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چکیده
مطبوعات میباید با دقت نظر به قانون ،حاکمیت و منافع ملی ،تمامیت ارضی ،مقدسات و ارزشهای معنووی،
حقوق عامه ،کرامت انسانی و آداب و سنن ملی و مذهبی اطالعرسوانی کننودچ انان وه در فعا یوتهوای رسوانهای
حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یوا عموومی طموه وارد شودو و عوامور مورتب
مسؤول خواهند بودچ این مسؤو یت ،حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوو تجاوز به آن ،مدنی یا کیفوری خواهود
بودچ
در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانهای و اسنادی به بررسی  206پروندو مطبوعواتی پو
از انقالب اسالمیایران که قابلیت دسترسی به شرح اتهامات ،تاریخ و آیین رسیدگی ،نظر هیئوت منصوفه و اح وام
صادرو وجود داشته است ،پرداختهایمچ قانونگذار هموارو مسوؤو یت افوراد متعودد را در جورایم مطبوعواتی مودنظر
داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جورم مطبوعواتی طبعوا مدیرمسوؤول ،مسوؤول
او یه مطا ب منتشرشدو شناخته میشودچ اما در عمر دادگاوها تنها مدیر مسؤول نشریه را جهوت دفواع از اتهاموات
مورد مؤاخذو قرار دادواستچ عدم احضار هیچ صاحب امتیازی و حضور مدیران مسؤول نشوریات در  199پرونودو
از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تأیید کردواستچ ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رأی منطبوق بوا
مسؤو یت مدنی برمیخوریم و مابقی آرای صادرو جنبه کیفری دارد و در هی یک از اح ام دادگاوهوا اسوتنادی بوه
قانون مسؤو یت مدنی یا تبصرو یک مادو  30قانون مطبوعات نشدو است کوه ایون امور نشواندهنودو نگواو کیفوری
قضات به مجازاتهای مربوط به اصحاب مطبوعات میباشدچ
واژگان کلیدی :مطبوعات ،جرم مطبوعاتی ،مسؤو یت مطبوعاتی
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مقدمه
هموارو از مطبوعات به عنوان رکن اهارم دموکراسی یوا رکون اهوارم حاکمیوت و
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود نام بردو میشودچ اما همین ابزار نظارتی با آثار
مثبت فراوان ،هم ون سایر مصنوعات بشری نگرانی و مش التی را برای افراد به وجود
آوردو استچ در جامعه اسالمیایران ،مطبوعات میباید با دقت نظر به قانون ،حاکمیت و
منافع ملی ،تمامیت ارضی ،مقدسات و ارزشهای معنوی ،حقوق عامه ،کرامت انسانی و
آداب و سنن ملی و مذهبی اطالع رسانی کنندچ مطابق با مادو  2قانون مطبوعات ،رسا ت
اصلی مطبوعات همسوو بوا اهوداف مصورح در قوانون اساسوی ،روشون سواختن اف وار
عمومیو باال بردن سطح معلومات و دانش مردم توأم با مسؤو یت در برابر خداسوتچ در
همین راستا اقدامات خالف هنجار و غیرقانونی کوه باعوت تنوزل ارزشهوای اخالقوی،
تشویش اذهان عمومیو هتک حرمت اشخاص جامعه و ایراد تهمت و افترا بوه افوراد و
نهادهای رسمیو چچچ شود ،بر اساس قانون ممنوع شدو استچ
در کشور ما بحت جرمانگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمورو مطبوعوات بوه
دالیر متعدد از جمله تأخیر در تو د ،فقدان فضای آزاد برای فعا یوتهوای مطبوعواتی و
تو د و رشد در محی استبدادی ،جو سانسور و خود سانسوری ،عدم وجود احزاب بوه
عنوان پشتوانه مطبوعات وچچچ نتوانسته نظیر سایر زمینههای حقوقی نهادینه شودچ اگر اوه
با تصویب شوش قوانون عمودو مطبوعواتی ( 18بهمون  11 ،1286آذر  15 ،1331بهمون
 10 ،1331مرداد  20 ،1334مرداد  22 ،1358اسفند  )1364و دوهوا ت ملوه و تبصورو در
قانونگذاری رکورد داریم و ی هنوز از حاظ نظری و رویه قضایی فقیر و ناهماهنوگ بوا
تحوالت جهانی قدم برمیداریمچ
انان ه در فعا یتهای رسانهای حدود مقرر در قوانین فوق ا ذکر نقض شود حسب
مورد به حقوق خصوصی یا عمومی طمه وارد میشوودچ عوامور مورتب بوا رسوانههوای
همگانی متعهد و ملزم هستند تا به حدود مذکور احترام گذاشوته و انان وه ایون تعهود
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خود را نقض نمایند مسؤول خواهند بودچ ایون مسوؤو یت ،حسوب ماهیوت حوق موورد
تجاوز و نحوو تجاوز به آن ،مدنی یا کیفری خواهد بودچ انان ه ناقض حوق خصوصوی
فردی را بدون عمد و سوء نیت نقض نماید و موجبات ورود خسارت مادی یا معنووی
به او را فراهم آورد تنها مسؤو یت مدنی حاظ خواهد شدچ اما در صورتی که به حقووق
خصوصی دیگری عمدا و با سوءنیت تجاوز کند و این تجاوز در قوانین کیفوری عنووان
مجرمانه داشته باشد؛ مسؤو یت کیفری نیز به مسؤو یت مودنی وی اضوافه مویشوودچ در
صورتی که صرفا به حقوق عمومیتجاوز شود و این امر عنوان مجرمانه داشته باشد تنها
مسؤو یت کیفری مطرح میگرددچ

چارچوب نظری
شناخت زوایای گونواگون پدیودو مجرمانوه مطبوعواتی ،بررسوی شورای حواکم بور
دادگاوهای تش یر شدو و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موجوب
ارتقاء سطح سیاست جنایی قضایی در قلمرو جرایم مطبوعاتی خواهد شدچ دادوهای این
تحقیق با روش اسنادی جمعآوری شدو و به شیوو کیفی تحلیلی مورد تبیین قرار گرفتوه
استچ جامعه آماری موضوع ،پروندوهوای مطبوعواتی پو

از انقوالب اسوالمیاز 1370

تاکنون میباشد که جهت نمونه 206 ،پروندو با روش موردی گزیودو شودو کوه معورف
موضوع تحقیق میباشدچ
شناخت و تعیین دقیق حدود و قلمرو بحوت ،مسوتلزم شوناخت مفواهیم ،وا وهوا و
اصطالحات مورد استفادو است و مفواهیم حقووقی از آن جهوت کوه گسوترو حاکمیوت
قوانین و اعمال قواعد حقوقی را مشخص میکنند باید دقیق و بدون ابهام باشندچ وذا در
این بخش برای رسیدن به اشتراک مفهوومی ،پویش از هور ایوز اصوطالحات و وا گوان
کلیدی مرتب معرفی میگرددچ
ا ف) مطبوعات :معنای غوی مطبوعات ،نوشتههای اواپی اسوت؛ ایون کلموه جموع
مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتابها و مجلهها و روزنامههای ااپ شدو استچ
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فریدو رازی نیز در فرهنگ عربی در فارسی معاصر ذیر وا و مطبوعات آوردو اسوت:
«مطبوعات جمع مؤنت سا م وا و مطبوعه است که "های" آن عالموت تأنیوت مجوازی
است و مطبوع بر وزن مفعول ،اسم مفعول از مادو طبع است ،یعنوی آن وه کوه بوه طبوع
سپردو شدو یا ااپ شدو باشدچ»
ذا در معنای عام ،منظور از مطبوعات ،هرگونه ورقه ،نشریه اعم از روزنامه به معنای
رایج یا مجله یا اعالمیه یا بیانیه و امثال آنهاستچ بنابراین خصیصه اصلی مطبوعوات در
معنای عام ،ااپی بودن استچ مطبوعات در مفهوم خاص و در معنای مصوطلح اموروزی
به معنای کاغذ اخبار یا روزنامه با خصوصیات ااپ ادواری و نوام ثابوت بوه کوار رفتوه
استچ از نگاهی دیگر ،مطبوعات در دو مفهووم مضویق و موسوع بوه کاررفتوه اسوتچ در
مفهوم مضیق ،مطبوعات تنها شامر نشریات دوروای یا غیر دوروای م توب است که بوه
مطبوعات نوشتاری مشهور هستند؛ در مقابر در مفهوم موسع ،مطبوعات شامر هور نووع
انتشار اف ار و عقاید و انواع شیووهوای بیوان اعوم از مطبوعوات نوشوتاری ،شونیداری و
دیداری از قبیر هر اعالن ،فیلم ،نمایشنامه ،سینما ،تئاتر ،رادیو و تلویزیون میباشودچ 1در
این مفهوم درحقیقت تموامی رسوانههوای عموومی و وسوایر ارتبواط جمعوی را شوامر
میشودچ اما آن ه در حال حاضر متداول است همان مفهوم خواص و مضویق مطبوعوات
میباشدچ

