قانون المطبوعات والنشر
لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اللطل ع على القانون رقم ) (5لسنة  1995بشأن نقل السلطات والصللليحيات وعلللى
قانون المطبوعات رقم ) (3لسنة  1933الساري المفعول في قطا ع غللزة  ،وعلى قللانون

المطبوعات والنشر رقم ) (16لسنة  1967الساري المفعللول فللي الضللفة الغربيللة وبعللد
موافقة مجلس السلطة بتاريخ . 17/6/1995
وبنا ًء على عرض وزير العل م
أصدرنا القانون التالي :

مـــادة )(1

يكون للكلمات والعبارات التالية يحيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مللا لللم تللدل
القرينة على غير ذلك :
الوزارة :وزارة العل م
الوزير :وزير العل م
المدير  :مدير عا م المطبوعات والنشر
الحزب  :الحزب المعترف به قانون ًا والحاصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية
الشخص  :الشخص الطبيعي او المعنوي
المطبوعلة  :كللل وسلليلة نشللر دونللت فيهللا الكلمللات او الشكال بللالحروف او الصللور او الرسللو م او
بالضغط أو الحفر
المطبوعة الدورية  :المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة
وتشمل :
أ – المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي :
 -1المطبوعة اليومية  :المطبوعة التي تصدر يومي ًا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعلللة
وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجان ًا او بثمن .

 -2المطبوعة غير اليومية  :المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمللة مللرة فللي السبوع او علللى
فترات اقصر او أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجان ًا او بثمن .
ب -المطبوعة المتخصصة  :المطبوعة التي تختص بموضو ع او أكثر في مجالت معينة علللى وجلله
التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بهلا او عللى الجمهلور وذللك يحسلبما تنلص عليله رخصلة
اصدارها .
ج -نشرة وكالة النباء :المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصللحفية بالخبللار والمقللالت والصللور
والرسومات سواء صدرت كل يو م او أسبوع او شهر او فصل او غير ذلك .
الصحافة  :مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها .
الصحفي  :كل من اتخذ من الصحافة مهنة او مورد رزق وفق ًا ليحكا م هذا القانون.
المطبعللة  :أجهللزة إنتللاج المطبوعللات بأنواعهللا المختلفللة وأشللكالها ول يشللمل هللذا التعريللف اللت
الطابعة والكاتبة والناسخة وآلت التصوير .
المكتبة  :المحل التجاري المرخلص للبيع الكتلب وأدوات الكتابلة والصلحف والمجلت والمطبوعلات
الخرى .
دار النشر  :المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها .
دار التوزيع  :المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها .
المكتب الصحفي  :المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والخبار والتقللارير الصللحفية مللن مصللادرها
المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها على وسائل العل م .
مكتب الدعاية والعلن :المكتب الذي يتولى العلن والدعاية التجاريلة وإنتللاج موادهلا ونشلرها او
بثها بوسالطة وسائل العل م
دار الدراسات والبحوث :المؤسسة التي تتللولى إجراء الدراسللات والبحللوث وتقللديم الستشللارات فللي
المجالت الجتماعية والثقافية والقتصادية والنسانية وغيرها .
دار قياس الرأي العام  :المؤسسة التي تتولى إجراء بحوث ميدانيللة بهللدف اسللتطل ع اتجاهللات الللرأي
العا م يحول موضو ع معين بوسالطة الستبيانات او الوسائل المشروعة للستطل ع .
دار الترجمة  :المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمللة مللن لغللة إلى لغللة أخرى بمللا فللي ذلللك الترجمللة
الفورية .
مــادة )(2
ل،
الصحافة والطباعة يحرتان ويحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني ،وله ان يعرب عن رأيه بحريللة قللو  ً
كتابة ،تصويرا ورسم ًا في وسائل التعبير والعلم .

