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الیحه ضد اخبار جعلی 2018
اصالحیه کمیته
ترجمه از متن انگلیسی
 .1بند 4
بند فرعی ( 4)1این الیحه به این شرح اصالح می شود __
(الف) با جایگزین کردن واژه "غرض ورزانه" به جای واژه "آگاهانه"؛
و
(ب) با جایگزین کردن واژه های "شش سال" به جای واژه های "ده سال".
 .2بند 5
بند  5این الیحه با جایگزین کردن واژه های "شش سال" به جای واژه های "ده سال" اصالح می گردد.
----------------------------بیانیه توضیحی
هدف از اصالحات انجام شده در بند  4الیحه طرح عنصر بدخواهی و کینه توزی در ارتکاب جرم ذیل بند  4و کاهش مجازات حبس
از ده سال به شش سال برای این بزه می باشد.
هدف از اصالح انجام شده در بند  5الیحه کاهش مجازات حبس از ده سال به شش سال برای بزه ذیل بند  5است.
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الیحه

عنوان
قانون رسیدگی به اخبار جعلی و موضوعات مربوطه.

انشا و تصویب شده توسط پارلمان مالزی به شرح ذیل:
بخش 1
مقدمه
 1عنوان کوتاه و آغاز
 )1( .1این قانون را می توان به عنوان قانون ضد اخبار جعلی  2018نامید.
( ) 2این قانون از تاریخ تعیین شده توسط وزیر با اعالم در روزنامه رسمی به اجرا در می آید.
 2تفسیر
 .2در این قانون ،به جز در مواردی که متن غیر از این الزام نماید:
"اخبار جعلی" شامل هرگونه خبر ،اطالعات ،داده ها و گزارش هایی است که کال یا جزاً دروغ است ،خواه به شکل
سرمقاله ،ضبط صوتی یا تصویری یا به هر صورت دیگر که قابلیت القاء کلمات یا افکار را داشته باشد؛
"دادگاه" منظور دادگاه عالی کیفری بخش است؛
"وزیر" منظور وزیر مسئول با مسئولیت طبق قانون است؛
"انتشارات" شامل
(الف) هرگونه انتشارات مکتوب یا انتشارات با ماهیت مشابه هر گونه انتشارات مکتوب ،و هر رونوشت و نسخه
تکثیری یا بازتولید واقعی اینگونه انتشارات است؛ و
(ب) هرگونه انتشارات دیجیتالی ،الکترونیکی ،مغناطیسی یا مکانیکی تولید شده ،و تکثیر یا رونوشت واقعی از
اینگونه انتشارات است.
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کاربرد فراسرزمینی
 )1( .3اگر هر جرم ذیل این قانون توسط هر شخصی با هر ملیت یا تبعیتی در هر مکانی خارج از مالزی انجام شود ،می توان
در ارتباط با جرم مذکور با وی برخورد کرد همانند آنکه جرم در هر مکانی داخل مالزی انجام شده است.
( )2طبق بند فرعی ( ،) 1این قانون در صورتی برای جرم مزبوراعمال می شود که اخبار جعلی به مالزی مربوط باشد یا
شخص متاثر از ارتکاب جرم تبعه مالزی باشد.
بخش 2
جرائم
 4تولید ،ارائه ،انتشار و  ....اخبار جعلی یا انتشارات حاوی اخبار جعلی
 ) 1( .4هر شخصی که به هر وسیله ای ،آگاهانه هرگونه اخبار جعلی یا انتشارات حاوی اخبار جعلی را تولید ،ارائه ،منتشر،
چاپ ،توزیع ،انتشار یا پخس می کند ،مرتکب جرم شده است و باید درصورت محکومیت ،ملزم به پرداخت جریمۀ
حداکثر پانصد هزار رینگیت یا حبس به مدت حداکثر ده سال یا هر دو مجازات باهم می شود و در صورت ادامۀ جرم ،به
پرداخت جریمه ای دیگری تا حداکثر سه هزار رینگیت برای هر روز طی مدت استمرار جرم پس از محکومیت ملزم
میباشد.
( )2دادگاه می تواند عالوه بر هرگونه مجازات مشخص شده در بند فرعی ( ،)1به شخص محکوم به ارتکاب جرم طبق بند
فرعی مذکور دستور دهد از شخص متاثر از ارتکاب جرم به صورتیکه توسط دادگاه تعیین شده است عذرخواهی نماید.