2

در حال حاضر آن ه مستند دادگاوهای دادگستری از این وا و مویباشود؛ موادو یوک
قانون مطبوعات است که مطبوعات را اینگونه تعریف کردو اسوت« :مطبوعوات در ایون
قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم بوا نوام ثابوت و تواریخ و شومارو ردیوف در
زمینههای گوناگون خبری ،انتقادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصوادی ،کشواورزی ،فرهنگوی،
دینی ،علمی ،فنی ،نظامی ،هنری ،ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوندچ»
1چ عبدا رحمن ،فرامرزی ،زبان مطبوعات ،ابن سینا ،ااپ اول ،1369 ،ص 14چ
2چ عباس ،شیخ االسالمی ،جرایم مطبوعاتی بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهووری اسوالمی ایوران و
انگلستان ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،ااپ اول ،1380 ،ص 30چ
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تبصرو  1مادو  1قانون مطبوعات ،شماروهای فوقا عادو نشریات دارای شورای موادو
را هم مطبوعات میداندچ تبصرو  2نیز نشوریات بودون پروانوه نشور را از شومول قوانون
مطبوعات بیرون میگذارد و تبصرو  3نشریات ا ترونی ی را هم تابع قوانون مطبوعوات
میکند و میافزاید« :کلیه نشریات ا ترونی ی مشمول موواد ایون قوانون اسوتچ» بودین
ترتیب ،از سویی قانونگذار «مطبوعات» را در حوزو امور اواپی بوه نشوریات ادواری آن
هم با شرای مفصلی که در مادو یک و تبصروهای آن آمدو تقلیر مویدهود و مطبوعوات
غیرادواری را ح ما از قلمرو قانون مطبوعات بیرون میگذارد و از سویی دیگر نشریات
ا ترونی ی را تابع قانون مطبوعات میکندچ ا بته به نظر میرسد تبصرو  3ناظر به تعریف
مطبوعات نبودو ،تنها میخواهد ت لیف نشریات ا ترونی ی را بدون آن ه آنها را داخر
در عنوان مطبوعات بداند روشن کندچ در غیر اینصوورت بایود ایون تبصورو را مخوا ف
اصر  168قانون اساسی به شمار آوریم که حضور هیئت منصفه و علنی بوودن محاکموه
را تنها در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی ا زامیمیداند ،در حا ی که نه در زمان انشواء
اصر مذکور معنای نشریه ا ترونی ی برای مطبوعات قابر پیشبینوی بوودو اسوت و نوه
حتی امروزو انین مد و ی را میتوان برای آن در نظر گرفتچ مگر بر این باور باشیم کوه
مد ول وا و مطبوعات در اصر مذکور رسانهها است که بوا توسوعه مصوادیق آن اموروزو
شامر نشریات ا ترونی ی نیز میشودچ اما این استظهار نیز موجه به نظر نمیرسد؛ زیورا
همان زمان ،رادیو و تلویزیون در قانون اساسی مورد بحوت قورار گرفتوه و از ابزارهوای
ارتباط جمعی نیز سخن به میان آمدو اما در اصر مورد بحوت بودانهوا اشواروای نشودو
استچ شاید استدالل شود که وا و مطبوعات در اصر یاد شدو در معنی رسانه م توب به
کار رفته است و امروزو آثار م توب را میتوان به صورت ا ترونی ی منتشور کورد؛ اموا
نشریات ا ترونی ی یا نسخه ا ترونی ی اثری م توب نیستندچ زیرا عالوو بور تموایز در
ماهیت و روش حاوی فایرهای متنوع صوتی و تصویری نیز هستند که شناسوایی آنهوا
را به عنوان اثر م توب دشوار میسازدچ به نظر مویرسود قانونگوذار یوا بایود بوه سومت
تدوین مقررات جامعی برای رسانهها و ابزارهای ارتباط جمعوی بورود یوا مقوررات هور
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بخش را از بخشهای دیگر جدا کند و از انین پیوندهای ناهمگونی بپرهیوزد؛ ن توهای
که در تبصرو  4مادو نیز که خبرگزاری داخلی را هم تابع قانون مطبوعوات کوردو ،دیودو
میشودچ

1

ب) جرم مطبوعاتی :در عا م حقووق جوزا ،تقسویم جورایم اموری اعتبواری بوودو و
قانونگذار جرایم را از جهات گوناگون و با آثار خاص بوه دسوتههوای مختلوف تقسویم
میکندچ تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و
نیز حفظ حقوق عمومی اهمیت بسزائی داردچ مطبوعات ،تنها وسیله ارت اب معدودی از
جرائم میتوانند باشند به طور مثال با مطبوعات نمیتوان مرت ب قتر یا جرح یا سورقت
یا تخریب شد و ی همین وسیله میتواند محرک اینگونه جرائم یا وسیله ارت اب جورائم
علیه شخصیت معنوی افراد یا امنیت کشور باشدچ در فلسفه تف یوک جورم مطبوعواتی از
جرم عادی ،علت تف یک را میتوان در سختگیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعواتی بوه
د یر قدرت ذاتی و تخریبی این وسیله دانسوتچ بوه ایون معنوا کوه مطبوعوات بوه د یور
خصیصه انتشار و ت ثر و بقای اثر ،قادرند طمات غیر قابر جبرانوی بوه افوراد ،امنیوت و
نظم جامعه وارد آورند؛ بنابراین جهوت پیشوگیری بایود مشومول ر یوم شودیدتری ،در
مقایسه با ر یم جرایم عادی قرار گیرندچ در مقابر فلسفه تف یک جرم مطبوعاتی از جرم
عادی را میتوان ارفاق به مطبوعات به د یر احترام به اصر آزادی بیوان و آزادی انتشوار
مطبوعات و مصونیت اصحاب قلم دانستچ فلسفه اخیر با توجه به سنت دیرینوه تجواوز
ح ومت ها به آزادی مطبوعات مطرح شودو اسوت و بوه ایون طریوق قصود حمایوت از
مطبوعات در مقابر تسویه حسابهای سیاسوی ح وموتهوا را داردچ بوه عوالوو وجوود
انگیزو انجام کار فرهنگی در اغلب اصحاب مطبوعات و خصیصه سرعت به عنوان یوک

1چ قاسم ،محمدی ،جرم مطبوعاتی ،سمت ،ااپ اول ،1390 ،ص 15چ
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ویژگی کار مطبوعاتی (که ضریب تخلفات احتما ی را افوزایش مویدهود) وزوم وجوود
تسامح در این قلمرو را موجه میسازدچ

1

در زمینه تعریف جرم مطبوعاتی و تعیین مصادیق آن ،اختالف نظرهای وسیعی بوین
حقوقدانان و صاحب نظران علوم ارتباطات وجود داردچ دامنه این اختالفات از اعتقاد بوه
نفی انین مفهومی تا ارایه تعاریف مضیق و موسوع از جورم مطبوعواتی قابور مالحظوه
استچ عدوای معتقدند که ام ان ندارد هیچ نشریهای مرت ب جرمویشوود کوه خوارز از
محدودو مقررات و قوانین موجود یا بعدی دربارو جرایم عادی باشدچ بنابراین اگر جرمی
به وسیله مطبوعات روی دهد در حقیقت نشریه آ ت جرم است نوه فاعور آنچچچ و بورای
آ ت جرم در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی سابقه نداشته که قانون خواص بنویسوندچ
در این ش ر ،مطبوعات مثر ااقوی ضامندار یا آ ت جرم دیگری محسوب میشوند و
از این دید مشمول قوانینی اون ااقوی ضامندار یاچچچ میشوندچ ایون نظور از آن جهوت
که اصوال مفهوم جرم مطبوعاتی را نفی نمیکند به نحوی که معتقود اسوت حوق نوداریم
برای مطبوعات به د یر این ه آ ت جرم هستند ،قانون بنویسیم ،صحیح به نظر نمیرسودچ
زیرا جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمی هستند که وسیله در تحقق رکن مادی آن شورط
است و جرم با وسیله خاصی به نام مطبوعات تحقق پیدا میکند و در حقیقت قانونگذار
برای وسیله جرم ،قانون نمینویسد بل ه برای فاعر و مدیر مسؤو ی کوه از روزناموه یوا
نشریه برای ارت اب جرم استفادو می نمایود ،قوانون وضوع کوردو اسوتچ وذا تعبیرهوا و
تفسیرهای این دسته از حقوقدانان ناقص و ناموجه استچ عدوای جورم مطبوعواتی را در
مفهوم موسعی به کار بردو و آن را شامر هر جرم ارت ابی از طریق مطبوعات دانستهانودچ
در این دیدگاو این جرایم غا با دارای خصوصیت ویژوای نیسوتند و تنهوا ارت واب آن از
سوی مطبوعات ویژگی مهم این جرایم محسوب میگردد و انتشوار خصیصوه اصولی و
مهم کلیه جرایم مطبوعاتی استچ بنابراین جرم مطبوعواتی جورم مسوتقلی نیسوت بل وه
1چ عباس ،شیخ االسالمی ،جرایم مطبوعاتی بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهووری اسوالمی ایوران و
انگلستان ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،ااپ اول ،1380 ،ص 32چ

...........152تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

جرمیعمومی است که عمال وقوع آن به وسیله درز مطلب در نشریه مم ن اسوتچ بور
اساس این تعریف موسع از جرم مطبوعاتی ،عمر خالف قوانین جزایوی کوه مطبوعوات
مرت ب میشوند ،جرم مطبوعاتی نامیدو میشودچ ایرادی که به این نظریه وارد است ایون
است که اصوال قانون مطبوعات ایران از رویه جرمانگاری پیروی نمیکند ،توا هور آن وه
در قانون مطبوعات به عنوان جرم ذکر شدو ،مالک عمر باشود ،بل وه قوانون مطبوعوات
ن ات عمومی و کلیات مسایر را بیان کردو استچ در این تعریف ،حدود و ثغور جورایم
مطبوعاتی از نظر فاعر و مجرم مطبوعاتی مبهم و نامشخص استچ

