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 سیاست جنایی قضایی جمهوری اسالمی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی

 «شناسیجرم و کیفری نمکی ـ دکترای حقوقمنصور ده »

 چکیده

سیاست جنایی قضای در واقع نحوه استنباط  و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات 

است که البته این استنباط ها و برداشت ها در تمامی زمینه ها و مسائل در محاکم و مراجع قضایی یکسان و برابر       مربوطه 

نمی باشد . بنابراین ضرورت دارد در قالب سیاست جنایی قضایی نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی در قبال جرائم 

سی واقع شود که در این راستا عالوه بر قانون مطبوعات و قانون هیأت منصفه مطبوعاتی اعم از سنتی و الکترونیک مورد برر

 امعان نظر به آیین دادرسی کیفری موثر در مقام خواهد بود .

یکی از مباحث اصلی در موضوع آیین دادرسی کیفری، شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به یک جرم می باشد. جرم مطبوعاتی 

ز از این قاعده کلی مستثنی نیستند؛ علی الخصوص که محاکم صالح به رسیدگی جرم مطبوعاتی به و نشریات الکترونیکی نی

صورت ذاتی در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما تعارضاتی که در موضوع صالحیت ذاتی و محلی پیش می آید باید حل 

 و فصل گردد.

 ،یدگیسو ر بیدر مراحل تعق یدادرس نییدر قلمرو آ رانیا یاسالم یجمهور ییقضا استیس شود،یتالش م مقاله نیدر ا ن،یبنابرا

 گردد. نییموضوع تب نیدر ا ییقضااستیس شود،یتالش م زین یواقع شود و از لحاظ آمار یمورد بررس کیبه تفک

 ،«یکیلکترونا ریغ» یمطبوعات چاپ ،یکیالکتروناتینشر ،یمطبوعاتجرم ،ییقضا ییجنااستیس ،ییجنااستیس :یدیکلواژگان

 دادگاه صالح.

 درآمد

 یبررس و بحث مورد ایران، اسالمی قضایی جمهوری جنایی سیاست دیدگاه از مطبوعاتی جرایم مجرمانه پدیده مقاله حاضر، در

فارغ از تهدیدات و ترس از  اعم از سنتی و الکترونیکی، کند تا نشریات مختلفآزادی مطبوعات ایجاب می .گرفت خواهد قرار

جهانی حقوق بشر، آمده است:  اعالمیه ۹۱ ردازند و بیم از تعطیلی نداشته باشند. در مادهپمقامات سیاسی، بتوانند به نقد ب

 آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جستجو، دریافت و هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد؛ این حق دربرگیرنده»

ز، ران نییقانون اساسی جمهوری اسالمی ا«. شودای بدون در نظر گرفتن مرزها مینوع رسانه ال اطالعات و عقاید از طریق هرانتق

آزادند، مگر  مطالب در بیان و مطبوعات نشریات»دارد: اذعان می ۴۲ت شناخته است و در اصل یاصل آزادی مطبوعات را به رسم

یارات دو نوع از اخت این آزادی در برگیرنده .«کندمی معین را قانون آن باشد؛ تفصیل عمومی یا حقوق اسالم مبانی به مخل کهآن

که فرد بتواند آزادانه و بدون لحاظ کردن شرایط زادی پیش از نشر و آزادی پس از نشر. یعنی اینآباشد: برای مدیر یک نشریه می

که مطالب نشریه پیش از انتشار سانسور و مورد بررسی واقع نشود. اما آزادی پس از نیز اینخاص، صاحب ِامتیاز نشریه شود و 

با پذیرش اصل تفکیک . باشدنشر نیز مستلزم رعایت حق آزادی بیان و حق محاکمه شدن در دادگاه عمومی صالح عادالنه می

 است، دی که نشریه در معرض تهمت واقع شده قوا نیز باید بر این موضوع صحه گذاشت که رسیدگی و صدور حکم در مورا

 .همین امر را مورد تأکید قرار داده است ۹۵۱. قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در اصل است قضائیه قوه با اختصاصاً

 دالتع نظام پیکره بر را بسیاری منفی عوارض و تبعات ایران، جنایی سیاست مختلف ابعاد در تناقض و طور کلی، تعارضبه

 حرکت و پویایی و نموده فراهم را قضایی نظام در ناکارآمدی و اختالل موجبات امر این. است ساخته وارد کیفری عرصه در قضایی
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 باطانظ و نظم که گشته موجب را «جنایی سیاست در بحران» پدیده که جاآن تا است؛ نموده رکود و تزلزل دچار یا متوقف را آن

 .است داده قرار شکست و اضمحالل معرض در را قضایی نظام بر حاکم کلی

 یکیو الکترون یسنت یمطبوعات میدر قبال جرا بیدر مرحله تعق جمهوری اسالمی ایران ییقضا استیسـ 1

و  یدولت یهایو نقش مطبوعات در مقابل قدرت طلب گاهیو جا تیلحاظ اهمبه ات،یمسئول نشر رانیبه اتهامات مد یدگیدر رس

