نحن الحسن بن طالل نائب جاللة الممك المعظم
بمقتضـى المـادة ( )13من الدستــور وبناء عمى ما قرره مجمسنا األعيان والنواب نصـاد عمـى

القانون اآلتـي ونأمـر بإصــداره واضافتــو إلى قوانيـن الدولـة -:

قانون رقم ( )8لسنة  3998وتعديالتو
المادة 3
يسمى ىذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة )1998ويعمل بـو من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا

أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك :

 :رئاسة الوزراء.

الوزارة

 :رئيس الوزراء.

الوزير

 :دائرة المطبوعات والنشر.

الدائرة

 :مدير عام الدائرة.

المدير

 :نقابة الصحفيين األردنيين.

النقابة

 :الشخص الطبيعي أو المعنوي.

الشخص

 :كل وسيمة نشر دونت فييا المعاني أو الكممات أو

المطبوعة

األفكار بأي طريقة من الطرق.

 :المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعيا

المطبوعة الدورية
أ  .المطبوعة الصحفية وتشمل ما يمي:
 . 1المطبوعة اليومية

والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :

 :المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة بإسم معين
وأرقام متتابعة وتكون معدة لمتوزيع عمى الجميور.

 . 2المطبوعة غير اليومية  :المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في األسبوع

أو عمى فترات أطول وتكون معدة لمتوزيع عمى الجميور
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ب  .المطبوعة المتخصصة  :المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة لمتوزيع
عمى المعنيين بيا أو عمى الجميور وذلك حسبما تنص عميو

ج  .نشرة وكالة األنباء
الصحافة
الصحفي

رخصة إصدارىا.

 :النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرىا باألخبار
والمعمومات والمقاالت والصور والرسوم.

 :مينة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرىا واصدارىا
واذاعتيا.

 :عضو النقابة المسجل في سجميا واتخذ الصحافة مينة لو وفق
أحكام قانونيا.

مراسل المطبوعة الدورية ووسيمة اإلعالم الخارجية :الصحفي ميما كانت جنسيتو الذي
يمارس مينة الصحافة مع المطبوعات

المطبعة

الدورية ووسائل اإلعبلم غير األردنية.

 :المكان واألجيزة المعدة إلنتاج المطبوعات بأنواعيا وأشكاليا

ومراحميا المختمفة وال يشمل ىذا التعريف اآلالت الطابعة والكاتبة

دار النشر

دار التوزيع

دار النشر والتوزيع

المكتبة

والناسخة وآالت التصوير المعدة لؤلغراض األخرى غير النشر.

 :المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وانتاجيا وبيعيا.

 :المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعيا.

 :المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.
 :المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف
والمجبلت والمطبوعات األخرى.

دار الدراسات والبحوث  :المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرىا وتقديم
االستشارات في المجاالت السياسية واإلجتماعية والثقافية واالقتصادية

دار قياس الرأي العام
دار الترجمة

واإلنسانية وغيرىا.

 :المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بيدف إستطبلع إتجاىات الرأي
العام حول موضوع معين بوساطة االستبانات أو غيرىا من الوسائل.

 :المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في
ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية واإلعالن  :المكتب الذي يتولى أعمال اإلعبلن والدعاية وانتاج موادىا ونشرىا أو
المحكمة

بثيا بأي وسيمة.

 :محكمة البداية المختصة.
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المادة 1
الصحافة والطباعة حرتـان وحريـة الـرأي مكفولـة لكـل أردنـي ولـو ان يعـرب عـن أريـو بحريـة
القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرىا من وسائل التعبير واإلعبلم.
المادة 4
تمارس الصحافة ميمتيا بحرية في تقديم األخبار والمعمومات والتعميقات وتسيم في نشر
الفكر والثقافة والعموم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ عمى الحريات والحقوق

والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة لآلخرين وحرمتيا.
المادة 5

عمى المطبوعة تحري الحقيقة وااللتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة
الصحفية واالمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق

اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسبلمية.
المادة 6
تشمل حرية الصحافة ما يمي:

أ  .اطبلع المواطن عمى األحداث واألفكار والمعمومات في جميع المجاالت.

ب  .إفساح المجال لممواطنين واألحزاب والنقابات والييئات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية
لمتعبير عن أفكارىم وآرائيم وانجازاتيم.

