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و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیلها ،گزارشها ،نقدها

و گفتگوها و انتقال اندیشهها میباشند .در میانه این مسئولیس ،ناخواسته ممکن اسس مطالبی
ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد .این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد
که آیا میتوان برخی از جرای رسانهای و مطبوعاتی را شبهجرم تلقی نموده و با جبران
خسار و پرداخس غرامس مورد حک قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالس مطبوعاتی و
رسانهنگاران طرح گشته و ضرور

فه و امکان غیرجزاییسازی برای رسانهها از همین

اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته اسس .هدف مقاله حاضر تقویس و
توسعه رویکرد مسئولیس مدنی اسس.
کلید واژه :مطبوعا  ،رسانه ،مسئولیس مدنی ،غیر جزایی سازی ،آزادی بیان،
مجازا .
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 2کارشناس ارشد حقوب خصوصی و دانشجوی کارشناس ارشد حقوب ارتباطا دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
تحوال سه دهه اخیر و رشد فزاینده رسانهای ارتباط جمعی و تأثیر فوبالعاده و اعجاب-
آور آن بر زندگی خصوصی ،اجتماعی ،اقتصادی فرهنگی و سیاسی موجب توجه خاص
دولتها و حکومسها به کار ویژههای رسانهای شده اسس .جرمانگاری کشورها در حوزه
رسانه نسبس مستقی با رویکرد آزادیگرا و اقتدارگرایی آنها دارد.
دولس های اقتدارگرا همواره و در طول تاریخ با ستیز و قهر و غلبه با رسانهها رفتار کرده
و در نتیجه تورم کیفری و مجازا های سنگین رسانهنگاران یکی از عوامل کنترل حکومس-
ها بر رسانه بوده اسس.
از سال  1990تأکید سازمان ملل متحد و یونسکو به آزادیسازی فضای رسانهای با شعار
رسانههای تکثرگرا ،مستقل و آزاد بسوی تغییر رویکرد سیاسس کیفری به توسعه قلمرو
مسئولیس مدنی رسانه و جبران کامل خسار زیاندیدگان بوده اسس بر این اساس در توصیه
نامههای متعدد و قطعنامههای مختلف همراه با شورای اروپا خواستار غیرجزاییسازی جرم
افترا و توهین به عنوان یکی از مهمترین عناوین مجرمانهای که به بهانه آن دولتها به سرکوب
و زندانی کردن روزنامهنگاران و نقض آزادی بیان و مطبوعا

اقدام نمودهاند ،شده اسس.

طی بیسس سال اخیر تقریباً اکثر کشورها بسوی مسئولیس مدنی و تغییر رویه کیفری گام
برداشتند به نظر میرسد قانونگتار ایران نیز با درک این مسئله با طرح الیحه «قانونی رسانه-
های همگانی» تالشهای مثبتی را شروع کرده اسس اهمیس این مسئله از آنجا ناشی میگردد
که رسانههای سایبر (فضای مجازی) با سرعس روبه افزایش هستند در آخرین آمار و گزارش
یونسکو بیش از  1/7میلیارد صفحه بالگ وب سایس و  ...کاربرد رسانهایی دارند در ایران
نیز گرچه آمار دقیقی در دسس نیسس لیکن مراکز مسئول (شورای عالی اطالع رسانی) بالغ بر
 2/5میلیون برآورد نمودهاند .ویژگی فضای مجازی قانونگتاری خاص و ویژه میطلبد و با
اتکاء به قوانین جزای کالسیک نمیتوان پاسخگوی نیاز جامعه و مردم بود برای بستر سازی
حرکس بسوی قانونگتاری بینالمللی رسانههای سایبری الزم اسس زمینههای حقوقی مناسب
فراه آید از جمله کیفرزدایی از جرایمی همچون افتراء و توهین و هتک حرمس  ...میتواند
مقدمه پتیرش نظام مسئولیس مدنی و توسعه قلمرو آن در رسانههای سایبری و مطبوعا
باشد ،گرچه مسئولیس مدنی امر جدیدی نیسس ولی توسعه آن رویکردی نوین اسس ذکر
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این نکته ضروری اسس که به موجب احکام اسالم «قتف» اگرچه افتراء محسوب میشود و لیکن
از شمول این تحقیق خارج اسس و در غیرجزاییسازی عناوین به قتف پرداخته نمیشود.
اینک پرسش اینسس که با توجه به نظام حقوقی ایران و مبانی فقه امامیه چگونه میتوان با
غیرجزاییس ازی و شبه جرم تلقی نمودن برخی جرای توسعه مسئولیس مدنی را تحکی
بخشید ،مطبوعا و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیلها ،گزارشها نقد
و گفتگو و انتقال اندیشهها می باشند در میانه این مسئولیس ناخواسته ممکن اسس مطالبی ارائه
شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد.
سؤال اصلی تحقیق
اینک سؤال اصلی تحقیق اینسس :آیا میتوان برخی از جرای رسانهای و مطبوعاتی را
شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسار و پرداخس غرامس مورد حک قرار داد؟ این پرسش
با رویکرد رسالس مطبوعاتی و رسانهنگاران طرح گشته و ضرور فه و امکان غیرجزاییسازی
برای رسانهها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته اسس در راستای
همین پژوهش میتوان به سؤاال دیگری اشاره کرد که باید پاسخ مناسب بدان داده شود و
از اهمیس برخوردار اسس تا بتوان رویکرد مسئولیس مدنی را تقویس و توسعه داد.
توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانهها و مطبوعات
ابتدا مسئولیس مدنی رسانه و مطبوعا

را طرح نموده و ضرور

مسئولیس مدنی از دوسو ،بدینمعنا که از طرفی رسانهها و مطبوعا

گسترش و توسعه
با درک دقیقتر

مسئولیس اخالب حرفهای حری اشخاص را بهتر و بیشتر رعایس نمایند و عنداالقتضاء
مسئولیس جبران خسار

را بپتیرند ،از سوی دیگر اشخاص رویکرد دعاوی کیفری را به

مسئولیس مدنی تغییر جهس داده و روشهای پیگیری جبران خسار را به آزمون بگتارند-
گسترش ادبیا حقوقی مسئولیس مدنی در میانمد نه تنها برای کارکردهای حرفهای مؤثر
اس س بلکه منجر به ایجاد فرهنگ نوین حقوقی مبتنی بر فاصلهگتاری بین خویش و کیفر و
درخواسس جبران زیان در زمان وقوع شبهجرم و تخلفا

از سوی مؤسسا

مطبوعاتی

حقوقی و یا حقیقی می گردد و ،برای زیاندیده بهتر خواهد بود .در همین راستا ضمن آنکه

بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و 93 // ...

در اندیشههای حقوقی مسئولیس توأمان مدنی و کیفری جرم هتکحرمس ،افتراء و توهین-
پتیرفته شده اسس لیکن تأکید ما بر غیرجزاییسازی (تلقی شبهجرم) به منظور صیانس از حق
آزادی بیان و حقوب مخاطبان اسس .رویکرد اسالم و فقها به مسئله تغییر حک در خصوص
امکان غیرجزاییسازی جرم افتراء و توهین مطالبی ارائه خواهی کرد.
 -نحوه جبران خسار

زیاندیده یا بزهدیده را میتوان بصور

مسئولیس شخصی و

تضامنی پی گرفس و میتوان مسئولیس مدنی دولس را نیز بنحوی پیوند زد .دولس با ارکان و
ال بعهده نهاد بیمه و
نهادهای بیمه ای خاص بدین مسئولیس یاری رساند و بعد از تثبیس عم ً
رسانه قرار گیرد.
قوانین موضوعه حاکم بر مسئولیت مدنی
الف) مسئولیت توأمان مدنی و کیفری در قانون مطبوعات ایران
مسئولیس کیفری رسانهها و مطبوعا

در نظام حقوقی ایران توأم با مسئولیس مدنی و

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد .شخص میتواند جبران خسار
مجازا

خود را ضمن

کیفری تقاضا نماید .اما بنظر میرسد مسئولیس توأمان کیفری و مدنی به معنای

یکسانی جرم در جرای مطبوعاتی نیسس .بلکه جرم مطبوعاتی تفاو هایی دارد از جمله در
جرای عمومی قصد مجرمانه شرط اسس که در مطبوعا

حاصل اصلی تحقق خارجی جرم

اسس .بنابراین با لحاظ این مسئولیس نمیتوان در همه موارد اینگونه قضاو
اساس رویه قضایی تاکنون در حوزه مطبوعا

کرد بر این

چنین بوده که اگر فرد مسئولیس کیفری

مدیران مطبوعا را هدف گرفته دادگاه در رسیدگی فق بدان توجه داشته اسس و موردی
سراغ نداری که همزمان و توأمان مسئولیس کیفری و مدنی را مورد حک قرار داده باشد
گرچه در قالب رسیدگی کیفری جریمه با جزای نقدی حک کردهاند اما پرداخس خسار
در حق مدعی تاکنون سابقه نداشته اسس چنانچه مدعی بر اساس مسئولیس مدنی رسانه و
مطبوعا
به خسار

اقدام نموده نیز دادگاه فق به همین مسئله توجه داشته اسس و نسبس به آن حک
صادر نموده و مجازا

کیفری رها شده اسس .مدیر مسئول نشریه باور به دلیل

چاپ شعر دیگری به پنج میلیون ریال خسار محکوم گردید.
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از سوی دیگر مسئولیس مدنی در حقوب مطبوعا

خاص رسانه و

به دلیل شرای

ضرور فه نظام مدرن رسانهای متفاو با نگرش سنتی به مسئولیس مدنی اسس لیکن ابزار
مسئولیس مدنی یا ویژگی انعطاف پتیری و قابلیس تطبیق آن در موارد متعدد از برجستگی و
قو

آن اسس که در حقوب رقابس مدرن و توسعه بخشهای اقتصادی جهان به خوبی می-

تواند از عهده برآید .حال آنکه مسئولیس کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازا ،
ضرور تصریح قانون به فعل مجرمانه از عواملی اسس که در حوزه مطبوعا

ممکن اسس

در انطباب با مشکل مواجه شوی  .بنابراین تمایل درونی و اقتضاء رسیدن به حق شهروندان
تأکید بر مسئولیس مدنی و پرداختن بدان اسس اما روش شروع به پیگیری در سیست قضائی
بطور سنتی افراد را به سوی شکایس کیفری میکشاند.
ب) مسئولیت مدنی رسانهها در ایران
مسئولیس مدنی در تمامی امور زندگی بشر امروز جریان دارد .بویژه با تخصصی شدن
مشاغل و حرف مسئولیس از اهمیس بیشتری برخودار اسس .بنابراین از دیدگاه حقوب ایران
مسئولیس مدنی بر  -1وجود ضرر -2 ،فعل عامل زیان و ضرر -3 ،وجود رابطه سببیس یا
علیس بین زیان حاصله و فاعل زیان .در صور
مطبوعا

تحقق این شروط باید جبران خسار

شود

و رسانهنگاران نیز در ایفای نقش و مسئولیس خویش ممکن اسس عملی مرتکب

شوند که باعث ضرر و زیان به شخص یا اشخاص شود و این میتواند زمینه مسئولیس مدنی
رسانه باشد .بیتردید در صورتیکه مدعی ورود خسار

بخود بتواند ثابس نماید که عمل

روزنامه باعث ضرر مادی یا معنوی به وی شده اسس و ارکان آن را به اثبا
تردید رسانه موظف به جبران خسار

برساند بدون

میگردد .اما سؤال مه اینسس که چه عملی موجب

مسئولیس مدنی اسس نظریا طرح شده در حوزه مسئولیس مدنی عام اسس و نسبس به رسانه
و مطبوعا

نیز از همان ویژگی برخوردار اسس فق انگیزه شرافتمندانه اهل قل یک رکن

اصلی تعیین کننده حمایس از آنان در دادرسی اسس .مبانی رایج عبار
فرض تقصیر -ایجاد خطر -تضمین حق که شایعترین آنان اسس.

از نظریه تقصیر-
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.I

نظریه تقصیر

تقصیر از مهمترین عناصر مسئولیس مدنی اسس که از دیرباز تا امروز مطرح اسس و قانون
م .م در ایران نیز این نظریه را اصل پنداشته اسس .عدول و فراتر رفتن از حدود متعارف نسبس
به هر عمل یا موضوعی را میتوان تقصیر دانسس عناصر سه گانه مادی ،قانونی و معنوی در
هر فعلی الزم اسس ..انجام فعل مادی مطبوعاتی که عمل مثبس و زیانبار اسس ،و عنصر
قانونی نیز در قانون مطبوعا

یا مجازا

اسالمی اسس ،عنصر معنوی عدم رعایس نظاما ،

بیاحتیاطی ،بیمباالتی ،عدول از حدود متعارف میتواند عنصر معنوی تقصیر باشد .البته فعل
ال نسبس به مدعی ه قابل صدب
زیان آور باید قابل استناد به خوانده باشد و موضوع آن متقاب ً
باشد.
تقصیر می تواند قابل اغماض و گتشس باشد چنانچه اثر جدی بر آن بار نشود و یا عرف
آن را جدی نپندارد و قابل گتشس بداند جزیی اسس ،ولی تقصیر سنگین قابل گتشس نیسس
و عرف ه آن را دارای ابعاد تأثیرگتار میداند لتا هر کجا تقصیر سنگین باشد به قاعده
قابل گتشس نیسس .این تقصیر نوعی اسس.
زیان دیده از تخلف روزنامه الزم نیسس که به مواد قانونی یا ب .م .م و مطبوعا

اشاره

کند چون رویه قضایی و تشخیص قاضی با استناد به ماده  8ب .م .م و ب .مطبوعا

1364

نسبس به صدور حک و در صور لزوم جبران خسار اقدام مینماید .در قانون ایران اصل
بر تقصیر اسس و رویه قضایی نیز به تقصیر گرایش دارد.
 .IIنظریه ایجاد خطر
بوجود آورنده زمینه کاری که ممکن اسس منجر به خطراتی شود همانگونه که از سود و
مزایای آن برخوردار اسس باید مسئولیس زیانآور بودن و خطر ایجاد شده را نیز بپتیرد« .فله
الغن فعلیه الغرم» این مسئله صرفاً در مورد کارخانه یا مؤسسه تولیدی نیسس هر کاری و از
جمله مطبوعا

و رسانهها میتوانند در ذیل همین مفهوم قرار بگیرند .بر این اساس برای

مدیر مسئول فرض تقصیر میشود و از نظر قانون م .م ایران مسئولیس برای دارنده حق و
امتیاز قطعی و مسل فرض میشود در حقوب مسئولیس مدنی فرانسه نیز همین مسئله صادب
اسس .چنانچه رسانه با تبلیغا

خود از کاالیی موجبا

تخریب دیگری را فراه آورد و به
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او زیان و خسارتی وارد نماید مسئول اسس .چنانکه در تبلیغا

انتخاباتی میتوان به همین

نظریه توسل جسس و روزنامهنگار یا رسانه خاطی را مورد مؤاخته قرار داد.
البته نحوه ثبو

و اثبا

خطر مراحلی دارد که باید بر طبق قواعد عام مسئولیس مدنی

تطبیق صور پتیرد.
 .IIIنظریه تضمین حق یا نظریه استارک
دو نظریه قبلی تقصیر و خطر مطالبه خسار
در جای خود به اثبا

بدلیل آثار و عملکرد خسار بار اسس که

رسیده اسس .لیکن نظریه تضمین بر مبنای اینکه هیچ زیانی بدون

جبران باقی نخواهد ماند و بر این اساس مطبوعا و رسانهای که عامل ورود زیان به شخص
یا اشخاص بوده اسس باید نسبس به تأمین و جبران خسار

مسئول باشد ،استوار اسس .اگر

روزنامه یا رسانه در استفاده از حق کسب خبر ،حق انتشار آزادانه و حق بر اطالعا به حری
خصوصی افراد وارد شود و یا اخباری را منتشر سازد که به حیثیس و شرافس یا حری
خصوصی فرد لطمه و زیان وارد آورد باید برای جبران خسار
مقررا

قانونی و سوء استفاده از حق باید به اثبا

مبنای سه رکن پیش گفته اثبا

اقدام نماید .عدول از

برسد و بطور کلی در مسئولیس مدنی بر

زیان و رابطه فاعل و علیس بر عهده مدعی اسس و با اثبا

آن محق خواهد بود .البته نظریه متکور باید رابطه معقول و تناسب منطقی بین حق آزای
بیان ،حق خصوصی شهروند و حقوب عمومی چنان موازنه برقرار کند و در نهایس قاضی
حک نماید که اصل آزادی مطبوعا

محدود نشود و از این حیث آسیب وارد نیاید و البته

حق خصوصی زیان دیده نیز باید جبران و تضمین شود ،این نظریه توس بوریس استارک
مطرح شد و بنام نظریه استارک نیز شهر

دارد .البته نظریا

فرعی و مباحث دیگری نیز

مطرح اسس که چون بنای تحقیق بر آن استوار نیسس به همین مقدار بسنده میشود.
مسؤلیت مدنی رسانه و مطبوعات در قلمرو حقوق فردی
مسؤلیس مطبوعا

و مدیران و دسساندرکاران رسانهها تابع نوع عمل آنان اسس لیکن

بر اساس ب .ک ایران در ماده  30و  31ب .مطبوعا

تخلفا

و جرایمی که با شکایس

شاکی خصوصی آغاز و با رضایس وی پایان مییابد در حوزه حقوب فردی اسس .جرای
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خاصی که دارای مسئولیس مدنی نیز میباشد به موجب قانون عبار

از سرقس ادبی اسس.