خاص و  یو حقوق یاسیمضاعف س تیآن را در موقع ،یعموم میخصوص ارتکاب جرا آن در یبیو تخر ینقش منف حالنیدر ع

ت منفع ،یعموم شیو آسا تیبه بهانه ضرورت حفظ نظم و امن یعموم درتکه مقامات ق بیترت نی. بددهدیقرار م ینامتجانس

 یمطبوعات میاست که جرا لیدل نی. بدکنندیطبوعات تنگ مسازنده م یعرصه را بر آزاد را دنبال نموده و یاسیس یهایطلب

با سرعت و دقت الزم توأم باشد؛ لذا در  ژه،یو نییهمراه با آ دیکه با طلبدیرا م یخاص ییقضا یدگیرس ،یاسیس میهمانند جرا

مورد  بیدر مرحله تعق ک،یو الکترون یاعم از سنت ،یمطبوعات میدر قبال جرا یدادرس نییدر قلمرو آ ییقضا استیمقوله، س نیا

 .ردیگیقرار م یبررس

 پرونده انیو جر لیتشکـ 1ـ 1

 ودشیآغاز م العمومیو اعالم مدع یو نظارت یگزارش مراجع انتظام ای یحقوق ای یقیشخص حق کی تیعموماً با شکا ییهر دعوا

 تیصآن، متأثر از شخبه یدگیپرونده و روند رس یریگشکل ی. چگونگشودیبه دادگاه صالح واگذار م ،یمراحل قانون یو پس از ط

 .ردیپذیم ودخرا به یدعوا، حاالت متنوعطرف

 :ادد قرار بررسی مورد توانمی عنوانسه تحت را مطبوعاتی جرایم به مربوط هایپرونده جریان و تشکیل نحوه ترتیب،بدین

 جنبه قلمرو در مطبوعاتی جرایم در و است دعاوی طرفیت در اصیل فرد دیدهبزه ایران حقوق در :خصوصی شکایتالف( 

 است مواردی از توهین، و افترا تهمت، ،۹مطبوعات قانون 03 ماده مطابق. شودمی آغاز گیریپی روند افراد شکایت با خصوصی،

 توقفم باشد که ایمرحله هر در تعقیب شکایت، استرداد صورت در و شده آغاز خصوصی شاکی شکایت با آنها به رسیدگی که

 .شد خواهد

منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام به: »۹0۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۴۴حسب ماده  :عمومی تعقیبب( 

تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، 

های نظامی های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقالب و همچنین در معیت دادگاهشهرستان و در معیت دادگاهدر حوزه قضائی هر 

 که جرائمی مورد در دادسرا وظایف انجام»قانون مذکور:  ۴۱ماده  موجبو همچنین، به« شوداستان، دادسرای نظامی تشکیل می

 صالح دادگاه معیت در که است دادسرایی عهدهبه است، جرم وقوع حلم دادگاه از غیر دادگاهی صالحیت در هاآن به رسیدگی

 چه و باشد کرده شکایت و داشته خصوصی وجود شاکی ؛ چه۴«نماید مقرر دیگری نحوبه قانون کهآن مگر کند،می وظیفه انجام

 قیبتع مورد دادسرا توسط اند،عمومی شاکی واجد تنها کهجرایمی. باشد نداشته وجود اصالً یا نکرده شکایت خصوصی شاکی

                                                                 
 اکممحبه مجازات جهت مدیرمسؤول.  است ممنوع اشخاص به نسبت آن، نظائر و آمیزتوهین هاینسبت یا رکیک الفاظ و فحش یا افتراء یا تهمت بر مشتمل مطلب هرنوع : انتشار03 ماده ۹

 .شد خواهد متوقف باشد، که ایمرحله هر در تعقیب شکایت،  استرداد صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به موکول مزبور جرائم تعقیب و گردد،می معرفی قضائی
تواند انجام آید که دادسرایی که در معیت دادگاه صالح وجود دارد، نمیباشد؛ زیرا مواردی پیش میبه صورت مطلق نمیطور که در انتهای ماده نیز قید شده، اجرای مقررات صدر ماده همان ۴

د توانارتکاب جرم عمالً نمینمونه، در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت مقام قضایی محل خارج است، دادسرای واقع در غیر محل دار باشد. به عنوانهمه وظایف دادسرا را عهده

 عهده بگیرد.انجام همه وظایف دادسرای محل وقوع جرم را به
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قانون آیین  ۱ماده  موجببه که شودمی دیده عمومی و خصوصی جنبه دو هر نیز جرایم از دیگری دسته در .گیرندمی قرار

 .خصوصی دیگری و عمومی یکی: گردد دعوادو  اقامه موجب تواندمی جرایم ، این۹0۱۴۹دادرسی کیفری مصوب 

 قانون ۴2 ماده تبصره موجببه و بوده عمومی جنبه واجد مطبوعات، قانون ۴2 و ۴۱ ،۴۵ ،۴۲ مواد در شده بینیپیش جرایم