ج  .حق الحصول عمى المعمومات واألخبار واإلحصاءات التي تيم المواطنين من
مصادرىا المختمفة وتحميميا وتداوليا ونشرىا والتعميق عمييا.

د  .حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعمومات واألخبار التي تم
الحصول عمييا سرية.

المادة 7
آداب مينة الصحافة وأخبلقياتيا ممزمة لمصحفي ،وتشمل:

أ  .إحترام الحريات العامة لآلخرين وحفظ حقوقيم وعدم المس بحرمة حياتيم الخاصة.

ب  .إعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واالطبلع حقاً لمصحافة والمواطن عمى السواء.
ج  .التوازن والموضوعية والنزاىة في عرض المادة الصحفية.
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د .االمتناع عن نشر كل ما من شـأنو التحـريض عمـى العنـف أو الـدعوة إلـى إثـارة الفرقـة بـين
المواطنين بأي شكل من األشكال.

ىـ  .االمتناع عن جمب اإلعبلنات أو الحصول عمييا.

و  .االلتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.

المادة 8
أ – لمصحفي الحق في الحصول عمى المعمومات وعمـى جميـع الجيـات الرسـمية

والمؤسسات العامة تسييل ميمتو واتاحة المجال لو لئلطبلع عمى برامجيا ومشاريعيا

وخططيا .

ب – يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق المعمومـات إلـى المواطن
أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقو في الحصول عمييا .

ج – مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ،لمصحفي تمقي اإلجابة عمى ما يستفسر عنـو من

معمومات وأخبار وفقاً ألحكام الفقرتين (أ) و (ب) من ىذه المادة وتقوم الجية المختصة
بتزويد الصحفي بيذه المعمومـات أو األخبار بالسرعة البلزمة وفقاً لطبيعـة الخبر أو

المعمومـة المطموبـة إذا كانت ليا صفة إخبارية عاجمة ،وخبلل مدة ال تزيـد عمـى أسبوعين
إذا لم تكن تتمتع بيذه الصفة .

د –لمصحفي وفي حدود تأديتو لعممو ،الحق في حضور االجتماعات العامـة وجمـسات مجمس
األعيان ومجمس النواب وجمسات الجمعيات العموميـة لؤلحـزاب والنقابـات واالتحادات

واألندية واالجتماعات العامة لمييئات العمومية لمشركات المساىمة العامـة والجمعيات
الخيرية وغيرىا من مؤسسات عامـة وجمسات المحاكم العمنية ما لم تكـن الجمسات أو
االجتماعات مغمقة أو سرية بحكم القوانين أو األنظمة أو التعميمات السارية المفعول

الخاصة بيذه الجيات .

ىـ  -يحضر التدخل بأي عمل يمارسو الصحفي في إطار مينتو أو التأثير عميو أو إكراىو

عمى إفشاء مصادر معموماتو ،بما في ذلك حرمانو من أداء عممو أو من الكتابة أو النشر
بغير سبب مشروع أو مبرر ،وذلك مع عدم اإلخبلل بما ىو متعارف عميـو من سمطة

رئيس التحرير في إتخاذ القرار بالنشر أو عدمو .
المادة 9

أ  .يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل اإلعبلم الخارجية ان يكون صحفياً أردنياً
واذا لم يكن كذلك سمح لو مجمس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل .
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ب  .تنظم عممية إعتماد أولئك المراسمين بموجب نظام يصـدر ليذه الغايـة .

ج  .يحظر عمى الصحفي االرتباط بعبلقـة عمل مع أي جية أجنبية إال وفقـاً لمنظـام
المنصوص عميو في الفقرة (ب) من ىذه المادة .

المادة 31
ال يجوز لغير الصحفي ممارسة مينة الصحافة بأي شكل من أشكالـيا بما في ذلـك

مراسمة المطبوعات الدورية ووسائل اإلعبلم الخارجية أو تقديم نفسو عمى انو صحفي وال
يشمل ذلك من يقتصر عممو عمى كتابة المقاالت .

المادة 33
أ  .لكل أردني ولكل شركة يمتمكيا أردنيون الحـق بإصدار مطبوعـة صحفيـة .
ب  .لكل حزب سياسـي أردني مرخص حـق إصـدار مطبوعاتـو الصحفيـة .

ج  .لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير منح رخصة إلصدار النشرات لكل من الجيات
التالية :

 . 1وكالة األنباء األردنية.

