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تعارف
 یہ گائیڈ بک  صحافیوں کو ان قوانین کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنے کے لیئے تیار

 کی گئی ہے جو پاکستان میں اظہار رائے کو مجرمانہ فعل اورقوائد کا پابند بناتے ہیں۔ اس

 گائیڈ بک میں شامل ¢ام قوانین کو خاص طور پر میڈیا انڈسٹری اور پریس کے لئے تیار نہیں

 کیا گیا ہے ، لیکن یہ قوانین  بنیادی طور پر اظہار رائے سے منسلک ہیں اور اسی لیے وہ پریس

 سے انتہائی متعلقہ ہیں۔ گائیڈ بک کو قوانین کے ابتدائی تعارف کے لئے بنایا کیا گیا ہے اور

اسے ایک جامع رہن© کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہئے۔



Glossary 

ATA – Anti Terrorism Act
 
FIA – Federal  Investigative Agency

PECA – Prevention of Electronic Crime Act, 2016

PEMRA – Pakistan Electronic Media Regulatory Authority
 
PPC – Pakistan Penal Code
 
PTA – Pakistan Telecommunication Authority 
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فوجداری قوانینفوجداری قوانین
 سیکشن 1



 باب 1

ہتک عزت

قانون

 ہتک عزت کے جرم کی تعریف پاکستان پینل کوڈ کے مختلف حصوں میں کی گئی ہے ، جن میں درج ذیل

شامل ہیں ۔

سیکشن 499

  کوئی بھی شخص جو ایسی باتوں کے زریعے  جو  زبان سےکہیں جائیں  یاجن کا پڑھا جانا مقصود ہو، یا
  اشاروں کے زریعے یا  خاکوں کی اشاعت کے زریعے   کسی شخص  پر اِس نیت سے کوئی الزام لگائے یا

 اشاعت /تشہیر کرے  کہ اِس کی نیک نامی کو نقصان پہنچے   یا یہ جانتے ہوئے  یا   اس کا مکمل  ادراک
 رکھتے ہوئے کہ مزکورہ الزامات  سے اس شخص کی نیک نامی کو نقصان ہو گا تو ماسوائے مذکورہ استثنا کی

 صورتوں کےکہا جائے گا کہ اس شخص نے ہتک عزت[ازالہ حیثت ُعرفی] کی ہے۔

سیکشن 500

 جو کوئی شخص کسی دوÌے شخص کی ہتک عزت[ ازالہ حیثت ُعرفی]  کا باعث بنے تو اسےاتنی مدت
 کے لیے قید محض کی سزا دی جائے گی جس کی معیاد زیادہ سے زیادہ دو سال تک ہو سکتی ہےیا جرمانے

کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

الفاظ جو ہتک عزت کی تعریف کرتے ہیں

i.
ii.

بطور صحافی آپ کے کام کو کیسے متاثر کرتا ہے؟

 پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 499 اور 500 صحافیوں کے لئے پاکستان میں موجود خطرناک قوانین میں
 سے ایک ہیں کیونکہ ان کا براہ راست اثر ہر طرح کی صحافتی Ìگرمیوں پر پڑ سکتا ہے۔  درحقیقت  قانون

 ہتک عزت ایک فوجداری قانون ہے اس لیے وہ اظہار رائے پر ابتدا سے ہی قدغن لگانے والے آلہ کار کے طور
 پر کام کرتا ہے ۔ اسی لیے یہ آئین پاکستان اور دیگر مختلف بین ا�قوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے تحت

آزادی اظہار رائے کی خ¶ف ورزی کرتا ہے۔

یہ نوٹ کرنا Òوری ہے کہ بہÑین بین ا�قوامی طریقہ کار ہتک عزت کو مجرمانہ قانون بنانے کی مذمت

نقصان پہنچانے کی نیت

مکمل  ادراک رکھنا کہ مزکورہ الزامات  سے نقصان ہو گا  
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 کرتے ہیں اور اس معاملے سے Õٹنے کے لئے دیوانی قوانین کے نفاذ کی سفارش کرتے ہیں۔ چونکہ پاکستان

 میں ہتک عزت کی تعریف قابل تعزیر جرم کے طور پر کی گئی ہے ، اس لیے اس کا براہ راست اثر پریس کے

 بطور عوامی نگران کے کردار پر پڑ سکتا ہے ، کیونکہ یہ ریاست اور اس کے ادارواں پر تنقید کرنے والی آوازوں

کو خاموش کرنے کے لیئے بطور آلہ  استع©ل ہو سکتا ہے۔

 یہ قانون اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ سچ بولنے کی صورت میں بھی صحافیوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ

 سکتا ہے اور حقائق پر مبنی بیان بھی ہتک عزت کے زمرے میں آ سکتا ہے اگروہ مفاد عامہ کے دائرہ کار میں