تبصره  1ماده  6در بند  -20نسبس دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از مطالب و آثار
دیگران به خود یا غیر جرم دانسته اسس و عالوه بر مسئولیس مدنی رسانه دارای مجازا
کیفری نیز می باشد و باید جبران خسار نماید .تقلید نام یا استفاده از عالمس نشریه دیگری
نیز از جمله محدودیسهای مطبوعا

اسس و بند ج ماده  7ب .م بر آن تأکید نموده اسس و

استفاده کننده دارای مسئولیس مدنی جبران خسار
اسس .تهدید اشخاص به توس مطبوعا

و در صور

لزوم مجازا

کیفری

به موجب ماده  31ب .م نیز جرم اسس و فاعل آن

عالوه بر جبران خسار ممکن اسس به مجازا مقرر کیفری نیز محکوم گردد.
افشای اسرار دیگران نیز توس رسانه و مطبوعا
 648آمده اسس ولی چنانچه در مطبوعا

جرم اسس ،گرچه در ب.م.ا در ماده

تهدید صور

پتیرد عالوه بر مسئولیس مدنی

جبران خسار مادی و معنوی با مجازا قانونی نیز مواجه میگردند.
موارد دیگری که به هر شکل حقوب افراد را مورد تهدید قرار دهد از مصادیق نقض حق
اسس و ممکن اسس موجب مسئولیس مدنی رسانهنگار یا مطبوعا گردد.
در خصوص نحوه جبران خسار

در این قلمرو پرداخس ضرر مادی ،الزام به درج

جوابیه ،عترخواهی نیز ممکن اسس مورد حک قرار گیرد.
مسئولیت مدنی رسانه در قلمرو حقوق عمومی
قلمرو امنیس و نظ عمومی و رعایس نظاما
مطبوعا

اجتماعی محدودیسهایی برای رسانه و

به همراه دارد که در صور نقض این حدود رسانه و رسانهنگار مسئول اسس .در

حوزه حقوب فردی خسار به فرد وارد میشد در حالیکه اهمیس قلمرو عمومی بدان جهس
اسس ک ه ضرر و زیان وارده به اجتماع و نظام اجتماعی میباشد لتا قانونگتار برای صیانس از
نظ عمومی همواره مجازا خاطی را مورد توجه قرار میدهد.
گرچه قانون حافظ منافع افراد و جامعه اسس و به عبارتی حمایس از نظ عمومی حمایس
از حقوب فردی نیز میباشد ولی در حوزه نظ و امنیس با گتشس شاکی دعوا پایان نمییابد
و متوقف نمیشود بلکه به عنوان جرم عمومی مورد حک قرار میگیرد .در این حوزه معموالً
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جرایمی همچون اقدام علیه امنیس کشور ،افشای اسرار نظامی و سیاسس خارجی ،جاسوسی،
توهین به مقاما و مقدسا از جمله این جرای هستند.
بنظر میرسد قانونگتار افتراء ،توهین و هتک حرمس را نیز در ردیف هر دو مسئولیس
مدنی و کیفری قرار داده اسس و با توجه به اینکه اکثر شکایا

مطروحه علیه مطبوعا

همین جرای میباشند ،تقویس مسئولیس مدنی و تأکید بر جبران خسار

با اهداف قانون و

نظ عمومی و رعایس حقوب فردی به صالح نزدیکتر باشد و بتوان بر این اساس حک صادر
کرد.
مسئولیت مدنی در اسالم
مسئولیس مدنی در اسالم ،مسئولیس مطلق اسس ،یعنی ه شامل تقصیر و ه بیتقصیر
می شود و در مباحث مربوط به ضمان قهری در اتالف و تسبیس و سبب اقوی از مباشر فقها
بحث کردهاند.

 .1قاعده اتالف
به موجب قواعد فقهی و احادیث و روایا

وارده هر کس مال دیگری تلف نماید چه

قصد داشته باشد چه قصد نداشته باشد ولی عمل وی منجر به تلف مال شود مسئول جبران
خسار

اسس .برای این منظور فقهاء با استناد به جملۀ معروف «من اتلف مال الغیر و هوله

ضامن و یا «حرمه مال المسل کحرمه دمه» حرمس مال مسلمان همچون حرمس خون آنان
اسس .لتا این قاعده شامل همه مواردی که منجر به تلف شود میگردد و از مبانی مسئولیس
مدنی اشخاص اسس بحثهای مفصل فقهی در کتب فقها بطور مبسوط آمده اسس .قانون
مدنی در مواد  339 -328و  330این قاعده را پتیرفته اسس.

 .2قاعده تسبیت
چنانچه در تلف مال غیر به هر نحوی شخصی سبب باشد و یا اعمال او از اسباب ورود
زیان و خسار

بشود مسبب آن مسئول اسس و باید نسبس به جبران خسار

اقدام نماید.

لیکن در نحوه تحقق و تعریف تسبیس اختالفنظر بین فقها و حقوبدانان از دیرباز تا امروز
وجود داشته اسس.
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کتاب شرایع سببیس را چنین تعریف کرده اسس :کل فعل یحصل التلف بسببه» هر فعلی
که به سبب آن موجبا

تلف فراه شود ،و در کتاب دیا

آمده :ما لوال لما حصل التلف

لکن عله التلف غیره» .فعلی که اگر آن فعل نبود این تلف حاصل نمیشود ،ولی علس
مستقی آن چیز دیگر اسس ،سبب نامیده میشود .در مسئولیس مدنی مسبب به سبب نزدیک،
سبب مقدم التأثیر و سبب دور اشاره شده اسس که رویه قانونی مثالً سبب مقدم التاثیر را بیشتر
مسئول میداند و این شخص مسئول جبران خسار اسس.
صور دیگر آنکه اگر سبب اقوی از مباشر باشد چنین سببی بدلیل قو و تأثیر بیشتری
که نسبس به مباشر دارد دارای مسئولیس مدنی اسس و اسالم این شخص را مسئول جبران
خسار و ضرر و زیان میداند.

غیرجزایی سازی مبتنی بر قانون برنامه چهارم توسعه ماده  130و قانون
برنامه پنجم توسعه ماده 211
چهارمین مسئلهای که میتواند ما را در کیفرزدایی از جرای توهین و افتراء هتکحرمس
یاری دهد و موجبا

قانونی تغییر را فراه آورد ماده  130برنامه چهارم توسعه اقتصادی-

اجتماعی -فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( )1384 -1388اسس که بیان میدارد:
«قوه قضائیه موظف اسس لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح برساند:
الیحه «جرمزدایی از قوانین کیفری» ...
الیحه «جایگزینیهای مجازا حبس»...
الیحه «حمایس از حقوب شهود و متهمان»...
الیحه «حمایس از بزهدیدگان اجتماعی»...
و موارد دیگری که مربوط به حقوب شهروندی -حفظ حری خصوصی اشخاص-
تعریف جرم سیاسی و  ...در این برنامه آمده اسس بند اول که جرمزدایی اسس شاید در حوزه
رسانهها و مطبوعا

بتوان با قاطعیس بیان کرد که امکان غیرجزاییسازی بیش از ده عنوان

که اکنون جرم تلقی شده وجود دارد و در مابقی جرای نیز میتوان حبسزدایی کرد و
مجازا

سختگیرانه همچون لغو امتیاز که در حک اعدام اسس را نیز لغو کرد و جبران

خسار یا جریمه نقدی را مبنای مجازا های جایگزین در نظر گرفس.
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مبانی غیرجزاییسازی از دیدگاه فقهی اسالم
ممکن اسس این پرسش مطرح شود که آیا از دیدگاه اسالم امکان تغییر حک وجود
دارد؟ اگر گفته شود که حک زندان یا شالب از احکام الیتغیر اسس چگونه میتوان تغییر
مجازا داد؟
از دیرباز یکی از کارکردهای مه شریعس و فقه اجتهاد و قانونگتاری بوده اسس .تدوین
«مجله االحکام العدلیه» که در اواخر دوره عثمانی انتشار یافس از مهمترین این قانونگتاری-
هاسس و سپس با تغییر موضوعا

احکام و شرای زمانی و مکانی به توس استاد بزرگ

االزهر مصر شیخ محمد مصطفی الزرقار تغییر بسیار کرد ،گرچه متعصبان فراوانی بر او خرده
گرفتند ولی وی با استدالل شرعی پاسخگوی اعتراضا شد .و سپس عالمه سیدمحمد رشید
رضا به اقتضای شرای زندگی فتواهای جدیدی صادر کرد که در شش جلد تحس عنوان
«مجله المنار» و «تفسیر المنار» گردآوری شده اسس .شیخ محمود شلتو امام االزهر و شیخ
مصطفی الزرقار شیخ محمد عبده ،شیخ عبدالمجید سلی و  ...فتاوای جدید مبتنی بر یافته
نوین بشری و جهان امروز صادر کرده و در مصر طی بیسس و دو جلد «مجله االحکام
االسالم» انتشار یافته اسس.
در فقه امامیه نیز فقهاء عظی الشأن در طی قرون و اعصار گتشته با توجه به نیازها مقلدان
و پرسش پژوهشگران با اقتدا به مبانی شرعی و ضرور فقه پویا و فه زمان و مکان و تحول
در موضوع احکام فتاوای نو صادر کردهاند در عصر ما نیز میتوان از حضر

آیس اهلل

خمینی ،خویی ،منتظری ،صانعی و  ...نام برد -که عناوینی را تغییر داده و حک گتشته را با
استنباط فقهی و اصولی خود مشروع و مجاز اعالم کردهاند .مثل مجسمهسازی-
تصویرگری -خرید و فروش خون -تشریح جسد -شطرنج  ...مبنا و علل تغییر احکام در
تغییر مکان -زمان -شرای و عرف .تغییر اطالعا

و دادهها و دانستههای بشری تغییر در

نیازها و ضرور های زندگی مردم -تغییر در تواناییها و امکانا

و فنآوری و دانش

بشری -عمومیس یافتن یک مسئله -تغییر در اندیشهها و دیدگاهها و باورها و تغییر در اوضاع
اجتماعی اق تصادی و سیاسی جهان و جامعه مسلمانان و ضرور احیای دائمی و به روز بودن
عمل مسلمان از علل اصلی تغییر فتوا و احکام شمرده شده اسس .استنباط این تغییرا

از

طریق علماء و فقها با تکیه بر روایا و احادیث و آیا شریفه قرآن اسس ابن قی جوزیه در
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کتاب «اعالم المواقعین» تحس عنوان دگرگونیهای فتوا بر اثر تغییر زمانی مکان و عرف و
حال و بطور مبسوط مطالب و روایا

و آیاتی را به عنوان شاهد ،نگاشته اسس ،بر همین

اساس در ماده  39مجله االحکام آمده اسس« :نمیتوان منکر تغییر احکام بر اثر تغییرا زمان
بود».
از نگاه فقیهان در شریعس یک دایره قطعیا

وجود دارد که گرچه محدود و اندک

اسس و لیکن قابل تغییر نیسس و در بقیه موارد تغییر و تشخیص به عهده فقها و علماء امس
اسالم اسس.
در حدیث سلمه بن االکوع در صحیح بخاری آمده که پیامبر اکرم (ص) فرمود« :هرکس
از شما قربانی کرد  ،نباید پس از سه روز ،گوشتی از آن در منزلش باقی مانده باشد» .ولی
سال بعد که شد فرمودند :بخورید و بخورانید و ذخیره کنید؛ زیرا آن سال مردم در مشقس
بودند .میخواست به یاری آنها بشتابید 1 .در روایس دیگری منقول از عایشه آمده که:
حضر

بدینجهس شما را نهی کرد چون گروههایی از مردم از بیرون وارد شهر شده

بودند» .این یک مثال روشن از تغییر فتوا به دلیل تغییر شرای اسس.
در زمان خلیفه دوم -زکاه اسب یک دینار شد .عبدالرزاب بیهقی به نقل از یعلی بنامیه
روایس کرده ،روزی عبدالرحمن برادر یعلی .از مردی از اهل یمن اسب مادهای به صد اسب
جوان معامله کرد ،فروشنده پشیمان شد و نزد عمر رفس عمریعلی را فراخواند و او داستان
معامله را گفس -عمر گفس نمیدانست اسب اینقدر ارزش دارد ما از  40گوسفند جوان یک
راس زکاه میگرفتی اکنون فرمان میده که از هر اسب یک دینار زکاه گرفته شود

2

حدیث را الطحاوی در شرح معانی االثار کتاب الزکاه  -36/4و بیهقی در الکبری آورده
اسس .تغییر حک و فتوا به دلیل تغییر زمان و شرای و مکان بوده اسس .از امام علی (ع) و
پیامبر اکرم نیز موارد متعددی نقل شده اسس ،مثالً مجازا

شرب خمر که در زمان رسول

اهلل (ص) مجازا خاصی نداشس و تعزیری بود .عقبه بن الحارث روایس کرده اسس که ابن
نعیمان را در حالی که مسس بود نزد پیامبر خدا (ص) آوردند ،حضر بر او خش گرفس و

 -1تفسیر المنار ،انفال آیه  66و .65
 -2صحیح بخاری در االضاحی  -5596و مسل در االضاحی  1974به نقل از مسلمه بن االکوع روایس کردهاند.
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به حاضران در خانه فرمان داد تا او را شاخۀ نخل و نعلین بزنند و من نیز در شمار آنان بودم.