 . 2وكاالت أنباء أردنية خاصة.
 . 3وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاممة بالمثل.

د  .تنظم شؤون وكاالت األنباء األردنية الخاصة ووكاالت األنباء غير األردنية بمقتضى
أنظمة توضع ليذه الغاية .

المادة 32
مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة ( )11من ىذا القانون يقدم طمب
الحصول عمى رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات

التالية :

أ  .إسم طالب الرخصة ومحل إقامتو وعنوانو.
ب  .إسم المطبوعة ومكان طبعيا وصدورىا.
ج  .مواعيد صدورىا.
د  .مادة تخصصيا.

ىـ  .المغة أو المغات التي تصدر بيا.

و  .إسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.
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ز  .إسم مدير المطبوعة المتخصصة.
المادة 31
أ – يشترط لمنح رخصة إلصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة أن يتم تسجيميـا

كشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات النافذ المفعول.

ب – عمى الشركة المسجمة وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة أن تقدم ميزانيتيا إلـى
مراقب الشركات.

المادة 34
يستثنى من أحكام المادة ( )13من ىذا القانون ،المطبوعات المتخصصة الصادرة عن

الو ازرات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات األىميـة ذات النفع
العام بناء عمى تنسيب الوزير ،والمطبوعات الصحفية التي يصدرىا أي حـزب سياسي.
المادة 35
أ  .يقدم طمب الحصول عمى رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيـع أو دار

لمدراسات والبحوث أو دار قياس لمرأي العـام أو دار لمترجمـة أو مكتـب لمدعايـة واإلعبلن

إلى الوزير عمى األنموذج المعد ليذه الغاية.

ب  .تحدد البيانات واإلجراءات الخاصة بتقديم الطمـب لمحـصول عمى الرخـصة المنصوص
عمييا في الفقرة (أ) من ىذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل عمى مضمون

الرخصة واجراءات التنازل عنيا بموجب نظام يصدر بمقتضى ىذا القانون.
المادة 36

يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة ( )15من ىذا القانون مدير

مسؤول تتوافر فيو الشروط التالية :

أ  .أن يكون أردنياً ومقيماً إقامة دائمة في المممكة.

ب  .غير محكوم عميو بجناية أو بجنحة مخمة بالشرف واألخبلق العامة.
ج  .أن يكون حاصبلً عمى مؤىبلت عممية أو عمى خبرات عممية تتناسب مع متطمبات

عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتيا ،حسب مقتضى الحال ،ووفق تعميمات يصدرىا الوزير

ليذه الغاية.

6

المادة 37
بناء عمى تنسيب الوزير ق ارره بـشأن طمـب تـرخيص المطبوعة
أ  .يصدر مجمس الوزراء ً
الصحفية الذي يقدم مستكمبلً الشروط المنصوص عمييا في الفقـرات مـن (أ-و) من المادة

( )12من ىذا القانون وذلك خبلل ثبلثين يوماً من تاريخ تقديمو واال يعتبر الطمب مقبوالً
وفي حال رفضو يجب أن يكون القرار معمبلً .

ب  .يصدر الوزير ق ارره بشأن طمب تـرخيص المطبوعـة المتخصـصة أو طمـب ترخيص أي
من المؤسسات المذكورة في المادة ( )15من ىذا القـانون الـذي يقـدم مستكمبلً الشروط

المطموبة وذلك خبلل ثبلثين يوماً من تاريخ تقديمو واال يعتبر الطمب مقبوالً وفي حال
رفضو يجب أن يكون القرار معمبلً .

ج  .يبمغ طالـب الترخيص بقرار مجمس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عمييمـا في
الفقرتين (أ) و(ب) من ىذه المادة خبلل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ
صدور أي منيا كما وتبمغ النقابة بالق اررات المتعمقة بالمطبوعات الصحفية.

المادة 38
مع مراعاة الشروط المنصوص عمييا في ىذا القـانون يمـنح التـرخيص إلصدار مطبوعة

صحفية لمالكيا ولو بموافقة مجمس الوزراء التنازل عنيـا لمغير بكامميـا أو بأي جزء منيا
شريطة مراعاة ما يمي:

أ  .أن يبمغ المتنازل و المتنازل لو الوزير إشعا اًر برغبتيما في ذلـك التنـازل قبـل
ثبلثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعو.