 نہ آتا ہو۔ جبکہ قانون میں مفاد عامہ کی کوئی واضح تعریف بھی نہیں کی گئی، اورمفاد عامہ کا تعین کرنا

     عدالت کا اختیار ہے۔

ماضی کی مثالیں

 اپریل 2019 میں ایک صحافی شاہزیب جی¶نی کے خ¶ف ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہتک آمیز

 بیانات دینے کے خ¶ف ایک ایف آئی آر درج کی گئی۔ جی¶نی نے ایک سیاسی ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے

 کہا تھا کہ یہ ایک کھ¶ راز ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کئی بار اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تاہم انہوں نے

 یہ بھی کہا کہ ¢ام �پتہ افراد کی ذمہ داری Ýف  سیکورٹی فورسز پر عائد کرنا بھی غلط ہے،ج³ی گمشدیوں

 میں کئی اور ادارے بھی ملوث ہیں۔ اسی ٹاک شو میں ایک اور موقع پر بات کرتے ہوئے شاہزیب جی¶نی نے

 ان خیا�ت کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ فیصلہ سازی کا اعلٰی ترین ادارہ نہیں ہے، اور درحقیقت اسے کچھ خفیہ

 طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان بیانات کو توہیں آمیز قرار دیا گیا۔ ان کے خ¶ف الزام لگایا گیا ہے کہ

 جی¶نی معزز ریاستی اداروں کے خ¶ف سازشوں میں ملوث ہیں ، اور ان کا ارادہ براہ راست یا ب¶واسطہ فوج

کی ساکھ کو خراب کرنا ہے۔

 ییہ کیس ریاست اور اس کےاداروں کے خ¶ف تنقید اور صحافتی راۓ کو دبانے کی ایک اہم مثال تصور کی جا

سکتی ہے۔

 جی¶نی کے خ¶ف رد عمل سے تاثر م¶ کے اس امر کو بلکل نظر انداز کیا گیا کہ جی¶نی نے خیا�ت اور

 نظریات کا اظہار اپنے علم اور فہم کی بنیاد پر کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحافیوں یا صحافتی

Ìگرمیوں میں ملوث ¢ام افراد کے خ¶ف ہتک عزت کے قوانین کا استع©ل کرنا کتنا آسان ہے۔
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 باب 2

توہین رسالت

قانون

 توہین رسالت کے قانون اور اس سے متعلقہ جرائم کی تعریف مجموعہ تعزیرات پاکستان کے درج ذیل
شقوں میں کی گئی ہے۔

 سیکشن 295اے 
 جانتے بوجھتے اور بری نیت سے کسی ج¥عت کے مذہب یا مذہبی عقائد کی تذلیل کے ذریعے اس کے 

 مذہبی جذبات کی بے حرمتی۔
 جو کوئی جانتے بوجھتے کینہ ورآنہ نیت سے پاکستان کے شہریوں کی کسی ج©عت کے مذہبی جذبات کی

 بے حرمتی کرنے کے مقصد سے الفاظ کے زریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا دکھائی دینے والی اشکال کے

 ذریعے مذکورہ ج©عت کے مذہب یا مذہبی اعتقادات کی تذلیل کرے یا تذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے

 کسی ایک قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی معیاد دس سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا یا

دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

سیکشن 295 سی

آنحرضت محمدملسو هيلع هللا ىلص کی شان مبارک میں توہیں آمیز رائے کا استع¥ل کرنا۔

 جو کوئی آنحåت محمدملسو هيلع هللا ىلص کے مقدس نام کی بذریعہ الفاظ،زبان یا تحریری یا دکھائی دینے والی اشکال کے

 ذریعے یا بذریعہ تہمت یا طعن آمیز اشارے یا درپردہ الزام کے ذریعہ، براہ راست یا ب¶واسطہ توہین کرے گا

تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہو گا۔

سیکشن 298اے

مقدس شخصیات کے بارے میں تقلیلی فقرے وغیرہ کہنا۔

 جو کوئی بذریعہ الفاظ زبانی یا تحریری یا ظاہری اظہار یا بذریعہ اتہام کنایہ یا اشارہ براہ راست یا ب¶واسطہ

 ازواج اæطہرات (امہات اæومنین) یا رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص کے خاندان کے کسی فرد(اہل بیت)  یا خلفا      ئے راشدین یا

 آنحåت محمدملسو هيلع هللا ىلص کے صحابہ اکرام میں سے کسی کے نام کی تحقیر کرے یا تقلیلی فقرے کہے تو اسے

 کسی ایک قسم کی سزائے قید جس کی معیاد تین سال ہو سکتی ہے،دی جائے گی یا جرمانہ یا دونوں سزائیں

دی جائیں گی۔
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بنیادی الفاظ 

i.
ii.

iii.