 یا لیداخ امنیت ضد بر جرایم ارتکاب به تشویق و تحریص نظامی، اسناد و اسرارافشای شامل که جرایم از دسته این مطبوعات،

 .شودمی پیگیری رسمی مقام شکایت با شود،می تقلید مسلم مراجع یا رهبر به توهین و مقدسات به اهانت خارجی، سیاست

 ایویژه نهاد «مطبوعات قانون ۹3 ماده موضوع» مطبوعات بر نظارت هیأت :ویژه نظارتی نهادهای توسط جرم گزارشپ( 

 به را نظارت هیأت ،۹0۱۲ مصوب مطبوعات قانون ۹۴ ماده .دارد دخالت نیز مطبوعاتی جرایم به رسیدگی جریان در که است

 اما ؛گردد گزارش قضایی مراجع به مراتب هیأت، آن در تخلف احراز صورت در تا بود کرده ملزم مطبوعاتی تخلفات به رسیدگی

: بود صورتبدین ترپیش مذکور ماده متن. شد گذاشته اسالمی و ارشاد فرهنگ وزارت برعهده وظیفه این 2۱ سال اصالحیه در

 ،دهد و در صورت لـزوممـوارد تخلـف نشریات را مورد رسیدگی قرار می ،رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسالمی ،هیأت نظارت»

 خودهب را زیر شکل شده، یاد اصالحیه پی در که «داردتقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می ،گـرد قـانونیجهـت پی

تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضاء هیأت  ،اسالمی موظف استوزارت فرهنگ و ارشاد »: است گرفته

طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت لزوم به ماه مورد بررسی قرار داده و در صورتظرف مدت یک ،نظارت

( به ۱ه )ماد موضوع تخلفات مورد در» دارد:بیان می (03/۹/۹02۱تبصره )الحاقی «. پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید

موظف است  ،تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیفنظارت می ( هیأت2ماده ) ،( و بند )ب(، )ج( و )د(۲( و )0جز بند )

 «.هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمایدظرف یک

 هیأت جایگاه تضعیف موجب کهاین بر عالوه اما است، شده طراحی قانون اجرای تضمین باالبردن برای هرچند جدید وضعیت

 لسفهف عمالً و کشاندمی مطبوعاتی جرایم به رسیدگی معرکه به نیز را اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت بلکه پای شود،می نظارت

 اختهشن مطبوعاتی جرایم دعوای طرف تواندنمی دواین از یکهیچ رسدمی نظربه اما. بردمی سوال زیر نیز را نظارت هیأت وجودی

 یا مجر گزارش حد در تنها دولتی مقامات دیگر و است دادسرا انحصاری صالحیت در پرونده تشکیل و جرایم تعقیب زیرا شود؛

 هایدهپرون در نظارت هیأت طرفیت به معتقد ایعده اصل، این برخالف یابند، اما حضور فرایند این در توانندمی قضایی ضابط

 به مربوط» 2۱/۹۲۹3/۲۵4 کالسه پرونده در مثال، برای .است بوده نیز قضات از برخی عمل مطابق از قضا که هستند مطبوعاتی

 دادنامه» پذیرفت پرونده دوم ردیف شاکی عنوانبه را نظارت هیأت تهران، عمومی دادگاه ۹۲۹3 شعبه «روز گزارش روزنامه

 به دیگر هایطرف همراه یا تنهاییبه پرونده چهارده در هیأت، این شده بررسی هایپرونده در. «۹۵/۲/۹022 مورخ 0۱۵ شماره

 (4۹، ۹040)پوراستاد،  .است پرداخته مطبوعات دادگاه در دعوا اقامه

دادگاه عمومی  ۲3ه ای در شعب، پروندهمدیر مسئول روزنامه توس ،در نمونه ای دیگر علیه آقای محمد صادق جوادی حصار

را عیناً به ، آنای بدون امضاء بوده که معاونت سیاسی و امنیتیاساس گزارش محرمانه شود و پرونده برمشهد تشکیل می

حکم مطبوعات رعایت نگردیده،  ۹۴ق ماده دادگستری ارسال نموده است که نهایتاً دادگاه به جهت اینکه تشریفات قانونی مطاب

 (43ـ  24، ۹0۱0 ،یبیغر)زنامه توس صادر کرده است. بر برائت مدیر مسئول رو

                                                                 
 :شود دودعوی طرح موجب تواندمی جرم ارتکاب :۱ ماده ۹

 عمومی نظم و جامعه حقوق یا الهی مقررات و حدود حفظ برای عمومی دعوای -الف

 قصاص. و قذف حد مانند است، دیدهبزه خصوصی حق قانون موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای -ب
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 یمطبوعات یهایدر دادرس بینحوه تعقـ 1ـ 2

 برعهده عمومی، حیثیت جهت از دعوی اقامه و متهم تعقیب: »۹0۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۹۹بر اساس ماده 

در قانون آیین  .«است خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی، حیثیت از جهت متهم تعقیب درخواست و دعوی اقامه و دادستان

تعقیب متهم از جهت حیثیت عمومی را برعهده دادستان و درخواست تعقیب متهم از  ۹۹، ماده ۹0۱۴دادرسی کیفری سال 

 (۹۹، ۹0۱۵ی، زاده اهر یو بخش )سلیمی جهت حیثیت خصوصی را به شاکی یا مدعی خصوصی واگذار نموده است.