مــادة )(3
تمارس الصحافة مهمتهللا بحريللة فللي تقللديم الخبار والمعلومللات والتعليقات وتسللهم فللي نشللر الفكللر
والثقافة والعلللو م فللي يحللدود القللانون وفللي إطار الحفللاظ علللى الحريللات والحقللوق والواجبللات العامللة
وايحترا م يحرية الحياة الخاصة للخرين ويحرمتها .
مــادة)(4
تشمل يحرية الصحافة ما يلي :
 -1اطلع المللوالطن علللى الوقللائع والفكار والتجاهللات والمعلومللات علللى المسللتوى المحلللى
والعربي والسلمي والدولي .
 -2إفساح المجال للموالطنين لنشر آرائهم .
ج – البحث عن المعلومات والخبار والحصائيات التي تهم المللوالطنين مللن مصللادرها المختلفللة
وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في يحدود القانون .
 -8حق المطبوعة الصحفية ووكالة النباء والمحرر والصحفي في ابقللاء مصللادر المعلومللات او
الخبار التي يتم الحصول عليها سرية إل إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالللدعاوى
الجزائية يحماية لمن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيق ًا للعدالة .
هـ  -حق الموالطنين والحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والجتماعية والنقابات فللي التعللبير
عن الرأي والفكر والنجاز في مجالت نشالطاتها المختلفة من خلل المطبوعات .
مــادة )(5
لي شخص بما في ذلك الحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقللل ًا
ليحكا م هذا القانون .
مــادة )(6
تعمل الجهللات الرسللمية علللى تسللهيل مهمللة الصللحفي والبللايحث فللي اللطل ع علللى برامجهللا
ومشاريعها .
مــادة )(7
 -1على المطبوعات ان تمتنع علن نشلر ملا يتعلارض ملع مبلادئ الحريلة والمسلؤولية الولطنيلة
ويحقوق النسان وايحللترا م الحقيقللة وان تعتللبر يحريللة الفكللر والللرأي والتعللبير واللطل ع يحقل ًا
للموالطنين كما هي يحق لها .

 -2يجب أن ل تتضمن المطبوعللات الدوريللة الموجهللة إلى الطفال والمراهقيللن أية صللور او
قصص او أخبار تخل بالخلق والقيم والتقاليد الفلسطينية.
مــادة)(8
على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التا م بللأخلق المهنللة وآدابها بمللا فللي ذلللك مللا
يلي:
 -1ايحترا م يحقوق الفراد ويحرياتهم الدستورية وعد م المساس بحرية يحياتهم الخاصة .
 -2تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة .
 -3توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الخبار واليحداث .
 -4المتناع عللن نشللر كللل مللا مللن شللأنه ان يللذكي العنللف والتعصللب والبغضللاء او يللدعو إلى
العنصرية والطائفية .
ه -عدم استغلل المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري او النتقاص من قيمته.
مــادة )(9
 -1على المطبوعة الدورية أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة ،ويحظر
عليها تلقي أي دعم مادي او توجيهات من أية دولة أجنبية .
 -2أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهللات خارجيللة غيللر يحكوميللة أن تتقللد م بطلللب إلى
وزارة العل م وان تتلقى الموافقة على هذا الدعم قبل الحصول عليه .
مــادة )(10
يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعلقة عمل مع أية جهلللة أجنبية إل إذا
كان ذلك بموجب نظا م مراسلي وسائل العل م الجنبية الصادر بموجب هذا القانون .
مــادة )(11
-1

يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي -:
 -1أن يكون صحفيا .
ل لها قراءة وكتابة وإذا كانت
 -2أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس تحرر مسؤو  ً
تصدر بأكثر من لغة وايحدة فيجب عليه أن يتقن على ذلللك الللوجه اللغللة الساسية للمطبوعللة
وان يلم المام ًا كافي ًا باللغات الخرى .

ل لكثر من مطبوعة دورية وايحدة .
 -3أن ل يكون مسؤو  ً
 -4ان ل يمارس أية وظيفة أخرى في المطبوعة الصحفية التي يعمللل رئيللس تحريللر لهللا او فللي
غيرها .
هـ-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او المانة .
 -5مقيما إقامة فعلية في فلسطين إل إذا اقتضت الضرورة غير ذلك .
 -6أن ل يكون من الشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفق ًا للقانون .
-2

فيما عدا ما ورد في البنللود )ب( و)هللل( و)و( ل تنطبللق أحكام بنللود الفقللرة السللابقة علللى رئيللس
تحرير المطبوعة التي يصدرها يحزب .
مــادة )(12
ل عما ينشللر فللي المطبوعللة الللتي يللرأس تحريرهللا كمللا يعتللبر مالللك
يكون رئيس التحرير مسؤو  ً
المطبوعة وكاتب المقال الذي ينش فيها مسؤولين عما ورد فيه .
مــادة )(13

-1

ل عما ينشر فيها ويشترط فيه ما يلي :
يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤو  ً
 -1أن يكون فلسطيني ًا
 -2أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن ل يحملون الجنسية الفلسطينية.
 -3غير محكو م عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او المانة .
ل على مؤهل علمي ذي علقة بالموضو ع الذي تخصصت به المطبوعة او
 -4أن يكون يحاص  ً
تكون له خبرات في ذلك الموضو ع تؤهله للعمللل فللي المطبوعللة باسللتثناء المطبوعللة الللتي
يصدرها يحزب .