بطور صحافی آپ کے کام کو کیسے متاثر کرتا ہے؟

 توہین رسالت کے قانون کی نوعیت اور اس مسئلے کی معاçتی حساسیت کے پیش نظر صحافیوں کے لیئے

انتہائی Òوری ہے کہ ایسے کیسز کی رپورٹنگ کرتے وقت غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔

 

 ممتاز قادری کے کیس کی س©عت کرتے وقت سپریم کورٹ نے نشاندہی کی کہ توہین مذہب کے زیادہ تر

 مقدمات میں جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ توہین مذہب کے قانون کو

 کس طرح ذاتی لڑائی جھگڑوں میں انتقامی کارروائی کے لیئے یا اخت¶فی آرا کو خاموش کرانے کے لیئے

 استع©ل کیا جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے امکان کی وجہ سے ، بہت سارے آزاد خیال مبéین نے اپنی

 حفاظت کی خاطر اپنےسوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مکمل طور پر بند کردیا اور متعدد صحافیوں نے سیلف

 سنíشپ کا سہارا لیا۔ اس قانون کی وسیع تر تëیح ممکن ہے چنانچہ مذہب یا ریاست کے مذہبی قوانین

 کے بارے میں کسی  بھی قسم کی رائے زنی،تبéے یا اظہار خیال کو بنیاد بناتے ہوئے قانونی کارروائی کا

 آغاز کیا جا سکتا ہے۔

ماضی کی مثالیں

 پاکستان کی تاریخ میں جرم ثابت ہوئے بغیر Ýف توہین مذہب کا الزام لگنے کی صورت میں ہی لوگوں کو 

 ہجوم کی جانب سے تشدد اور ماورآے قانون قتل کیے جانے کی مثالیں موجود ہیں۔ اس پرتشدد ماضی کی

 وجہ سے Òوری ہے کہ صحافی توہین مذہب کے کیسز کی رپورٹنگ کرتے وقت غیر معمولی احتیاط سے کام

 لیں۔ وہ صحافی جنہوں نے آسیہ بی بی کیس پر کسی بھی قسم کی تنقید کی انہیں عوامی غم و غصے اور

 نفرت انگیز مہ©ت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ اس قانون کو براہ راست صحافیوں کے خ¶ف استع©ل نہیں کیا گیا

 تاہم توہین مذہب کے واقعات کی رپورٹنگ کے مضمرات بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔
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 ارادًۃ اور بدنیتی

مذہبی جذبات کو ہوا دینا

بل واسطہ یا ب¶واسطہ:توہین



 باب 3

بغاوت

قانون

 یہ جرم سنگین ترین جرائم میں سے ایک ہے جسے اظہار رائے سے جوڑا گیا ہے اور اس کی سزا عمر قید ہے۔

کیونکہ یہ جرم براہ راست ریاست کے خ¶ف ہے۔ پی پی سی میں بیان کردہ قانون کے مطابق

 سیکشن 124 اے
 جو کوئی شخص کسی الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا کسی ع¶مت سے یاکسی دکھائی دینے 

 والے خاکے کے ذریعے یا کسی دوÌی صورت میں مرکزی یا صوبائی حکومت کی جو کہ بذریعہ قانون قائم ہو

 نفرت یا توہین کا مرتکب ہو یا اس کی کوشش کرےیا اس کی اطاعت نہ کرنے پر اکسائےیا اکسانے کی کوشش

 کرے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی جس پر جرمانے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا ایسی سزائے قید دی

 جائے گی جس کی مدت تین سال تک ہو سکتی ہے،اور اس میں جرمانے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے،یا جرمانہ کیا

جا سکتا ہے۔

الفاظ جو بغاوت کی تعریف کرتے ہیں۔

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 بغاوت کا الزام سنگین نوعیت کا ہے اور اس کے نتائج  بھی سنگین ہیں۔ متنازعہ اور جنگ سے متاثرہ ع¶قوں

 میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بطور خاص اس قانون کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت کو ان

 صحافیوں کے خ¶ف کارروائی کرنے کا اختیار دیتا یے جن کی رپورٹنگ اور تبéہ وفاقی یا صوبائی حکومت

 کے خ¶ف منفی جذبات پیدا کر سکتی ہے۔ خ¶صہ یہ ہے کہ بغاوت کے الزامات ان صحافیوں کے خ¶ف عائد

 کیے جا سکتے ہیں جن کی رپورٹنگ حکومت مخالف ہو۔ یہ امر اہم ہے کہ بغاوت چونکہ حکومت کے خ¶ف

ایک جرم ہے اس لیئے بغاوت کا الزام Ýف حکومت کی جانب سے ہی عائد کیا جا سکتا ہے۔

ماضی کی مثالیں

 پاکستان میں صحافیوں کے خ¶ف ایک ہائی پروفائل کیس میں ڈان اخبار کے صحافی Ìل اæیڈا کو سول اور 

  فوجی قیادت کے مابین ہونے والی م¶قات کی تفصیل شائع کرنے پر بغاوت اور غداری کے مقدمات کا سامنا
 