 وجبمبه ،مثالطوربه. است شده رعایت تفکیک این تاحدودی مطبوعاتی، جرایم با مرتبط قوانین سایر و مطبوعات قانون در

 چنینهم. نیست خصوصی مدعی شکایت تابع ۴2 و ۴۱ ،۴۵ ،۴۲ مواد موضوع جرایم به رسیدگی مطبوعات، قانون ۴2 تبصره

 بتعقی شکایت، استرداد صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به موکول قانون این ۴00 و 03۹ مواد در مندرج جرایم تعقیب

 (4۹، ۹0۱0 ،یبیغر) .شد خواهد متوقف باشد، که ایمرحله هر در

 هایارگان علیه مطبوعاتی جرایم چنینهم و دارد خصوصی شاکی شکایت به نیاز که گذشت قابل جرایم جزبه عملی رویه در

 انگیدوگ «عمومی» مطبوعاتی جرایم سایر مورد در گیرد،می صورت مربوطه سازمان توسط تعقیب که انقالبی نهادهای و دولتی

 هیأت اعضاء از دونفر حداقل درخواست به یا رأساً نظارت هیأت مطبوعات، قانون ۹۴ ماده موجببه از طرفی .شودمی مالحظه

 را خود تقاضای ،قانونی پیگرد جهت ،لزومصورت در و دهدمی قرار رسیدگی مورد ماهیک ظرف را نشریات تخلف موارد نظارت،

 مومیع جرایم تعقیب تکلیف ماده، این طبق درحقیقت، و داردمی تقدیم صالح دادگاه به نظارت هیأت طریق از مستقیم طوربه

 این ،۹0۱۴قانون آیین دادرسی کیفری سال  ۹۹ماده  مطابق دیگر،طرف از. است شده گذاشته نظارت هیأت عهدهبه مطبوعاتی،

 .است شده گذاشته نیز دادستان عهدهبه وظیفه

 طریق هردو از ،... و عمومی عفت خالف مطالب انتشار مقدسات، به توهین نظیر ی،مطبوعات عمومی جرایم عمل، در حاضرحال در

 جهت عمل، در ولی نیست، خاص هایگروه یا عادی اشخاص توسط جرم اعالم مانع امر این البته شوند؛می تعقیب مذکور

 .کنند تعقیب دادستان طریق از را خود شکایت باید هاگروه و اشخاص این مطبوعات، علیه واهی شکایت از گیریپیش

الوصف، با توجه به روح حاکم بر قانون و رویه جاری در محاکم قضایی، عدم ایفای وظایف از سوی هیأت نظارت، مانع پیگیری مع

توان به دادنامه صادره علیه مدیرمسئول روزنامه باشد. برای مثال، در این مورد میوم نمیالعمو تعقیب از سوی دادستان یا مدعی

کارکنان دولت و با شکایت ریاست  ۹۲34صادره از شعبه  ۹۱/۴/۹04۹مورخ  ۵۹بهار اشاره کرد که به موجب دادنامه شماره 

حقوقی صدا و سیما و سازمان حفاظت و اطالعات دادگستری تهران و ریاست حراست صدا و سیمای استان گیالن و مدیر کل 

ناجا، به اتهام اهانت به مسئولین نظام و تبلیغ علیه نظام رأی صادر شده است و در خصوص شکایت برخی از شکات، از جمله 

ئت قانون اساسی حکم بر برا 02حفاظت و اطالعات و مدیر کل حقوقی سازمان صدا و سیما، به جهت عدم سمت و براساس اصل 

 (۴۴2، ۹040)پوراستاد،  صادر شده است.

                                                                 
 حاکمم به مجازات جهت مسؤول مدیر.  است ممنوع اشخاص به نسبت آن نظائر و آمیز توهین نسبتهای یا رکیک الفاظ و فحش یا افتراء یا تهمت بر مشتمل مطلب نوع هر : انتشار03 ماده ۹

 .شد خواهد متوقف باشد که ای مرحله هر در تعقیب شکایت  استرداد صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به موکول مزبور جرائم تعقیب و گردد، می معرفی قضائی
 حبس به تکبمر و جلوگیری آن انتشار  از باشد، اشتباه امکان خواننده برای کهطوری به شود، تقلید جزئی تغییرات با ولو دیگری نشریه عالمت یا نام نشریه انتشار در هرگاه ـ : الف00 ماده ۴

 شاکی شکایت به منوط مجازات و جرم تعقیب. شودمی محکوم ریال( 333/333/۹3) میلیون ده تا ریال( 333/333/۹) میلیون یک از نقدی جزای و)( ماه سه تا روز یک و شصت تعزیری