1

عدوای نیز اعتقاد به محدود کردن جرایم مطبوعاتی به جرایم حرفهای دارند؛ به ایون
معنا که اساس جرم مطبوعاتی عبارت از این است که روزناموه نگوار بوه خواطر نظور و
عقیدو و رأی و مسل ی که در روزنامه عنووان کوردو اسوت ،موورد تعقیوب واقوع شوودچ
شایعترین روش تحدید جرایم مطبوعاتی ،محدود کردن آن به جرایمی است که تنهوا در
قانون مطبوعات هر کشور ذکر شدو استچ معتقدین به این تعریوف ،اسوتدالل مویکننود
هنگامی که مقنن ی سری جرایم خاص را در قانون مطبوعات با ارکان و مجوازاتهوای
خاص مورد ح م قرار میدهد مسلما منظورش تحدید جرایم مطبوعاتی به همان جرایم
خاص پیش بینی شدو در قانون است و نه هر جرم جرم ارت ابی از ناحیه مطبوعواتچ در
زیر مجموعه مفهوم مضیق جرم مطبوعاتی بعضوی بوه آن از نقطوه نظور جورایم سیاسوی
نگریسته در حقیقت جرم مطبوعاتی را تنها در وسیله ارت اب جرم میداننود و معتقدنود:
جرم مطبوعاتی در ردیف جرایم سیاسی ،سهمی از تعریف جورم سیاسوی را داراسوتچ

2

اش ال واردو به این تعریف آن ه در جرمانگاری صرفا جنبه سیاسی مطبوعات را مودنظر
داشته و از جرایم مطبوعاتی غیر سیاسی غفلت کردو است؛ به عوالوو بوا احا وه تعریوف
جرم مطبوعاتی به جرم سیاسی بر ابهام آن میافزایدچ
1چ سعید ،مرتضوی ،جرایم مطبوعاتی ،ااپ و نشر بینا ملر ،ااپ دوم ،1386 ،ص 40چ
2چ محمد ،هاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد  ،1مجتمع آموزش عا ی قم ،ااپ دوم،
 ،1375ص 562چ
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در تقسیمبندی دیگری ،عدوای از حقوقدانان جرم مطبوعواتی را بوه دو قسوم عوام و
خاص تعریف کردواندچ در تعریف عام ،جرم مطبوعاتی شامر جرایمی است که در کلیوه
انتشارات م توب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفواق مویافتود؛ بوه عبوارت
دیگر ،جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انوواع وسوایر ارتبواط جمعوی نوشوتاری
ام ان ارت اب داشته باشد به نحووی کوه شوامر م توبواتی نظیور کتواب و اعالمیوه نیوز
میگرددچ این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قوانون مطبوعوات سوال 1286شمسوی و
قانون هیئت منصفه  1310شمسی مورد نظر قانونگذار بودو استچ در مواد  4و 19قوانون
مطبوعات سال 1286به ترتیب کتب و اعالنات نیز جزء مطبوعات دانسته شودو اسوت و
در مادو  2قانون هیئت منصفه سال  1310جرایم مطبوعواتی «بوه جرایموی کوه از طریوق
کتاب و یا مطبوعات مرتب االنتشوار واقوع گوردد» اطوالق شودو اسوتچ ا بتوه در قوانون
مطبوعات سال  1334قانونگذار تغییر رویوه دادو و از تعریوف خواص جورم مطبوعواتی
پیروی کردو است به صورتی که کتاب را از محدودو مطبوعوات در معنوای خواص آن و
نهایتا از قلمرو قانون مطبوعات خارز میکند و عالوو بور آن در موادوای از ایون قوانون،
اعالنات نیز از این قلمرو خارز میشودچ 1منظور از تعریف خواص نیوز ایون اسوت کوه
دایرو شمول این تعریف از تعریف عام کوا تر است و صرفا شامر جرایمی اسوت کوه
در نشریات اتفاق میافتدچ بعضی از نویسندگان نیز جرایم مطبوعاتی را جرایمی میدانند
که در قانون مطبوعات احصا شدواند و از طریق مطبوعوات ارت واب مویشووندچ برخوی
دیگر از نویسندگان جرایم مطبوعاتی را عبارت از افعا ی میدانند که در قانون مطبوعات
به قید مجازات ممنوع گردیدو استچ 2برخوی دیگور نیوز معتقدنود کوه در حوال حاضور
هرگونه جرمی کوه در قوانون مطبوعوات سوال  1364احصوا شودو اسوت و بوه وسویله

1چ ابراهیم ،عقیقی ،جرم مطبوعاتی ،کانون اندیشه جوان ،1383 ،ص 12چ
2چ رضا ،کامر نیا ،تحقیق پیرامون جرایم مطبوعاتی و نگاهی کوتاو به جورایم سیاسوی ،روزناموه سوالم،
 ،1371/6/4ص 5چ
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مطبوعات ارت اب شود ،جرم مطبوعاتی استچ 1هم نین دکتر گودرز افتخار جهرموی در
تعریف جرم مطبوعاتی میگوید” :جرم و عمر مجرمانهای که به وسیله مطبوعات انجوام
شود جرم مطبوعاتی استچ"

2

اما تعریفی که میتوان با توجه به رویه قضایی و قانون مطبوعوات بیوان کورد بودین
شرح است« :جرایمی (هر فعر یا ترک فعلی که مطابق قانون قابر مجوازات یوا مسوتلزم
اقدامات تأمینی و تربیتی است) که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی شمردو شدو
و مطبوعات (موضوع مادو یک قانون مطبوعات) و مدیرمسؤول یا صاحب امتیازی که از
هیئت نظارت بر مطبوعات ،پروانه رسمی انتشار دریافوت کوردو و مسوؤو یت نشور دارد
مرت ب میشودچ»

3

ز) مسؤو یت مطبوعاتی :مسؤو یت در فرهنگ دهخدا مصدر صوناعی یوا جعلوی از
مسؤول و به معنای ضمانت ،ضمان ،تعهد ،مواخذو تعریف شدو اسوتچ فوظ مسوئو یت
معادل  responsibilityانگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است از ضرورت
پاسخگویی توس شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نمودو است ،اوه ایون
تعهدات حقوقی باشند و اه جنبه اخالقی و معنوی داشته باشندچ

4

مسؤو یت در اصطالح حقوقی ،تعهد قهری یا اختیواری شوخص در مقابور دیگوری
است (خواو ما ی باشد خواو غیرما ی)چ در حقیقت مسوئو یت ،پاسوخگویی بوه تخلفواتی
است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرت ب شدو و مسئول کسوی اسوت
که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمر ن نود از او بواز خواسوت مویشوود» .حوال
انان ه ی ی از دست اندرکاران روزناموه ،مرت وب ی وی از جورایم موذکور در قووانین
موضوعه گردد مسؤو یت مطبوعاتی مطرح میگرددچ

1چ غالمحسین ،ا هام ،جرایم مطبوعاتی از نگاو قوانین و مقررات ،روزنامه کیهان ،1370 ،ص 7چ
2چ افتخار ،گودرز جهرمی ،جرایم مطبوعاتی ،روزنامه همشهری ،1378/4/8 ،ص 12چ
3چ سعید ،مرتضوی ،جرایم مطبوعاتی ،ااپ دوم ،ااپ و نشر بینا ملر ،1386 ،ص 41چ
4چ محمدجواد ،صفار ،شخصیت حقوقی ،دانا ،1373 ،ص449چ
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در قانون مدنی به جای مسئول و مسئو یت از ضامن و ضمان اسوتفادو شودو اسوتچ
ارا که در اسالم از مسئو یت جبران خسارت به ضمان تعبیور شودو اسوت و منظوور از
ضمان ،ثبوت اعتباری ایزی در ذمه کسی به ح م شارع استچ

 .1انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی
مسؤو یتها ی موؤثر مطبوعوات در آیینوه قووانین بوه دو دسوته مسوؤو یت مودنی و
مسؤو یت کیفری تقسیم میشوندچ هودف از ایجواد ایون دو مسوؤو یت ی سوان نیسوتچ
مسؤو یت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن بسوتگی بوه
درجه اخال ی دارد که در نظم عمومی ایجاد مویشوودچ و وی ماهیوت مسوؤو یت مودنی
جبران خسارت استچ قلمرو این دو مسؤو یت هم متفاوت استچ پواروای از جورایم بوا
این ه مجازاتها ی کوم و بویش سونگینی دارد اوون بورای اشوخاص خسواراتی ایجواد
نمیکند ،بوا مسوؤو یت مودنی هموراو نیسوت ماننود جورایم سیاسویچ بورع

پواروای

مسؤو یتهای مدنی نیز جرم محسوب نمیشودچ خطاهایی که مسؤو یت مودنی بوه بوار
میآورد به طور معمول از بیمباالتی و بیاحتیاطی سراشمه میگیورد و مسوؤول ،ورود
زیان را به عنوان نتیجه کار خود نمیخواهدچ 1با توجه به این تفاوتها نمیتوان مصادیق
مسؤو یتهای معنوی را دقیقاً در مطبوعات معین نمودو و میزان خسارت را تعیین کوردچ
در مسؤو یت مادی ناشی از عمل رد نشریه ،میزان ضرر ،به طور مشخص قابور ارزیوابی
بودو و نشریه ملزم به پرداخت آن میگرددچ
شرط تحقق مسؤو یت مدنی و مسؤو یت کیفری این است که در هر مورد ،شوخص
باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کنود کوه موجوب ضورر دیگوری
شودچ نهایتا در مورد مسؤو یت مدنی ،ضرر واردو متوجه یک شوخص خصوصوی اسوت
در حا ی ه در مسؤو یت کیفوری ،ضورر متوجوه جامعوه مویباشودچ 2مسوؤو یت مودنی،
1چ ناصر،کاتوزیان ،ضمان قهری ،جلد  ،1دانشگاو تهران ،ااپ دوم ،1378 ،صص 48-54چ
2چ میشر ،وراسا ،محمد ،اشتری ،مسؤو یت مدنی ،حقوقدان ،ااپ اول ،1375 ،ص30چ
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مسؤو یتی است که در اثر از دست دادن یک نفع مادی به وجود میآید و خود ناشوی از
زیان مادی یا معنوی میباشدچ زیان مادی زیانی است که تنها اهرو خارجی داشوته و بوه
دارایی زیاندیدو آسیب میرساند و عینا قابر مشاهدو است ،مانند زیوانهوای مطبوعواتی
که صرفا از کاالیی بدگویی میکننودچ 1در زیوان معنووی یوا غیور موادی علموای حقووق
معتقدند« :مقصود از ضرر معنوی خسارتی است که اهرو ما ی و اقتصوادی نودارد و بوه
حقوق ما ی و دارایی شخص صدمه نمی زند ،و ی سبب رنج اخالقی و طمه به حقووق
غیرما ی اوستچ» (ناصر کاتوزیان ،1378 ،ص  )1255وذا مهمتورین مصوادیق خسوارات
مادی که از طریق جرایم مطبوعاتی واقع می شود در قا ب تفویت منفعوت یوا طموه بوه
ما یتهای معنوی است مانند زیر سؤوال بردن اعتبار ما ی تاجر یا شورکت تجواری یوا
صدمه به شهرت و نام تجاری و عالمت صنعتی که موجب از بین رفتن مشتریان و بازار
آن شرکت یا کاالی آن خواهد شدچ بی تردیود ،طورح دعووای جبوران خسوارت جهوت
مطا به زیان ما ی که از رهگذر جرم مطبوعاتی سبب گشته مشروع و قابر حمایت است
(مادو  8قانون مسؤو یت مدنی )1339چ