نفرت یا توہین کا مرتکب ہو یا اس کی کوشش کرے 

وفاقی اور صوبائی حکومت کی اطاعت نہ کرنے پر اکسانہ 

عمر قید 
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01

02

Hadid, D. (2018). Pakistani Journalist Faced Court Hearing On Treason Charges. 
Retrieved 27 August 2019, from
https://www.npr.org/2018/10/08/655528964/pakistani-journal-
ist-faces-court-hearing-on-treason-charges
Journalist charged with sedition. (2004). Retrieved 27 August 2019, from 
https://cpj.org/2004/01/journalist-charged-with-sedition.php  
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 کرنا پڑا۔ سن 2004 میں کوئٹہ کے ایک صحافی خاور رضوی کو دو فرانسیسی صحافیوں کے ہمراہ دہشت گردی

 سے متعلق سٹوری کرنےپر بغاوت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی مخالفین پر بھی بغاوت کے الزامات

عائد کیے جاتے رہے ہیں۔



 باب 4

 توہین عدالت

قانون

قانون توہین عدالت، 2012 ، کے تحت توہین عدالت کے جرم کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔

 جو کوئی کسی عدالت کے کسی حکم ، ہدایت یا کاروائی کی تعمیل نہ کرے یا اس سے بے اعتنائی برتے
 جس کی اطاعت کرنے کا وہ قانوناْ پابند ہویا عدالت سے کیے گئے با ضابطہ وعدے کی جانتے بوجھتے

 خ¶ف ورزی کرے، یا کِوئی ایسا کام کرے جس کا مقصد عدالت کی اتھارٹی یا نظم و نسق، قانون کی بے
 عزتی کرنا یا اسے بدنام کرنا ہویا قانون کی کاروائی یا کسی عدالتی کاروائی میں مداخلت کرے یا اس کے

 مانع ہو یا اس میں خلل ڈالے یا تعصب پھی¶ئے، یا کسی عدالت کی اتھارٹی کو کمÑظاہر کرے یا کسی جج
 کو اس کے عہدے کے متعلق رسوا کرے، یا عدالت کے مرتبے اور آداب میں خلل ڈالے تووہ  توہین عدالت

کا مرتکب ہو گا۔

 اس قانون میں استثنا بھی موجود ہیں اور ایسی گیارہ çطیں بھی شامل ہیں جو توہیِن عدالت کے زمرے
میں نہیں آتیں

  
اہم الفاظ

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 اس قانون کا سب سے Õایاں اثر کورٹ کیسز کی میڈیا کوریج پر پڑتا ہے۔میڈیا عدالت میں زیر س©عت کیسز

 پر تبéہ نہیں کر سکتا  یعنی وہ مقدمات جو ابھی عدالت میں زیر س©عت ہوں ان کی Ýف حرف بہ حرف

 رپورٹنگ کی جا سکتی ہے ان پر تبéہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس مرحلے پر تبéے کو قانونی کارروائی

 میں مداخلت کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ توہین عدالت کا اط¶ق اس صورت میں بھی ہوتا

ہے جب میڈیا کے ادارے  عدالتوں کی جانب سے ممنوعہ قرار دیے جانے والے مواد کو نë کریں۔

ماضی کی مثالیں

 صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز جیسے اے آر وآئی نیوز کے خ¶ف عدلیہ اور ججوں کی توہین سمجھے جانے وا�

 مواد نë کرنے پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ توہین عدالت کے قانون کےع¶وہ پیمرا نے بھی ٹی وی چینلز

ایسا کام جس کا مقصد عدالت کی اتھارٹی یا نظم و نسق، قانون کی بے عزتی کرنا یا اسے بدنام کرنا 

جج کو اس کے عہدے کے متعلق رسوا کرنا 

عدالت کے مرتبے اور آداب میں خلل ڈالنا 

13



03 Contempt case against anchor, TV owner adjourned | Pakistan Press Foundation (PPF). 
(2015). Retrieved 27 August 2019, from  https://www.pakistanpressfoundation.org/con-
tempt-case-against-anchor-tv-owner-adjourned/ 
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 اور اینکرز کو عدالتوں اور مخصوص ججوں کےخ¶ف مبینہ طور پر توہین آمیز پروگرام نë کرنے پر نوٹس

 جاری کیے ہیں۔ ایک اور معاملے میں ،�ہور ہائیکورٹ نے فلم سنí بورڈ کو عدالت کے احکامات کے خ¶ف

ہندوستانی فلم کی تقسیم کی اجازت دینے پر نوٹس جاری کیئے۔



خصوصی قوانینخصوصی قوانین
 سیکشن 2



 باب 5

 جرم کی ستائش

قانون

 خاص طور پر انٹرنیٹ پر جرم کی ستائش کو سن 2016 میں پی ای سی اے کے قانون کے تحت قابل تعزیر