 .است خصوصی
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 بیخاص در مرحله تعق ییقضا ماتیتصمـ 1ـ 3

ه تصمیمات جمل در این مبحث، توقیف موقت، الزام به درج پاسخ یا منع از درج مطلبی خاص و احضار و بازداشت موقت که از

 باشند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خاص در مرحله تعقیب می

دلیل ارتکاب مصادیق مجرمانه به ،گذاران ایران برای نشریات متخلفمجازاتی است که قانون ،«توقیف» موقت:الف( توقیف 

 را نشریات موقت توقیف مورد چهار در ایران مطبوعات به صورت کلی، قانون .است مذکور در قانون مطبوعات درنظر گرفته

 است: کرده بینیپیش

. ورزدیم امتناع او پاسخ درج از اما است، کرده منتشر فردی بهنسبت را منتقدانه یا آمیزتوهین مطلبی نشریه، کهجایی نخست،

 ردهک توقیف را نشریه اخطار، به توجهعدم صورت در و کندمی اخطار نشریه به پاسخ درج درباره دادستان ابتدا حالتی چنین در

 .باشد روز ده ازبیش تواندنمی توقیف این قانون، تصریحبه .۹«۴0 ماده 0 تبصره» نمایدمی ارسال صالح دادگاه به را پرونده و

 (۹۴0، ۹0۱۴محمدی، )

 .«.. و فحش افترا، تهمت، حاوی مطالب انتشار» ۴مطبوعات قانون 0۹ و 03 مواد خصوص در شده تشکیل پرونده کهوقتی دوم،

 از تخلف درصورت ندارد؛ شکایت مورد درخصوص مطلبی انتشار حق دعواطرف نشریه کند،می طی را رسیدگی و تحقیق مراحل

 جازم دادگاه مورد، این در تخلف تکرار صورت در. کند توقیف را مذکور نشریه شماره اولین تواندمی دادگاه رییس مسأله، این

 .0«0۹ ماده تبصره» نماید جلوگیری نشریه انتشار از دادگاه، رأی صدور تا بود خواهد

 شریهن انتشار از تواندمی دادگاه مواردی، چنین در که باشد کرده تقلید را دیگری نشریه عالمت یا نام ای،نشریه کهجایی سوم،

 ادامه یهنشر وضعیت تغییر تا تنها و نبوده امتیاز لغو معنیبه جلوگیری، این که است بدیهی ؛۲«00 ماده» نماید جلوگیری خاطی

 .داشت خواهد

                                                                 
ت،جهت راز صحت شکایدرصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت اح : ۴0ماده  0تبصره  ۹

 آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت 
مسئول جهت مجازات به محاکم  انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر: 03ماده  ۴

 یم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرا

ت دگاه نیز مکلف است نسبتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دا)اعم ازحقیقی یا حقوقی( می فوق، شاکی موارد در :۹تبصره 

 به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق  هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می  ۴تبصره 

 نماید.ماده و تبصره فوق اقامه دعوی 

ات رفتار و با وی طبق قانون تعزیرانتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی  :0۹ماده 

 خواهد شد.
یدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رس 0۹، 03درمورد مواد  :0۹ماده تبصره  0

 یقع صدوررای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری مدادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابالغ می شود ودرصورت تکرار تامو

 شود.
حبس  از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا عالمت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد،: 00ماده  ۲

( ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی 333/333/۹3میلیون ) ( ریال تا ده 333/333/۹تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون )

 است.

له توقیف شود، ممنوع است و نشریه جدید بالفاصب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،عالمت و شکل مشتبه 

 ( ریال محکوم می شود.333/333/۴3( ریال تا بیست میلیون ) 333/333/۴می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون )
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 هیأت ،2۴ ماده د و ج و ب بندهای و۹ ۱ ماده ۲ و 0 بندهای جز به مطبوعات، قانون چهارم فصل موضوع تخلفات مورد در چهارم،

 جهت را پرونده هفته، یک ظرف است موظف اقدامی، چنین درصورت که نماید، توقیف را نشریه تواندمی مطبوعات بر نظارت

 .کند ارسال دادگاه به رسیدگی

 الهرح در اما رسد،نمی نظربه صحیح چندان دولتی هیأت یکبه تأمینی حداقل یا کیفری ماهیت با اختیاراتی اعطای هرچند

 دیوان ۹0 شعبه کهچندان. گیرد قرار بررسی مورد اداری عدالت دیوان در تواندمی و داشته اداری جنبه هیأت این هایتصمیم

 هکالس پرونده» کرد نقض را نشریه یک امتیاز لغو خصوص در مطبوعات بر نظارتهیأت  ۹۴/۲/۹02۲ مورخ تصمیم اداری، عدالت

 حق عمومی، هیأت رأی در که است درحالی این. گرفت قرار تأیید مورد نیز دیوان عمومی هیأت توسط رأی این که« 22/۴۱۱