-2

ل لمطبوعللة متخصصللة تللدخل مواضلليعها
لغير الصحفي الحق في ان يكون رئيس تحرير مسؤو  ً
في مجال اختصاصه .
مــادة )(14
يجب أن يكون لكل من دار النشللر ودار الدراسللات والبحللوث ودار قيللاس الللرأي العللا م والمكتللب
الصحفي ودار الترجمة ومكتب الدعاية والعلن والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسللؤول
يشترط فيه ما يلي :
 -1أن يكون فلسطينين ًا .

 -2أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن ل يحملون الجنسية الفلسطينية .
 -3غير محكو م عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او المانة .
ل على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة مناسللبة فللي المجلال اللذي يعملل فيله
 -4أن يكون يحاص  ً
ل لللدار النشللر او
اكتسبها بعد يحصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سلليعين مللدير ًا مسللؤو  ً
التوزيع أو لمطبعة أو مكتبة أو دار الترجمة او مكتب للعلن والدعاية .
ل على الشهادة الجامعية الولى على القل ولللديه خللبرة مناسللبة فللي المجللال
هـ-أن يكون يحاص  ً
الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد يحصوله على ذلللك المؤهللل العلمي إذا كللان سلليعين مللدير ًا مسللؤو  ً
ل
للدراسات والبحوث او لقياس الرأي العا م او المكتب الصحفي .
مــادة )(15
ل لكثر مللن مؤسسللة وايحللدة مللن المؤسسللات
ل يجوز للشللخص الوايحللد أن يكللون مللدير ًا مسللؤو  ً
المنصوص عليها في المادة ) (14من هذا القانون .
مــادة )(16
يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي :
 -1أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيم ًا في فلسطين .
 -2على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة الداخلية .
 -3غير محكو م عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المانة .
مــادة )(17
أ -تمنح الرخصة لصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية-:
-1الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه.
 -2الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات الصحفية.
 -3الحزب السياسي.
ب -للوزير بناء ً على تنسيب المدير منح الرخص لصدار النشرات للجهات التالية -:
 -1لوكالة أنباء فلسطينية .
 -2لوكالة أنباء أجنبية شريطة المعاملة بالمثلل عللى أن يكلون رئيلس تحريلر النشلرة المسلؤول
صحفي ًا فلسطيني ًا .
مــادة )(18

يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة مطبوعة صحفية ما يلي -:
 -1اسم لطالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
 -2اسم المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها.
 -3مواعيد صدورها وهل هي يومية أسبوعية نصف شهرية أو فصلية  ....الخ .
 -4تخصصها وما إذا كانت سياسية أو أدبية أو اقتصادية....الخ .
 -5اللغة او اللغات التي ستصدر بها .
 -6اسم رئيللس التحريللر المسللؤول وعمللره ومحللل إقامته وعنللوانه وشللهادته العلميللة وخللبراته
العملية .
 -7رأس مال المطبوعة الصحفية المصرح به .
 -8التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل الجور والنفقات للعاملين لمدة نصللف عللا م علللى القل
باستثناء الدوريات الدبية والفنية التي تصدرها التحادات والروابط الثقافية والدبية والفنية .
مــادة )(19
يقدم لطلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى المللدير علللى النمللوذج المعللد لهللذه
الغاية ،وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ،أن يصدر قراره خلل مدة ل تزيد عن يثليثي ن يوم ًا من
ل وخاضع ًا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معل  ً
مــادة )(20
 -1يقدم لطلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات
والبحوث أو دار لقياس الرأي العللا م أو المكتللب الصللحفي أو دار للترجمللة أو مكتللب للدعايللة
والعلن إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية وعلى الوزير بنا ًء على تنسيب المدير أن
يصدر قراره خلل مدة ل تزيد عن يثليثين يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب ويكون قلرار الرفللض
ل وخاضع ًا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
معل  ً
 -2تحدد البيانات والجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها
في الفقرة )أ( من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغييللر او التعللديل علللى مضللمون الرخصللة
وإجراءات التنازل عنها بموجب نظا م يصدر بمقتضى هذا القانون .
 -3تعتبر قائمة على وجه صحيح يحتى ولو كانت وضعيتها ل تنطبق على أحكام هللذا القللانون،
المطابع ودور النشر والمكتبات والمطبوعات المعمول بها قبل تاريللخ نشللر هللذا القللانون فللي