جرم قرار دیا گیا۔ قانون کے مطابق

 جو کوئی اط¶ع تیار کرے یا پھی¶ئےکسی انفارمیشن سسٹم یا آلہ کے ذریعے،اس نیت سے کہ دہشت گردی

 کے جرم کی ستائش ہو یا کسی شخص کو جسے دہشت گردی سے متعلقہ جرم کی سزا ہوئی ہو،یا کسی کالعدم

 تنظیم کی یا فرد یا گروہ کی Ìگرمیوں کی اسے قید کی سزا ہو گی جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے یا

جرمانہ جوکہ دس ملین روپے ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں۔

اہم الفاظ

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

  اس سیکشن میں "حوصلہ افزائی" اور "ستائش" جیسی اصط¶حات استع©ل کی گئی ہیں ، جن کی تعریف مبہم

 اور حد سے زیادہ وسیع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی حد تک صحافتی Ìگرمیاں بشمول دہشت گردی کے

 جرائم سے متعلق مستند رپورٹنگ کو بھی جرم کی ستائش قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کلعدم

 تنظیم کی جانب سے کسی دہشت گردی کے واقعہ کی ذمہ داری لینے کی خ³ دینے کو بھی جرم کی ستائش

   قرار دیا جا سکتا ہے۔

ستائش کی نیت

دہشت گردی سے متعلقہ جرم یا فرد جسے دہشت گردی سے متعلقہ جرم کی سزا ہوئی ہو

کلعدم تنظیموں کی Ìگرمیاں

16
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 باب 6

 سائرب دہشت گردی

سیکشن 10

 جو بھی دفعہ 6 ، 7 ، 8 یا 9 کے تحت جرائم میں سےکسی بھی جرم کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کی

دھمکی دے جہاں ارتکاب یا دھمکی اس نیت سے ہو

 

 الف) دبائو ڈالنا، خوف زدہ کرنا۔ حکومت یا عوام میں خوف ، گھ³اہٹ یا عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا یا

 عوام کے

کسی حصے یا طبقے یا فرقے میں یا معاçے میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا یا

ب) بین العقائد، فرقہ واریت یا نسلی منافرت کوہوا دینا یا

ج) ان تنظیموں یا افراد یا گروہ کے مقاصد کو آگے بڑھانا جن کی Ýاحت قانون میں کر دی گئی ہے۔

 تو اسے کسی بھی ایک قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی مدت 14 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ

جو کہ 50 ملین روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں۔

اہم الفاظ

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 اس سیکشن کے بھی بے حد وسیع معنی ہیں۔ اور یہ انٹرنیٹ پر ان مستند صحافتی Ìگرمیوں کو بھی گرفت

 میں �نے کے لیئے استع©ل کیا جا سکتا ہے جو "سائ³ دہشت گردی" کی روایتی تعریف کے تحت نہیں آتیں۔

 اس کے بہت سے مضمرات میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو دہشت گردی سے Õٹنے کے لئے

 ریاست کی حکمت عملی پر محض رائے دے یا اس کو شی÷ کرے یا اسے رپورٹ کرے تو سیشکن 10 کے

 تحت اس پر خوف یا گھ³اہٹ کو پھی¶نے کا الزام لگایا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس پر حکومت بارے عدم

 تحفط  پھی¶نے کے الزام کا سامنا بھی کرنا پر سکتا ہے۔  مزید براں یہ طنزیہ  مواد اور درپیش مسائل سے آگاہ

 کرنے کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس عمل کو سیکشن 9 اور 10 کے تحت دہشت گردی سے متعلقہ

جرائم کی ستائش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
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:

خوف کا احساس پیدا کرنا

گھ³اہٹ 

نفرت 
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ماضی کی مثالیں

 صحافی شاہزیب جی¶نی کے کیس میں جس کا ذکر باب اول میں کیا گیا ہے، اسے بھی پی ای سی اے کے

 سیکشن 10 کی مثال کے طور پر استع©ل کیا جاسکتا ہے۔اس کے ع¶وہ ایک ب¶گر اور لسانی تحریک کے

سپوٹر حیات پریگل کے خ¶ف بھی اس سیکشن کے تحت الزام عائد کیا گیا تھا۔
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 باب 7

 نفرت انگیز تقریر

قانون

 جو بھی شخص کسی بھی ذرائع اب¶غ یا آلے  کے ذریعے ایسی معلومات تیار کرے یا پھی¶ئے  جو بین اæذاہب

 ،فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دے یا دے سکنے والی ہو تو اسے قید کی سزا دی جائے گی جس کی

مدت سات سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ کیا جائے گا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

اہم الفاظ

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 پی ای سی اے کے اس سیکشن کی تعریف بھی بہت وسیع اور مبہم ہے اور یہ آن �ئن صحافتی Ìگرمیوں کا