ب  .أن تتوافر في المتنازل لو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون التي تسمح لو
بتممك المطبوعة أو تممك أي جزء منيا.

ج  .أن يقدم الطرفان نسخة من إتفاقية التنازل المسجمة لدى الجيات المختـصة إلـى
الدائرة.

د  .يستثنى من أحكام ىذه المادة بيع أسيم األفراد في الشركات المساىمة العامة التـي
تصدر مطبوعات صحفية.

المادة 39

أ  .تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ممغاة حكماً في أي من الحاالت التالية :

 . 1إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خبلل ستة أشير من تاريخ منح الرخصة.
 . 2إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثبلثة أشير متصمة.

 . 3إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في األسـبوع
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عن إصدار اثني عشر عدداً متتالياً.

 . 4إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول مـن
األسبوع أربعة أعداد متتالية.

 . 5إذا تنازل مالكيا عنيا كمياً أو جزئياً خبلفاً ألحكام المادة ( )18من ىذا القانون.

ب  .لممحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيـصيا بمـا فـي ذلـك

مضمون التخصص دون الحصول عمى موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد

قام بإنذارىا مرتين بسبب مخالفتيا لتمك الشروط.

ج .تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرىا األحـزاب الـسياسية المـسجمة مـن
الشروط الواردة في الفقرة (أ) من ىذه المادة.

المادة 21
أ  .عمى المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد فـي مواردىـا عمـى مـصادر

مشروعة ويحظر عمييا تمقي أي دعم مادي من أي دولة أو أي جية غير أردنية.

ب  .عمى مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتيا السنوية خـبلل
األشير األربعة األولى من السنة التالية ولموزير أو من ينيبو حـق اإلطـبلع عمـى

مصادر التمويل.
المادة 23
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يمي:
أ  .أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتمكيا أردنيون أو حزباً سياسياً أردنياً مسجبلً.

ب  .غير محكوم بجناية أو بجنحة مخمة بالشرف واألخبلق العامة.
المادة 22

عمى مالك المطبوعة الدورية أن ينشر في مكان بارز فييا وبشكل واضح اسمو و اسم

رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورىا
وتاريخو وبدل االشتراك فييا واسم المطبعة التي تطبع فييا وان يقـدم إشـعا اًر إلى

المدير بأي تغيير أو تعديل يط أر عمى ىذه األمور خبلل خمسة عشر يوماً من تاريخ
حصول التغيير أو التعديل.

المادة 21
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أ  .يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤوالً عما ينشر فييـا
يشترط فيو ما يمي:

 .1أن يكون صحفياً ومضى عمـى عضويتو فـي النقـابة مـدة ال تقل عن أربـع سنوات.
 .2أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعمية في المممكة.

 .3أن يكون متفرغاً لميام عممو وان ال يعمل في أي مطبوعة أخرى.

 .4أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤوالً ليا قراءة وكتابة واذا كانت
تصدر بأكثر مـن لغة فيتوجب عميو ان يتقن عمـى ذلك الوجـو المغـة األساسية

لممطبوعة وان يمم إلماماً كافياً بالمغات األخرى.

 .5لم يسبق ان حكم عميو بعقوبة المنع من ممارسة مينة الصحافة.
ب  .تطبق أحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة

التي يصدرىا الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند (.)1

ج  .رئيس تحرير يكون مسؤوالً عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرىـا كمـا
يعتبر مسؤوالً مع كاتب المقال عن مقالو.

د  .ال يجوز ان يكون لممطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.
المادة 24
أ  .يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفتو في أي من الحاالت التالية:
 . 1االستقالة.

 . 2فقد أحد الشروط المنصوص عمييا في الفقرة (أ) من المادة ( )23من ىذا القانون.

ب  -1 .إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عممو ألي سبب وألي مدة
فعمى مالك المطبوعة الصحفية تكميف من يقوم بعممو ممـن تتـوافر فيـو الـشروط

المطموبة ولمدة ال تتجاوز شيرين واعبلم المدير بذلك.

 -2إذا لم يعد رئيس التحرير لعممو فعمى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير
آخر واال اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصيا.

ج  .في حال غياب رئيس التحرير األصيل أو من يقوم بعممو يعتبر مالك المطبوعـة

الصحفية أو مصدرىا مسؤوالً مسؤولية كاممة عما ينشر فييا إلى أن يباشـر رئـيس
التحرير الجديد عممو.