 ۵/۴/۹04۹ مورخ 22/۴۱۱ شماره یرأ» است شده منحصر مطبوعات قانون ۴2 ماده به نظارت هیأت توسط نشریات، امتیاز لغو

 .«اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

، کرده است: دادستان یینخاص را تع یامحدوده یکهر یصالح دانسته و برا یات،نشر یفتوق یقانونگذار سه مرجع را برا ،در کل

 نظارت بر مطبوعات.  یأتکننده به پرونده و ه یدگیدادگاه رس

 ،شودیم یچاپ یاتنشر یفکه باعث توقیگفت که موارد یدبا ،با توجه به اعمال قانون مطبوعات یزن یکالکترون یاتمورد نشر در

و از  یاتشرن ینکردن ا یلترصورت فبه یچاپ یاتنشر یفتفاوت که توق ینبا ا ،شودیاعمال م یزن یکیالکترون یاتدر مورد نشر

 ،ها اشاره شدکه در باال به آن یفاز موارد چهارگانه توق یکدر صورت وقوع هر ،ابراینباشد. بنیها مدسترس خارج کردن آن

 نهیعنوان نمود که در زم یدبا یگرطرف د از گردند.یو از دسترس عموم خارج م یلترطور موقت فبه یزن یکالکترون یاتنشر

را  یگرد نسخه یلترف یا یفوقت ،هانسخه یناز ا یکهر یفباشند، توقیم یکیو الکترون یهر دو نسخه چاپ یکه دارا ییهاروزنامه

 یوههر دو ش رد یههدف با منع انتشار نشر یناست و ا یهاز انتشار نشر یریجلوگ یف،هدف از توق یراز ،به دنبال خواهد داشت یزن

 (44ـ  4۲، ۹04۲ ،یقیرازلینیحس) .یابدیتحقق م یکیو الکترون یچاپ

واهد شرح داده خ های هیأت منصفهبه دلیل عدم رعایت تخفیف ،نشریهایراد دیوان عالی کشور به پنج سال توقیف موقت ذیالً 

 (۹۴۵، ۹040شد: )پوراستاد، 

 های هیأت منصفهایراد دیوان عالی کشور به پنج سال توقیف موقت نشریه، به دلیل عدم رعایت تخفیف

 0۹/۹/2۱ تاریخ رسیدگی:

 ۴3/۴شماره دادنامه:

شعبه دوم دادگاه  ۹۹/2/24مورخ  2۲۱تقاضای اعاده دادرسی آقای غالمحسین ذاکری، نسبت به رأی شماره موضوع رسیدگی: 

 تجدیدنظر استان تهران 

 شعبه دوم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی:

 «مستشار»و موسی سیف امیرحسینی « رییس»آقایان سید عبداله رضایی  هیأت شعبه:

 «خالصه جریان پرونده»

                                                                 
 تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. :۱ماده  0بند  ۹

 ائل نژادی و قومی.ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مس :۱ماده  ۲بند 
 ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی ب. انتشارنشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.: 2بندهای ب، ج، د ماده ۴

 د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن. اشتباه شود.که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، عالمت و شکل 
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ین ذاکری مدیر مسئول مجله آدینه با شکایت ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، به اتهام نشر اکاذیب، تحت آقای غالمحس

 ۵3۹دادگاه عمومی تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت مطرح و طی دادنامه شماره  ۹۲۹3تعقیب واقع و پرونده امر در شعبه 

منصفه بعد از استماع اظهارات طرفین و بررسی و شور با اکثریت آراء مدیر  ، با عنایت به اینکه اعضای هیات۹۴/۹۹/22مورخ 

قانون  ۱۱4مسئول مجله آدینه را مجرم تشخیص و توجهاً به مجموع محتویات پرونده و نحوه دفاعیات متهم، مستنداً به ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهای  0اده م ۴شورای انقالب و تبصره  ۵4الیحه قانونی مطبوعات سال  04مجازات اسالمی و ماده 

، نامبرده را بدل از حبس به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق دولت محکوم و در خصوص  20دولت سال 

قانون مجازات  ۲۱3ماده  0و  ۹های مختلف به استناد بند چاپ و انتشار مطالب و مضامین خالف عفت عمومی در مقاالت شماره

الیحه قانونی مطبوعات، نامبرده را به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق دولت، بدل از  04و ماده  اسالمی

ف های مختلربط در تاریخحبس و شالق محکوم نموده و با عنایت به اینکه نامبرده به تذکرات کتبی مکرر از طرف مراجع ذی

قانون مطبوعات، حکم  ۴4چاپ ادامه داده و اصرار به چاپ داشته، مستنداً به ماده که منضم به پرونده است، توجهی ننموده و به 

 هبه لغو امتیاز و ابطال دائم پروانه مجله آدینه صادر و اعالم داشته و در سایر موارد اتهام او را تبرئه کرده و آقای ذاکری از دادنام