2

در تشخیص نوع مسؤو یت حاکم دربارو عمل رد مطبوعات به عرف و ضرورتهای
جامعه توجه می شودچ اگور قورار اسوت یوک عمور غیراخالقوی بوه عنووان یوک عامور
مسؤو یتزا در قانون مطبوعات تلقی شود ضروری است که عرف و اف ار عموومی نیوز
آن را ضمانآور و مسؤو یتزا تلقی کنندچ مثالً اگر قانونگذار بگویود اواپ هور مطلوب
انتقادی و تحلیلی توسو مطبوعوات موجوب مسوؤو یت کیفوری اسوت ،مسولما عورف
مطبوعاتی از پذیرش این قاعدو مطلق امتناع میکندچ زیرا ماهیت عمل ورد مطبوعوات بوه
این وسیله زیر سئوال میرودچ به هر حال در پروندوهای مطبوعاتی با یک یا هر دو نووع
از مسؤو یتهای مزبور مواجه میگردیمچ مثالً شخصی که سرقت ادبی کردو ،هم از نظور

1چ مهدی ،کریمیان راوندی ،مسؤو یت مدنی روزنامه نگاران ،دادگستر ،1386 ،ص 115چ
2چ عیا ،جنیدی ،آزادی اندیشه و بیان ،دانشگاو تهران ،1382 ،ص 221چ
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کیفری و هم از نظر مدنی مسؤول است و مسؤو یت جبران ضرر و زیان به خاطر طموه
به حقوق معنوی و مادی را بر عهدو داردچ
عناصر مطبوعاتی که در ااراوب قوانین مطبوعاتی موورد سوئوال قورار مویگیرنود
شامر نویسندو ،خبرنگار ،مدیر مسؤول ،سردبیر ،صاحب امتیاز ،ناشر ،ویراستار و توزیوع
کنندو هستندچ بعضا در قوانین مطبوعاتی تعیین عمل رد آنها ،موضوع قانون بودو و اگور
قوانینی مختص آنها نباشد به قواعد عمومی مراجعه میگورددچ موثال در ایوران بوه طوور
مطلق برای مدیر مسؤول فرض تقصیر شدو و در ااپ هر مطلوب زیانبوار ،وی ضوامن
جبران ضرر استچ ن در قانونگوذاری مطبوعوات توجوه قانونگوذار بیشوتر در اعموال
روشهای جزایی علیه مسؤو ین مطبوعات بودو و این عامر ،عمدو برخوردهای قضوایی
با آنها را در بر میگیردچ در حقوق مطبوعات ایران در مورد مسؤو یت مدنی مطبوعات،
قوانین مدون درخور توجهی که متناسب با شأن مطبوعات باشد ،وجوود نوداردچ وذا در
یک نگرش کلی دربارو کارکرد قوانین در خصوص مطبوعات اوال مطبوعوات مهمتورین
نقش خود را از نگاو حقوق عمومی در ارتباط با نظم و امنیت ایفا مینمایدچ زیورا آنهوا
براساس مادو اول قانون مطبوعات گزارشگران معتمد مردم و دو ت تلقی شدو و اگور از
این اعتماد به نحو مطلوب استفادو نشوود هوم در نظوم عموومی جامعوه اخوتالل ایجواد
میشود و هم موجب ضرر به دو وت و اشوخاص مویگورددچ ثانیوا ورود مطبوعوات در
مسایر مربوط به حقوق معنوی و احوال شخصیه براساس بنودهای دوازدهگانوه موادو 6
قانون مطبوعات ام انپذیر است و آنها اگر کنتورل نشووند در روابو خصوصوی افوراد
داخر میشوندچ و ی مطبوعات در خصووص امووال ،تعهودات و تنظویم اسوناد دخوا تی
ندارند اما مم ن است آگهیهای ثبت شرکتها و آگهیهای قضایی را به ااپ رسانندچ
مهمترین و ظریفترین مرحله عملوی ناشوی از فعا یوت مطبوعوات در ضومان قهوری و
مسؤو یت مدنی استچ

 .2مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
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دخا ت افراد متعدد در تحقق پدیدو مجرمانوه مطبوعواتی باعوت پی یودگی موضووع
مسؤو یت کیفری (مباشرت ،شرکت و معاونت) در حقوق ایران شدو اسوتچ بوه عوالوو
حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصویر موتهم و نیوز
تعدد مراجع قضایی در کشور و سایر ویژگیهوای دادرسوی مطبوعواتی باعوت اهمیوت
خاص مقو ه اگونگی پاسخها در قلمرو پدیدو مجرمانه مطبوعاتی شدو استچ

1

مسؤو یت کیفری عبارتاست از "ا زام به جواب دادن از نتوایج اعموال بزه ارانوه و
تحمر مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیشبینی شدواست؛ پ
عناصر متش له جرم نبودو بل ه اثر و نتیجه قضایی آن استچ"

مسوؤو یت ی وی از

2

در خصوص اگونگی احراز مسؤو یت کیفری مرت بین جرایم مطبوعاتی ،سه نظریه
"مسؤو یت جمعی(تضامنی)"" ،مسؤو یت ترتیبی" و "مسؤو یت شخص واحود" ارائوه
شدو استچ براساس نظریه مسؤو یت جمعی تموامیکسوانی کوه بوه نحووی از انحواء در
نوشتن ،ااپ ،انتشار و توزیع مطلب مجرمانه دخیر هستند با عناوین مباشور ،شوریک و
معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار میگیرندچ مطابق این نظر ،اگر دو عنصور نوشوته
مجرمانه و انتشار آن ،علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد ،باید تمام افراد مؤثر در ایون امور
دارای مسؤو یت کیفری باشندچ این نظریه سادوترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق
قواعد کلی مسؤو یت کیفری استچ 3با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسؤو یت در
افراد دخیر در ااپ ،نشر و توزیع مطبوعات ،دفاع جامعوه بهتور تضومین مویشوودچ در
نظریه ترتیبی برای احراز مسؤو یت کیفری مرت بین جورایم مطبوعواتی ،سلسوله مراتوب
تعیین شدواستچ یعنی نویسندو مطلب به عنووان مسوؤول اصولی در طبقوه اول ،مودیر و
ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیر در امر ااپ و نشر (اواپکننودو ،حوروفاوین،
1چ معاونت آموزش قوو قضاییه ،بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ،جاودانه ،1387 ،ص 86چ
2چ استفانی ،گاستون و واسوار ،ر و بو ک ،برنار ،حسون ،دادبوان ،حقووق جوزای عموومی ،جلود ،1
دانشگاو عالمه طباطبایی ،1380 ،ص 483چ
3چ گارو ،سید ضیاء ا دین ،نقابت ،مطا عات نظری و عملی در حقوق جوزا ،جلود  ،3ابون سوینا ،اواپ
اهارم ،1360 ،ص 192چ
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توزیعکنندو وچچچ) در طبقات بعدی قرار میگیرندچ در این نظریه به جوز نویسوندو کوه بوه
عنوان مسؤول اصلی قابر تعقیب است ،مرت بین دیگر تنهوا در صوورتی تحوت تعقیوب
قرار می گیرند که در طبقه دوم آنان کسی دستگیر نشودچ براساس نظریه سووم کوه آقوای
گارو آن را سیستم مجازات بر اساس غفلت نامیدو است؛ مسؤو یت کیفری تنها به عهدو
یک شخص (نویسندو یا صاحب امتیاز یا مدیرمسؤول یا سردبیر) استچ با پوذیرش ایون
نظریه برای سایر دستاندرکاران دخیر در امر ااپ و نشر مصونیت ایجاد میشودچ
نسبت به این کوه مسوؤو یت نویسوندو و سوایر دسوتانودرکاران ارت واب جورم در
مواردیکه مدیرمسؤول دارای مسؤو یت است اه نوع مسؤو یتی است ،قانون مطبوعات
ساکت است؛ و ی به نظر میرسد هرگاو در نشریهای مطلبی به نام تهیهکننودو آن منتشور
شود ،تهیهکنندو و مدیرمسؤول به عنوان شرکای جورم ،مویتواننود تحوت تعقیوب قورار
گیرند؛ و ی اگر نام تهیهکنندو اثر در زیر اثر منتشر شدو موجود نباشد ،صرفا مدیرمسؤول
دارای مسؤو یت میباشدچ

