسارۀ  ه ج   خاص به مفھومی ک

  قابل اقامۀ دعوا پنداشته می شود؛ -ی تحريری يا شفاھی، با سندو مدرک خاصی  ثابت گرديدهافترامتصور درقضيۀ 

ا اينکه صورت حساب يمعترض حالل زاده ن:   طور مثال ھرگاه گفته شودبه از است ي ست يا شخص متقلب و دغلب

ده می شود، ھيچ يک از قواعد . خود را تأديه نمی کند يا شخص گنده وکثيف است  ه دي ان ک ن حاالت چن در ھمۀ اي

ه آن قابئیاستثنا وط ب دا نکرده؛ قواعد مرب وداءل اجر ياد شده،  مصداق حقيقت پي د ب ه  ست، ان جھتياز.  نخواھ ک

ا اراين خسارات بايچن وان خسارات خاص، درپئد ب ه تحت عن دارک جداگان نادو م ردديۀ اس ه مطرح گ  شگاه محکم

  ) .٧۶٠پروسر (

وه می افتراءگرچه اين گونه بيانات  ستھجن جل  آميز به خودی خود نزد ھر شخص با ضمير به اندازۀ کافی زشت وم

البته تصميم محاکم . درھمچو موارد، امر الزمی پنداشته شده است » مادی « وصف آن ھم تحقق خسارۀ کند؛ ليکن با

اری ين گونه قضايمبنی بر اينکه خسارۀ مادی در ه وخامت و پيچدگی موضوعات ي ته، ب ا بايد خصوصيت پولی داش

رار. رسانده است  شتريان ، منفعت، ق ه، عروسی سود بدين ترتيب، شکاياتی چون از دست دادن م داد خاص، وظيف
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رای افتراآور وغيره ھمه وھمه برای اقامۀ دعوا جھت  افی ب ی شفاھی دليل کافی شمرده می شود؛ اما اين ادعا دليل ک

اع افترااقامۀ دعوا نخواھد بود، ھرگاه گفته شود که معترض نسبت  دوستان و ھمقطارانش را از دست ی وارده اجتم

ه شمار  ازد، مھمان نوازی يا ھمکاری آنان به حدی بوده،ده است؛ مگر آنکه ثابت سدا که نوع منفعت پولی يا مادی ب

ا مريضی  شديد جسمی  وی ي اد معن اراحتی ح ارش، از ن می آمديا اينکه ثابت نمايد، در نتيجۀ حمله بر شھرت واعتب

الی شده است ھای وارده، متقبل ھزيافتراءرنج برده است يا اينکه اظھار گردد، برای تکذيب و دفع  ن . نه ھای م دري

ادۀ  ۀ دعوا توسل جسته؛ خواھان اع ه اقام ه ب ا درحضور محکم د داشت ت وارد وحاالت، معترض حق خواھ ھمه م

  ) .٧۶١پروسر  (حيثيت وجبران خساره گردد

دافتراءوقتی انگيزۀ دعوا با روشن شدن ماھيت  ع و مح اه موان يد آنگ ات رس ه اثب وديت  يا خسارۀ مالی ناشی از آن، ب

اری ھای ناشی از آن » عمومی « ھای وضع شده از ميان برداشته شده؛ وخسارات  ارو بيم ه شھرت واعتب سبت ب ن

که انگيزۀ دعوا چيز غير از آن بوده که ادعا شده، در آن صورت  بالعکس، ھرگاه ثابت شد،. ھمه اعاده خواھد گرديد

ه مثاب اگوار، ب ی هچنين عواقب ن ا طفيل ارازيتی ي ايج پ د شد نت ار تلقی خواھ ی اعتب ا ادعای اصلی آن ب  دعواھمراه ب

  ) .٧۶٢پروسر (

ست،» انگيزه يا سبب نزديک « که به ئيتا جا ه خساراتي ين محدود ب ه طور مع ه  ارتباط داشته، جبران خساره ب ه ب ک

دافترا ی بوده يااز نتايج عادیينطور معقول قابل پيشب اد ب. ی وارده  به حساب آي ا اعتق ود،درگذشته ھ ا  ر آن ب ه تنھ ک