با اصالح  ۹۹/2/24ن تهران، بررسی و طبق دادنامه شماره ... مورخ دادگاه تجدیدنظر استا ۴مرقوم تجدیدنظر خواسته و در شعبه 

ماده مورد استناد، در فراز اول حکم با رد اعتراض، دادنامه را تائید و در فراز دوم به دلیل عدم رعایت جهات مخففه، با تبدیل لغو 

صل رأی دادنامه را تائید نموده؛ آقای ذاکری سال و رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه در ا ۵امتیاز دائم به لغو امتیاز به مدت 

التصویب، خواستار رسیدگی مجدد شده و در قانون اخیر ۴2۴ماده  ۱اقدام به درخواست اعاده دادرسی نموده و به استناد بند 

ای سید آق این رابطه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ باال تشکیل گردیده، پس از قرائت گزارش

عبداله رضایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهسواری، دادیار دیوان عالی کشور، اجماالً مبنی بر قبول اعاده 

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر  ۹۹/2/24دادرسی در مورد تقاضای اعاده دادرسی، آقای غالمحسین ذاکری نسبت به رأی مورخ 

 دهد:و چنین رأی میاستان تهران مشاوره نموده 

 «رأی دادگاه»

قانون آئین  ۴2۴ماده  ۱سال مجله آدینه مستنداً به بند  ۵با توجه به محتویات پرونده و عدم تناسب مجازات لغو امتیاز به مدت 

 ت بهالذکر نسبدادرسی کیفری اخیرالتصویب، با قبول تقاضای اعاده دادرسی آقای غالمحسین ذاکری مدیر مسئول مجله فوق

شود و پرونده جهت رسیدگی صادره از ناحیه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقت می ۹۹/2/24رأی شماره .... مورخ 

 گردد.عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع میبه شعبه هم

 

 

 مستشار شعبه دوم دیوان عالی کشور               رئیس شعبه دوم                                                      

 موسی سیف امیر حسینی                                           سید عبداله رضایی                      

 

گویی، حق جواب یا حق تصحیح پاسخ مستقیم و بالواسطه حق پاسخ: خاص مطالب درج از منع یا پاسخ درج به الزامب( 

اعه نظیر توهین، افترا، اش»گذاران برای بزه دیده مطلب مجرمانه مجرمانه مطبوعاتی است و معموالً توسط قانوندیده به پدیده بزه

بینی شده تا وی بتواند در مقام دفاع از خود، پاسخی را برای نشریه ارسال کند که از لحاظ یا مطالب انتقادی پیش« اکاذیب

، وسیله دارای دو جنبه است؛ از طرفین، باید گفت که حق جواب یا تصحیح، بنابرای قانونی، نشریه تکلیف به چاپ آن داشته باشد.
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ای برای تکمیل و روشن ساختن اخبار مبهم و تصحیح رود و از طرف دیگر وسیلهشمار میدفاع افراد در برابر حمالت مطبوعات به

 (۹۴۴، ۹04۱ ،یاالسالم خیش) اشتباهاتی است که ممکن است در اخبار روی دهد.

مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خالف واقع و یا  ،هرگاه در مطبوعات»دارد: قانون مطبوعات در این زمینه بیان می ۴0ماده 

ماه کتباً برای همان نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکذی مشاهده شود، «اعم از حقیقی یا حقوقی»انتقاد نسبت به شخص 

ر ای که پس از وصول پاسخ منتششماره ها را در یکی از دوگونه توضیحات و پاسخآن ،شریه مزبور موظف استو ن نشریه بفرستد

که شرط آنبه شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،می

ازات یا عنوان یک مجتواند بهاین مسئله هرچند نمی«. دبه کسی نباش جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا

که دادستان در صورت احراز شکایت فرد اقدام تامینی یا حتی الزام قضایی در مرحله دادرسی شناخته شود، اما با توجه به این

ثر حداک»را تا ارسال پرونده به دادگاه تواند به نشریه مربوط در خصوص درج پاسخ اخطار داده و در صورت عدم توجه، نشریه می

، ۹0۱۴ ،یمحمد) عنوان وجه تمایز آشکاری بین جرایم مطبوعاتی و سایر جرایم قابل توجه است.توقیف نماید، به« تا ده روز

۹۴2) 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:قانون مطبوعات وارد است، می ۴0از طرفی از جمله ایراداتی که به متن ماده 

های شمول حق جواب، از جمله ایراداتی است که به متن مذکور وارد است، به این دلیل که به زمینه« انتقاد»اضافه کردن واژه 

ها ها و مجلهرود و چون در ارائه آن، رسالت عمومی روزنامهشمار میانتقاد در مطبوعات، از مبانی اصلی فلسفه وجودی آن به

عکاس افکار همگانی در مورد رویدادها و مسایل جاری، طرف توجه است، قاعدتاً نباید جز دهی اجتماعی و انبرای آگاهی

قانون مطبوعات هم به آن  0های مطبوعات که در ماده چنین این مسئله با یکی از رسالتهای قانونی قرار گیرد، هممحدودیت

 اشاره شده است، در تعارض است.