1

قانونگذار ایرانی هموارو (تبصرو  7مادو  9قانون مطبوعات) مسؤو یت افراد متعدد را
مدنظر داشته است که با توجه بوه پوذیرش مبنوای حضوور نشور در رکون موادی جورم
مطبوعاتی طبعا مدیرمسؤول ،مسؤول او یه مطا ب منتشر شدو شناخته مویشوودچ از ایون
دری ه است که می توان بوه تقویوت نظریوه مسوؤو یت ترتیبوی پرداخوتچ اموا در عمور
دادگاوهای رسیدگیکنندو به جرایم مطبوعاتی عموما از ایون نظور فاصوله گرفتوه و تنهوا
مدیرمسؤول نشریه را جهت دفاع از اتهامات واردو مورد مؤاخذو قرار دادواندچ
 -1/2مسؤولیت کیفری دستاندرکاران مطبوعات
در این بخش مسؤو یت اصحاب مطبوعات را بوا نگواو بوه قووانین و اجورای آن در
دادگاوهای تش یر شدو مطبوعاتی رسیدگی مینماییمچ
 -1/1/2مسؤو یت کیفری صاحبامتیاز :به موجب قانون مطبوعات ،صواحب امتیواز
یک نشریه کسی است که تحت شرای مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار نشوریه را
1چ ابراهیم ،عقیقی ،جرم مطبوعاتی ،کانون اندیشه جوان ،1383 ،ص 72چ
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دریافت کردو استچ براساس تبصرو  4مادو  9قانون مطبوعوات ،صواحبامتیواز در قبوال
خ مشی کلی نشریه مسؤول استچ مسؤو یت مندرز در این تبصرو را باید ناظر به عدم
رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (موواد  18 ،16 ،14و
بند «ب» و «د» مادو  7قانون مطبوعات) دانستچ مجازات غوو پروانوه انتشوار در بعضوی
جرایم مطبوعاتی نظیر توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (مادو  ،)27اصرار بور انتشوار
ع

ها و تصاویر و مطا ب خالف عفت عمومی (مادو  ،)28تقلید نام یا عالمت نشوریه

دیگر (مادو  ،)33مخا ف اصر شخصی بودن مسؤو یت کیفری استچ زیرا صاحب امتیاز
با انتخاب مدیرمسؤول ،هی گونه مسؤو یتی در قبال مطا ب منتشورو در نشوریه نودارد و
مجازات غو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی ،مخا ف این اصر استچ

1

ن ته مهم درخصوص جرم انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطا وب آن مغوایر باشود
با آن ه که متقاضی به نوع آن متعهد شدو است ،آن است کوه بوا توجوه بوه تأسوی

آن

توس قانون مطبوعات و مربوط بودنش به مطا ب مندرز در نشریه ،آیا مطبوعاتی بوودو
و رعایت تضمینهای مربوط به آن در خصوص این جرم هوم ا زاموی اسوت یوا خیور
جواب رویهای که در دادگستری جریان دارد بدین سؤوال منفی اسوتچ موادو  14قوانون
مطبوعات نیز در خصوص مسؤو یت صاحب امتیاز انوین مویگویود" :در صوورتیکوه
مدیرمسؤول شرای مندرز در مادو  9را فاقد گردد ،یوا فووت شوود و یوا اسوتعفا دهود،
صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف  3ماو شوخص دیگوری را کوه واجود شورای
باشد به وزارت ارشاد اسالمی معرفوی کنود ،در غیور ایون صوورت از انتشوار نشوریه او
جلوگیری میشود ،تا زمانیکه صالحیت مدیر به تأییود نرسویدو اسوت ،مسوئو یتهوای
مدیر به عهدو صاحب امتیاز استچ" این مورد به رغم اش ا ی کوه بوا فورض شخصویت
حقوقی بودن صاحب امتیاز در عمر با آن مواجه میشود تنها مووردی اسوت کوه در آن

1چ معاونت آموزش قوو قضاییه ،بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ،جاودانه ،1387 ،ص 91چ
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صاحبامتیاز قطعا در قبال جرموی مطبوعواتی مسوؤول شوناخته مویشوود و تضومینات
مخصوص آن دربارواش رعایت میشودچ

1

اما در دادگاوهای تش یر شدو مورد بررسی این تحقیق ،صاحب امتیاز هیچ نشریهای
جهت پاسخگویی به اتهامات واردو به دادگاو فراخواندو نشدو استچ
 -2/1/2مسؤو یت کیفری مدیرمسؤول :قانون مطبوعات برای ادارو نشریه و نظوارت
نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیرمسؤول قائر شدو ،وی را پاسوخگوی اصولی
جرایم مطبوعاتی میداندچ به موجب تبصرو  4مادو  9قانون مطبوعات مسؤو یت ی ایوک
مطا بی که در نشوریه بوه اواپ موی رسود و دیگور اموور مربووط بوه نشوریه بوه عهودو
مدیرمسؤول استچ در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصرو  4موادو  9بوه مسوؤو یت
کلی مدیرمسؤول ،قانونگذار مجددا در جرایم خاصی (جرایم مندرز در موواد  31 ،30و
 37قانون مطبوعات) به مسؤو یت مدیرمسؤول اشارو کردو است و این امر باعوت شودو
است تا بعضی مسؤو یت کیفری مدیرمسؤول را تنها شوامر مووارد مصورح در ایون سوه
جرم دانسته و مسؤو یت کلی مدیرمسؤول در تبصرو فوق را ناظر بوه مسوؤو یت مودنی
بدانندچ

2

رویه دادگسوتری موورد نظور در  199پرونودو ،مدیرمسوؤول را جهوت پاسوخگویی
فراخواندو استچ
 -3/1/2مسؤو یت کیفری نویسوندگان و پدیدآورنودگان :در آیوینناموه نویسوندگان
مطبوعات و خبرنگاران ( ،)54/6/22کسی را نویسندو مطبوعات میشناسند که بوه طوور
حرفهای ،به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامهها یا مجالت مشغول و دارای پروانوه از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استچ پ

تشخیص عنوان نویسندو روزناموه بوودن در

مسؤول دانستن وی بسیار مؤثر میباشدچ بههمینترتیب نویسندو مطبوعاتی ،حرفوهاش از
دید قانون ثابت و نویسندگی ،حرفه اصلی وی محسووب مویشوود و او یوک نویسوندو
1چ قاسم ،محمدی ،جرم مطبوعاتی ،ااپ اول ،سمت ،1390 ،ص 99چ
2چ معاونت آموزش قوو قضاییه ،بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ،جاودانه ،1387 ،ص 91چ

...........162تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

تفننی نیست و از مسؤو یت خاص یک نویسندو مطبوعاتی برخووردار اسوتچ 1هم نوین
در این آیینناموه در موادو  4بنود ا وف ،شورط داشوتن بیسوت سوال تموام را از شورای
نویسندگان مطبوعات دانسته است و خبرنگاران سیاسی باید دارای سن  25سوال باشوند
و از تحصیالت متناسب و حسن اعتبار برخوردار باشندچ در مادو  27اصوالحیه سوال 79
به صراحت به مسؤو یت کیفری پدیدآورندو در کنار مدیرمسؤول اشوارو کوردو اسوت و
عمومیت برخی از مواد قانون  ،1364نویسندگان و سایر پدیدآورندگان آثوار مطبوعواتی
را نیز در برمی گرفت و برخی از مواد قانون نیز صوراحتا از مسوؤو یت پدیدآورنودو اثور
مطبوعاتی سخن میگفتچ برخی از قوانین دیگور کشوور نیوز عنواوین مجرمانوهای را در
خصوص مطبوعات پیشبینی کردو بودند که در اکثر آنها مسؤو یت نویسندو نیز در نظر
گرفته شدو بودچ تو ید و توزیع مطبوعات جریحوهدار کننودو عفوت عموومی (موادو 640
قانون مجازات اسالمی) ،نسبت دادن جرم غیرقابر اثبات به اشخاص (موادو  697قوانون
مجازات اسالمی) ،نشر اکاذیب (مادو  698قانون مجازات) و درز مطلب علیه نامزدهوای
انتخاباتی از سه روز قبر از اخذ رأی (مادو  42قانون انتخابات مجلو

مصووب 64/4/5

و مادو  23انتخابات ریاست جمهوری) از جمله این عناوین مجرمانهانودچ 2ادارو حقووقی
قوو قضاییه در نظریه شمارو  7/8322مورخ  77/11/11در این خصوص اظهوار داشوت:
"مسؤو یت کیفری مدیرمسؤول نشریهچچچ رافع مسؤو یت کیفری نویسندو مطا بچچچ نیست
و بزو ارت ابی نویسندو جدا از اتهام مدیرمسؤول حسب مورد ،قابور تعقیوب در دادگواو
ذیصالح استچ» عالوو بر این ،عبارات "هرک " و "اشخاصیکه" منودرز در موواد ،24
25و  26قانون مطبوعات و نیز با توجه بوه عمور مرت وب در ایون موواد (فواشکوردن،
تشویق ،تحریفکردن و اهانتکردن) که ناظر بر عمر نگارندو مطلب است ،میتووان بوه
صورت ضمنی مسؤو یت کیفوری نویسوندو را اسوتنباط کوردچ قابور ذکور اسوت گراوه
نویسندو و پدیدآورندو جرم مستقر از جرم مطبوعاتی مدیرمسؤول اسوت ،اموا بوه د یور
1چ مهدی ،کریمیان راوندی ،مسؤو یت مدنی روزنامه نگاران ،دادگستر ،1386 ،ص 129چ
2چ قاسم ،محمدی ،جرم مطبوعاتی ،ااپ اول ،سمت ،1390 ،ص 100چ
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این ه مقدمه ضوروری در رسویدگی بوه جورم مطبوعواتی مودیر مسوؤول ،اظهوارنظر در
خصوص اصر اثر و مطا ب منتشورو و مجرمانوه بوودن و نبوودن آن اسوت ،تصومیم در
خصوص آن نیز از حاظ منطقی باید به عهدو هیئت منصفه باشدچ
حضور اهار نویسندو در دادگاو مطبوعات جهت دفاع از اتهامات واردو به شرح زیر
میباشد:

ردیف

توووووواریخ
رسیدگی

1

72/2

2

سال73

عنوان اتهام
نشووور اکاذیوووب و
افشای مطا ب محرمانه

رأی صادرو
برائت
1چ سووهسووال محرومیووت از

نشر اکاذیب

حرفه خبرنگاری2 ،چ هفتواد و
اهار ضربه شالق

3

4

11/16
74/
11/15
77/

نشر اکاذیب

پرداخت سیصد هزار ریال
1چ دو ماو حوب 2 ،چ اهور

نشر اکاذیب

ضربه شوالق،

3چ پرداخوت

پنجاو میلیون ریال

 -4/1/2مسؤو یت کیفری سایر دستاندرکاران :در عرصه مطبوعوات بوه جوز افوراد
فوقا ذکر ،افراد دیگری نیز مانند سردبیر ،دبیر بخش ،طوراح ،ویراسوتار ،حوروفاوین،
ااپکنندگان و توزیعکنندگان دخا ت دارندچ اعمال دستاندرکاران مطبوعوات ،تنهوا در
صورتی جرم است کوه مشومول عنواوین مجرمانوه قوانونی گوردد؛ انواناوه در موورد
توزیعکنندگان و فروشندگان مطبوعات خالف عفت عمومی ،بند  1و  3مادو  640قانون
مجازات اسالمی مصوب  ،1375به صراحت عمر آنان را جرم دانسته بود؛ اما در ارتباط
با سردبیر نشریه ،عنوان مجرمانوه قوانونی وجوود نوداردچ ضومنا ام وان تحقوق شورکت
دستاندرکاران مطبوعات با سایرین در جرم مطبوعاتی مدیرمسؤول وجوود نودارد زیورا
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مطابق تبصرو  4مادو  9قانون مطبوعات ،مسؤو یت ی ایک مطوا بی کوه در نشوریات بوه
ااپ میرسد ،به عهدو مدیرمسؤول استچ بنابراین جرم مطبوعاتی جرمی اسوت کوه بوه
د یر ماهیت خاص آن تنها با مباشرت فرد واحد (مدیرمسؤول) ارت اب مییابد و فرض
شرکت در تحقق این جرم منتفی استچ در مقابر با توجه به این ه عمر مدیرمسوؤول در
انتشار مطا ب مجرمانه ،ذاتا جرم خاصی (مطبوعاتی) است ،ام ان معاونت در آن توسو
دستاندرکاران نشریه در صورت وجود شرای قانونی معاونت در جرم؛ نظیور وحودت
قصد ،تقدم یا تقارن زمانی بین عمر معاون و مباشر وچچچ وجود داردچ 1در سه دادگاو سایر
دستاندرکاران مطبوعات به شرح زیر مورد مؤاخذو قرار گرفتهاند:
تووووواریخ

ردیف

رسیدگی

عنوان اتهام

1چ اقوودام علیووه
71/6

1

امنیووووت داخلووووی
کشور2 ،چ توهین

2

3

/6/4
72
1/25
78/

مشت ی عنه

طووراح ماهنامووه
فاراد

رأی صادرو

1چ دو سووال حووب 2 ،چ
پانصد هزار ریال3 ،چ پنجواو
ضربه شالق

1چ اقوودام علیووه

عضووو شووورای

امنیوووووت ملوووووی،

سووووووووردبیری

2چتوهین

روزنامه سالم

1چ نشووووووووور

اعضوووووای

اکاذیب 2 ،چتشویش

خانووه مطبوعووات

اذهان عمومی

گیالن

برائت

ششماو حب

تعلیقوی

به مدت دوسال

 -2/2انواع مجازاتها در مسؤو یت کیفری
با توجه به مادو  35قانون مطبوعات ،مجازاتهوای مورتب بوا جورایم مطبوعواتی را
میتوان در سه حوزو مورد بررسی قرار داد:

1چ معاونت آموزش قوو قضاییه ،بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ،جاودانه ،1387 ،ص 94چ
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 )1جرایمی که قانون مطبوعات همراو با بیان مجرمانوه بوودن عمور در هموان موادو
مجازات آن را تعیین میکنود :موواد  31 ،27و  33قوانون مطبوعوات از ایون جملوهانودچ
مادو 27زوم غو پروانه نشر نشریه را در خصوص توهین به رهبر جمهووری اسوالمی و
مراجع مسلم تقلید را اشارو کردو استچ موادو  31نیوز بوا پویشبینوی توقیوف موقوت در
مواردی که نشریه مطا بی را در ارتباط با پروندوای که به اتهام تهمت و افترا یا تهدید به
هتک حرمت یا افشای اسرار شخصی علیه او تشو یر شودو اسوت و مراحور تحقیوق و
رسیدگی را سپری میکند به ااپ برساند ،را از جمله این موارد به شومار آوردو اسوتچ
هم نین مادو  33در بندهای "ا ف" و "ب" خود در خصووص تقلیود نوام یوا عالموت
نشریات دیگر یا انتشار نشریهای به جای نشریه توقیف شدو دیگر به نحوی که با نشریه
توقیف شدو مشتبه شود مجازات حب

و جزای نقدی را در نظر گرفته استچ

 )2جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است؛ اموا قوانون
مجازات اسالمی ،مجازات آنها را مشخص کوردو اسوت و بوه موجوب موادو  35قوانون
مطبوعات باید آن مجازات در مورد آنها اعمال شود :این دسته از جرایم مطبوعاتی کوه
شامر عناوینی اون «اهانت به دین اسالم و مقدسات آن» (حب

از یوک توا پونج سوال

مطابق مادو  513قانون مجازات اسالمی)« ،افشای موذاکرات غیرعلنوی مجلو  ،محواکم
دادگستری و مراجع اطالعاتی» (حب

از دو مواو توا دو سوال مطوابق موادو  698قوانون

مجازات اسالمی)« ،تهدید به هتک شرف و حیثیت و افشای اسرار شخصوی» (حوب

از

یک تا پنج سال مطابق مادو  669قانون مجازات اسالمی) و «تحریص و تشویق مردم بوه
ارت اب جرم علیه امنیت داخلی و سیاست خارجی کشور» (حب

از یک توا پونج سوال

مطابق مادو  512قانون مجازات اسالمی) میشوند ،کیفری مطابق با مجازاتهوای تعیوین
شدو برای جرایم عمومی دارند و با استناد به قانون مجازات اسالمی است کوه مجوازات
مرت بین این جرایم روشن میشودچ
 )3جرایمی که نه در قانون مطبوعات در کنار مجرمانه اعالم کردنش ،مجازات آن را
تعیین کردو است و نه قانون مجازات اسالمی در این خصوص پویشبینویای دارد :ایون
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دسته از جرایم عناوینی اون «عودم درز شناسونامه»« ،نشور نشوریه مغوایر بوا پروانوه»،
«تخلف از مصوبات شورای عا ی امنیت ملی» را در بر میگیرد کوه بور اسواس موادو 35
قانون مطبوعات مستوجب جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال یا تعطیلوی نشوریه،
حداکثر تا شش ماو در مورد روزنامهها و حداکثر تا یک سوال در موورد سوایر نشوریات
خواهند بودچ
با توجه به آن ه گذشت طیف مجازاتهایی که در خصووص جورایم مطبوعواتی در
پروندوهای جامعه هدف این تحقیق اعمال شدو است را میتوان انین دانست1 :چ اعدام
(در خصوص ساب ا نبی و ارتداد) :این مجازات بورای هی یوک از مجرموان مطبوعواتی
صادر نشدو است 2 ،چ حب