الجريدة الرسمية شرط أن يتقللد م أصحابها إلى وزارة العلم خلل مللدة  60يوملل ًا مللن بللدء
العمل بهذا القانون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوع ًا بالمستندات والبيانات المؤيدة له .
مــادة )(21
 -1يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية أن ل يقل رأسمالها المسجل عن خمسللة
وعشرين ألف دينار.
 -2يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية أن ل يقللل رأسللمالها المسللجل عللن
عشرة آلف دينار منه.
 -3تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي يحزب سياسي إصدارها من
الحد الدنى لرأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.
مــادة )(22
على مالك المطبوعة الصحفية أن ينشر في مكان بللارز فيهللا وبشللكل واضللح اسللمه واسللم رئيللس
تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الشتراك فيها واسم المطبعللة الللتي تطبللع فيهللا
وان يقد م إشعارا للمدير بأي تغيير يطرأ على مضمون الللترخيص وذلللك خلل يثليثيللن يوم ل ًا مللن
تاريخ وقو ع التغيير أو التعديل .
مــادة )(23
باستثناء المطبوعات الصحفية التي تصدرها الحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعلللة
ملغاة يحكم ًا في أي يحال من الحالت التالية-:
 -1إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلل ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
 -2إذا توقفت المطبوعة الصحفية المبينة أدناه عن الصدور دون عذر مشرو ع يقبل به الوزير.
 -1المطبوعة اليومية لمدة يثليثة أشهر متصلة.
 -2المطبوعة السبوعية لثني عشر عدد ًا متتاليا.
 -3المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من السبوع أربعة أعداد متتالية.
مــادة )(24

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فللي هللذا القللانون يمنللح الللترخيص لصدار مطبوعللة صللحفية
لمالك المطبوعة الصحفية ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء على أن تراعللى فللي ذلللك
الشروط التالية -:
 -1أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل يثليثين يومل ًا مللن التاريللخ المحللدد
لوقوعه .
 -2أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها فللي هللذا القللانون الللتي تسللمح له بتملللك
المطبوعة أو تملك أي جزء منها .
 -3أن يقد م المتنازل له لطلب ًا إلى المدير قبل  30يوم ًا من التاريخ المحدد لوقو ع التنازل يبين فيه
رغبته في ذلك .
 -4أن يتم التنازل لدى الوزارة وفق ًا للجراءات الللتي يحللددها الللوزير بتعليمللات يصللدرها لهللذه
الغاية .
مــادة )(25
ل يتضمن معلومات غير صللحيحة فيحللق
إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبر ًا غير صحيح أو مقا  ً
للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصللحيحه ،وعلللى
رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجان ًا في العدد اللذي يللي تاريلخ ورود اللرد فلي
المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية .
مــادة )(26
ل يتضمن معلومات غير صللحيحة تتعلللق
إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبر ًا غير صحيح أو مقا  ً
بالمصلحة العامة ،فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجان ًا الرد او التصللحيح الخطللي الللذي
يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف
نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية .
مــادة )(27
تطبق أحكام المللادتين ) (25و) (26مللن هللذا القللانون علللى أية مطبوعللة صللحفية تصللدر خللارج
فلسطين وتوز ع داخلها .
مــادة )(28
لرئيس التحريللر المسللؤول للمطبوعللة الصللحفية أن يرفللض نشللر الللرد أو التصللحيح الللذي يللرده
بمقتضى أحكام المادتين ) (25و ) (26من هذا القانون في أي من الحالت التالية -:

 -1إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح إليها
بصورة دقيقة وكافية .
 -2إذا كان الرد أو التصحيح موقع ًا بإمضاء مستعار أو مكتوبل ًا بلغللة غيللر اللغللة الللتي يحللرر بهللا
الخبر أو المقال المردود عليه .
 -3إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظا م العا م او منافي ًا للداب العامة.
 -4إذا ورد الرد بعد شهرين على القل على نشر الخبر أو المقال المردود عليه إل إذا كان هناك
عذر مقنع .
مــادة )(29
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج فلسطين وتوز ع فيها عن نشر الللرد او
التصحيح وفق ل ًا لحكام المللادة  27مللن هللذا القللانون فللللوزير بنللاء علللى تنسلليب الملدير أن يتخللذ
الجراء الذي يراه مناسبا .
مــادة )(30
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها والمطبعة التي لطبعت فيها وتاريخ لطبعها.
مــادة )(31
ل يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن صدرت يثم توقفت عن الصللدور اسللم ًا لمطبوعللة
صحفية جديدة إل بعد مرور خمس سنوات على القل على توقفها إل إذا تنللازل أصحاب العلقللة
أو وريثتهم عن ذلك السم قبل انقضاء تلك المدة.
مــادة )(32
ل يجوز لرئيس التحرير المسللؤول ان ينشللر أي مقللال لي شللخص بإسم مسللتعار إل إذا قللد م للله
كاتبه اسمه الحقيقي .
مــادة )( 33
على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول التقيد يما يلي -:
 -1اليحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفللات الللتي يطبعهللا وأسماء أصحابها وعللدد
النسخ المطبوعة من كل منها.

 -2أن يود ع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ مللن كللل مطبوعللة غيللر دوريللة تطبع فللي
مطبعته وذلك قبل توزيعها.
مــادة )( 34
على كل من يريد أن يستورد أية مطبوعة دورية من الخللارج إشللعار وزارة العل م بأسللبوعين
كحد أدنى .
مـــادة )(35
على دار التوزيع أو كل من يريد أن يستورد مطبوعات دورية من مجلت وصحف ومللا شللابهها
الحصول على ترخيص من وزارة العل م بذلك ولمرة وايحدة .
مــادة )(36
على كللل مللن أراد أن يللبيع صللحف ًا أو كتبلل ًا أو مجلت أو صللور ًا أو رسللومات وغيرهللا مللن
المطبوعات أن يستحصل على رخصة من وزارة العل م .
تعطى بناء ً على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحللل إقامته ويرفللق بهللذا
البيان صور عن الهوية وصورتين شخصيتين.
مــادة )(37
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يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي-:
 -1أي معلومات سللرية عللن الشللرلطة وقللوات المن العللا م أو أسلحتها أو عتادهللا أو أماكنها أو
تحركاتها أو تدريباتها .
 -2المقالت والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة يحريتها قانون ًا
 -3المقالت التي من شأنها الساءة إلى الويحدة الولطنية او التحريض علللى ارتكللاب الجللرائم أو
زر ع الحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع .
 -4وقائع الجلسات السرية للمجلس الولطني ومجلس وزراء السلطة .
 -5المقالت أو الخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الولطنية.
 -6المقالت أو الخبار اللللتي ملللن شلللأنها الساءة لكراملللة الفراد أو يحريلللاتهم الشخصلللية أو
الضرار بسمعتهم.
 -7الخبار والتقارير والرسائل والمقالت والصور المنافية للخلق والداب العامة.

 -8العلنات التي تروج الدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما فللي يحكمهللا إل إذا أجيز
نشرها مسبق ًا من قبل وزارة الصحة.
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يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما يحظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون.
مــادة )(38
ل تسري أحكام هذا القللانون المتعلقللة بالمطبوعللات المحظللور اسللتيرادها علللى مللا تسللتورد منهللا
المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمللي علللى أن تؤخللذ موافقللة الللوزير المسللبقة
على استيرادها .
مــادة )(39
يحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعللي فيهللا وفللي
كل قضية تتعلق بموالطن يقل عمره عن  16عام ًا إل إذا أجازت المحكمة نشرها .
مــادة )(40
إذا نشللرت أي مطبوعللة تحقيقللات أو أخبارا تعللود لي فللرد أو جهللة مقابللل اجللر فيللترتب علللى
المطبوعة الشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلنية .
مــادة )(41
يحظر على مالك المطبوعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قللد منللع لطبعهللا أو
نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعهللا أو لطبللع أي مطبوعللة غيللر مرخللص بإصدارها او يحظللر
نشرها .