 بڑی حد تک احاطہ کرتی ہے۔ سچ پر مبنی ایسے بیان جو نادانستہ طور پر نفرت پھی¶نے کا باعث بنیں اس کے

 زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اس سیکشن سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیان دینے یا اسے پھی¶نے والے

 کی نیت کو مدنظر نہیں رکھتا۔ لہذا یہ صحافیوں پرمذہبی عدم رواداری جیسے مسائل  کی رپورٹنگ کرتے

 وقت قدغن لگاتا ہے۔ اس سے آزادی اظہار رائے کے حق کی نفی ہوتی ہے اور یہ ایسے امور پر رپورٹنگ کرنے

 والے صحافی کے لیے سیلف سنíشپ کا سبب بن سکتا ہے۔  صحافیوں کے ریاست یا اسٹیبلشمنٹ مخالف

تبéوں کو روکنے کے لیئے بھی اس قانون کا استع©ل کیا گیا ہے۔

ماضی کی مثالیں

 اس دفعہ کے تحت صحافی رضوان رضی کے خ¶ف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر

 تنقید کرنے کے الزام پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ انہیں �ہور میں اپنے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور دو

دن بعد رہا کر دیا گیا تھا ۔ تاہم رضی اس واقعے کے بعد سے  ٹویٹر پر Ìگرم نہیں ہیں۔

 

 
 

تیار کرے یا پھی¶ئے

بین اæذاہب

فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت

04 Journalist Rizwan Razi booked under cybercrime law (2019). Retrieved 27 August 
2019, from   https://www.pakistantoday.com.pk/2019/02/09/journal-
ist-booked-under-cybercrime-law/  
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 باب 8

 کسی شخص کے وقار کے خالف جرائم

قانون

 جو بھی ارادًۃ اور اع¶نیہ کسی ذرائع اب¶غ کے ذریعہ کسی بھی ایسی معلومات کی تشہیریا Õائش یا ترسیل

 کرے ، جسے کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ جھوٹ ہے ، اور کسی انسان کی ساکھ یا پرائیوسی کو زد  یا نقصان

پہنچائے ، اسے تین سال تک قید کی سزا یا دس �کھ تک جرمانہ  یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں ۔

  
اہم الفاظ

i.
ii.

iii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 یہ قانون انٹرنیٹ پر ہتک عزت کو قابل تعذیر جرم بناتا ہے۔ اس سیکشن کے غیر واضح الفاظ سے صحافتی

 Ìگرمیوں کو خطرہ �حق ہے۔ سب سے پہلے ، لفظ "ڈرانے دھمکانے" کی تعریف واضح طور پر موجود نہیں

 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق سوال اٹھانے کی صورت میں اس کی ساکھ کو نقصان

 نہیں پہنچنا چاہیے اور اگر سوال کرنے کی باعث اس کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو اس قانون کا

 اط¶ق ہو گا۔ لہذا یہ اہم س©جی شخصیات سے متلعق رپورٹنگ پر اثر اندازہوگا۔ مزید براں یہ صحافیوں پر

 معلومات کی فراہمی کے حوالے سے غیر معقول پابندیاں بھی عائد کرتا ہے جو سیلف سنí شپ کا باعث

  بنتی ہیں۔

ماضی کی مثالیں

 صحافی شاہزیب جی¶نی کا کیس جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا ہے اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ پاکستان پینل

 کوڈ کی ہتک عزت کی دفعات کے ساتھ ساتھ ان پر سیکشن 20 کے تحت بھی پاک فوج کو بدنام کرنے کا الزام

 عائد کیا گیا تھا۔

ارادًۃ اع¶نیہ

جانتا ہو کہ جھوٹ ہے

ساکھ کو نقصان پہنچائے
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 باب 9

 سپوفنگ

قانون

پی ای سی اے کے سیکشن 26کے تحت

 کوئی بھی شخص جو بدنیتی سے ایک ویب سائٹ بنائے یا کوئی بھی معلومات بناوٹی زرائع سے فراہم کرے

 جس کا مقصد وصول کنندہ یا ویب سائٹ استع©ل کرنے والے کو یہ یقین د�نا ہو کہ،یہی مستند ذریعہ ہے

سپوفنگ[چکمہ دینے] کا ارتکاب کرتا ہے۔

  
اہم الفاظ

i.
ii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 صحافی اور ب¶گرز طنزیہ مواد پر مبنی ویب سائٹ چ¶تے ہیں یا طنزیہ مواد تخلیق کرتے ہیں ، انہیں اس بات

 کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کا کام بطور طنزیہ مواد  واضح طور پر قابل

شناخت ہو ، بصورت دیگر ،انہیں اس سیکشن کے تحت کارروائی  کا خطرہ �حق ہوسکتا ہے۔
 

بے ای©نی کے ارادے سے

یقین د�نا ہو
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  باب 10

 انسداد دہشت گردی ایکٹ میں نفرت انگیز تقریر

قانون

دفعہ 11[ث] انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997

 ایک شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ کوئی بھی مواد چھاپتا ہے،شائع کرتا ہے یا پھی¶تا ہے، آڈیو یا ویڈیو