المادة 25
يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيو الشروط التالية:
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أ  .أن يكون أردنياً.

ب  .أن يكون حاصبلً عمى مؤىل عممي ذي عبلقـة مباشـرة بموضـوع تخـصص

المطبوعة أو لديو خبرة معتمدة في ذلك الموضوع ال تقل عن خمس سـنوات يقبميـا

الوزير بناء عمى توصية من المدير.

ج  .أن ال يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخمة بالشرف واألخبلق العامة.
المادة 26
أ  .يحظر عمى المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص بو أو تغييـر
موضوع تخصصيا دون الحصول عمى موافقة مسبقة من الوزير بناء عمى توصـية

من المدير.

ب  .يجب عمى كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثبلث نسخ عند صدور كل عدد

من أعدادىا.
المادة 27

أ  .إذا نشرت المطبوعة الصحيفة خب اًر غير صحيح أو مقاالً يتضمن معمومات غيـر

صحيحة فيحق لمشخص الذي يتعمق بو الخبر أو المقال الرد عمى الخبر أو المقـال أو

المطالبة بتصحيحو وعمى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العـدد الذي

يمي تاريخ ورود أي منيما في المكان والحروف نفسيا التي نشر فييا الخبر أو المقال

في المطبوعة الصحفية.

ب  .إذا نشرت المطبوعة الصحفية خب اًر غير صحيح أو مقاالً يتضمن معمومات غيـر
صحيحة تتعمق بالمصمحة العامة ،فعمى رئيس التحريـر أن ينـشر مجانـاً الـرد أو

التصحيح الخطي الذي يرده من الجية المعنية أو من المدير في العدد الذي يمي تاريخ
ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسيا التي ظير فييا الخبر أو المقال

في المطبوعة الصحفية.

ج  .تنطبق أحكام الفقرتين (أ) (،ب) من ىذه المادة عمى أي مطبوعة صـحفية غيـر
أردنية توزع داخل المممكة.

المادة 28
لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده إستناداً

لممادة ( )27من ىذا القانون في أي من الحاالت التالية:
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أ  .إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقـال قبـل ورود الـرد أو
التصحيح إلييا بصورة دقيقة وكافية.

ب  .إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جية غير معنية أو مكتوباً
بمغة غير المغة التي حرر بيا الخبر أو المقال.

ج  .إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً لمقانون أو النظام العام أو منافياً لآلداب

العامة.

د  .إذا ورد الرد بعد مرور شيرين عمى نشر الخبر أو المقال.

المادة 29
إذا امتنعت الجية المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المممكة وتوزع فييا عـن
نشر الرد أو التصحيح وفقاً ألحكام المادة ( )27من ىذا القانون فمممتـضرر مبلحقـة
المطبوعة المسؤولة أو مراسميا أو من يمثميا في المممكة قـضائيا حـسب مقتـضى

الحال.
المادة 11

أ  .ال يجوز لرئيس التحرير أن ينشر مقاالً ألي شخص بإسم مستعار إال إذا قدم لـو
كاتبو إسمو الحقيقي.

ب  .إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبا اًر تعود ألي جية مقابـل أجـر
فيترتب عمى المطبوعة اإلشارة فييا بصورة واضحة وصريحة إلى انيا إعبلن.

المادة 13
أ  .يتولى المدير إتخاذ اإلجراءات البلزمة لتسييل إدخال المطبوعات التي تصدر في
الخارج إلى المممكة وتوزيعيا.

ب  .إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المممكة ما يخالف أحكـام ىـذا القـانون

فمممدير أن يوقف إدخاليا أو توزيعيا في المممكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يـسمح

بتوزيعيا عمى أن يتقدم إلى المحكمة وبصورة عاجمة ،بطمب إصدار قرار مـستعجل

بمنع إدخاليا أو توزيعيا أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صـدور قرار نيائي
بيذا الشأن.
المادة 12
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يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفيا وناشرىا وعنوان كل منيا والمطبعة التي طبعـت

فييا وتاريخ طباعتيا.
المادة 11

ال تسري أحكام ىذا القانون المتعمقة بالمطبوعات المحظور إدخاليا عمى ما تستورده
منيا المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العممي عمى أن تؤخـذ موافقة

المدير المسبقة عمى إدخاليا وتوضع في أماكن خاصة الستخدامات البحث العممي.
المادة 14
عمى مالك المطبعة أو مديرىا المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يمي:

أ  .اإلحتفاظ بسجل يدون فيو أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة
يتم طباعتيا.