( )3قصور در رعایت حکم صادره طبق بند فرعی ( )2به عنوان عدم اجرای دستورات دادگاه قابل مجازات است.
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ضد اخبار جعلی
چند نمونه
(الف) طرف ا لف به طرف ب اطالعات جعلی را ارائه می نماید تا طرف ب اطالعات مذکور را در وبالگ طرف ب منتشر
نماید .طرف ب بدون اطالعا از اینکه اطالعات ارائه شده توسط طرف الف جعلی است ،اطالعات مذکور را در وبالگ خود
منتشر می کند .طرف الف طبق این بند مقصر به جرم است .طرف ب طبق این بند مقصر به ارتکاب جرم نیست.
(ب) طرف الف اطالعاتی را با ذکر آن در یک مقاله منتشره در وبالگ خود می سازد که طرف ز که تاجری معروف است
قرارداد تجاری را با پیشنهاد رشوه به دست آورده است .طرف الف طبق این بند مقصر به انجام جرم است.
(ج) طرف الف اطالعاتی را ب ا ذکر آن در مقاله منتشره در وبالگ خود می سازد که طرف ز که تاجر معروفی است قرارداد
تجاری را با دادن رشوه به دست آورده است .طرف ب با علم به اینکه اطالعات ساختگی است آن مقاله را در حساب
رسانه اجتماعی خود به اشتراک می گذارد .هم طرف الف و هم ب در اینجا مقصر به ارتکاب جرم هستند.
(د) طرف الف آگهی حاوی کاریکاتور طرف ز را منتشر می کند که در آن طرف ز را به عنوان یک سرمایه گذار موفق در
یک طرح سرمایه گذاری به تصویر کشیده است با علم به اینکه طرف ز در طرح سرمایه گذاری مذکور مشارکتی ندارد.
طرف الف طبق این بند مقصر به ارتکاب جرم است.
(ه ) طرف الف اظهاراتی را در حساب رسانه اجتماعی خود منتشر می کند مبنی بر اینکه یک محصول غذایی تولید
شرکت طرف ز حاوی مواد مضر است و به عامه مردم فروخته می شود در حالی که می داند تولید محصول غذایی مذکور
چندین سال قبل متوقف شده و محصول غذایی یادش ده دیگر به مردم فروخته نمی شود .طرف الف طبق این بند مقصر
به انجام جرم است.
(و) طرف الف وبسایتی ایجاد می کند و آن را به عنوان وبسایت یک نهاد دولتی جا می زند .در وبسایت مذکور ،طرف الف
یک دستورالعملی را که ظاهرا توسط رییس نهاد دولتی مذکور منتشر شده است درج می نماید که طبق آن مردم باید به
منظور انجام فعالیتی خاص ،مجوزی را تقاضا نمایند .در واقع چنین دستورالعملی توسط نهاد دولتی صادر نشده است .در
اینجا طبق این بن طرف الف مقصر به انجام جرم است.
(ز) طرف الف سخنرانی را طی یک همایش عمومی در یک مکان عمومی ارائه می کند .طرف الف طی سخنرانی خود
اعالم می نماید که طرف ز پول های جمع آوری شده برای اهداف خیره را اختالس کرده است در حالی که می داند این
اطالعات نادرست است .طرف الف طبق این بند مقصر به انجام جرم است.
(ح) طرف الف یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند که در آن مدعی می شود طرف ز به عنوان مالک یک سوپرمارکت
هدایای رایگان به صد نفر از اولین مشتریان سوپرمارکت خود در هر روز شنبه هر ماه می دهد با علم به اینکه طرف ز
هیچ قصدی برای انجام این ادعای طرف الف ندارد .طرف الف طبق این بند مقصر به انجام جرم است.
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الیحه
 5ارائه کمک مالی به منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرم طبق بند 4
 .5هر شخصی که مستقیما یا غیر مستقیم کمک مالی می کند یا آن را فراهم می کند با این قصد و نیت که کمک مذکور
کال یا جزا برای منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرم طبق بند  4استفاده شود ،یا می داند یا دلیل منطقی برای باور این
مطلب دارد که کمک یادشده بدین منظور استفاده خواهد شد ،مرتکب جرم شده و در صورت محکومیت به پرداخت
جریمه حداکثر پانصد هزار رینگیت یا حبس به مدت حداکثر ده سال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
 6عدم انجام وظیفه نسبت به حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
 )1( .6این وظیفۀ هر شخصی است که در حد اختیار خود ،هرگونه انتشار حاوی اخبار جعلی را متوقف یا کنترل نموده و
بالفاصله اینگونه انتشارات را پس از مطلع شدن یا داشتن دلیل کافی برای باور اینکه چنین انتشاراتی حاوی اخبار جعلی
است حذف نماید.