 کیسٹوں [ یا ڈیٹا کی کسی بھی شکل میں ، سٹوریج ڈیوائس، ایف ایم ریڈیو سٹیشن یا کسی بھی ظاہری نشان

 کے زریعے ] یا تحریری  تصویری Õائش  یا الیکٹرانک یا  ڈیجیٹل طریقوں سےیا دیواروں پر اشتہار لگانے یا

 کسی بھی دیگر ذرائع [یا ذرائع مواص¶ت سے] جو[کہ دہشت گرد یا دہشت گردانہ Ìگرمیوں  کی ستائش کریں

 یا] مذہبی ،فرقہ ورآنہ یا نسلی منافرت کو فروغ دیں یا دہشت گردی کے جرم میں سزاء یافتہ شخص یا کوئی

 بھی شخص یا تنظیم جس کا دہشت گردی سے تعلق ہو یا کالعدم تنظیم یا ایسی تنظیم جو کہ زیر نگرانی ہو

 اس کی تشہیر کرے۔

  
اہم الفاظ

i.
ii.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 یہ قانون روایتی اور ڈیجٹل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق خ³وں کی اشاعت پر براہ راست اثر انداز ہوسکتا 

 ہے۔چونکہ  یہ سیکشن مقصد اور اثرات کو مدنظر رکھے بغیر مواد کی ترسیل اور تقسیم کے متعلق ہے اس

 لیئے اس سیکشن کے تحت با آسانی ان صحافیوں کےخ¶ف کارروائی کی جاسکتی ہے جو Ýف دہشت گردی

 کے واقعہ کی رپورٹنگ کر رہے ہوں۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ قانون انسداد دہشت گردی کاایک سیکشن ہے ،

جس کےتحت کارروائی دہشت گردی کے جرم کی ہو گی فوجداری جرم کی نہیں۔

  

ماضی کی مثالیں

 بلوچستان ہائی کورٹ اور حکومت بلوچستان کے مابین ایک مقدمہ سیکشن 11 ڈبلیو کی اچھی وضاحت ہے۔

 اس مقدمے میں دہشت گردی کے ایک واقعے کی رپورٹنگ کا معاملہ پیش آیا تھا جس میں 26 افراد کو بے

 دردی سے قتل کیا گیا تھا اور کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی (ایل جے) نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔

 فیصلے میں ججوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اگر صحافی  دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے حملوں

 کی ذمہ داری قبول کرنے کی خ³شائع نہ کریں تو ان کی جان کو خطرات �حق ہو سکتے ہیں ۔ ، لیکن ساتھ

     ہی صحافیوں کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر انہیں ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پولیس اط¶ع دیں اور

دہشت گردوں کی ستائش

مذہبی منافرت کا فروغ
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 حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ایسی کسی بھی اشاعت اور براڈکاسٹرز کے خ¶ف کارروائی کا آغاز کرے جنہوں

 نے کالعدم  دہشت گرد تنظیموں کے دعوں کی اشاعت کی ہے۔



قوانین برائے ضابطہقوانین برائے ضابطہ
 سیکشن 3
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 باب 11

غیر قانونی آن الئن مواد
 

قانون

پی ای سی اے کا سیکشن 37

 اتھارٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ ہٹا دےیا بند کر دے یا ہدایات جاری کرے ہٹائے جانے کی یا بندش کی کسی

 بھی ذرائع اب¶غ کے ذریعے ایسی  معلومات تک رسائی کی اگر وہ اس کو Òوری سمجھے اگر یہ اس¶م کی

 عظمت کے مفاد یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی ساæیت، تحفظ یا دفاع، عوامی نظم و نسق، شائستگی یا

 اخ¶قیات، یا توہین عدالت کے سلسلے یا قانون ہذا میں موجود کسی جرم کرنے کی ترغیب کو روکنے کے لئے

 Òوری ہے۔

اہم الفاظ

i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

بطور صحافی یہ آپ کے کام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

 اس سیکشن میں اس¶م کی عظمت، دفاع پاکستان اور دیگر اصط¶حات کی واضح تعریف موجود نہیں ہے لہذا

 اس کے تحت صحافتی Ìگرمیوں کو بڑی حد تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کےنفاذ کے بعد  دو

 سالوں میں سیکشن  37 کو ریاست اور اسٹیبلشمنٹ سے اخت¶ف رائے یا تنقیدی نقطہ نظر رکھنے والے

 صحافیوں اور اداروں کی بندش اور سنí شپ کرنے کے لیئے استع©ل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے

 کہ اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس طرح کا بیان یا تبéہ اس¶م کی عظمت کے