ب  .اإلحتفاظ بسجل يدون فيو بالتسمسل عناوين المؤلفـات التـي يطبعيـا وأسـماء

أصحابيا وعدد النسخ المطبوعة من كل منيا.

ج  .أن يبرز لممدير أو من يفوضو ىذه السجبلت إذا طمب اإلطبلع عمييا.
د  .أن يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديو.

المادة 15
أ  .عمى مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع أو ينشر في المممكة أن يودع نسخو منو لدى

الدائرة.

ب  .إذا تبين لممدير أن الكتاب المطبوع في المممكـة يتـضمن مـا يخـالف أحكـام

التشريعات النافذة فمو بقرار من المحكمة مصادرتو ومنعو من التداول.

المادة 16
أ  .إذا تبين لمالك المطبعة أو مديرىا إن أي مطبوعة كان قـد منـع ،بقـرار مـن

المحكمة ،طبعيا أو نشرىا أو توزيعيا أو تداوليا أو بيعيا فيترتب عميو أن يمتنع عن

طبعيا أو إعادة طبعيا وذلك تحت طائمة المسؤولية القانونية.

ب  .مع مراعاة أحكام التشريعات المتعمقة بحقوق الممكية الفكرية يحظـر طباعـة أي
كتاب أو لوحة أو أي مادة دون الحصول عمى تفويض خطي من مالك الحق.
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المادة 17
تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاممة المادة المؤلفة أو األصمية.
المادة 18
يحظر نشر مما يمي :
أ  .ما يشتمل عمى تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتيا بالدستور ،أو

اإلساءة إلييا.

ب  .ما يشتمل عمى التعرض أو اإلساءة ألرباب الشرائع مـن األنبيـاء بالكتابـة أو
بالرسم ،أو بالصورة ،أو بالرمز أو بأي وسيمة أخرى.

ج  .ما يشكل إىانة الشعور أو المعتقـد الـديني ،أو إثـارة النعـرات المذىبيـة أو
العنصرية.

د  .ما يسيء لكرامة األفراد وحرياتيم الشخصية أو ما يتضمن معمومات أو إشـاعات
كاذبة بحقيم.

المادة 19
أ  .يحظر عمى المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعمقة بـأي قـضية قبـل
إحالتيا إلى المحكمة المختصة إال إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ب  .لممطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جمسات المحاكم وتغطيتيا مـا لـم تقـرر
المحكمة غير ذلك حفاظاً عمى حقوق الفرد أو األسـرة أو النظـام العـام أو اآلداب

العامة.

ج  .تنطبق أحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى مراسمي وسائل اإلعـبلم الخارجيـة
وتطبق عمييم العقوبات المنصوص عمييا من المادة ( )46من ىذا القانون.
المادة 41
يحظر عمى مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس التحريـر أو مـدير التحريـر وأي
صحفي عامل بيا وأي كاتب اعتاد الكتابة فييا أن يتمقى أو يقبل بحكم ممكيتـو لتمـك

المطبوعة أو ارتباطو أو عبلقتو بيا أي معونة أو ىبة مالية من أي جية أردنيـة أو

غير أردنية.
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المادة 43
يحظر عمى كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحـوث أو دار قيـاس

الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فييا تمقي أو قبول أي معونة أو مساعدة أو ىبـة
مالية أو تمويل من أي جية أردنية أو غير أردنية ،وال يشمل ذلك تمويل المـشاريع

المشتركة أو الدراسات أو األبحاث التي يوافق عمييا الوزير.
المادة 42

أ  . 1.عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر ،تختص محكمة البداية بـالنظر فـي

الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خبلفاً ألحكام ىذا القانون وأي قانون آخـر
ذي عبلقة وتعطي قضايا المطبوعات صفة االستعجال.

 . 2ينتدب قضايا أو أكثر من قضاة محكمة البداية لمنظر في القـضايا المتعمقـة

بالمطبوعات.

ب  .عمى محكمة اإلستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لدييا الفـصل فـي
الدعوة خبلل شير من تاريخ ورودىا إلى قمم المحكمة.