مــادة )(42
 -1تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكللب خلفل ًا ليحكللا م هللذا القللانون
ويتولى النائب العا م التحقيق فيها وذلك وفق ًا للصليحيات والجراءات المنصللوص عليه لا فللي
القوانين الجزائية المعمول بها .
 -2تقا م دعوى الحق العا م في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون علللى
رئيللس التحريللر المسللؤول للمطبوعللة وعلللى كللاتب المقللال كفللاعلين أصليين ،ويكللون مالللك

ل بالتضللامن معهمللا عللن الحقللوق الشخصية الناجمللة عللن تل لك
المطبوعللة الصللحفية مسللؤو  ً
الجرائم ،وفي نفقات المحاكمة ول يترتب عليه أي مسللؤولية جزائيللة إل إذا يثبللت اشللتراكه او
تدخله الفعلي في الجريمة .
 -3تقام دعوى الحق العا م في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القللانون
على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلللف المطبوعللة او الناشللر
معروف ًا فيليحق مالك المطبوعة .
 -4يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيللع مسؤولين بالتضللامن عللن الحقللوق
الشخصية ونفقات المحاكمة اللتي يحكلم بهللا عللى مسلتخدميهم فللي قضللايا المطبوعللات اللتي
تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
مــادة )(43
 -1للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكو م عليه بنشلر الحكلم المكتسلب الدرجلة القطعيلة
بكامله مجان ًا او نشر خلصة عنه فللي أول عللدد مللن المطبوعلة الدوريللة سيصللدر بعللد تبليللغ
الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الللذي نشللر فيلله المقللال موضللو ع الشللكوى وبالحرف
ذاتها وللمحكمللة إذا رأت ضللروري ًا أن تقضللي بنشللر الحكللم او خلصللة عنلله فللي صللحيفتين
أخريين على نفقة المحكو م عليه .
 -2إذا خالف المحكو م عليه أحكام الفقرة)أ( من هذه المادة فيعاقب بالسجن لمدة ل تقل عللن شللهر
او بغرامة ل تقل عن ) (500خمسمائة دينار ول تزيد عن ) (1500ألف وخمسمائة دينار او
بالعقوبتين مع ًا ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته .
مـادة )(44
إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من المللادتين ) (25و) (26مللن هللذا
القانون فيعاقب بالسجن لمدة ل تقل عن شهر او بغرامة ل تقل علن ) (500خمسلمائة دينلار ول تزيلد
عن ) (1500ألف وخمسمائة دينار او بالعقوبتين مع ًا وذلك بنا ًء على شكوى المتضرر .
مـادة )(45
 -1كل من خالف أحكام المادة)  (9من هذا القانون يعاقب بالحبس لمللدة ل تقللل عللن أربع أشهر
ول تزيد على ستة أشهر او بغرامة ل تقل عن ) (4000أربعة آلف دينللار ول تزيللد علللى )
 (6000ستة آلف دينار .
 -2تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكو م عليهم او لغيرهم وذلك لصالح الخزينة .

مــادة )(46
كل مخالف لحكام المادة ) (41من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامللة ل تقللل علن ) (500خمسللمائة
دينار ول تزيد على ) (2000ألفي دينار أما إذا كان صايحب المطبعة شخص ًا اعتباريا فيعاقب بغرامة
ل تقل عن ) (2000ألفي دينار ول تزيد عن ) (5000خمسة آلف دينار ،او الحبس شهرين او بكلتا
هاتين العقوبتين مع ًا.
مــادة )(47
كل من يخالف أحكام المادة  37من هذا القانون بالضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز
للسلطة المختصللة بقللرار إداري ضللبط ومصللادرة جميللع نسللخ المطبوعللة الصللادرة فللي ذلللك اليللو م،
ل مؤقت ًا ولمدة ل تزيد عن يثليثة أشهر .
وللمحكمة ان تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطي  ً
مــادة )(48
كل مخالفة أخرى لحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة ل تزيللد
على ) (1000ألف دينار او الحبس شهر او بكلتا العقوبتين مع ًا.
مــادة )(49
يجوز لوزير العل م إصدار النظمة والقرارات اللزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مــادة )(50
يلغى قانون المطبوعات رقم ) (3لسنة  ،1933الساري المفعول في قطللا ع غللزة وقللانون المطبوعللات
والنشر رقم ) (16لسنة  1967الساري المفعول في الضفة الغربية وأي يحكم يخالف هذا القانون .
مــادة )(51
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .ويعمل به بعد يثليثين يوم ًا ملن تاريلخ
نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بمدينة غزة بتاريخ  25/6/1995م .
ياســر عرفــات
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