حوداکثر توا پونج سوال :در شوانزدو دادگواو مطبوعواتی ایون

مجازات در نظر گرفته شدو است3 ،چ شوالق حوداکثر توا  74ضوربه :در هشوت پرونودو
مطبوعاتی این رأی صادر شدو است4 ،چ جزای نقدی حداکثر تا بیست میلیون ریال :ایون
رأی ،هفتاد و یک بار در پروندوهای بررسی شدو صادر شودو اسوت5 ،چ غوو امتیواز :در
اهاردو دادگاو مطبوعاتی این ح م صادر شودو اسوت (ضومنا در هشوت موورد هیئوت
نظارت بر مطبوعات امتیاز نشریات را غو کردو که در شش مورد ایون ح وم در دیووان
عدا ت اداری ابطال شدو است)6 ،چ توقیف موقت نشریه حداکثر تا یک سال (اچ رعایوت
ن ردن مصوبات شورای عا ی امنیت ملی طبق تبصرو  2مادو  3قانون مطبوعات2 ،چ عودم
درز جوابیه شاکی طبق تبصرو  3مادو  23قانون مطبوعات3 ،چ پرداختن به ش ایت شاکی
قبر از ختم رسیدگی طبق تبصرو مادو  31قانون مطبوعات4 ،چ توقیف موقوت بوه وسویله
هیئت نظارت بر مطبوعات طبق تبصرو مادو  12قانون مطبوعات (عودوای از حقوقودانان
معتقدند توقیف روزنامهها یک امر کیفری است یعنوی محوروم کوردن کسوی از آزادی و
محروم کردن گروهی از شغر و وسیله معاش که بیگمان مجازات است هوم بوه قوانون
احتیاز دارد و هم به ح م دادگاوچ بنابراین هیئت نظارت مجاز نیسوت کوه در ایون امور
دخا ت ب ند و کسی را از شغر و حرفه خود محروم سازدچ هر روزنامهای را که میبندد
شاید اند هزار نفر بی ار میشوند ،کسانی که هیچ تقصیری ندارنود و ح وم بوه انوین
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محرومیتی باید با ح م دادگاو باشدچ 1در هفت پروندو مطبوعاتی ایون رأی صوادر شودو
است که در شش مورد هیئت نظارت بر مطبوعات این توقیوف را صوادر کوردو اسوت و
جا ب آن که در هر شش مورد دادگاو مطبوعات این توقیفها را رفوع نموودو اسوت5 ،چ
توقیف موقت با انطباق قانون اقدامات تأمینی که به صورت مفصر در بخش هفتم به آن
خواهیم پرداخت)چ عالوو بر آن ه گفته شد قضات بوه اسوتناد موادو  19قوانون مجوازات
اسالمی» محرومیت از مدیرمسوؤو ی» (دوازدو مدیرمسوؤول بوا ایون محرومیوت مواجوه
شدواند)« ،محرومیت از اخذ امتیاز نشوریه» و «منوع از تصودی مشواغر مطبوعواتی» (در
بیست و دو دادگاو مطبوعاتی این ح م صادر شودو اسوت) را نیوز بوه عنووان مجوازات
تتمیمیدر خصوص مجرموان مطبوعواتی اعموال داشوتهانودچ بورای نمونوه مویتووان بوه
محرومیت دو سا ه مدیر هفتهنامه توس از هر سه مورد یاد شدو به موجب دادنامه شمارو
 84/84مورخ  76/1/19شعبه  11دادگاو عمومی مشهد اشارو کردچ
شایان ذکر است در پانزدو پرونودو ،دادگواو مجوازات تتمیموی شوامر غوو پروانوه و
ممنوعیت از انجام فعا یتهای مطبوعاتی بوه مودت دو سوال بورای ماهناموه گوردون در
تاریخ  ،74/10/18شش ماو محرومیوت از ادارو روزناموه بوه عنووان مدیرمسوؤول بورای
روزنامه اخبار در تاریخ  ،75/6/27دو سال محرومیوت از فعا یوت مطبوعواتی و دو سوال
محرومیت از دریافت امتیاز نشریه بورای هفتوهناموه تووس در تواریخ  ،76/1/19دو مواو
محرومیت از مدیرمسؤو ی هفتهنامه روز هفتم در تاریخ  ،76/2/17یک ماو محرومیت از
انتشار ماهنامه صبح در تاریخ  ،76/7/24شش ماو محرومیت از ادارو هفتهناموه ف وور بوا
عنوان مدیرمسؤول در تاریخ  ،76/12/11اهار ماو محرومیت از ادارو روزناموه اخبوار بوا
عنوان مدیرمسؤول در تاریخ  ،76/12/11سه ماو محرومیوت از ادارو کیهوان ورزشوی بوا
عنوان مدیرمسؤو ی در تاریخ  ،77/3/15یک سال محرومیت از فعا یوتهوای مطبوعواتی
برای روزنامه جامعه در تاریخ  ،77/3/18شش ماو محرومیت از انتشار دو هفتهنامه عصر
ما در تاریخ  ،77/6/23دو هفتوه محرومیوت از انتشوار روزناموه زن در تواریخ ،77/7/29
1چ ناصر ،کاتوزیان ،ضمان قهری ،ااپ دوم ،جلد  ،1دانشگاو تهران ،1378 ،ص 20چ
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اهار ماو محرومیوت از مودیر مسوؤو ی هور نشوریهای بورای ماهناموه صوبح در تواریخ
 ،77/6/21شش ماو محرومیت از مدیر مسؤو ی هر نشوریهای بورای هفتوهناموه بواور در
تاریخ  ،77/9/17پنج سال محرومیت از هرگونه فعا یت مطبوعاتی برای روزناموه جامعوه
در تاریخ  78/8/9و دو هفته محرومیت از انتشار روزنامه آریا در تواریخ  78/9/16را در
نظر گرفته استچ

 .3مسؤولیت مدنی در جرایم مطبوعاتی
در بسیاری مواقع ،مسؤو یت کیفری نشریات موجب طرح دعوای مطا به زیان ناشوی
از جرم مطبوعاتی است و جبران زیان مهمتورین زمینوه طورح دعووای مطا بوه خسوارت
مطبوعاتی میباشدچ در ایران عمدو مواد قانون مطبوعوات اهورو جزایوی داشوته و بورای
مطا به زیان از روزنامهنگاران میباید به مقررات عمومی مراجعه کردچ قوانون مسوؤو یت
مدنی  1339و قانون مطبوعات در مادو  ،6حدود عمل رد مطبوعوات را تعیوین نموودو و
برای تخلف از موارد پیشبینی شدو در قانون مزبور ،فرض تقصیر را در نظر میگیردچ
حضور عنصر نشر در جرایم مطبوعاتی که گسترو و عمق آسیب ناشی از آنها را در
مقایسه با جرایم عادی صد اندان میکند ،موجب شدو است که پرداخت ضرر و زیوان
ناشی از این جرایم مورد توجه بیشتری قرار گیردچ تبصرو یک مادو  30قانون مطبوعوات
در خصوص انتشار مطا ب مشتمر بور تهموت یوا افتورا یوا فحوش و ا فواظ رکیوک یوا
نسووبتهووای توووهینآمیووز و نظووایر آن صووراحتا شوواکی را مسووتحق درخواسووت جبووران
خسارتهای ناشی از جرایم مذکور میداندچ هر اند ایون تبصورو نسوبت بوه خسوارات
مادی و معنوی عمومیت دارد ،اما با توجه به این ه شورای نگهبان در زمان تصوویب آن
با مغایر دانستن تقویم خسارات معنوی با موازین شرعی از درز کلمه معنوی در قوانون
جلوگیری کردو است ،باید خسارت موردنظر تبصرو را به خسارتهوای موادی منحصور
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کرد ،در حا یکه در اصر  171قانون اساسی نیز جبران ما ی خسارت معنوی پویشبینوی
شدو استچ

1

در تعیین شخص مسؤول در زیان یا تخلف مطبوعاتی ضمن توجه به اهمیوت نقوش
یک عامر ،مسؤو یت نیز در اش ال مختلف و باتوجه بوه قواعود عموومی متغیور اسوتچ
قواعد مسلم حقوقی در تشخیص مسؤو یت وتعیوین مسوؤول در زیوانهوای مطبوعواتی
نباید نادیدو گرفته شودچ مثال اصر "جبران زیان توس عامر عامد" در مسؤو یت مودنی
از اصول مزبور استچ
اگر در اثر طبع ،زیان مادی یا معنوی به هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد شود ،وی
میتواند با اثبات شرای ورود زیان ،مطا به خسارت نمایدچ هدف غرامت در زیوانهوای
مطبوعاتی ،در اصر برقراری تعادل مادی یا معنوی دوبارو در موقعیت زیاندیودو اسوتچ
این تعادل و توازن اگر اه در بعضی از موارد نمیتواند به نحو شایسته و کامور جبوران
شود ،اما میتواند با اهروهای دیگر که همه مربوط به حقوق مسؤو یت مودنی اسوت از
جمله تصریح به خالف واقع بودن مطلب نشر شدو ،حق جواب ،توقیف نشریه ،معذرت
خواهی و راوهای دیگر که در قوانین عام و خاص پیشبینوی شودو بوه عمور آیودچ وذا
شناخت نوع و مصداق عمر در تشخیص مسؤو یت مدنی مطبوعات از دیدگاو حقووقی
مؤثر است و معین میکند انتشار اه نووع مطا وب ،تصواویر یوا گوزارشهوایی موجوب
مسؤو یت نشریه میگرددچ

2

عناصر و ارکان مؤثر در مسؤو یت مدنی مطبوعات عبارتند از:
1چ وجود زیان ناشی از عمل رد مؤسسه یا عامر مطبوعاتی در جریان نشرچ
2چ نشر یا عدم نشر به موقع ،نامتناسب و غیرمتعارف گزارشها و تصواویری کوه در
اثر آن ضرر به خواهان وارد شدواستچ
3چ وجود رابطه سببیت بین ورود ضرر و عمل رد مؤسسه یا عامالن مطبوعاتیچ
1چ قاسم ،محمدی ،جرم مطبوعاتی ،ااپ اول ،سمت ،1390 ،ص 116چ
2چ میشر ،وراسا ،مسؤو یت مدنی ،ترجمه محمد اشتری ،ااپ اول ،حقوقدان ،1375 ،ص 152چ
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 -1/3آثار مسؤولیت مدنی
در این بخش آثار موورد توقوع از مسوؤو یت مودنی در جورایم مطبوعواتی را موورد
بررسی قرار میدهیمچ
 1/1/3چ ا زام به جبران خسارت :پو