ج  .يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار

الق اررات المناسبة بشأنيا خبلل مدة ال تزيد عمى خمس عشر يوماً من تاريخ مباشرتو
التحقيق وينتدب ليذه الغاية أحد المدعين العامين.

د  .تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية عمـى

المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرىا أو مدير المطبوعة المتخصصة وكـاتب المـادة

الصحفية كفاعمين وأصميين ،ويكون مالك المطبوعة مسؤوالً بالتضامن والتكافل عـن

الحقوق الشخصية المترتبة عمى تمك الجرائم وعن نفقات المحاكمة وال يترتب عميو أي

مسؤولية جزائية إال إذا ثبت اشتراكو أو تدخمو الفعمي في الجريمة.

ىـ  .تقام دعوى الحق العام في الج ارئم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية

عمى مؤلف المطبوعة كفاعل أصمي وعمى ناشرىا كشريك لو واذا لم يـكن مؤلفيـا أو
ناشرىا معروفاً فتقام الدعوى عمى مالك المطبعة ومديرىا المسؤول.

و  .ال يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرىا من وسائل التعبير.
المادة 41
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحـوث

ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة
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التي يحكم بيا عمى مستخدمييم في قضايا المطبوعات التي تنطبـق عمييـا أحكـام

القانون.
المادة 44

لممحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عميو بنشر الحكم المكتـسب الدرجـة
القطعية بكاممو مجاناً أو نشر خبلصة عنو في أول عـدد مـن المطبوعـة الدوريـة

سيصدر بعد تبميغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التـي نـشر فييـا المقـال

موضوع الشكوى وباألحرف ذاتيا ولممحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي بنـشر
الحكم أو خبلصة عنو في صحيفتين أخريين عمى نفقة المحكوم عميو.

المادة 45
أ  .إذا خالفت المطبوعة أحكام المادة ( )5من ىذا القانون يعاقب كل من المطبوعـة
ومرتكب المخالفة بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد عن ألفي دينار.

ب  .إذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية أحكام أي من الفقرتين (أ) و (ب) من
المادة ( )27من ىذا القانون فمممتضرر إقامة الدعوى ضده.

ج  .إذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المممكة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )27من
ىذا القانون فمممتضرر إقامة الدعوى ضدىا.

المادة 46
أ  .إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )21أو خالف أي من المذكورين
في المادتين ( )41و ( )41من ىذا القانون أحكاميا فيعاقب بغرامة ال تقل عن ضعفي

المبمغ الذي تم الحصول عميو.

ب  .إذا تخمف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المـادة ()21

فيعاقب بغرامة ال تزيد عمى (ثبلثة آالف دينار) واذا استمرت حال التخمف فمممحكمة
تعميق صدور المطبوعة لممدة التي تراىا مناسبة.

ج  .إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي من أحكام المادة ( )39من ىذا القانون
تعاقب بغرامة ال تقل عن ثبلثة آالف دينار وال تزيد عمى خمسة آالف دينار وال يحول

ذلك دون مبلحقة المسؤول جزائياً وفق أحكام القوانين النافذة.

د  .كل من يخالف أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة ( )38من ىـذا القانون
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد عمى عشرين ألف دينار.
15

ىـ  .كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة ( )38من ىذا القانون ،يعاقب بغرامة

ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد عمى ألف دينار.
المادة 47

أ  .كل من وزع في المممكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر أمر قضائي بمنعيا
أو ساىم في توزيعيا يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد عمى ألفـي

دينار وتصادر نسخ المطبوعة.

ب  .كل مخالفة أخرى ألحكام ىذا القانون ولم يرد نص عمى عقوبة عمييـا فيعاقـب
مرتكبيا بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار.
المادة 48
كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عمبلً من أعمال المؤسسات المنصوص عمييا

في الفقرة (أ) من المادة ( )15من ىذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة ال تقـل
عن خمسة آالف دينار وال تزيد عمى عشرة آالف دينار.

المادة 49
لمجمس الوزراء إصدار األنظمة البلزمة لتنفيذ ىذا القانون بما في ذلك تحديد مقـدار
الرسوم والبدالت التي تستوفييا الدائرة في نطاق تطبيق ىذا القانون.
المادة 51
يمغى قانون المطبوعات والنشر رقم ( )11لسنة .1993
المادة 53
رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ أحكام ىذا القانون.
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