( )2هر شخصی که نتواند وظیفه تعیین شده طبق بند فرعی ( )1را انجام دهد مرتکب جرم شده و باید در صورت
محکومیت جریمه ای حداکثر یکصد هزار رینگیت و در صورت ادامه جرم جریمه دیگری به میزان حداکثر سه هزار
رینگیت برای هر روز طی ادامه ارتکاب جرم در صورت محکومیت بپردازد.
بخش 3
حکم حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
 7دادگاه می تواند جهت حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی قرار صادر نماید
 ) 1( .7هر شخص متاثر از انتشارات حاوی اخبار جعلی می تواند حضور یکی از اصحاب دعوا در دادگاه را تقاضا نماید تا
حکمی جهت حذف اینگونه انتشارات صادر شود.
( )2درخواست طبق بندفرعی ( )1باید به شکل تع یین شده در رسیدگی اول انجام شود و باید با گزارش پلیس و سایر
اسناد پشتیبان و مؤید درخواست مذکور همراه باشد.
( )3پس از دریافت درخواست مذکور طبق بندفرعی ( )2و پس از رسیدگی به درخواست و سایر مدارک ،چنانچه دادگاه
قانع شود که انتشارات حاوی اخبار جعلی بایستی حذف شود ،دادگاه می تواند حکمی به شکل تعیین شده در رسیدگی
دوم برای حذف اینگونه انتشارات صادر نماید.
( )4حکم صادره طبق این بند می تواند حاوی جزییات زیر باشد:
(الف) شخصی که ملزم به حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی است؛
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(ب) نحوۀ حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی؛
(ج) زمانی که ظرف آن انتشارات حاوی اخبار جعلی باید پس از ارسال حکم حذف شود؛ و
(د) هر حکم دیگری که دادگاه صالح بداند.
( )5حکم صادره طبق این بند اگر توسط پست به آخرین آدرس اعالم شده شخصی که علیه وی حکم صادر شده است یا
از طریق وسایل الکترونیکی برای شخص مذکور ارسال شود ،ابالغ شده برای شخص مذکور تلقی می گردد.
( ) 6هر شخصی که نتواند حکم صادره طبق این بند را رعایت نماید مرتکب جرم شده و باید در صورت محکومیت جریمه
ای حداکثر یکصد هزار رینگیت بپردازد.
توضیح -ارسال حکم طبق این بند از طریق وسایل الکترونیکی به فردی که علیه وی
حکم صادره شده است ممکناست از جمله از طریق ارسال حکم به آدرس ایمیل او یا
به حساب رسانه اجتماعی او انجام شود.

8

الیحه
 8تعلیق حکم حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
 )1( .8طبق بند فرعی ( )3شخصی که علیه وی حکم ذیل بند  7صادر شده است می تواند تقاضای تعلیق حکم را ظرف
چهارده روز از تاریخ ابالغ حکم به وی درخواست نماید.
( )2تقاضای تعلیق طبق بند فرعی ( )1نباید مبنی بر توقف حکم برای حذف طبق بند  7باشد.
( )3اگر دستوری طبق بند  7درخصوص انتشارات محتوای اخبار جعلی از طرف دولت اخذ شودکه با حکم دولتی یا
ا منیت ملی منافات دارد یا احتماال منافات خواهد داشت ،هیچگونه تقاضایی برای تعلیق حکم مذکور توسط شخصی که
علیه وی حکم صادر شده است انجام نمی شود.
دادگاه می تواند برای حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی توسط افسر پلیس یا مسئول مجاز طبق قانون
ارتباطات و چند رسانه ای  1998حکم صادر نماید.
 )1( .9اگر شخصی که علیه او حکم طبق بند  7صادر شده است نتواند انتشارات حاوی اخبار جعلی را حذف نماید ،دادگاه
می تواند طبق قانون ارتباطات و چندرسانه ای ( 1998قانون  )588بنا به درخواست دادستان (مدعی العموم) دستوری به
افسر پلیس یا مسئول مجاز ،حسب مورد ،بدهد تا اقدامات الزم را برای حذف انتشارات مذکور به عمل آورند.