از احوراز ارکوان و شورای مسوؤو یت مودنی،

دادرس باید تمام تالش خود را برای تعیین شیوو جبران متناسب بوه کوار گیوردچ تعیوین
این ه آیا خسارت باید از طریق پرداخت پول جبران شود یا استرداد مال یا از بین بوردن
منبع ضرر یا جلوگیری از انجوام دادن فعا یوت زیانبوار برعهودو دادرس اسوتچ اهمیوت
شیووهای جبران ،به اندازوای زیاد است که گفته میشود" :شیووهوای جبوران مقودم بور
حقوق هستندچ" شیووهای جبران به زیاندیدو ام ان میدهد تا متناسب بوا هودفی کوه از
طرح دعوا داشته است و متناسب با حقی که توس خواندو نقض شدو اسوت از دادگواو
بخواهد تا رضایتخاطر وی را فراهم آوردچ اوضاع و احوال هر دعوا مهمترین عامور در
تعیین شیوو جبران میباشد که شناسایی این اوضاع و احوال نیز به عهدو دادرس اسوتچ
بنابراین شیووهای جبران غیرقابر شمارشاند و تشخیص قضایی نقش مهمی در کمیوت
و کیفیت آنها داردچ
عالوو بر شیووهای جبران ما ی که برای جبران خسارتهای مادی به کار مویرونود،
شیووهای جبران غیرما ی نیز وجود دارنود کوه بورای جبوران خسوارتهوای غیرموا ی و
معنوی به کار میروندچ برخی از این شیووها در قوانین پویشبینوی شودوانود ،و وی ایون
پیشبینی به هیچ وجه جنبه حصری ندارد و اختیار دادگواو را در انتخواب شویوو جبوران
مناسب محدود نمیکندچ

1

اهار هدف عمدو در دعوای جبران خسارت وجود دارد1 :چ تس ین2 ،چ عودا ت3 ،چ
بازدارندگی 4 ،چ جبران خسارتچ برحسب سیستم و نظوم حقووقی کشوورهای مختلوف،
ی ی از این عوامر بیشتر در مسؤو یت مدنی مطبوعات مؤثر استچ در حقوق مطبوعوات

1چ باقر ،انصاری ،حقوق ارتباط جمعی ،سمت ،ااپ دوم ،1387 ،ص 474چ
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ایران جنبه بازدارندگی بیشتر در مسوؤ یت مدنی مطبوعات مؤثر است زیورا در صوورت
تخلف ،فورا نشریه توقیف میشودچ

1

2/1/3چ ا زام به تصحیح یا عذرخواهی :موادو  10قوانون مسوؤو یت مودنی در اینبوارو
میگوید" :چچچهرگاو اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاو میتوانود در صوورت
اثبات تقصیر عالوو بر صدور ح م به خسارت ما ی ،ح م به رفع زیان از طریوق دیگور
از قبیر ا زام به عذرخواهی وچچچ نمایدچ" محر ااپ یوا نشور عوذرخواهی علویاالصوول
همان نشریهای است که مطلب یا اظهوارات زیانبوار در آن مونع

شودو اسوتچ اوون

مخاطبان یا مشتریان ،اغلب افراد مشخص و ثابتی هستند کوه مراجعوات بعودی آنهوا و
مشاهدو عذرخواهی یا ت ذیب یا اصالحنامه میتواند تصور قبلی را از بین ببردچ بوا ایون
حال میزان تأثیر و موفقیت این روش در جبران زیانهای واردو مورد تردید استچ
در بررسی پروندوهای مطبوعاتی در اینخصوص تنها به دعوای مربوط به هفتوهناموه
سیر و سیاحت در تاریخ  75/10/17به اتهام نشر اکاذیب و افترا برمیخوریم کوه دادگواو
ضمن اعالم رأی برائت مدیرمسؤول ،ویرا ملزم به عذرخواهی کردو استچ
3/1/3چ درز ح م مح ومیت خواندو در نشریات :عالوو بر مادو  10قانون مسؤو یت
مدنی ،مادو  27قانون حمایت از مؤ فان ،مصنفان و هنرمنودان نیوز در هموینبوارو مقورر
میدارد" :شاکی خصوصی میتواند از دادگاو صادرکنندو ح م نهایی درخواست کند کوه
مفاد ح م در ی ی از روزنامهها به انتخاب و هزینه او آگهی شودچ"
در بررسی پروندوهای هدف ،تنها در هفدهم آذر  1377توس یک شوخص حقیقوی
از هفتهنامه باور اقامه دعوا شدو و دادگاو رأی به مح ومیت مدیرمسؤول نشریه نمودو و
عالوو بر اح ام کیفری ،جهت اعادو حیثیت و خسارتمعنوی هفتهنامه را به ااپ یوک
نوبت رأی دادگاو ملزم نمودو استچ
4/1/3چ جلوگیری از ادامه نشر و پخش مطا ب زیانبار و از بینبردن منبع خسوارت:
درخواست زیان دیدو مبنی بر جلوگیری از اداموه نشور نشوریه بوه ویوژو در فرضوی کوه
1چ مهدی ،کریمیان راوندی ،مسؤو یت مدنی روزنامه نگاران ،دادگستر ،1386 ،ص 120چ
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فعا یتهای زیانبار روزنامه نظیر نقض حریم خصوصوی یوا ما یوت ف وری در جریوان
باشد با درخواست دستور موقت از دادگاو صورت میگیردچ در صورتیکه دادگاو ادعوای
خواهان را وارد دانسته و به نفع او ح م دهد باید در مورد آثار و مطا بی کوه بوا نقوض
حقوق وی تهیه شدواند نیز تصمیمگیری کند و ح م بوه نوابودی آنهوا بدهودچ موادو 3
قانون مسؤو یت مدنی ،مادو  29قانون حمایت از حقوق مؤ فان ،مصونفان و هنرمنودان و
مادو  9قانون ترجمه و ت ثیر کتب و نشریات و آثار صوتی صریحاً از این شویوو جبوران
سخن گفتهاندچ
 5/1/3چ پاسخگویی :این حوق باتوجوه بوه محتووای آن مخوتص شوهروندان اسوت و
مقامات دو تی در مقابر انتسابات خالف واقع به آنهوا ،مویتواننود از ابوزار توضویح یوا
ت ذیب استفادو کنندچ (انصاری ،1387 ،ص  )478موادو  23قوانون مطبوعوات در اینبوارو
میگوید" :چچچ ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف ی ماو ،کتباً برای همان نشریه بفرسوتد و
نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در ی ی از دو شوماروای کوه
پ

از وصول پاسخ منتشر میشود ،در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصر

مطلب منتشر شدواست ،مجانی به ااپ برساند ،به شرط آن ه جواب از دو برابور اصور
تجاوز ن ند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشدچ"
در بررسی پروندوهای جامعه آماری تنها به دو رأی مذکور در بند دوم و سوم منطبق
با مسؤو یت مدنی اصحاب مطبوعات برمیخوریم و مابقی آرای صادرو جنبوه کیفوری و
جزایی دارد و در هی یک از اح ام دادگاوها استنادی به قانون مسؤو یت مدنی یا تبصرو
یک مادو  30قانون مطبوعات نشدو است که این امر نشواندهنودو نگواو کیفوری قضوات
دادگاوها به مجازاتهای مربوط به اصحاب مطبوعات میباشدچ ضمنا قضات دادگاوهوای
مطبوعات تنها علت تش یر دادگاو را اعمال مسؤو یت کیفری متهموان در نظور گرفتوه و
هیچ یک از آثار مورد توقع در مسؤو یت مدنی برای آسیب دیدگان از جرایم مطبوعواتی
برای آنان اهمیتی نداشته استچ
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نتیجهگیری
با بررسی رویه قضایی موجود در قلمرو جرایم مطبوعاتی ،اهوم شاخصوههوای زیور
مشهود است:
1چ قانونگذار ایرانی هموارو مسؤو یت افوراد متعودد را در جورایم مطبوعواتی مودنظر
داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا
مدیرمسؤول ،مسؤول او یه مطا ب منتشر شدو شناخته میشودچ از این دری وه اسوت کوه
میتوان به تقویت نظریه مسؤو یت ترتیبی پرداختچ اما در عمور دادگواوهوای رسویدگی
کنندو به جرایم مطبوعاتی عموما از این نظر فاصله گرفتهاند و تنها مدیرمسوؤول نشوریه
را جهت دفاع از اتهامات واردو مورد مؤاخذو قرار دادو استچ عدم احضار هیچ صواحب
امتیازی و حضور مدیران مسوؤول نشوریات در  199پرونودو از دعواوی جامعوه هودف
تحقیق این امر را تأیید کردو استچ هر انود اهوار نویسوندو ،یوک طوراح ،یوک عضوو
شورای سردبیری و اعضای خانه مطبوعات گیالن در دادگاو مطبوعوات جهوت دفواع از
اتهامات واردو حضور یافتهاندچ
2چ در بررسی پروندوهای جامعه آماری تنها به دو رأی منطبوق بوا مسوؤو یت مودنی
اصحاب مطبوعات برمیخوریم و مابقی آرای صادرو جنبوه کیفوری و جزایوی دارد و در
هی یک از اح ام دادگاوها استنادی به قانون مسؤو یت مودنی یوا تبصورو یوک موادو 30
قانون مطبوعات نشدو است که این امر نشان دهندو نگاو کیفوری قضوات دادگواوهوا بوه
مجازاتهای مربوط به اصحاب مطبوعات میباشدچ ضمنا قضات دادگاوهوای مطبوعوات
تنها علت تش یر دادگاو را اعمال مسؤو یت کیفری متهمان در نظر گرفتوه و هی یوک از
آثار مورد توقع در مسؤو یت مدنی برای آسیب دیدگان از جرایم مطبوعواتی بورای آنوان
اهمیتی نداشته استچ
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17چ هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد  ،1ااپ دوم،
مجتمع آموزش عا ی قم1375 ،چ
مقاالت:
18چ ا هام ،غالمحسین ،جرایم مطبوعاتی از نگاو قوانین و مقوررات ،روزناموه کیهوان،
1370چ
19چ جهرمی ،افتخار گودرز ،جرایم مطبوعاتی ،روزنامه همشهری1378/4/8 ،چ
20چ کامر نیا ،رضا ،تحقیق پیراموون جورایم مطبوعواتی و نگواهی کوتواو بوه جورایم
سیاسی ،روزنامه سالم1371/6/4 ،چ