1

گرچه بعد حک شرعی ضرب و جلد مطرح شد .هرچند میزان معین نشد لتا در زمان خلیفه
اول 40ضربه شالب بود و در زمان خلیفه دوم عمر فرمان داد  80ضربه شالب بزنند ،آوردهاند
که برای افتراء عمر فرمان داد  80ضربه شالب بزنند -چون گفته اسس کسی که مسس می-
شود هتیان میگوید و هرگاه هتیان گویند ،افتراء میبندند بنابراین باید حد شرب خمر را
همان حد افترا بستن در نظر گرفس و به همین دلیل عمربن الخطاب حد افتراء را هشتاد ضربه
شالب قرار داد 2در همین روایا

آمده که حضر

علی (ع) شرب خمر را  40ضربه شالب

میزده اسس و به اصالح شخصیس فرد و اصالحپتیری مته توجه داشته اسس .رویکرد
سهلگیرانه حضر

علی (ع) در مجازا ها و جرم اشخاص قابل توجه اسس و کتاب سنن

الدار قطنی ج  3ص  157به بعد با تحقیق سیدعبداهلل هاش یمانی مطالب دیگری نیز آورده
اسس .بطور کلی شیوه استنباط ناظر بر روش اصولی ،اصولی احتیاطی و اخباریگری و حدیثی
اسس ،با درک صحیح این شیوهها میتوان دریافس چگونه فقهای اصولی در اسالم همواره
به دنبال کشف و پتیرش احکام بودند 3.با اکتفاء به همین مقدار میتوان دریافس که در
اندیشه اسالم اوالً میتوان نسبس به تغییر احکام بنابر تفسیر موضوع آن اقدام کرد و دیگر
اینکه اصوالً در اکثر مواردی که ما با آن سروکار داری از دایره قطعیا

خارج اسس و با

توجه به یکی از عوامل و معیارهای پیشگفته میتوان تغییر حک و فتوا را پتیرفس.
بر این اساس و با توجه به شرای امروز و روند روبهرشد تکنولوژی رسانهها و رویکرد
اصلی مطبوعا مبنی بر آگاهی دادن به جامعه و قصد توزیع عادالنه اطالعا و دانایی تغییر
عناوین مجرمانه و پتیرش مسئولیس مدنی و توسعه این رویکرد در جامعه مطبوعاتی و
رسانه ای مطلوب شرای فعلی اسس و هیچ مغایرتی با احکام و مبانی فقهی ندارد .با همین
رویکرد میتوان به حبسزدایی و تغییر مجازا ها و جایگزینی آن اقدام نمود در این
خصوص تحقیقا

مفصلی در معاونس آموزش قوه قضائیه انجام شده و این تحقیقا

دارد به نظر میرسد اقداما

ادامه

عملی نیز آغاز شده اسس مثل زندان باز با کنترل الکترونیکی

 -1بخاری در الحدود  6781و نسایی در السنن الکبری در الحد فی الخمر .5268
 -2عبدالرزاب در «مصنف»  378/7روایس کرده اسس.
 -3جناتی ،محمدابراهی  ،1385 ،فقه و زمان ،ق  ،ایثارگران اندیشه دینی.
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زندانی و  ...بنابراین میتوان اکنون از قشر فرهیخته و فرهنگی جامعه که رسانهنگاران و
نویسندگان میباشند آغاز کرد و مجازا

شالب را حتف نمود و بجای زندان نیز تدابیر

جایگزین تأمینی و تربیتی در نظر گرفس.
مسئولیت مدنی رسانههای ایران در مقایسه با دیگر کشورها
بنظر میرسد مسئولیس مدنی رسانه و مطبوعا در حوزههای مختلفی متصور اسس لیکن
شایعترین موارد را میتوان بشرح ذیل -حری خصوصی اشخاص -هتکحرمس -نقض حق
مالکیس معنوی (فکری) نام برد در حوزه سالمس عمومی و نظ عمومی که بیشتر با حقوب
عمومی و حاکمیس روبرو اسس وجه جزایی آن بسیار برجسته اسس و اگر جنبه مسئولیس
مدنی داشته باشد با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابلیس پیگیری دارد .رسانه در قوانین
متفرقه دیگری همچون تبلیغا غیرواقعی -تبلیغا انتخاباتی  ...مسئولیس مدنی دارد.

1

نقش رسانه -خالء نظام حقوقی ایران و اجمال و ابهام موجود در قوانین راه مطالبه
خسار

افراد را با دشواری مواجه ساخته اسس .روشهای روشن و قابل وصول برای

شهروندان و زیان دیده معین نیسس .چه بسیار مواقعی که انتشار یک گزارش و خبر با تکیه بر
الگوها و تکنیکهای رسانهای همچون «برجستهسازی» حقوب دفاعی مته را نادیده گرفته
اسس و مته به همین دلیل دچار خسران شده یا موجب اخالل در روند دادرسی گردیده و
عمالً تأثیر گتارده اسس .فرد زیاندیده راهی برای جبران خسار ندارد .با وجود آنکه اصل
 39قانون اساسی ایران به صراحس بیان میدارد که« :هتکحرمس و حیثیس کسی که به حک
قانون دستگیر ،بازداشس ،زندانی یا تبعیده شده به هر صور
مجازا

که باشد ممنوع و موجب

اسس» .لیکن در عمل هیچ گاه شاهد چنین دادخواهی و دادرسی نبودی  .باید افزود

که بر مبنای قیاس اولویس که مورد پتیرش اصولین و حقوقین اسس هتک حرمس اشخاص
معمولی که مته نیستند و در معرض هیچکدام از موارد تصریح شده در اصل نمیباشند به
طریق اولی ممنوع اسس ،اما به تعداد بسیار شاهد شکستن این حری ها هستی  .جرمانگاری
انجام شده در عمل نشان داده اسس که نه تنها از میزان این اقداما

کاسته نشده اسس بلکه

 -1انصاری ،باقر .شیخاالسالمی ،جهانسوز و دیگران ،1381 ،مسؤلیس مدنی رسانههای همگانی ،تهران ،پژوهش ریاسس
جمهوری.
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به تناسب شاهد افزایش آن هستی  .نقض این حق فردی در نظام رسانه و مطبوعا
شایعترین تخلفا

یکی از

اسس .برجستگی افترا یا توهین یا هتک حرمس در رسانه آن اسس که به

واسطه تیراژ و داشتن مخاطب بسیار نقش مهمی در تنویر و شکلدهی به افکار عمومی ایفاء
مینماید و میتواند در خدشهدار کردن حیثیس فردی در جامعه اثری جدی و حتی جبران
ناپتیر بجای گتارد .در جهان امروز قانونگتاری در خصوص هتکحرمس و افتراء و توهین
دو هدف متعارض را با تکیه بر اصل تناسب و توازان دنبال میکند ،ابتدا میخواهد قانون از
حقوب افراد و حفظ شأن آنان دفاع کند و دیگر آنکه میباید مبتنی بر مبانی حقوب آزادی
بیان و مطبوعا از آن پاسداری و محافظس به عمل آورد 1در نتیجه صدور هرگونه حکمی
باید واجد هردو خصیصه متعارض باشد .به همین دلیل در بسیاری از کشورها منجمله
انگلیس با داشتن مسئولیس توامان کیفری و مدنی اینگونه جرای را شبه جرم و تخلف مدنی
بشمار آورده و با جریمه و خسار

تنبیه مینمایند و استفاده از کیفر جزایی یا منسوخ گشته

و یا بسیار حداقلی مورد استفاده اسس در حقوب انگلستان عالوه بر اعمال این رویه در مورد
مطبوعا

و رسانهها حتی در ماده  601قانون برنامهریزی مربوط به  I.T.Cنیز با تأکید بر

ضرور رعایس اخالب حرفهای از سوی رسانهنگاران در صور ورود خسار به اشخاص
از طریق هتک حرمس و  ...جبران خسار

و خسار

تنبیهی و جریمه را اعمال مینمایند

این ماده در خصوص رسانههای رادیویی و تلویزیونی اعمال میگردد 2.به موجب همین ماده
و دستورالعمل مصوب سال  2001فصل  -22رسانه  BBCمسئولیس مدنی جبران خسار
هر نوع توهین و افترایی را پتیرفته اسس اع از اینکه مستقی باشد یا از طریق مصاحبه-
شوندگان باشد در اکثر کشورهای عربی همچون امارا  ،کویس ،بحرین ،عمان ،قطر،
سودان و  ...نیز در سالهای اخیر توهین و افتراء حتی به مقام پادشاه را نیز با خسار
جریمه مالی سنگین مجازا

و

مینمایند و در واقع نوعی جرمزدایی و حبسزدایی کردهاند

لیکن مبلغ جرای آنقدر سنگین اسس که عمالً هیچ رسانهای جرأ

ورود به این حوزهها را

 -1حسینی اسفید و اجانی ،بشیر ، 1391 ،حقوب مخاطب در برابر رسانههای جمعی ایران و انگلیس و آمریکا ،تهران،
دانشگاه امام صادب (ع).
 -2محسنی ،فرید ، 1389 ،حری خصوصی اطالعا  ،مطالعه کیفری در حقوب ایران ایاال متحده آمریکا و فقه امامیه،
تهران ،دانشگاه امام صادب (ع).
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پیدا نمیکند و اگر به هر دلیلی مرتکب شود جریمهای حدود  3تا  4میلیارد تومان باید
پرداخس کند که این به معنی تعطیلی محترمانه و مدرن اسس!
در آمریکا نیز در اغلب ایالسها همین رویکرد دوگانه وجود دارد ولی بیشتر به سوی
خسار
ایاال

و جریمه نقدی به نفع شخص زیاندیده رویه قضایی شکل گرفته اسس .بعضی از
حک جزایی آن تا سال  2005قویتر بود ولی اکنون بسوی جریمه و خسار

میل

کرده اسس (آالباما ،ایلینویز ،ایندیانا).
به سبب جایگاه برجسته آزادی بیان به موجب اولین اصالحیه قانون اساسی آمریکا در
این کشور جرم (شبه جرم) افتراء و توهین با وجود شروط ذیل اثبا
انتشار یافته باشد -کلما

میگردد - ،مطلب

مستقی به شاکی معین مربوط باشد -مطالب تهمسآمیز و کتب

ال تقصیر کرده باشد .با این وجود
باشد خوانده (رسانه یا مفتری) مقصر شناخته شود و عم ً
همه انواع بیانهای توهین آمیز یا تبلیغاتی را در این مقوله (هتک حرمس توهین افتراء) قرار
نمیدهند بلکه برخی از مطالب در عناوین دیگر مجرمانه مثل «کاهش قدر

مالکیس» یا

«تهمس تجاری و مالی» ارزیابی نموده و اساساً در دادگاههای دیگری مورد رسیدگی قرار
میگیرد.
برای جبران خسار

وارده ناشی از عملکرد رسانه به دلیل توهین یا افتراء به  4شیوه

جبران خسار صور میپتیرد.
خسار

حقیقی -2 ،خسار

ویژه مالی -3 ،خسار

احتمالی -4 ،خسار

کیفری

(عبر آموز یا تنبیهی).
رایجترین خسار

ناشی از تهمس ،خسار

حقیقی اسس .این وظیفه شاکی اسس که

نشان دهد آسیب روحی روانی معنوی یا مادی بروی حاصل آمده اسس ،و چون تأمین و
تعیین میزان خسار معنوی بسیار مشکل اسس لتا نام آن را خسار حقیقی نهادهاند .دادگاه
با توجه به شرای و اوضاع و احوال میتواند دو خسار

دیگر تنبیهی و خسار

ویژه مالی

را نیز اضافه کند و این موجب میشود که رسانهها در افتراء و توهین هتکحرمس دیگران بسیار
دقیق و با رعایس مقررا حرفهای عمل کند و از هرگونه هتکی پرهیز نمایند خسار

تنبیهی یا

عبر آموز فق در مواردی اعمال میگردد که جرم افترای سنگینی باشد در ترازوی شبه
جرم و شبه جرم /جرم سنگین تلقی شود آنگاه به ارقام گزاف محکوم خواهند شد.
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در ایران چنان که گفته آمد به موجب قانون اساسی ،قانون مجازا

اسالمی ماده -607

 698 -697 -609 -608و قانون مطبوعا تبصره  1ماده  30حفظ حیثیس اشخاص الزم اسس
و نقض آن جرم محسوب می گردد .در عمل مراجع قانونی با رویکرد کیفری محض قائل به
ارکان ویژه جرم می باشند و لتا در بسیاری مواقع اقدام انجام شده از سوی رسانهرانه قابلیس
انتساب مقبول میدانند و نه رسانه معاف از مسئولیس میتواند باشد .ولی به دلیل عدم شفافیس
قانونی و ابهام و عدم توجه به مسئولیس مدنی ،اکثر دعاوی با تبرئه از جرم از خسارا

نیز

عمالً تبرئه میگردد .و امکانی برای پیگیری مستقل در قالب مسئولیس مدنی برای جبران
خسار وجود ندارد .در صورتیکه اگر قانونگتار از ابتدا بطور مستقل مسئولیس مدنی را در
این قبیل جرای (شبه جرمها) بپتیرد فرد میتواند از طریق دادگاه عمومی صالح یا مقررا -
گتاری نظام صنفی یا شورای حل اختالف دعوای مدنی جبران خسار
رسانهها با پرداخس خسار

مالی به اشخاص ضرور

طرح نماید و

رعایس هر چه بهتر و بیشتر مقررا

اخالب حرفهای را جدیتر پی خواهند گرفس .این خالء در نظامهای حقوقی دیگر اینک
مرتفع شده اسس که انتظار میرود در ایران نیز با اصالح قانون «جامع رسانههای همگانی» به
این نکا توجه شود.
پرداخس خسار

مالی از سوی رسانهها به اصل رعایس حق آزادی بیان و حفظ حقوب

اشخاص نزدیکتر اسس و مانع از نقض آن یا توقیف و تعطیل بنگاه رسانهای میگردد .تعطیل
و توقیف و لغو امتیاز نشریا

و رسانهها یک اقدام مغایر با اصل آزادی بیان اسس تبلیغا

غیرواقعی و نفی کاالی یک مؤسسه تولیدی ،افتراء و توهین به اشخاص در این زمینه می-
تواند خسارا مادی و اعتباری فراوانی برای مسئول مؤسسه و محصول تولید شده و بنگاه به
بار آورد ،روشهای جبران خسار

و مطالبه دارای ابهام اسس و فراتر آنکه یک مقرره و

تعریف دقیقی از اینگونه تبلیغا اغواگر در دسس نیسس حتی آییننامه کانونهای تبلیغاتی
نیز از این جهس مبه و مجمل اسس.

1

حقوب شهروندان و مصرف کنندگان آن کاال و حق تولیدکننده اقتضاء دارد که با تبیین
دقیق موارد خالف مقررا گتاری شود و نیز روشها و راههای مطالبه مسئولیس معین باشد
 -1حسینی اسفید و اجانی ،بشیر ، 1391 ،حقوب مخاطب در برابر رسانههای جمعی ایران و انگلیس و آمریکا ،تهران،
دانشگاه امام صادب (ع).
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متأسفانه تاکنون هیچ پرونده قضایی ناظر بر چنین ادعایی یافس نشده اسس تا معلوم شود که
برخورد قضایی و نحوه دادرسی چگونه اسس .آنچه مه اسس توجه به مسئولیس مدنی افراد
مسئول در این حوزه میباشد که برای پیگیری یا انتساب مسئولیس به آنان باید مالکهای
روشنی از عدول و تخلف تبلیغاتی یا اغوا و فریب بیان گردد و قانونگتار در مقررا

فعلی

کمتر به این مسئله توجه کرده اسس .برای تدوین چنین قانونی مشارکس فعاالن این حوزه
ضروری اسس تا واقعبینانه جرم انگاری شود گرچه در کشورهای انگلیس و فرانسه و امریکا
اینگونه مسایل در قالب تخلف تجاری یا در امریکا «کاهش مالکیس» اشخاص مطرح می-
گردد و با جبران خسار مورد حک قرار میگیرد .در همین حال دولسها با ایجاد نهادهایی
مثل صندوب تأمین و جبران خسار
مینمایند.