( )2درخواست ذیل بند فرعی ( ) 1باید به شکل مقرر در رسیدگی اول انجام شود و همراه آن گزارش پلیس و سایر اسناد
مؤید درخواست مذکور ارائه شود.
( )3پس از دریافت درخواست طبق بند فرعی ( )2و پس از رسیدگی به تقاضای مذکور یا مدرک دیگر ،اگر دادگاه قانع
شود که انتشارات حاوی اخبار جعلی بایستی حذف شود ،دادگاه می تواند حکمی را به شکل مقرر در رسیدگی دوم صادر
و افسر پلیس یا مسئول مجاز را طبق قانون ارتباطات و چند رسانه ای  1998به اتخاذ اقداماتی برای اجرای حکم یادشده
ملزم نماید.
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ضد اخبار جعلی
بخش 4
موارد متفرقه
معاونت در جرم
 .10هر شخصی که ارتکاب هر جرم قابل مجازات طبق این قانون را معاونت نماید ،اگر عمل واقع شده در نتیجه شراکت در
جرم انجام شده است ،طبق مجازات تعیین شده برای جرم ،مجازات می شود.
اقامه تعقیب قانونی
 .11هیچگونه پیگرد قانونی برای جرم ذیل این قانون آغاز نمی شود مگر از طریق یا با رضایت کتبی دادستان عمومی.
جرم قابل توقیف بدون صدور قرار
 .12هر جرم قابل مجازات طبق این قانون جرم قابل توقیف بدون صدور قرار می باشد.
جرم توسط شخصیت حقوقی
 )1( .13اگر هر شخصیت حقو قی مرتکب جرمی طبق این قانون شود ،شخصی که در زمان ارتکاب جرم مدیر ،رییس ارشد
اجرایی ،مدیرعامل ،منشی یا دیگر متصدیان مشابه یک شخصیت حقوقی بوده است یا داللت بر اقدام به عنوان و سمت
یادشده داشته باشد یا به هر نحو یا به هر میزان مسئول مدیریت هرگونه امور مربوط به شخصیت حقوقی مذکور بوده
است یا در مدیریت مذکور مشارکت داشته است:
(الف) می تواند منفردا یا مشترکا در همان جلسات رسیدگی با شخصیت حقوقی مذکور متهم شود؛ و
(ب) اگر شخصیت حقوقی مقصر به انجام جرم تشخیص داده شود ،در خصوص آن جرم مقصر تلقی می شود
مگر آنکه با توجه به ماهیت وظایف وی در سمت و جایگاه مذکور و تمامی شرایط ،وی ثابت نماید که
( )1آن جرم بدون علم و اطالع وی انجام شده است؛ یا
( ) 2آن جرم بدون رضایت یا اغماض وی انجام شده و اینکه وی تمامی اقدامات احتیاطی
الزم و سعی و تالش کافی و وافی را به کار بسته تا از ارتکاب جرم جلوگیری نماید.
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( )2اگر هر شخصی طبق این قانون مشمول هرگونه مجازاتی برای هرگونه اقدام ،قصور ،سهل انگاری یا غفلت شود،
شخص مذکور نسبت به مجازات یادشده برای اقدام ،قصور ،سهل انگاری یا غفلت کارمند یا نمایندۀ آن فرد ،یا کارمند
نمایندۀ آن فرد ،اگر اقدام ،قصور ،سهل انگاری یا غفلت توسط افراد زیر انجام شده باشد ،مسئول می باشد:
(الف) توسط کارمند آن شخص در دوران استخدام او؛
(ب) توسط نمایندۀ آن فرد زمانی که به نیابت از طرف آن فرد اقدا می نماید؛ یا
(ج) توسط کارمند نمایندۀ آن فرد در طول استخدام او توسط نماینده فرد یا به گونه ای دیگر به
نیابت از طرف نمایندۀ شخص اقدام کننده از طرف آن شخص.
اختیار تغییر زمان رسیدگی
 .14وزیر می تواند با حکم منتشرشده در روزنامه رسمی رسیدگی های اول و دوم را تغییر دهد.