ه مافتراءکه  در اثر نشرات يا بيانات  ول خساراتيست،ؤ کنندۀ اصلی مسافتراء ز ب وری دي آمي ا تي ده؛ ام  گری،يان آم

ديول تادؤکه تا حال از نيرو ونفوذی برخوردارست، آخرين شخص خطاکار رامس ه . ۀ خسارات تلقی می کن ان ک چن

ا و بول تکرؤوری، مسين تيده می شود، تحت ايد ات يار نوشته ھ راءان ه دلي آمافت ل ارتکاب آن توسط شخص يز ، ب

ز نظر مسلط ين» انگيزه ياسبب نزديک «  درساحۀ مسؤوليتاکنون مانندساير ساحات . ت حاصل نمی کندائاولی، بر

رتکب آن بوده است، ا را از يکه  م ه شرطی کمسؤوليتن تکرار ھمچو خطاھ د، ب را نمی پندارن ران خساره مب ه  جب

وده،ي آمافتراءان يتکرار ب ی ب ا  ز به طور رسمی يا قصدی صورت گرفته يا ظروف و احوال تکرار آن به ترتيب ه ب ک

  ) .٧۶٢پروسر ( يک ديد معقول، قابل پيشبينی بوده باشد

گری يط وحاالت دياز شرا» حق جواب دادن « قانون رسانه ھای ھمگانی افغانستان در مادۀ ھفتم خود تحت عنوان 

ه عمل آورده است،زين ای آن اشخاص حق  بحث ب ر مبن ه ب ضايک ه مقامات عدلی وق ه ب دون مراجع  ئیقی وُحکمی ب

ن راه حل خارج از يدر. ه شھرت ونيکنامی خويش، اقدام می کننديز عليآمافتراءانات يب بيد وتکذيجھت ترد کشور،

ده و اساسی را لۀ تعرض برشھرت واعتبار اشخاص ي که خود وسئیمحاکم، رسانه ھای ھمگان ه، نقش عم قرار گرفت

داءفيد آن ايب و ترديدر تکذ نا.  می کن رای آش درج دريشتر باشراي بئیب اده، عاریيط و حاالت من ی ب از دلچسن م

  : م ين ماده را از نظر بگذرانينخواھد بود تا فقرات پنجگانۀ ا

ه از ناحيقی يھر شخص حق) ١«  ريۀ ياحکمی ک ورد تعرض ق انی م انۀ ھمگ ه، شخصک رس ا يت، اعتباريار گرفت

  .ن رسانه بدھديمنافع مادی آن متضرر شود، حق دارد جواب رد آن را درع

  .ۀ بعدی به نشر بسپارديا نشرين رسانه در شماره يگان در عير جواب را طور رايرسانۀ مربوطه بدون تأخ) ٢

ا يه شده عاری از ماھئجواب ارا) ٣ انه باشد،ت جرمی بوده ومنحصر به جواب موضوع ادع ه  شده در آن رس ه ب ک

  .ول آن رسانۀ ھمگانی سپرده شودؤل آن، به مدير مسياامضای شخص متضرر و يا وکيشکل نوشتاری 

  .ون مربوطه ارجاع ميگردديسيت در مورد عدم نشر جواب به کميھرنوع شکا) ۴
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د، يحق جواب در مورد گزارش از جر) ۵ ی صدق نمی کن اکم علن ی ومح سات شورای مل ان ينکه جريمگر اان جل

  .ف شده باشديجلسات مذکور توسط رسانه ای تحر

ار يثيانات و نوشته ھای خالف حيط دوگانۀ عدم نشر جواب معترض در برابر بيمادۀ ھشتم اين قانون  شرا ت و اعتب

  :نی کرده است يشبين پيراچن

  :ندير می توانند از نشر جواب خودداری نمايرسانه ھای ھمگانی در موارد ز« 

  .  جواب خارج از موضوع بحث باشد-١

  ».ده باشديرتر از نود روز به رسانه رسي  جواب د-٢

                                                               ادامه دارد