حاصل از عملکرد رسانهها یا نظام بیمه عمومی اقدام

1

تبیین دقیق مسئولیس مدنی یا کیفری رسانه و مطبوعا با شناخس دقیق کارکرد و جایگاه
آن میسر اسس و با فرض توجه به این نکته اساسی برای کشورهای در حال گتار مثل ایران
بنظر میرسد توجه به مسئولیس مدنی دولس نیز حایز اهمیس باشد.
نظر به اینکه بخش قابل توجهی از رسانهها و مطبوعا در ایران در بخش دولتی هستند و
یا وابسته به بخش عمومی میباشند جایگاه پتیرش مسئولیس مدنی دولس میتواند به
گسترش فرهنگ حقوقی مسئولیس محور تأکید گتارد و زمینه مطلوبی برای اقداما قانونی
و ترویج رویکرد عدالس ترمیمی باشد .گرچه تئوریهای مخالف و موافقی در زمینه
مسئولیس دولس وجود دارد 2لیکن نقش دولس در این حوزه مه اسس.
کریستین الزرژ :سیاسس جنایی در پایان سدۀ بیست یعنی حدود دو قرن پس از فوئر باخ
را شامل کلیه اقداما سرکوبگرانه اع از کیفری و غیرکیفری و پیشگیرانه با ماهیسهای
مختلف می داند که دولس و جامعه مدنی هر یک به صور

مستقل و با مشارکس سازمان-

یافته یکدیگر ،از آنها در قالب روشهای مختلف به منظور سرکوبی (بازپتیری و درمان)
بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده میکنند .بدینترتیب کارکرد جبران
خسار

امروزه بسیار توسعهیافته اسس و از آن به عنوان مصداب مجازا  ،شرط تخفیف یا

 -1فصلنامه مطالعاتی ،1377 ،ویژه تبلیغا  ،رسانه ،سال نه  ،شماره  ،4زمستان  ،1377ص .124
 -2کاتوزیان ،ناصر ،1381 ،مسئولیس ناشی از عیب تولید ،تهران ،دانشگاه تهران.
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معافیس از مجازا

و شرط برای تعلیق مجازا

و آزادی مشروط و حتی میتوان گفس به

عنوان یک اصل و قاعده غیرقابل انکار پتیرفتهاند.
به همین دلیل در کنار مسئولیس مدنی اشخاص دولتها بدلیل توانایی بیشتر و نیز بهرهمندی
از حقوب عمومی به منظور حفظ حق افراد و بسترسازی برای جبران خسار آنان ،مسئولیس
مدنی دولتها را فراتر از مباحث قهری همچون زلزله ،سیل و  ...شناسایی نمودهاند ماده 67
قانون عدالس کیفری این اجازه را به قاضی انگلیسی و ولز میدهد که جبران خسار
عنوان حک جزایی صادر کند یا عالوه بر هر حکمی ،حک بر جبران خسار نماید.

را به

1

در حقوب ایران و نظام فقهی حقوب کیفری اسالم ه میتوان گفس که امکان اجرای
قاعده جبران خسار

بجای حک جزایی (مجازا های کیفری) ممکن اسس و لتا جرم-

زدایی از عناوینی همچون افتراء و توهین و شناسایی شبهجرم بالمانع اسس .زیرا در اسالم
عمده جرای تعزیری هستند و جرای تعزیری از قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاک پیروی میکنند.
بنابراین قاضی یا حاک مجاز اسس از هر راهی که صالح میداند و نتیجه مطلوب اصالح و
بازپتیری را به همراه دارد اقدام نموده و مطابق آن حک دهد فق نباید اندازه آن از حد
بیشتر باشد 2دیگر اینکه اکنون از دیه وارش به عنوان یک مکانیس جبران خسار

استفاده

میشود گرچه ماده  12و  15ب .م .ا .دیه را از انواع مجازا ها نام برده اسس .که بنظر می-
رسد خود یک ضمانس اجرای کیفری بشمار آید .اهمیس رویکرد نوین این اسس که جبران
خسار که نوعی مسئولیس مدنی اسس جایگزین مجازا که نتیجه عمل کیفری اسس بشود
و امروز تأکید و توصیه بر اجرای این رویکرد میباشد .وگرنه از حیث جبران خسار ناشی
از جرم که در گتشته و حال به موجب قانون مجریسس اما از همین عناوین و مواد قانون بر
میآید که میتوان جبران خسار مدنی را رأساً جایگزین امر مجازا کیفری نمود.
با درک حق انحصاری دولسها و حکومسها در جرمانگاری و تعقیب و رسیدگی
قضایی و مجازا کردن افراد توس نظام قضایی و رعایس تضمینهای الزم دادرسی عادالنه
و منصفانه به دلیل تورم پروندههای کیفری و حقوقی و افزایش جمعیس ،عمالً نهادهای
 -1حاجی ده آبادی ،احمد ، 1387 ،جبران خسار بزه دیده به هزینه دولس و نهادهای عمومی ،تهران ،پژوهشگاه فقه و
حقوب ،عابدی نیستانک ،ربابه ،مسئولیس خسار ناشی از فعالیسهای رسانه گروهی ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوب
خصوصی ،دانشگاه تهران.1358 ،
 -2خسروشاهی ،قدر اهلل ، 1380 ،فلسفه قصاص از دیدگاه اسالم ،پژوهشکده فقه و حقوب ،بوستان کتاب ،ص .187
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«میانجیگری کیفری» که به نوعی برگرفته از جامعه مدنی اسس وارد فرایند عدالس کیفری
شده و مورد استقبال اکثر کشورها و حتی سازمان ملل برای توصیه به اعضاء قرار گرفته اسس
و در ایران نیز شورای حل اختالف تا حدودی بسوی این کارکرد طراحی شد ،گرچه هنوز
در حوزه کیفری نارسائیهایی به مفهوم «میانجیگری» دارد ولی خود نشانگر اهمیس و
تغییر رویکردهای کیفری اسس و با این روشها میتوان زمینه سیاسس

جایگاه و ضرور

کلی قضایی کشور یعنی حبسزدایی ،قضازدایی را از طریق جرمزدایی یا شبهجرم تلقی
نمودن برخی از جرای رسانهای و امکان رسیدگی ان در شوراهای حل اختالف ویژه رسانه و
مطبوعا

گامی هر چند کوچک برداشس ،تا زمینه حضور نهادهای صنفی و مقررا گتار

داخلی فراه شود.
ذکر این نکته مفید اسس که اصوالً جرمانگاری توس دولسها بر مبنای نیاز و ضرور و
شرای اجتماعی خاص همان مقطع صور

میگیرد و لتا حکومس میتواند در اوضاع و

احوالی دیگر جرمی را لغو نموده و یا جرمنگاری جدیدی بنا نهد .بنابراین اصل تغییر و
تبدیل جرمی به شبهجرم تابع شرای
معاهدا

جامعه و ضرور های اجتماعی اسس .با توجه به

بین المللی و اسناد باالدستی در حمایس از آزادی بیان و مطبوعا

و طی دوران

پختگی و بلوغ رسانهای در کشور اکنون زمان آن فرا رسیده که با تغییر رویکرد کیفری
نسبس به رسانهها سیاسس توسعه مسئولیس مدنی و شناسایی برخی از جرای مطبوعاتی به
عنوان خطای مدنی و شبهجرم گامهای مناسب و تمهید الزم برای ورود به عصر نوین رسانه-
های ارتباطی الکترونیکی را فراه آوری  .از دیدگاه فقه امامیه و با عنایس به فلسفه مجازا
در اسالم نیز این تغییر و تبدیل قابل پتیرش و مطلوب شرای امروز ارزیابی میگردد.
فه فلسفه مجازا
نخسس مجازا

در اسالم بسیار مه اسس .با دو نگاه میتوان به داوری پرداخس.

اشخاص بدان سبب صور

میگیرد تا اول تنبه و آگاهی و عبر

دیگری

و شخص مجرم باشد و دوم چنانچه عمل وی موجب نقض حق عمومی شده باشد از حق
اجتماع صیانس شود ،نظ و انتظام امور برقرار بماند و شخص اصالح شده و در مسیر صحیح
حرکس کند.
نگاه دوم :نوعی انتقام از شخص اسس و هدف از مجازا نابودی و تنبیه مجرم میباشد.
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آنچه از فلسفه آفرینش انسان درک میشود ،و نیز بنابر آیا

و روایا

در اندیشه

اسالمی انسان برای «عبد» خدا بودن و سیر تکاملی به سوی کمال الهی از یکسو و خلیفه الهی
در زمین شدن از سوی دیگر اسس .انبیاء و اولیاء الهی نیز برای هدایس و راهنمایی انسان
بسوی کمال و خداوند آمدهاند .بر این اساس بنظر میرسد هدف مجازا

در اسالم اصالح

فرد و صیانس از جامعه انسانی اسس.
 -2در اندیشه اسالمی و احکام و شریعس قرآنی برای برخی اعمال و اقداما

مجرمانه

انسان مجازا معین (حد) تعیین شده اسس مثل قتل ،قصاص و موارد دیگری که در حدود و
قصاص مطرح اسس برخی را باور این اسس که این احکام قابل تغییر نمیباشند و اندکی
معتقدند با شرایطی میتوان در این موارد نیز تجدیدنظر کرد که از موضوع بحث حاضر
خارج اسس .دوم اقداما و افعالی از انسانها صادر میشود که برای آن مجازا معین نشده
اسس بلکه با عنایس به موقعیس زمان مکان شرای و اوضاع و احوال وقوع آن در اختیار
حاک اسس که عموم تعزیرا

بمایراه الحاک اسس .که به اصول دونالحد اسس و مرجع

تشخیص میزان آن قاضی اسس .بنظر میرسد که در بحث ما نحنفیه میتوان مجموعهای از
جرای رسانه ای را در ذیل همین مفهوم بشمار آورد و حاک با عنایس به اختیاراتی که دارد
میتواند مسئولیس مدنی متخلف را مبنای حک قرار دهد.
و بنابراین اصل میتوان به غیرجزاییسازی و کیفرزدایی از اینگونه جرای رسانهای
پرداخس و زمینه را برای گسترش قلمرو مسئولیس مدنی فراه آورد.
عناوین احصاء شده در قانون مطبوعا کشور از شمول «حدود» خارج اسس ،گرچه می-
توان تصور استثنایی جرایمی را که دارای حد شرعی اسس ،نمود .لیکن آنچه اکنون قابل
اتکاء و استناد میباشد مجموعهای از جرای و تخلفاتی اسس که یا در قانون مجازا اسالمی
تعیین تکلیف شده اسس و یا آنکه به نظر قاضی واگتارده شده اسس همین میتواند مبنای
بررسی جدی این تحقیق برای کیفرزدایی باشد و در نتیجه امکان توسعه و گسترش قواعد
مسئولیس مدنی را نسبس به متهمان رسانهای و رسانهنگاران مبنای اقدام قضایی قرار داد.
نکته دیگری که میتواند زمینه را برای کیفرزدایی از برخی جرای مطبوعاتی و رسانهای
فراه آورد (به ویژه آ ن عناوینی که در شریعس برای آن تعیین وضعیس شده اسس) اجتهاد
پویا مبتنی بر زمان و مکان و اوضاع و احوال جهان و زیسس بوم کنونی ماسس .ورود به بحث
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مصلحس و مفسده و بنای عقالء در شرع خود از مباحث بسیار جدی و مستوفی اسس لیکن به
همین اندازه کفایس میتوان کرد که با تکیه بر ضرور های روز و رسالس مطبوعاتی و شأن
و جایگاه رسانه ها مفهوم جرم و کیفر را از آن زدود و بنای جبران خسار

را با دیده قبول

نگریسس.
اصوالً عدالس در دیدگاه اسالمی ،تنها راه برخورد و مقابله با مجرمین نیسس ،بلکه در
کنار این ضابطه ،یک روش دیگر نیز برای برخ ورد و مقابله با هر نوع بدی و از جمله پدیده
مجرمانه وجود دارد که روش احسان و خوشرفتاری اسس 1و در بسیاری از موارد ،امکان
برخورد با مجرمین بر اساس این شیوه متعالی وجود دارد».
حتی مجازا

قصاص در اسالم یک نهاد خصوصی تلقی میشود که با درخواسس ولی

دم ممکن میگردد و تأکید و توصیه و سفارش قرآن به عدم اجرا و گتشس اسس .در
مجموع اسالم به دنبال ضمانس و صیانس زندگی انسانی به نحو مطلوب و مجازا نیز عمدت ًا
دارای بار اصالحی ،تربیتی ،بازدارندگی ،تشفی خاطر زیاندیده و تطهیر روح و روان فرد
خاطی یا مجرم اسس و توبه مظهر این نگرش میباشد.
نتیجه اینکه حتی از دیدگاه فقهی و اسالمی میتوانی جرای رسانهها و رسانهنگاران را با
رویکرد مدنی و جبران خسار زمینه این خواسس را فراه آوری .
مصوبه مجمع تشخیص مصلحس نظام که تحس عنوان مقرره ماده  30به قانون اساسنامه
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران افزوده ،دلیلی برای غیرجزاییسازی جرم افتراء و
توهین پنداشس در بخشی از این مقرره آمده اسس:
«چنانچه در برنامههای پخش شده سازمان صدا و سیما و یا در اطالعیههای صادره از
سوی آن سازمان ،مطالبی مشتمل بر توهین افتراء یا خالف واقع نسبس به هر شخص (حقیقی
یا حقوقی) باشد یا به هر نحوی اظهارا

اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاب

حق طی خواهد شد  ...مدعی میتواند اعتراض خود را اعالم و  ...پاسخ خود را که بیشتر از
دو برابر زمان اصل مطلب نباشد که از پنج دقیقه کمتر نباشد به صور رایگان از همان شبکه
پخش شود ...
 -1سوره نحل آیه  -90سوره مومنون آیه  -23ادفع بالتی هی احسن السیئه».
خسرو شاهی ،قدر اهلل ،فلسفه قصاص از دیدگاه اسالم ،پژوهشکده فقه و حقوب ،بوستان کتاب ،1380 ،ق  ،ص .187
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در صور

عدم توافق معترض و صدا و سیما موضوع برای رسیدگی به شورای نظار

به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین و افتراء ،تحریف یا خالف واقع منعکس نماید و شورا
موظف به رسیدگی و اختصاص دو برابر زمان به شرط آنکه پاسخ حاوی توهین و افتراء به
کسی نباشد به صور
شورای نظار

رایگان پخش شود .چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه

خودداری کند شاکی به شعبه خاصی شکایس میبرد و سازمان به حک

دادگاه باید عمل کند و اگر استنکاف کند مستنکف از حک قضایی برابر مقررا

محکوم

میگردد  ...این مقرره اوالً نقش مقررا گتاری صنفی و تشخیص مراجع صنفی و تخصصی
را به رسمیس شناخته اسس و دوم اینکه به عنوان شبهجرم و تخلف شناسایی کرده و در هر
حال حق جواب برای زیاندیده قایل اسس و برای جبران خسار

به مراجع صالح قضایی

باید رجوع نماید.
رسانه صدا و سیما را «به دلیل انحصاری و دولتی بودن» ملزم به پاسخگویی کرده اسس
اما هیچ وجه ممتازی نسبس به رسانههای دیگر ندارد و لتا میتوان در خصوص رسانههای
دیگر همچنین رویکردی اتخاذ نمود.
تقصیر و خطر دورکن انتساب مسئولیس مدنی اسس -تقصیر مبانی و نظریا

متعددی

برای مسئولیس مدنی بیان شده اسس با پرهیز از اطاله کالم بطور خالصه و مفید باید گفس
معروف ترین مبنای مسئولیس مدنی تقصیر اسس ،نظام حقوب مسئولیس مدنی در ایران به
موجب ماده یک ب .م .م .بر همین مبنا استوار اسس .بنابراین هر کسی در ارتکاب فعلی
موجب ضرر به دیگری شود مقصر اسس و مسئولیس دارد مسئولیس تابع تقصیر یا بیتقصیری
فرد اسس -گرچه مسئولیس بدون تقصیر به صور استثنایی پتیرفته شده اسس .مبنای تقصیر
در واقع امر به «فاعل» فعل زیانآور معطوف اسس در نتیجه چنانچه اسباب متعدد موجب
ورود زیان شود ابتدا باید به دنبال سببی بود که مقصر اسس و هر کجا که مقصر مشخص
باشد مسؤل ه اوسس و اگر همه مقصر باشند یا تعداد معینی از آنان مسؤلیس مدنی جبران
خسار بر دوش همانها خواهد بود .ماده یک ب .م .م .به صراحس میگوید« :هرکس بدون
مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا آزادی یا حیثیس یا شهر
تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید
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که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسار

ناشی از عمل خود

میباشد».
در قانون مدنی بر عنصر تقصیر تأکید دارد و در مواد  359 /353 /351 /346 /344نیز
مؤید این نظر اسس مثل ماده  953که میگوید تقصیر اع اسس از تعدی و تفری و دو واژه
در مواد  951و  952تعریف شده اسس .لیکن خود واژه تقصیر تعریف نشده اسس و بر اساس
مالکهای قانون میتوان تعریفی ارائه کرد و در این میان مختار نگارنده تعریف آقای دکتر
دارابپور اسس که بیان میدارد :تقصیر عبار اسس از تعدی و تجاوز از حدود اذن متعارف
نسبس به حق یا مال دیگری و تفری در کاری که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ
مال غیرالزم اسس .پس هر فعل و ترک فعل غیرمتعارف که خالف قوانین و مقررا قانونی
یا عرفی باشد تقصیر اسس و در آن عنصر نوعی رفتار مالک اسس نه عوامل ذهنی و معیار
مقایسه نیز شخص متعارف و همشأن زیانزننده در همان شرای وقوع حادثه در انجام فعل
زیانبار اسس 1.این تعریف در مقایسه در برگیرنده تمامی موارد بایسته اسس.
تئوری خطر یا ریسک که به مسئولیس بدون تقصیر نیز بیان میشود در واقع پس از
تحوال