رسیدگی اول

درخواست برای دستور حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
]بندهای فرعی ( 7)2و ([9)2
در دادگاه عالی کیفری
در _____________________________________________
در ایالت __________________________________________
پرونده شماره_______________________________________ :
نام تقاضا کننده______________________________________:
شماره شناسه ملی /گذرنامه /ثبت شرکت"* _____________________

آدرس___________________________________ :
________________________________________
________________________________________
*موارد غیرمرتبط حذف گردد
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درخواست (لطفا به قسمت دستورالعمل متقاضی رجوع شود):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

درحمایت از این درخواست ،اینجانب تایید می نمایم که
(لطفا به قسمت دستورالعمل متقاضی رجوع شود):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
امضا شده توسط _____________________)
تاریخ ____________ روز ________ سال ________)
در _________________________________)
در حضور اینجانب
مامور اتیان سوگند
اینجانب خاضعانه از محضر دادگاه درخواست می نمایم دستور حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی را صادر فرمایند
تاریخ ___________________ روز ______________سال___________________
تاریخ جلسه رسیدگی __________________ :ساعت( _________________ :صبح /بعداظهر)
در______________________ :
تاریخ ______________________ روز __________________ سال ___________
(مُهر)
____________
مامور ثبت
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الیحه
دستورالعمل برای متقاضی
 .1به منظور انجام این تقاضا ،اسناد زیر باید پیوست شود:
(الف) گزارش پلیس؛ و
(ب) کپی مصدق سند که انتشارات حاوی اخبار جعلی را اثبات می کند؛ یا
(ج) سند مصدق یا مدرک دیگر در تایید این درخواست.
 .2متقاضی باید اساس و مبنای انجام این تقاضا را ذکر و اثبات نماید .این تایید باید مشتمل بر اطالعات و جزییاتی
مربوط به موارد زیر باشد:
(الف) هویت متقاضی؛
(ب) موضوعی که گفته می شود اخبار جعلی است؛
(ج) هویت شخصی که چنین انتشارات حاوی اخبار جعلی را تولید کرده است؛
(د) نحوۀ تولید انتشارات حاوی اخبار جعلی مذکور؛ و
(ه) طریقی که متقاضی از آن متاثر شده است.
رسیدگی دوم

دستور حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
]بندهای فرعی ( 7)3و ([9)3
(*عنوان طبق فرم متقاضی در رسیدگی اول)

به ______________________________________________________________________
براساس تقاضای دریافتی از متقاضی __________________ و با دریافت گزارش پلیس و اسناد مؤید درخواست
که در تاریخ ____________________ روز ________________ سال ______ اقامه گردید ،و طبق
جلسه رسیدگی ______________ و متقاضی شخصا یا توسط____________ جهت تبعیت از حکم دادگاه برای
حذف اینگونه اطالعات حاوی اخبار جعلی.
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بدینوسیله مقرر می دارد و حکم صادر می شود که شما باید انتشارات محتوای اخبار جعلی را ظرف
_________________ (زمان /مدت مشخص شود) در ارتباط با موضوعات مورد نظر در این درخواست و به ویژه در
خصوص __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________ را حذف نمایید.
تاریخ _________________ روز ______________________سال _____________________
(مهر)
_____________
____________
قاضی دادگاه عالی کیفری
_________
بیانیه توضیحی
هدف از قانون ضد اخبار جعلی "( 2018قانون پیشنهادی" ) رسیدگی به برخی جرائم و اقدامات با ممانعت از نشر و
انتشار اخبار دروغین و جعلی و موضوعات مربوطه است .با پیشرفت فن آوری همگام با زمان ،نشر اخبار کذب به یک
دغدغۀ جهانی و جدی تر تبدیل شده است که بر عامه مردم تاثیر می گذارد .هدف از قانون پیشنهادی حفاظت از مردم
در برابر تکثیر اخبار جعلی ضمن حصول اطمینان از احترام به حق آزادی بیان طبق قانون اساسی فدرال است .دادن
اختیار به دادگاه برای صدور حکم حذف هرگونه انتشارات با محتوای اخبار جعلی اقدامی برای رفع سوء استفاده از رسانه
های چاپی به ویژه بستر رسانه های اجتماعی است .با این قانون پیشنهادی ،امید آن می رود که عموم مردم در به
اشتراک گذاری اخبار و اطالعات مسئوالنه تر و محتاطانه تر برخورد نمایند.
بخش 1
 .2بخش ا قانون پیشنهادی متضمن موضوعات مقدماتی است.
 .3بند  1حاوی عنوان کوتاهی است و به وزیر اختیار تعیین تاریخ شروع قانون پیشنهادی را می دهد.