 منافی ہے اور اسے مذہبی سیاسی ج©عتوں اور تحریکوں پر اظہار رائے کی بندش کے لیے بھی استع©ل کیا جا

 سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ، پی ٹی اے پابند ہے کہ وہ ہٹائے جانے والے  مواد کے بارے میں متعلقہ

 شخص کو آگاہ کرے جبکہ متاثرہ شخص  اس  فیصلے کے خ¶ف 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں  اپیل دائر

کرسکتا ہے۔ تاہم ، اب تک کیے جانے والے فیصلوں میں شفافیت کا شدید فقدان ہے ۔

ہٹانا یا بند کرنا

اس¶م کی عظمت

پاکستان کی ساæیت تحفظ یا دفاع

عوامی نظم و نسق، شائستگی ،اخ¶قیات 

توہین عدالت

جرم کرنے کی ترغیب
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ماضی کی مثالیں

 سیکشن 37 کے غلط استع©ل کی مشہور مثالوں میں سے ایک 2018 کے عام انتخابات سے چند دن قبل

 عوامی ورکرز پارٹی کی ویب سائٹ کی بندش ہے۔ پی ٹی اے کی طرف سے اس بارے میں کوئی نوٹس یاجواز

 فراہم نہیں کیا گیا کہ ویب سائٹ کو کیوں ہٹایا گیا۔
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  باب 12

ضابطہ اخالق اور اخالقیات

قانون

 اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کو مجرمانہ فعل بنانے والے قوانین کے ع¶وہ پریس اور میڈیا انڈسٹری کو

 ریگولیٹ کرنے کےلیئے دیگر قوانین بھی موجود ہیں۔ان میں پیمرا قوانین اور پریس کونسل اور  پاکستان

ایکٹ شامل ہیں۔

 پیمرا کے پاس براڈکاسٹرز اور کیبل ٹی وی آپریٹرز پر اپنا ضابطہ اخ¶ق �گو کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ضابطہ

 اخ¶ق سن 2015 میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی رولز 2009 میں ترمیم کے بعد جاری کیا گیا

 تھا۔ ان قوائد و ضوابط کا اط¶ق پیمرا کے ذریعہ �ئسنس یافتہ الیکٹرانک میڈیا کے ¢ام اداروں پر ہوتا ہے۔یہ

 ضابطہ اخ¶ق ہر طرح کی نفرت انگیز تقریر،ریاست،فوج اور مذہب مخالف تقاریر اور غیر مہذب مواد کی

 اشاعت پر پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا کو پابند بناتا ہے کہ خ³ اور ذاتی آراء کے بارے میں

واضح فرق کریں غیر تصدیق شدہ خ³وں کو پھی¶نے سے بچیں۔

 پیمرا کے برعکس ، پی سی پی ضابطہ اخ¶ق پر عمل درآمد کے لئے اپنے اختیار کا استع©ل نہیں کرتا ہے۔سن

 2002 میں کونسل کے قیام کے بعد پی سی پی نے 17 نکاتی ضابطہ اخ¶ق مرتب کیا تھا جس میں وقت کے

 ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ لیکن عملی طور پر پی سی  پی غیر موثر رہا ہے چنانچہ اس ضابطہ اخ¶ق کا

  پاکستان میں صحافت پر زیادہ اثر نہیں پڑا۔
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06

Press Council to implement 17-point ethical code of  practice. (2002). Retrieved 27 August 
2019, from  https://www.dawn.com/news/63999
This statement is only reflective of  the situation at the time of  publication of  this 
guidebook, i.e. August 2019  



Media Matters for Democracy (MMFD) works to 
defend the freedom of expression, media, Internet, 
and communications in Pakistan. The main premise of 
our work is to push for a truly independent and 
inclusive media and cyberspace where the citizens in 
general, and journalists in speci�ic, can exercise their 
fundamental rights and professional duties safely and 
without the fear of persecution or physical harm. We 
undertake various initiatives including but not limited 
to training, policy research, advocacy, movement 
building and strategic litigation to further our 
organizational goals. We also work on acceptance and 
integration of digital media and journalism 
technologies and towards creating sustainable 
‘media-tech’ initiatives in the country. MMfD 
recognises diversity and inclusion as a core value of 
democracy and thus all our programs have a strong 
focus on fostering values and skills that enable and 
empower women, minority communities, and other 
marginalized groups.

Charahgar, a legal aid centre initiated by Media 
Matters for Democracy, aims to provide free legal 
assistance to journalists and media who have been 
targeted for exercising their right of journalistic 
expression online. Charahgar seeks to facilitate those 
who are standing up to the prevalent persecution and 
approach Courts in order to safeguard the right of free 
speech granted under Article 19 of the constitution 
and to restore democratic values. Through a network 
of lawyers deployed in the major cities throughout the 
country, we are all set to work towards our goals of 
securing the internet as a safe space for journalists 
and other media actors.