اقتصادی و صنعتی و آشکار شدن برخی خطرا

و زیانهای کارخانهها و مراکز

تولیدی و صنعتی برای اشخاص و محی زیسس و عدم پاسخگویی تئوری تقصیر این نظریه
(خطر) تدوین شد -در فقه نیز به قاعده من اله الغن فعلیه الغزم -هرکس که از سود آن بهره-
مند اسس پس باید ضرر و زیان را نیز جبران کند .بدینمعنا که هرکس دارای وسیله با
مؤسسه و بنگاهی باشد که خطر از آن حاصل شود و موجب ضررو زیان غیر گردد مالک یا
سود برنده آن مؤسسه باید مسئولیس مدنی جبران خسار

زیاندیده را پوشش دهد 2.این

نظریه در واقع راه مطالبه خسار از بنگاههای بزرگ تولیدی و کلیه وسایل جدید را تسهیل
کرد و گامی بود برای بروز شدن قوانین حقوقی و حفظ حقوب مردم ،این نظریه زیاندیده را
از اثبا

ال فرض تقصیر برای صاحب کارخانه مفروض
تقصیر طرف مقابل معاف کرد و عم ً

 -1دارابپور ،مهراب ،مسئولیسهای عام مدنی ،جزوه درسی -ص .57
 -2کاتوزیان ،ناصر ،1374 ،حقوب مسئولیس مدنی الزامهای خارج از قرارداد ،تهران ،دانشگاه تهران.
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پنداشته شد .با همه کارآیی آن ولی نقدهایی به این نظر وارد شد ...لتا ضمن اینکه مورد
استفاده اسس ولی با محدودیسهایی نیز مواجه گشس.
بعد از آن بوریس استارک حقوبدان فرانسوی نظریه تضمین حق را ارائه کرد .به
موجب این نظر توجه به عنصر «زیان» مالک عمل قرار گرفس حال آنکه در دو نظر باال
توجه به «فاعل» مالک عمل اسس .آقای استارک معتقد بود که همه افراد حق دارند در
جامعه زن دگی کنند و باید از سالمس و امنیس و آسایش در تمامی زمینهها برخوردار باشند
حفظ حقوب دیگران نیز ضرور

زندگی اجتماعی اسس اگر کسی حق دیگری را ضایع

کند باید پاسخگو باشد و با جبران خسار

تأمین زیان بنماید .جبران این زیان مسئولیس

مدنی اسس .چون ممکن اسس همه افراد توانایی پوشش دادن مبلغ زیان یا همان جبران
خسار

را نداشته باشند بنابراین باید بیمه این مسؤلیس را عهده دار گردد .این تضمین

حق شامل مقصر و بدون تقصیر می شود ولی اگر ورود زیان مالی و اقتصادی قابل تقوی
یا زیان بدنی نباشد و مرتکب ه مقصر نباشد مسئول نیسس در حالی که در نظریه خطر
شامل همه این موارد میشود 1این تفاو ها و نقدهای دیگری که وارد شد توفیق این نظریه
را تضمین نکرد و عمالً همچنان باید گفس مهمترین و اصلیترین رکن در مسئولیس مدنی
«تقصیر» اسس.
قواعد فقهی حاکم بر توسعه مسئولیت مدنی رسانه و مطبوعات
مبانی کارکرد رسانه از نگاه فقهی برای غیرجزاییسازی جرای و تقویس مسئولیس مدنی
عبار

از احسان و اقدام و الضرر یا سوء استفاده از حق و قاعده امر به معروف و نهی از

منکر می باشد .بر اساس این قواعد که حاک بر بنیان کارکرد مطبوعا اسس میتوان ضمن
جرمزدایی به تقویس مسئولیس مدنی تأکید کرد.

 -1حاجی احمد ده آبادی ،احمد ،1387 ،جبران خسار
فقه و حقوب.

بزهدیده به هزینه دولس و نهادهای عمومی ،تهران ،پژوهشگاه
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الف) قاعده احسان
قصد احسان در رسانهها و مطبوعا

بنیان عمل و اقدام به انتشار اسس .به موجب قواعد

مسئولیس مدنی و قواعد فقهی محسن اگر بدون تقصیر مرتکب خطایی شود آیا فعل او
احسانی و معاف از ضمان یا کیفر اسس یا خیر؟
از نظریه فقهاء -آیا

و روایا

چنین بر میآید که عمل احسانی را باید به نیکی پاسخ

گفس و اگر محسن دچار خطا شد چنانچه تقصیر سنگین نباشد شایسته بخشش اسس و معاف
از مجازا و خسار میگردد« .هل جزا االحسان االاحسان».
یکی از مبانی ضروری برای غیرجزاییسازی جرم هتکحرمس یا افتراء و توهین و برخی
دیگر از جرای مطبوعاتی و رسانهای همین ابتناء بر عمل و قصد احسان رسانهها اسس که باید
از مجازا

معفو باشند .آنچه که به حقوب عمومی و حاکمیس بازگشس دارد قابل گتشس

اسس و چنانچه نسبس به شخص موجب خسارتی شده باشد در حد جبران خسار
پرداخس شود.

باید

1

اول اینکه مالک احسان نوعی اسس یا شخصی؟ بنظر میرسد مالک نوعی باشد به ویژه
در مورد بحث ما (رسانهها) مالک نوعی مثل قضا

که نوعاً وظیفهای در باب قضا انجام

می دهند احسان اسس به همین دلیل قانونگتار اساسی تأکید کرده اسس که اگر اشتباه کنند
معاف هستند و حداکثر بیسالما ل ضامن اسس لیکن اگر مقصر باشند و تقصیر محرز باشد
خود ضامن هستند لتا میتوان گفس محسن مقصر عرف نمیپتیرد ولی قصور و اشتباه
محسن پتیرفته اسس.
قصد احسان با عمل محسن باید مطابقس و ه خوانی داشته باشد و در بسیاری مواقع
عملکرد رسانهنگاران قابلیس چنین تعاون و همراهی را دارد صرفنظر از موارد استثنایی می-
توان در طرح مطالبی که موجب شکوائیه مبتنی بر توهین یا افتراء میگردد به ویژه اگر
مسئول حقوب عمومی یا نهاد عمومی طرف دعوا باشد این قاعده قابل فه اسس و موارد
استثئایی را نیز باید با رعایس حق دفاع مته و تفسیر به نفع وی مورد قضاو و داوری هیأ

 -1همان.
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منصفه قرار گیرد ،تشخیص اینکه آیا تقصیر سنگین اسس یا خیر .به عهده هیأ منصفه اسس
یعنی عرف خاص رسانهها و مطبوعا که مورد پتیرش قانونگتار قرار گرفته اسس.
در صور

تقصیر سبک عنوان احسان باقی اسس و حداکثر جبران خسار اسس و اگر

تقصیر سنگین باشد به نحوی خروج از احسان باشد و صدب محسن نکند میتوان قایل به
مجازا

و خسار

شد .در اینجا میتوان مجازا

را با نیس احسان به نظر قاضی مناسب

انتخاب کرد.
ب) قاعده اقدام:
آنگاه که طرف دعوای رسانهها و مطبوعا  ،نهادهای حکومتی یا مدیران حقوب
عمومی باشند -با پتیرش مسئولیس و مقام اداری خود را در معرض قضاو و نقد و بررسی
قرار داده اند و لتا باید تحمل خود را و آستانه پتیرش نقدی را باال ببرند و متعارف مدیران
چگونه عمل میکنند آیا با هر بهانهای شکایس و ناراحتی و عصبانیس حاصل میشود یا
آمادگی شنیدن سخنان نا گوار و انتقاد تند و تیز باید داشته باشند .انتقاد در ذا خود تخریب
ه دارد ،یعنی هر انتقادی مبتنی بر عدم رعایس یا کسر گتاشتن در مسئلهای اسس که فرد را
به بیتوجهی و بیمباالتی یا  ...مته میکند طبیعی اسس که هر نقد و انتقادی هرچه با
کلما و جمال زیبا باشد باز ه تجلی خاص خود را دارد .به همین دلیل کسانی که خود
را در معرض رأی مردم میگتارند و در عرصه مسئولیس حکومتی حضور پیدا میکنند باید
آماده شنیدن این سخنان باشد .در حالیکه یک شهروند معمولی میتواند همین سخنان را
نسبس به خود ناروا دانسته و شکایس کند بنابراین قاعده اقدام در مسئولیس حقوب عمومی از
عناصر دیگری اسس که باید نسبس به جرم پنداشتن افتراء و توهین  ...مورد تجدیدنظر قرار
گیرد و آن را شبهجرم یا خطای مدنی بشمار آوری  .به ویژه که قانونگتار از حیث جایگاه
مسئوالن کشور مجازا مشدد قایل شده اسس .چنانچه در اکثر پروندههای مطبوعاتی مطرح
شده در خصوص افتراء و توهین در واقع نوعی منفعس عمومی در نگاه رسانهها وجود داشته
و بنابر همین اصل موضوع انتشار یافته اسس .رجوع به آراء دادگاه مطبوعاتی بیانگر این
واقعیس اسس.
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ج) قاعده الضرر یا سوء استفاده از حق:
به موجب این قاعده که نفی حک در لسان نفی موضوع میکند و در واقع حک حق و
ظهور شرعی را قطع میکند و میگوید با متخلف برابر مقررا

و قواعد دیگر رفتار کنید

یعنی مجوزی که قبالً مستند به حق داشس و استفاده میکرد اکنون این قاعده آن را قطع
کرده اسس در حقوب فرانسه از این قاعده به سوء استفاده از حق یاد میکنند 1در بحث
رسانهها و مطبوعا حک اصلی عبار از آن اسس که رسانه نگار ضرری را متوجه شخصی
نکند و در بیان مسئله رعایس طرح کامل و جامع را داشته باشد بگونهای که موجب بدفهمی
یا ایجاد ابهام نگردد .به عنوان یک وظیفه حرفهای نیز گفته شده اسس که تحلیل و خبری
باید از عناصر بایسته برخوردار باشد و امانس در انتقال صحیح مسئله حفظ شود 2.در همین
حال از حق آزادی بیان و مطبوعا

سوء استفاده نشود و با استناد به آزادی بیان از اتهاما

بی اساس یا کتب به اشخاص پرهیز کنید .این وظیفه رسانه را در صور

وجود عوامل زیر

میتوان گفس که سوء استفاده از حق کرده اسس ،معیارها  -1قصد ضرر نسبس به دیگری
داشته باشد -2 ،عمل غیرمتعارف باشد یعنی مصداب سوء استفاده از حق بیان مسئله باشد-3 ،
ضرر وارده غیرمتعارف باشد -4 ،انحراف از اهداف اصلی و اجتماعی خود داشته باشد .یعنی
رسانه بدون توجه به رسالس مطبوعاتی و اخالب حرفهای مطالبی را به کسی نسبس دهد و
تمامی شرای باالظهور داشته باشد این عمل سوء استفاده از حق رسانه در آزادی بیان اسس.
ولی اگر رسانهها مبتنی بر رسالس و کارکرد طبیعی خود چنین میکنند و در موردی
تشخیص داده شد که خطا صور

گرفته ولی عمد و تقصیر نبوده یا ضرر غیرمتعارف نبوده

و خالصه از معیارهای اصول حرفهای خیلی دور نیسس چنین عملی مصداب تخلف اسس و
میتوان اکثر جرای مربوط به افتراء و توهین یا هتکحرمس را در تحلیل محتوا در همین
راستا ارزیابی کرد و در صور

پتیرش شبه جرم مواردی که هیأ

منصفه به نمایندگی از

و حتی خسار

تنبیهی یا جریمه را نیز

عرف تخلف تشخیص دهد قابلیس جبران خسار

 -1گروهی از مؤلفان ، 1388 ،حقوب مدنی تطبیقی ،سوء استفاده از حق ،کریمی ،عباس ،تهران ،سمس (یادنامه دکتر
صفایی -سید حسین).
 -2معتمدنژاد کاظ  ،رویا ،1387 ،حقوب حرفهای روزنامهنگاران ،تهران ،مطالعا رسانهها ،ج .1
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دارد و حاک میتواند چنین مواردی را واجد دو حک خسار تنبیهی یا جریمه و غرامس و
جبران و ه خسار ضرر و زیان وارده به شخص اصیل بداند.
امکان سوء استفاده از حق برای حکومسها نیز وجود دارد ،به دلیل سوء استفاده از قدر
خویش در طول سالها از این امکان و اقدام به سرکوب آزادی بیان و مطبوعا

در

کشورهای مختلف استفاده کرده اند لتا یونسکو در مقام توصیه به دولتها برآمد و خواستار
سعه صدر و تحمل و غیرجزاییسازی افتراء توهین شد .بیشترین میزان شکایس و برخورد با
رسانه ها از طریق همین عناوین مجرمانه بوده اسس .لتا سوءاستفاده از حق از هر طرف که
باشد برخالف قاعده اسس و برای جلوگیری از سوءاستفاده دولسها بهتر اسس ما نیز جرم
توهین و افتراء  ...را به عنوان خطای مدنی بپتیری و زمینه توقیف رسانهها را کمتر نموده و
امکان جبران خسار

زیاندیده را بهتر فراه آوری این به نفع زیاندیده اسس چرا که در

حال حاضر اگر غرامتی دریافس میشود به خزانه دولس واریز میگردد در حالیکه با این
روش زیاندیده از آن بهرهمند میگردد.
د) قاعده امر به معروف و نهی از منکر
این قاعده در فقه اسالم و در مبانی تئوریک دینی و آیا

و روایا و احادیث به عنوان

یکی از وظایف مه و اساسی همه مسلمانان در جامعه اسالمی مورد تأکید قرار گرفته اسس.
رسانههای در خدمس فرهنگ اسالمی از کهنترین آنان که منبر و محراب و مسجد و
خطابا و امامان جمعه و جماعس هستند تا مطبوعا

و رسانههای نوین جمعی همه در

چارچوب این فریضه و قاعده مسئولیس امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند .به
نظر میرسد که رسانههای امروز و مطبوعا یکی از مهمترین ابزارها و وسایل انتقال دیدگاه
و تنویر افکار عمومی هستند طبیعی اسس که طرح دیدگاهها و نقد و نظر اصحاب روزنامه و
رسانه همواره مورد قبول و یا خشنودی ارباب قدر

نمیباشد و همه چالشهای بین قدر

حکومس و دولس مردان با رسانهها از همین منظر قابل بررسی و تأمل باشد.
اگر امر به معروف و نهی از منکر به دلیل امکان اشتباه و خطای رسانه یا به دلیل
ناخرسندی صاحبان قدر

تعطیل گردد عمالً جامعه اسالمی به آب راکدی تبدیل میشود

که آثار و مفاسد زیانباری به همراه خواهد داشس لتا با حفظ شروط و مقررا

اسالمی
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حاک رسانه ها و مردم موظفند به امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند .این قاعده بیانگر
آن اسس که مطبوعا

و رسانهها با هدف اصالح جامعه و رفتار مدیران و مسئوالن و از

دلسوزی و انجام وظیفه اقدام به نشر و انتشار دیدگاههای مخالف مینمایند .در صور

بروز

خطا و اشتباه باید با رعایس اصل حسننیس و احسان رسانهنگاران و بدون افراط و تفری و
سخسگیری نسبس به اصالح آن اقدام کرد .چنانچه رسانهای مسیر خطا پیمود به قاعده نباید
نسبس به توقیف و سرکوب و اجبار به سکو آنان اقدام شود بلکه با رعایس مصلحس جامعه
اسالمی و باز گتاردن باب نصیحس بر ائمه مسلمین از طریق اعمال مسئولیس مدنی و جبران
خسار