 .4بند  2حاوی تعاریف برخی واژه ها و اصطالحات به کار رفته در قانون پیشنهادی است.
 .5بند  3حاوی مفاد مربوط به کاربرد فرا سرزمینی قانون پیشنهادی است .اگر جرمی ذیل قانون پیشنهادی توسط هر
شخصی ،صرفنظر از ملیت یا تبعیت وی ،در هر مکانی خارج از مالزی انجام شود ،می توان در ارتباط با جرم مذکور با وی
به گونه ای برخورد کرد که گویی در هر مک انی داخل مالزی انجام شده است .قانون پیشنهادی باید در صورتی اعمال شود
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که در خصوص جرم مورد نظر .اخبار جعلی به مالزی مربوط شود یا شخصی که از طریق ارتکاب جرم متاثر شده است
تبعه مالزی است.
بخش 2
 .6بخش  2قانون پیشنهادی در خصوص جرائم مربوط به اخبار جعلی است.
 .7بند  4به جرمی می پردازد که آگاهانه هرگونه اخبار جعلی یا انتشارات با محتوای اخبار جعلی تولید ،ارائه ،منتشر،
چاپ ،توزیع ،تکثیر یا پراکنده می کند .مجازات جرم ذیل این بند جریمه ای تا پانصد هزار رینگیت یا حبس تا ده سال یا
هر دو مجازات است ،و در صورت ادامه جرم  ،جریمۀ دیگری تا سه هزار رینگیت برای هر روز طی مدت استمرار جرم پس
از محکومیت فرد تعلق می گیرد .عالوه بر مجازات ،دادگاه می تواند دستور عذرخواهی بدهد مثال از طریق عذرخواهی در
دادگاه علنی یا با انتشار آن در روزنامه.
 .8بند  5به جرمی می پردازد که در آن مساعد ت مالی برای منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب یک جرم ذیل بند  4ارائه
می شود .مجازات جرم ذیل این بند جریمه های تا پانصد هزار رینگیت یا حبس تا ده سال یا هر دو مجازات است.
 .9بند  6به هر شخصی این وظیفه را محول کرده است که انتشارات حاوی اخبار جعلی را حذف نماید .هر شخصی که در
انجام این وظیفه ناموفق باشد جرمی طبق این بند مرتکب می شود .مجازات جرم مربوط به این بند جریمه ای تا یکصد
هزار رینگیت و در صورت تداوم جرم ،جریمه های تا سه هزار رینگیت در روز طی دوره ادامه جرم پس از محکومیت
است.
بخش 3
 .10بخش  3قانون پیشنهادی حاوی مفاد مربوط به اختیارات دادگاه برای صدور حکم حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی
است.
 .11طبق بند  7به دادگاه اختیار صدور حکم حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی با درخواست یک طرف دعوا توسط
شخص متاثر از چنین انتشاراتی داده می شود.
 .12بند  8مربوط به تعلیق حکم حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی است.
 .13بند  9به دادگاه اختیار می دهد دستور حذف انتشارات حاوی اخبار جعلی توسط افسر پلیس یا یک مسئول مجاز
طبق قانون انتشارات و چند رسانه ها  1998را صادر نماید اگر شخصی که علیه او حکم طبق بند  7صادرشده است نتواند
انتشارات مذکور را حذف کند.
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بخش 4
 .14بخش  4قانون پیشنهادی حاوی مقررات متفرقه است.
 .15بند  10به مفاد معاونت در جرم مربوط می شود.
 .16طبق بند  11هیچگونه پیگرد قانونی برای جرم ذیل قانون پیشنهادی آغاز نمی شود مگر به وسیله یا با رضایت کتبی
دادستان عمومی.
 .17طبق بند  12هر جرم قابل مجازات ذیل قانون پیشنهادی بدون صدور قرار قابل توقیف است.
 .18بند  13به جرم توسط شخصیت حقوقی مربوط می شود.
 .19بند  14به وزیر جهت اصالح رسیدگی های اول و دوم در قانون پیشنهادی از طریق انتشار حکم در روزنامه رسمی
اختیار می دهد.
 .20رسیدگی های اول و دو م به شکل دادگاه و حکمی که باید طبق قانون پیشنهادی صادر شود می پردازد.
پیامدهای مالی
این الیحه ،دولت را درگیر هیچگونه هزینه های مالی اضافی نخواهد نمود.
] [PN(U2)3106
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