رسانه را در را ستای وظایف قانونی و شرعی هدایس کرد .این قاعده دلیل دیگری

اسس که میتوان انجام وظایف و رسالس رسانه و مطبوعا

را پتیرفس و از جرای موجود

جرمزدایی کرد و زمینه تحول و بهرهگیری بهتر جامعه از مطبوعا را فراه آورد.
قواعد حقوقی حاکم بر توسعه مسئولیت مدنی رسانه
 .1جبران خسارت تنبیهی یا غرامت
گرچه عنوان خسار

تنبیهی بیشتر در حقوب انگلیس مطرح شده اسس و برای جبران

خسار اشخاص عالوه بر ضرر و زیان قاضی انگلیسی مجاز اسس مته را با خسار تنبیهی
نیز جریمه نماید -اما در نظام حقوقی ایران تحس عنوان بدل از حبس جزای نقدی مورد
حک قرار میگیرد .قاضی به موجب قانون نیز میتواند مستقالً جزای نقدی وضع کند ماده
 35ب مطبوعا

که اختیار به قاضی داده شده اسس عالوه بر آنچه مقرر اسس برای جرای و

تخلفاتی که پیشبینی نشده نیز میتواند تا بیسس میلیون ریال جزای نقدی جریمه وضع کند.
گرچه این ما ده از حیث مفاهی کیفری محل بحث و مناقشه اسس ولی در خصوص
صحس صدور حک خسار

تنبیهی یا جزای نقدی بنظر میرسد قانونگتار ایران آن را

پتیرفته و عمالً نیز اعمال و اجرا میکند.
بنظر ما اگر مسئولیس مدنی رسانه مبنا قرار گیرد در نتیجه عالوه بر جبران خسار زیان-
دیده ،جزای نقدی یا خسار

تنبیهی را میتوان به نهاد یا صندوقی اختصاص داد که از این

وجوه برای بهبود عملکرد و روشهای رسانهای و مطبوعاتی استفاده نماید بدین ترتیب
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جامعه نیز در میانمد

از آثار مثبس حک برخوردار میشود و زمینه تعامل و توسعه

مطبوعا و رعایس مبانی حقوب شهروندان نیز گسترش خواهد یافس.
 .2روشهای مطالبه خسارت
چنانکه گفته آمد یکی از دالیل ناکارکردی و عمل به مطالبه خسار از سوی زیاندیده
رویکرد کیفری اسس وقتی پرونده در دادگاه مطبوعا

از حیث کیفری مورد توجه قرار

میگیرد و حک تبرئه صادر میشود دیگر شخص عمالً نمیداند چگونه میتواند پیگیر
خسار

مادی باشد .اگر جرم پتیرفته شود خسار

ناشی از جرم یا ضرر و زیان قابل

پیگیری اسس ولی در حالس تبرئه محل بحث اسس .حال آنکه اگر از ابتدا قانونگتار زمینه
طرح دعوا را ولو به صور مسئولیس توأمان کیفری و مدنی ببیند شخص از همان آغاز می-
تواند انتخاب کند که دعوا را در چارچوب کیفری مطرح کند یا در چارچوب مسئولیس
مدنی برای جبران خسار  ،طبیعی اسس که این روند راه روشنی برای زیاندیده پیشرو
مینهد و می تواند مطالبه خسار
خسار

نماید .تأکید بر مسئولیس مدنی و پیگیری برای جبران

در این چارچوب بهتر اسس .ادله اثبا

و نحوه ورود زیان و اثبا

رابطه سببیس و

نقش رسانه یا رسانه نگار در ورود زیان نیز چنان که اکنون در حقوب مسئولیس مدنی اسس
مبنای عمل و اقدام خواهد بود.

1

 .3مسئولیت پرداخت خسارت
اگر مسئولیس شخصی باشد فرد موظف به جبران خسار

اسس و اگر فرد از توانایی

کمتری برخوردار باشد بموجب ب .م .م میتوان گفس نسبس به کارفرما یا شخصیس حقوقی
رسانه پیگیری کرد.
مسئولیس ترتیبی یا مسئولیس تضامنی نیز در صورتیکه رسانه و رسانهنگاران و تمامی
عوامل دخیل در ورود ضرر و زیان را مسئول بشناسی طبیعی اسس که زیاندیده حق رجوع
به هر یک از این افراد را خواهد داشس بهتر آن اسس که وی به کسی مراجعه کند که
توانایی مالی بهتری برای جبران خسار

را دارا باشد در این حال مؤسسه و صاحب امتیاز

ممکن اسس نفر اول بشمار آید .تأمین بیمه و پوشش بیمه مسئولیس رسانه و مطبوعا
 -1ژوردن ،پاتریس ، 1385 ،اصول مسئولیس مدنی ،مجید ادیب ،تهران ،میزان ،چاپ دوم.

نیز
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میتواند برای تأمین خسار زیاندیده بسیار مه و مفید باشد لتا قانونگتار همانطور که بیمه
کارگری را در ماده  46اصالحی الزام کرده اسس میتواند بیمه مسئولیس رسانه و مطبوعا
را الزامآور کند و این تضمینکننده حق زیاندیده و جبران خسار غیر خواهد بود.
 .4روشهای جبران خسارت
روشهای مالی جبران خسار

که معلوم اسس و در زمینههای دیگر نیز سابقه این امر

موجود اسس لیکن رسانهها ممکن اسس بدلیل کارکرد ویژه خویش موظف به انجام روش
دیگری برای جبران خسار

شوند عالوه بر مواردی که در قانون برای مسئولیس مدنی به

معنای عام در نظر گرفته شده اسس مثل جبران کامل خسار

زیاندیده -ترمی وضعیس و

بازگشس به قبل آن -کسب رضایس زیاندیده -اما فراتر از آن برای رسانهها مواردی
همچون -1 -عترخواهی و الزام قانونی به درج جوابیه -انتشار حک دادگاه -امکان ارائه
دیدگاه شخص زیاندیده در رسانه -جلوگیری از پخش و توزیع رسانه در صور
عدم تکرار آن.

امکان و

1

هر یک از موارد فوب با توجه به وضعیس خاص شاکی و پرونده میتواند مورد حک
دادرس یا قاضی دادگاه قرار گیرد .اما باید از توقیف فراتر از  10روز یک نشریه و یا تعطیل
و لغو امتیاز انتقاد کرد و آن را مطابق موازین و مقررا

بینالمللی حق آزادی بیان اقدامی

خالف آزادی بشمار آورد و باید از این اقدام پرهیز کرد قانونگتار نیز با اصالح قوانین
نقیصه موجود را برطرف نماید.
 .5خسارت یا ضرر مادی و معنوی
ضررهای مادی که قابل تقوی به پول هستند و معموالً روشهای کارشناسی و عرفی
برای اندازهگیری آن وجود دارد لیکن از گتشته و بویژه در آراء فقهی مواردی یافس می-
شود که تقوی خسار

معنوی را ممکن نمیدانند و معتقدند معیار قابل اتکایی برای تقوی

وجود ندارد .گرچه این سخن در ذا

و اساس خویش درسس اسس اما اگر مبنای ارزش-

گتاری مادی آن را به عهده شخص زیاندیده قرار داد و با ادله و شواهدی بتواند صحس
 -1کریمیان رواندی ،مهدی ، 1386 ،مسئولیس مدنی روزنامه نگاران ،بررسی تطبیقی مسئولیس مدنی روزنامهنگاران در
نظامهای حقوقی ایران ،انگلستان و فرانسه ،تهران ،نشر دادگستر.
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چنین امری را آشکار سازد و رضایس خویش را تبدیل به وجه معینی نماید بنظر میرسد که
منع شرعی و فقهی نداشته باشد -چرا که در دیه قصاص و توافق طرفین به ک یا زیاده
پتیرفته شده اسس و در واقع این مبلغ به ازاء شخصیس معنوی و کالبدی جان باخته اسس و بنا
به بینش عرب خون بهاء شخص به همه شخصیس او تعلق گرفته اسس اینجا نیز میتوان
و تبدیل و

رضایس شخصی را مبنا قرار داد و بر این اساس تا حدودی امکان تعیین خسار
تقوی به پول را پتیرفس .ضمن آنکه قانونگتار بر روش دیگر میتواند خسار

نسبی و

مقطوع تعیین نماید.
زیرا اصل خسار

معنوی که در قانون اساسی اصل  171پتیرفته شده اسس و در قانون

مسئولیس مدنی نیز در ماده یک و هشت نیز پتیرفته اسس فق باید روش اجرایی را متناسب
با زمان و مکان و شرای زیاندیده و موقعیس اجتماعی او ساماندهی و روشمند کرد .علیهتا
حق بررسی و تشخیص میزان به عهده قاضی یا کارشناس و یا هیأ منصفه میتواند گتارده
شود تا نقش مشورتی برای رأی قاضی داشته باشند.
نتیجه اینکه در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید که اکثر کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه در برخورد با رسانه و مطبوعا

اصل بر آزادی مطبوعا

نهاده و رویه

قضایی تمایل به مسئولیس مدنی و جبران خسار دارد و دادگاهها و نهادهای صنفی به طرب
مختلف روشهای گوناگون جبران خسار و رفع اثر زیان مادی و معنوی متضرر را جستجو
و مورد حک قرار میدهند در ایران نیز با عنایس به قانون و مبانی فقهی میتوان اوالً برخی از
جرای را شبه جرم و تخلف مدنی دانسس و بر اساس تعالی اسالمی و تمایل قانونگتار
بسیاری از تخلفا
خسار

و جرایمی که اکنون در رسانهها مطرح اسس میتوانند بر مبنای جبران

مورد حک قرار گیرند .دادگاهها در حال حاضر با جریمه نقدی و تبدیل مجازا

عمالً حک به خسار

می دهند لیکن این جزای نقدی به نفع صندوب دولس اسس و متضرر

یا شاکی خصوصی جز عترخواهی رسانه هیچ جبران دیگری از حیث مادی منتفع نمیشود.
لتا میتوان پاره ای از جرای موجود مطبوعاتی را از کیفری به مدنی تغییر داد ،مجازا
جایگزین ه میتواند پرداخس خسار

به نفع شخصی متصرر باشد امری که در قانون

امکان آن دیده شده اسس و ب .م .م بر این امر تأکید گتارده اسس.قانونگتار این اختیار را
به قاضی ایرانی داده اسس که مجازا

تتمیمی و تکمیلی اعمال نماید.در اینجا می توان از
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این اختیار برای خسار

تنبیهی استفاده کرد و رسانه را عالوه بر جبران خسار

زیان دیده

به خسار تنبیهی محکوم نماید.
نتیجه گیری:
با توجه به مقررا

و اسناد بینالمللی و قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور مبانی

حقوب آزادی بیان و مطبوعا
مطبوعا

روشن و مشخص گردید .چالش و تعارض حق آزادی

و حق اشخاص در حقوب عمومی و خصوصی و نحوه حل تعارض حائز اهمیس

اسس .اجماع جهانی و رویه قضایی کشورها حکایس از آن دارد که برای حفظ آزادی بیان
مطبوعا

و توسعه نقد و انتقاد و نظار

بر عملکرد حکومس و دولس برای مصالح و منافع

عمومی جامعه اقتضای آن دارد که احکام نسبس به رسانهها سختگیرانه نباشد و مانع گردش
آزاد اطالعا

و دانایی نشود زیرا توقیف نشریه به منزله توقف آزادی بیان اسس و از سوی

دیگر حفظ حقوب اشخاص وظیفه ذاتی و ضرور
جریمه نقدی ،خسار

نظام قضایی منصفانه و عادالنه اسس لتا

تنبیهی و جبران کامل خسار

زیاندیده حتی با مبالغ کالن از

راهکارهای موجود در نظامهای حقوقی اسس.
شورای اروپا در توصیههای خویش تأکید دارد که دولسها نباید با سوء استفاده از قدر
خویش به بهانه جرای مطبوعاتی و رسانهای صدای مخالف و آزادی بیان را سرکوب نمایند.
(.)2001 -1535
کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نیز از سال  1991تا  2011با اصالحاتی در قوانین
خویش با غیرجزایی کردن جرم افتراء توهین و هتکحرمس حتی نسبس به پادشاه ،جرای
سنگین مالی وضع کردهاند که یک میلیون دالر و بیشتر را شامل میشود (عمان) و نسبس به
دیگر حوزههای عمومی و اشخاص نیز جرای نقدی با نظر قاضی و شورای مطبوعا

اعمال

میگردد.
در خصوص نحوه جرمانگاری نیز در دو دهه اخیر تحوالتی رخ داده اسس ،بیگمان
توسعه رسانه های الکترونیکی و فضای مجازی به دلیل کارکرد ویژه آن تأثیر بسیاری بر تغییر
قوانین و ضرور مقررا گتاری به نحو بینالمللی برجای گتارده اسس.
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باید اعالم نمود که جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر اصل  24قانون اساسی و برنامه
چهارم توسعه سیاسی ،اجتماعی ماده  130و برنامه پنج توسعه سیاسی ،اجتماعی ماده  211و
سیاسس کالن قضایی کشور عالوه بر کیفرزدایی و حبسزدایی از جرای مطبوعاتی به
غیرجزاییسازی جرایمی از مطبوعا

که در مواد  30و  31همچون افتراء ،توهین ،هتک-

حرمس و نشر اکاذیب اشاره شده اقدام و این جرای را شبه جرم و تخلف مدنی  Tortبشمار
آورد و قانون مطبوعا

مبه موجود را سامان بخشد .طرح و الیحه قانون جامع رسانههای

همگانی به مسئله توجه نموده اسس.
با توجه به تجربه کشورهای مختلفی که این مسیر را طی کردهاند میتوان جرای علیه
شخصیس معنوی افراد در ایران را با تقویس مسئولیس مدنی بر مبنای شبه جرم مورد رسیدگی
قرار داد .دادگاهها با صدور احکام جبران خسار غرامس و جریمه نقدی و تنبیهی میتوانند
توسعه قلمرو مسئولیس مدنی در ادبیا

حقوقی و نظام اجرایی رسانهها را تبدیل به رویه

قضایی نمایند .این روند به تفکیک جرای از تخلفا

نیز میانجامد .و کاهش عناوین

مجرمانه را به دنبال دارد همچنین باید اعالم نمود که بر اساس اختیارا

قانونی و سیاسس

قضایی کالن که مورد عنایس قوه قضائیه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحس نظام و فرمان
مقام معظ رهبری اسس نسبس به کیفرزدایی و حتف مجازا

شالب و زندان از جرای

مطبوعاتی اقدام نمود و مجازا های اداری ،مدنی ،انتظامی ،تربیتی و حمایتی را جایگزین
کرد .امری که در کشورهای مختلف صور

تحقق یافته اسس .این اقدام مغایرتی با مبانی

فقهی و شرعی نیز ندارد و موجبا قانونی آن فراه آمده اسس.
ترویج و توسعه مسئولیس مدنی با سیاسس قضایی جمهوری اسالمی ایران همخوانی و
همراهی دارد و در این راستا میتوان با تأکید بر مقررا گتاری صنفی و رسیدگی توس
شوراهای حل اختالف مطبوعاتی که مورد تأیید نظام قضایی میباشد زمینه کاهش ورود
پرونده های مطبوعاتی به سیست قضایی را فراه آورد و از سوی دیگر امکان رسیدگی
سریعتر و دسسیابی متضرر به حقوب خویش و جبران خسار را فراه آورد.
نیز بر این نکته تأکید مینمائی که توسعه مسئولیس مدنی موجب انعطافپتیری و قابلیس
رسیدگی به شبه جرم و تخلفا

و جرای رسانههای تکنولوژی نوین را فراه میآورد و
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امکان ورود به هنگام نظام قضایی به مسایل غیرمنتظره و پیشبینی نشده حاصل از فنآوری
نوین الکترونیکی را بدسس میدهد که در جای خود بسیار مه اسس.
از دیدگاه فقیهان در شریعس اسالم یک دایره قطعیا

از احکام وجود دارد که گرچه

معدود اسس و لیکن قابل تغییر نیسس و بقیه موارد تغییر حک و فتوا به عهده فقهاء و علماء
اسالم اسس.
لتا جرای مطبوعاتی و رسانهای در مجموعه تعزیرا

قرار دارد و قاعده کلی التعزیر

بمایراه الحاک به ما این امکان را میدهد که با تغییر موضوع ،زمان و مکان و شرای

و

اوضاع و احوال اجتماعی نسبس به تغییر حک اقدام نمائی  .چنانکه در مکاسب محرم حک
مجسمهسازی ،تصویرگری ،عکاسی ،خرید و فروش خون تشریح جسد و  ...در عصر حاضر
تغییر کرده و به مشاغل مباح تبدیل شده اسس.
حک امام خمینی (ره)  ،در خصوص حرمس شطرنج و تغییر آن به حلیس در عصر حاضر
نمونه بارز اسس.
بنابراین از دیدگاه اسالم حاک و قانونگتار میتواند نسبس به غیرجزاییسازی جرمی یا
تبدیل آن به تخلف و شبه جرم اقدام نماید و این عمل بالمانع و مشروع اسس .تغییر عناوین
مجرمانه و تبدیل جرای مطبوعاتی به تخلف مدنی بالاشکال و ممکن اسس.
اکثر کشورهای جهان با تأکید سازمان ملل متحد و یونسکو و به منظور پاسداری از
ارزشها و حقوب بنیادین بشری جرمانگاری خاص در حوزه رسانه و مطبوعا

نکردهاند در

برخی کشورها جرای مطبوعاتی از قانون مجازا عمومی تبعیس میکند و تابع نظام دادرسی
خاص نمیباشد -تضمینا

قضایی رسانهها در خصوص تخلفا

«منجمله انگلیس» لیکن رعایس حقوب مطبوعا

رسانهای اعمال میگردد

و تأکید بر نظامهای خود سامان صنفی و

شورای رسانه با کمیسیون عالی مطبوعا به گونهای اسس که به یاری سیست قضایی میرود
و حتی االمکان قبل از طرح دعوا در دادگاه توس این شوراها رسیدگی و با جبران خسار
زیاندیده حل و فصل میگردد.
برخی دیگر از نظامهای حقوقی جرای مطبوعاتی را تابع نظام عمومی جرم میشناسند
لیکن دادرسی ویژه و تضمینهای قضایی الزم را برای رسانهنگاران منظور مینمایند( .ایتالیا)
ایران از جمله کشورهایی اسس که جرای خاص مطبوعاتی و تخلفا

مطبوعاتی را تفکیک
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نکرده اسس و ضمن قانونگتاری خاص (قانون مطبوعا ) از قوانین عمومی مثل قانون
مجازا اسالمی و  ...نیز استفاده مینماید .شاید ضرور جداسازی و تفکیک جرم از شبه-
جرم (جرای از تخلفا ) واضح و هویدا باشد اما باید تأکید نمود که سردرگمی موجود
قوانین در حوزه مطبوعا

و رسانهها یکی از عوامل نقض حقوب مطبوعا

و رسانهنگاران

اسس .ضروری اسس در اصالحیه جدید و تنظی قانون رسانههای همگانی قانونگتار محترم
با حرکس بسوی غیرجزاییسازی از عناوین مجرمانه بکاهد و نسبس به حبسزدایی در اندک
جرای باقی مانده نیز رعایس جایگاه و شأن رسانهای را به نحو شایسته بنماید .جرای هتک
حرمس افتراء و توهین را قطعاً میتوان غیرجزایی کرد و شبهجرم  Tortبشمار آورد( .به
استثناء قتف) بنابر تجربه سیست قضایی ایران و با رعایس مقررا موجود بنظر میرسد ایجاد
شورای حل اختالف رسانهای میتواند یک حلقه واس بین نظام صنفی و دادگاه باشد .در
این فرض شورای حل اختالف صالح به رسیدگی تخلفا مطبوعاتی و مواردی که ه اکنون
در قانون از صالحیسهای این شوراها احصاء شده اسس ،باشد در گام دوم نظام صنفی به
عنوان بدنه کارشناسی میتواند به این شوراهای حل اختالف مشاوره و یاری رساند معدود
اقداماتی که شامل عناوین مجرمانه میگردد .طبق قانون با تضمینا

الزم قضایی و دادرسی

عادالنه مورد رسیدگی قرار گیرد .در اکثر کشورها شورای عالی رسانهها این وظیفه را
عهدهدار می باشند لیکن نظریه استقالل قاضی و عدم امکان ارجاع وظایف سیست قضایی به
خارج از مراجع صالح -ما را بر این داشس که پیشنهاد شورای حل اختالف بدهی که مورد
پتیرش قضا اسس .با نگاه به جدول موجود جرای و تخلفا در صور تفکیک میتوان به
تعداد حداکثر پنج عنوان مجرمانه دسس یافس که اجماعی اسس -1 :جرم اقدام علیه امنیس
کشور -2 ،افشای اسرار نظامی -3 ،جاسوسی و ترویج جنگ و نفر

نژادی و قومی و

متهبی -4 ،افشای اسناد محرمانه سیاسس خارجی -5 ،هرزهنگاری و ترویج تصاویر مستهجن
خالف اخالب و عفس عمومی.
بنابر آنچه در متن آمده اسس جرمانگاریهای مربوط به شخصیس معنوی افراد نیز می-
تواند در شمول شبهجرم قرار گیرد تأکید این تحقیق بر توسعه مسئولیس مدنی مطابق
سیاسسهای کلی نظام قضایی میباشد چنانکه در ماده  130قانون برنامه چهارم و برنامه
پنج توسعه کشور آمده اسس هدف از کیفرزدایی و حبسزدایی ترویج و تقویس مسئولیس
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مدنی اشخاص اسس و با توجه به ابعاد ناشناخته توسعه تکنولوژی ،طبیعی اسس که با قاعده
(قانونی بودن جرم و مجازا ) بسیاری از مسایل نوپدید را پوشش نمیدهد در حالیکه
مسئولیس مدنی و مبانی آن در هر زمان و نسبس به همه مسایل مطروحه قابلیس تطبیق دارد و
عمالً هیچ زیانی بدون جبران باقی نخواهد ماند.
توسعه مسئولیس مدنی انواع روشهای جبران خسار

را پیشرو مینهد و میتوان با

توجه به ویژگی شخصیس شرای و اوضاع و احوال زیاندیده روش مناسب حال او را اعمال
کرد .گستره عملکرد جبران خسار

ضمن سهولس و سرعس عمل در تأمین خسار

و

بازگشس به شرای قبلی ،فرهنگ قانونمنداری را رواج میدهد از آنجا که پول وجه خاص
در زندگی روزمره افراد دارد برای مقصر و زیاندیده بطور ملموس قابل فه اسس و
برخالف مجازا زندان که هزینههای نگهداری و تأمین بهداشس و سالمس و غتای زندانی
را باید فراه آورد و ناخواسته هزینه این اقدام را مالیا دهندگان باید بپردازند در مسئولیس
مدنی شخص خودش باید هزینه اقداما

خالف قانون را پرداخس کند و تبعا

و آسیب-

های اجتماعی زندان را بهمراه ندارد.
پیشنهادات :
نویسندگان مقاله بنابر تجربه بیسس و چند ساله در حوزه مسئولیسهای گوناگون رسانهای
و مطبوعاتی پیشنهاداتی بشرح ذیل برای اصالح قانون در دسس اقدام (الیحه قانونی قانون
جامع رسانههای همگانی) ارائه میکند.
در این قسمس از تکرار پیشنهادا گتشته خودداری میشود.
 -1تنظی مقررا گتاری صنفی در رسیدگی به تخلفا

رسانهای و مطبوعا

بطور

مشترک بین دولس و نهاد صنفی انجمن صنفی روزنامهنگاران ،انجمن دفاع از آزادی
مطبوعا

ایران ،انجمن روزنامهنگاران مسلمان ایران و انجمن های دیگر مرتب با رسانهها و

دارای مجوز قانونی.
 -2ایجاد نظام صنفی داوری رسانهنگاران (ویژه خبرنگاران ،گزارشگران و تحلیلگران)
رسانههای مکتوب و ماهوارهای پخش مستقی  ،رادیو و تلویزیون ،اینترنتی ...
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 -3ایجاد شورای عالی رسانهها به منظور پتیرش مسئولیس نظام تأسیس و نظام اداره
رسانهها.
 -4لغو نظام تأسیس پیشگیرانه و برقررای نظام اعالمنامهای بر رسانهها در گام نخسس
الزم به شورای مربوط به مد

اشخاص با اعالم مشخصا

 30روز منتظر پاسخ بمانند در

صور عدم پاسخ به منزله قبول تلقی شود.
 -5تأکید بر شکلگیری شرکسها و مؤسسا

حقوقی رسانهای و مطبوعاتی «بجای

شخص حقیقی» با هدف پیشگیری از انحصار قدر

رسانهای /هیچ فردی نمیتواند بیش از

 40درصد سهام یک مؤسسه رسانهای را دارا باشد هر شخص حداکثر در  4مؤسسه رسانهایی
میتواند سهامدار باشد.
هر مؤسسه متقاضی باید متشکل از حداقل سه نفر با تخصص الزم در رسانه موردنظر
باشند.
 -6کلیه مؤسسا مطبوعاتی و رسانهای ملزم به اخت بیمه مسئولیس باشند.
 -7مجازا توقیف بیش از  10روز و لغو امتیاز حتف گردد .در صور پتیرش اعالم-
نامه لغو امتیاز عمالً بالموضوع اسس.
 -8ایجاد صندوب بیمه جبران خسارا

رسانهها و رسانهنگاران از محل یارانههای

اختصاصی به مطبوعا .
 -9ایجاد کمیسیون معاضد

قضایی با تأکید بر الزامی بودن وکیل در دادرسیهای

جزایی مطبوعاتی و رسانهای.
 -10تعمی تضمینا

دادرسی منصفانه و عادالنه قضایی نسبس به همه دسساندرکاران

جرم مطبوعاتی اقتضای حقوب دفاعی مته نیز چنین اسس در حال حاضر فق مدیر مسئول
از این تضمین ب رخوردار اسس ضرور

اصالح آن در پرتو عدالس قضایی الزامی مینماید

تا نسبس به همه رسانهنگاران تعمی یابد.
 -11مجازا

شالب حتف گردد و به جای آن از جریمه نقدی یا الزام به تحصیل ـ

بازآموزی تخصصی ـ الزام به تهیه گزارشا نفع عمومی و خدما حمایتی بهزیستی استفاده
شود.
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 -12مجازا

زندان نیز در صور

لزوم به زندان باز در محدوده جغرافیایی معین تبدیل

گردد ـ تبدیل به جزای نقدی شود گرچه اصل حمایس از اندیشه و تفکر و آزادی بیان
اقتضای آن دارد که مجازا

سنگین همچون زندان حتف گردد ،لیکن مواردی ضروری

ممکن اسس رخ دهد ،که البد از چنین حکمی باشد در اینصور باید با میانهروی و احتیاط
عمل کرد .رویکرد جهانی امروز در قانونگتاری عبار

از :قوانین باید موجب توافق و

اجماع همه افراد متعارف و بینظر باشد قوانین نباید بطور سختگیرانه موجب محرومیس نفع
عمومی به ویژه رسانهها و رسانهنگاران شود (نقض آزادی بیان) .قوانین باید منصفانه به نفع
عموم جامعه باشد .قوانین باید دقیق ،محدود ،بدون تفسیر و برابر نیاز جامعه باشد.
 -13ایجاد دادگاه تخصصی رسیدگی به جرای رسانهای و مطبوعاتی با حفظ تضمینا
قضایی و هیا منصفه
ضروری اسس که قضا

و دادرسان این دادگاهها با مقررا

و ضرور های حقوب

ارتباطا در ابعاد مختلف آموزش دیده باشند و با توجه به اینکه امروزه نظام دادرسی بسوی
تخصصی شدن اسس این مه از پیچیدگی بسیاری برخوردار اسس و فه کافی از رسانههای
مدرن بسیار حیاتی اسس .لتا تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرای مطبوعاتی ضروری
اسس.
 -14اصالح نگاه توطئهگرانه نسبس به رسانهها و مطبوعا

و پرهیز از تفسیر قانون و

توسع واژگان و قیاس در امور حقوقی و قضایی رسانه.
 -15تخصصی شدن فضای رسانهها و مطبوعا با مقررا گتاری نظام صنفی و دولتی از
طریق کدهای اخالب حرفهای.
 -16ایجاد نظام صنفی روزنامهنگاری با اختیارا

نهادهای مشابه نظام پزشکی یا نظام

مهندسی و کانون وکالء.
 -17طرح نظام جامع رسانههای همگانی (وصول بتاریخ  )1390/08/22مجلس شورای
اسالمی ،به منظور انسجام ،شفافیس هنجارمندی و ترتیب نظام تأسیس و اداره رسانههای
جمعی با رویکرد جدید ارتباطی و آزادیگرایی پرهیز از اخت مجوز تنظی و تدوین نماید.

 // 130فصلنامه علوم خبری – سال دوم  -شماره  – 9بهار 1393

 -18مفاهی و تعاریف دقیق تدوین گردد و مجازا هر جرم بطور دقیق مشخص گردد.
تخلفا

احصاء و به مرجع نظام صنفی و شورای حل اختالف رسانه و شورای عالی رسانه

ارجاع شود.
 -19از تداخل مسئولیس مراجع اداری و قضایی اکید ًا پیشگیری شود و از ابهام و اجمال
در مقررا گتاری پرهیز شود.
 -20جامعیس این قانون اقتضاء دارد که توجه ویژه به کارکرد رسانههای نوین و قوانین
موجود همچون قانون جرای رایانهای قانون مجازا اشخاصی که فعالیس غیرمجاز سمعی و
بصری دارند ،جایگاه شورای عالی فضای مجازی و قوانین تبلیغا
تلویزیونی ،رسانههای برخ  ،صور

بازرگانی و رادیو

پتیرد و همگام با توسعه تکنولوژیهای رسانهای و

واقعیسهای موجود قانونگتاری شود تا در آینده شاهد تعارض و تزاح قوانین نباشی .
 -21پیوند قانون جامع یا رسانههای صدا و سیما ،سینما و کتاب و مراکز خدما

رسانه

بر خ  ،میزبانی و دسترسی رسانهای مورد توجه قرار گیرد و نسبس به قوانین موجود تعیین
تکلیف گردد.
 -22جرای رسانه ای که رسیدگی بدان از ابتدا در صالحیس دادگاه صالح دادگستری
اسس مشخص و مدون گردد .الزم اسس از جرمانگاری و توسعه عناوین مجرمانه نیز پرهیز
گردد و حتیاالمکان پنج جرم مورد توافق و اجماع جهانی را معیار قرار دهی .
امید اسس با اصالحا

الزم در آینده قانون جامع رسانهها ،پاسخگوی نیاز مخاطبان،

حقوب عمومی و رسانهها باشد .بدیهی اسس که با درک تحوال رسانههای نوین مجازی و
آینده تحوال

این حوزه باید قانونگتاری انجام شود و از هرگونه یکسونگری و روزمرهگی

در اصالح قوانین پرهیز نماید.
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• ال مرکس ،رابر  ،1385 ،قوانین اساسی کشورهای جهان ،تهران ،سیدمقداد ترابی،
مؤسسه مطالعا
• اصالنی ،حمیدرضا ،1389 ،حقوب فناوری اطالعا  ،تهران ،میزان ،چاپ دوم.
• امامی ،میرسیدحسن ،1377 ،حقوب مدنی ،تهران ،اسالمیه ،ج  1و .3
• انصاری ،باقر ،1390 ،حقوب رسانه ،تهران ،سمس.
• انصاری ،باقر ،شیخاالسالمی جهانسوز و دیگران ،1381 ،مسئولیس مدنی رسانههای
همگانی ،تهران ،پژوهش ریاسس جمهوری.
• ایزدیفر ،علی اکبر ،1390 ،اندیشههای فقهی ،تهران ،جنگل ،ج .1
• بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه دانشگاه ،1385 ،قرآن و حقوب ،مشهد.
• پاد ،ابراهی  ،1348 ،حقوب کیفری اختصاصی ،تهران ،جزوه درسی دانشگاه ملی -48
 ،47نیمسال اول.
• جانسون ،گلن ،1378 ،اعالمیه جهانی حقوب و تاریخچه آن ،تهران ،نشر نی،
محمدجعفر پوینده ،چاپ سوم.
• جناتی ،محمدابراهی  ،1385 ،فقه و زمان ،ق  ،ایثارگران اندیشه دینی.
• حاجیده آبادی ،احمد ،1387 ،جبران خسار

بزهدیده به هزینه دولس و نهادهای

عمومی ،تهران ،پژوهشگاه فقه و حقوب.
• حسینی اسفیدواجانی ،بشیر ،1391 ،حقوب مخاطب در برابر رسانههای جمعی ایران و
انگلیس و آمریکا ،تهران ،دانشگاه امام صادب (ع).
• حسینینژاد ،حسینقلی ،1370 ،مسئولیس مدنی ،تهران ،جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
• دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ،1373 ،حقوب پدیدآورندگان نرمافزار ،تهران.
• دریو ،امانوئل ،1381 ،رژی مسئولیس مدنی و کیفری رسانهها در حقوب فرانسه -مجله
پژوهشهای حقوقی -سال اول ،شماره.1
• ذاکر حسین عبدالرحی  ،1368 ،مطبوعا سیاسی ایران در عصر مشروطیس ،تهران.
• رحمانی ،قدر
دانشگاه امام صادب (ع).

اهلل1391 ،؛ نظریه یگانگی جرای سیاسی و مطبوعاتی ،تهران،
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• رحمسالهی ،حسین ،1377 ،جرای مطبوعاتی نمیتوانند مصداب مواد  697و 698
قرار گیرند ،رسانه سال نه  ،شماره  ،3پاییز .1377
• رحیمینژاد ،اسماعیل ،1380 ،آشنایی با حقوب جزا و جرمشناسی ،ق  ،انتشارا
تبلیغا اسالمی.
• زرکالم ،ستار ،1388 ،حقوب مالکیس معنوی ،تهران ،میزان.
• ژوردن ،پاتریس ،1385 ،اصول مسئولیس مدنی ،مجید ادیب ،تهران ،میزان ،چاپ
دوم.
• سعیدوزیر ،خدایار ،1392 ،نظام تأسیس ونظار

بر مطبوعا

ژاپن« ،ارائه شده در

دانشگاه عالمه طباطبائی».
• شیخاالسالمی ،عباس ،1380 ،جرای

مطبوعاتی بررسی تطبیقی سیاسس جنایی

جمهوری اسالمی ایران و انگلستان ،مشهد ،جهاد دانشگاهی.
• شیلر ،هربر  ،1377 ،وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا ،احمد میرعابدینی،
تهران ،سروش.
• طاهری ،حبیب اهلل ،1387 ،قواعد فقه 3 ،ج ،ق  ،انتشارا اسالمی ،ج اول.
• طباطبایی مؤتمن ،منوچهر ،1375 ،آزادیهای عمومی و حقوب بشر ،تهران.
• قاجارقیونلو ،سیامک ،1391 ،مقدمه حقوب سایبر ،تهران ،میزان.
• قاس زاده ،سیدمرتضی ،1387 ،الزامها و مسئولیس مدنی بدون قرارداد ،تهران ،میزان،
چاپ شش .
• قرضاوی ،یوسف ،1389 ،سببشناسی تغییر فتوا در عصر حاضر ،محمد مقدس،
تهران ،تقریب المتاهب.
• کاتوزیان ،ناصر ،1374 ،حقوب مسئولیس مدنی الزامهای خارج از قرارداد ،تهران،
انتشارا دانشگاه.
• کاتوزیان ،ناصر ،1381 ،مسئولیس ناشی از عیب تولید ،تهران ،دانشگاه تهران.
• کریمی ،عباس ،1386 ،مطالعه تطبیقی بین حقوب ایران و فرانسه در خصوص حق و
موضوع سوء استفاده ،...نکوداشس دکتر حسین صفایی ،سمس.
• کریمی ،عباس ،1391 ،مسئولیس مدنی ،تهران ،جزوه درسی نیمسال اول .90 -91
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• کریمیان راوندی ،مهدی ،1386 ،مسئولیس مدنی روزنامهنگاران بررسی تطبیقی
مسئولیس مدنی روزنامهنگاران در نظامهای حقوقی ایران -انگلستان و فرانسه ،تهران ،نشر
دادگستر.
• کلی ،جنیفر ،1378 ،روزنامهنگاری شرافتمندانه ،بررسی انصاف و رفتار منصفانه از
نگاه شش دبیر امریکایی ،رسانه ،سال ده  ،شماره  ،1بهار .1378
• گرانپایه ،بهروز ،1378 ،اخالب رسانهای ،رسانه ،سال ده  ،شماره  ،4زمستان .1378
• گروهی از مؤلفان ،1388 ،حقوب مدنی تطبیقی ،تهران ،سمس( ،یادنامه دکتر صفایی،
سیدحسین).
• گلدوزیان ،ایرج ،1379 ،حقوب جزای عمومی ایران ،ج  ،1تهران ،انتشارا

دانشگاه

تهران ،چاپ شش .
• گلدوزیان ،ایرج ،1386 ،حقوب جزای اختصاصی ،انتشارا

دانشگاه تهران ،چاپ

سیزده .
• مجردی ،سعید ،1391 ،اینترنس و امنیس اجتماعی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی.
• محسنی ،فرید ،1389 ،حری خصوصی اطالعا  ،مطالعه کیفری در حقوب ایران
ایاال متحده آمریکا و فقه امامیه ،تهران ،امام صادب (ع).
• محمدی ،قاس  ، 1390 ،جرم مطبوعاتی ،تهران ،نشر سمس ،مقاله عالمه غالم حیدر،
 ،1383قاعدۀ الیبطل دم  ...یا حمایس از بزهدیده در اسالم ،قواعد فقه جزایی ،دانشگاه علوم
رضوی.
• محمدی ،مجید ،1377 ،رسانههای همگانی و جامعه ایران ،رسانه سال نه  ،شماره ،1
بهار .1377
• مشروح متاکرا

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران ،سه جلد ،مجلس شورای

اسالمی -تهران (اصل .)168 -24
• معاون آموزش قوه قضائیه ،1387 ،بررسی تحلیلی جرای مطبوعاتی ،تهران ،انتشارا
جاودانه.
• معاونس آموزش قوه قضائیه ،1388 ،مقاال
جنگل ،ج .1

حقوقی در امور جزایی ،تهران ،نشر
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• معتمدنژاد ،رویا ،1391 ،مفهوم نوین رسانه بخش  1ضمیمه جزوه درسی حقوب
ارتباطا تطبیقی (کارشناسی ارشد عالمه طباطبایی).1391 ،
• معتمدنژاد ،کاظ  ،1387 ،حقوب مطبوعا  ،تهران ،مطالعا رسانهها ،ج ا .چ پنج .
• معتمدنژاد ،کاظ  ،1388 ،حقوب ارتباطا  ،تهران ،مطالعا رسانهها ج ا.
• معتمدنژاد ،کاظ  ،رویا ،1387 ،حقوب حرفهای روزنامه نگاران ،تهران ،مطالعا
رسانهها ،ج .1
• مقدمفر ،حمید ،1377 ،جرای مطبوعاتی ،رسانه ،سال نه  ،شماره  ،1بهار .1377
• مقدمفر ،حمید ،1377 ،جرم مطبوعاتی و تخلف مطبوعاتی ،رسانه ،سال نه  ،شماره
 ،2تابستان .1377
• مک براید ،شن ،1375 ،یک جهان چندین صدا ،ایرج پاد ،تهران ،سروش.
• موالیی ،مهرداد ،1378 ،آزادی بیان و محدویسهای آن در دادگاه اروپایی حقوب
بشر رسانه سال ده  ،شماره  ،2تابستان .1378
• مهرپور ،حسین ،1383 ،نظام بینالمللی حقوب بشر ،تهران ،اطالعا  ،چاپ دوم.
• مهرپور ،حسین ،1387 ،مجموعه نظریا

شورای نگهبان ،تهران ،دادگستر ،ج اول،

(از  1359تا تیر .)1365
• میرمحمد صادقی ،حسین ،1383 ،جرای علیه امنیس و آسایش عمومی ،تهران ،میزان،
چاپ چهارم.
• نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ،حقوب کیفری عمومی مجازا های جایگزین زندان،
اینترنس سایس.Sar .
• نجفی ،توانا ،علی و ملکی ایوب ،1386 ،شالب ،در پرتو اندیشههای کیفری ،تحقیقا
حقوقی دانشگاه آزاد تهران ،مرکز ،پاییز و زمستان.1386 ،
• نوروزی ،کامبیز ،1386 ،آزادی رسانه و هویس ملی ،روزنامه اعتماد ،بهمن ماده
.1386/11/20
• هاشمی ،سیدمحمد ،1374 ،حقوب اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،شهید
بهشتی ،ج .1
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فصلنامه و نشریات
• فصلنامه مطالعاتی ،1377 ،طرح اصالح قانون مطبوعا

در بوته نقد روزنامهنگاران،

رسانه ،سال نه  ،شماره  ،3پاییز .1377
• فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش و سنجش ،سال هفت  ،شماره  21و  ،22بهار و
تابستان  ،1379ویژه اینترنس.
• فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش و سنجش ،سال یازده  ،شماره  39و  ،40پاییز و
زمستان  ،1383ویژه رسانه و حقوب.
• فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی و مسایل ارتباط جمعی ،رسانه نشریه علمی ترویجی،
دوره کامل.
• فصلنامه دانشکده حقوب ،دانشگاه آزاد تهران مرکز ،تحقیقا

حقوقی آزاد ،پیش

شماره دوم ،پاییز و زمستان .1386
• فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش حقوب ،سال سیزده  ،شماره  ،35زمستان ،1390
ویژه حقوب ارتباطا .
• فصنامه علمی ترویجی ،سیاسس ،سال دوازده  ،شماره  ،30زمستان  ،1389ویژه
ارتباطا بینالمللی.
• دو فصلنامه علمی ترویجی ،مجله حقوقی ،سال ˚ شماره  ،37پاییز و زمستان ،1386
حقوب بشر در اسالم.
• فصلنامه علمی ترویجی ،مجله حقوقی ،سال -شماره  ،30بهار  ،1383خسار
تنبیهی...
• دو فصنامه علمی پژوهشی ،مجله تحقیقا

حقوقی (بهشتی) ،شماره  ،51بهار و

تابستان  ،1389پیشگیری ورود خسار ...
پایان نامهها
• عابدی نیستانک ،ربابه ،مسئولیس خسار

ناشی از فعالیسهای رسانه گروهی،

کارشناسی ارشد حقوب خصوصی ،دانشگاه تهران.1358 ،
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• گل محمدی ،اعظ  ،آموزش حقوب بشر به خبرنگاران ،کارشناسی ارشد ،ح ب .س،
دانشگاه عالمه طباطبایی.1390 ،
• یازرلو ،فاطمه ،مبانی جرمانگاری در حری آزادی مطبوعا  ،کارشناسی ارشد،
حقوب ارتباطا  ،دانشگاه عالمه.1390 ،
• سلطانی ،عبدالرسول ،حقوب مخاطبان مطبوعا

با تأکید بر حق حری خصوصی و

پاسخگویی ،کارشناسی ارشد ،ح ارتباطا  ،عالمه.1390 ،
• پاکزاد کردکالنی ،وحید ،جایگاه روزنامه نگاران آزاد در نظام حقوقی ایران،
کارشناسی ارشد حقوب ارتباطا  ،عالمه .1389
• میرسلیمانی عزیزی ،مهدی ،جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای سایبر
کارشناسی ارشد حقوب ارتباطا  ،عالمه .1390
• عراقچی ،عباس ،بررسی اعالمیه حقوب بشر اسالمی ،قاهره ،کارشناسی ارشد ح ب،
دانشگاه عالمه.1387 ،
• محمدزاده ،ابوالقاس  ،خودنظامدهی مطبوعا  ،کارشناسی ارشد ح ارتباطا ،
دانشگاه عالمه.1390 ،
• علیبخشی ،زهرا ویژگیهای رسیدگی به جرای مطبوعاتی ،کارشناسی ارشد ح
ارتباطا  ،دانشگاه عالمه.1390 ،
کتاب شناسی عربی
• الجوزیه ،ابن تی  ،اعالم الموقعیس عن رب العالمین ،محمد عبداسالم ابراهی ،
دارالکتب العلمیه ،بیرو ط 1991 -1میالدی.
• القرضاوی ،یوسف ،الحالل و الحرام دایره المعارف ،فرید وجدی محمد ،دارالمعرفه
الطباعه و النشر بیرو  1971 ،میالدی.
• الدار قطنی البغدادی ،علیبن عمر ،سنن الدار قطنی ،دارالمعرفه ،بیرو  386 ،ه-ب.
• علی البیهقی ،احمدبن الحسین ،السنن الکبری ،منشورا دارالفکر ،بیرو  1403 ،ه -ب.
• السنایی ،احمدبن شعیب ،السنن الکبری ،دارالکتب العلمیه ،بیرو  1411 ،ه-ب.
• النجاری ،محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاری ،منشورا دارالفکر ،بیرو 1414ه-ب.
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• الکوفی ،ابن ابی شیبه ،المصنف ،منشورا دارالفکر ،بیرو 1409ه.ب.
• رشیدرضا سیدمحمد ،المنار فی تفسیر القرآن ،دارالمعرفه ،بیرو .
• موسوی البجنوردی ،سیدمحمد ،القواعد الفقیهه ،مجد ،تهران.1387 .
• حسینی المراغی ،میرعبدالفتاح ،العناوین فی قواعد الفقه المدنی ،نشر جنگل ،تهران،
.1388
• النبراوی ،خدیجه ،موسعه حقوب االنسان فیاالسالم ،داراسالم ،لطباعه و النشر و
التوزیع ،القاهره 2008 ،میالدی.
کتابشناسی انگلیسی

• Council of eurpe committee of ministers, Declaration on the
Freedom of Erpess and information (adopted by the commited of
ministers on 29 Apnl 1982 atis 70th session.
• Convention on cybercrime- BudAPSET 23 XI 2001.
• http://conventionscoe.int/treaty/en/Treaties/html/185 htm.
• 15- 16 November 2002 UNESCO. Paris- Reiport.
& • Law and the Media. Duncan Bloy and Sara Hadwin Sweet
Maxmell London. 2007.
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• قانون مسئولیس مدنی.
• قانون مطبوعا و آئین نامه اجرایی آن به انضمام آخرین اصالحا .
• قانون مجازا اسالمی.
• قانون جرای رایانهای.
• قوانین و آئیننامههای مرتب با مطبوعا و رسانهها.
• اعالمیه جهانی حقوب بشر سازمان ملل متحد  10دسامبر .1948
• اعالمیه حقوب بشر و شهروند فرانسه.1881 ،
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• قرارداد بینالمللی پیشگیری از اشاعه نشریا

منافی عفس و اخالب عمومی  10مه،

،1949لیک سانسی.
• معاهده بینالمللی جلوگیری از نشر و معامله نشریا مستهجن  12سپتامبر  1923ژنو.
• میثاب بینالمللی حقوب مدنی و سیاسی  16دسامبر  1348 ،1966ایران پتیرفته شد.
• میثاب بینالمللی حقوب اجتماعی اقتصادی -فرهنگی در سال  1351در ایران پتیرفته
شد.
• اعالمیه حقوب بشر اسالمی  5او  1990قاهره 14 ،محرمالحرام .1411
• گزارش کمیسیون بینالمللی مطالعه در مسایل ارتباطا  -سون مک براید.
• اعالمیه پیشبرد صلح توس مطبوعا اولین کنگره بینالمللی مطبوعا  7تا  12ژوئیه
 1948آنوربلژیک.
• عهدنامه تحصیح اخبار نادرسس جامعه ملل .1937
• عهدنامه بینالمللی کاربرد پخش رادیویی برای صلح  23سپتامبر  1936جامعه ملل.
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