نفع برای رسد، مشخص نشدن طرز دقیق دریافت جواب ارسالی افراد ذینظر میاد بهموضوع دیگری که در این ماده قابل ایر

های مطبوعات از طریق پست سفارشی یا برگ رسید که چگونگی رسیدن جواب به تحریریهنشریات مربوط است. چون در صورتی

طور ، به«شود... س از وصول پاسخ منتشر میای که پدو شماره»... ها، مشخص نگردد، تعیین ها و مجلهمستقیم در دفتر روزنامه

اپ نفع برای چگیری افراد ذیمدیران مسئول نشریات، در برابر پی ،پذیر نخواهد بود. به همین سبب ممکن استعینی امکان

ا رسید یها، به دریافت نکردن و یا دیر رسیدن پاسخ، استناد کنند و هرگاه برگ رسید پستی ارسال پاسخ و پاسخ طرف توجه آن

 (۴۱2، ۹02۱معتمدنژاد، ) مستقیم پاسخ به دفتر نشریات وجود نداشته باشد، اثبات وصول آن بسیار دشوار خواهد شد.

ای همه کشورهای جهان، با شدت و ضعف متفاوت پذیرفته شده گویی باتوجه به مبنای آن، تقریباً در قوانین رسانهحق پاسخ

های همگانی اعم از دولتی و خصوصی یا داخلی باید در برابر اظهارات و مطالب همه رسانهاین حق  ،است. از نظر حقوقی و اصولی

گویی با توجه به محتوای آن، مختص شهروندان است و مقامات چنین باید اضافه نمود که حق پاسخالمللی پذیرفته شود. همو بین

، ۹04۵صالحی انصاری، ) استفاده کنند.« تکذیب»یا « توضیح»ر توانند از ابزادولتی در مقابل انتسابات خالف واقع به آنها، می

 گویی را به نشریات الکترونیکی هم تعمیم داد؟توان مقررات حق پاسخحال، این سوال مطرح است که آیا می (۲2۱

ه حق ین دلیل کچنین به اهای چاپی و الکترونیکی است و همجا که تالش برای یکسان دانستن مقررات روزنامهباید گفت از آن

گویی برای نشریاتی که در های سمعی و بصری نیز وجود دارد، جای تردیدی نیست که حق پاسخگویی در زمینه رسانهپاسخ

اویر و ها و تصبا این وجود چگونه در یک نشریه الکترونیک که ترکیبی از متن شود.شوند نیز اعمال میاینترنت منتشر می

د را با تواند مقاالت خوعنوان مثال، یک نشریه الکترونیک میبه شود؟گویی اجرا میاست، حق پاسخ های صوتی و تصویریبرنامه

های صوتی و زمان یا به صورت جداگانه با برنامهطور هماخبارهای تصویری و اطالعات صوتی ترکیب کند و متون خود را به
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ری های تصویا حق پاسخ در زمینه اظهارات مطرح شده در برنامهتصویری انتشار دهد، در این صورت باید سیستمی اعمال شود ت

 های جدید اطالعات اتخاذ شود.حل هماهنگ شده با فناوریوجود آید. بنابراین باید راهو صوتی به

ارائه  های جدیدهای عضو در زمینه حق پاسخ در رسانهکمیته وزرا برای دولت« ۴33۲» ۹۱نامه در این زمینه شورای اروپا توصیه

گویی برای هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارائه اطالعات نامه بیان کرده است که حق پاسخداده است که در این توصیه

چنین بیان شده که حق پاسخ، یک فرصت مناسب گیرد، وجود دارد. همنادرست و حقایق اشتباه، حقوقش تحت تأثیر قرار می

الین که امکان اصالح سریع اطالعات و به روزرسانی آن وجود دارد، ده در محیط آنبرای افراد در زمینه جبران خسارت وار

ارتباطی  هر وسیلهاشاره به« رسانه»نامه تعریفی از رسانه ارائه شده است و بیان نموده که اصطالح باشد. در ابتدای این توصیهمی

ها، مجالت، الین دارد، مانند روزنامهصورت آفالین، چه بهت آنصورای اطالعات به عموم مردم، چه بهبرای انتشار تناوبی و دوره

رای نامه حق پاسخ را بهای خبری مبتنی بر وب. البته در این زمینه باید عنوان کرد که این توصیهرادیو، تلویزیون و سرویس

متمایز و  هایاینترنت دارای ویژگیکه گذاری کرده است، بدون درنظر گرفتن اینشیوه یکسان مقرراتتمامی وسایل ارتباطی به

نامه گذاری شود. درواقع این توصیههای چاپی مقرراتهمان شیوه رسانهتواند بهمتفاوت از سایر اشکال دیگر ارتباطات است و نمی

نامه به توصیهعالوه این های چاپی قرار داده است. بهدامنه حق پاسخ در نشریات الکترونیکی را مشابه اعطای حق پاسخ در رسانه

بیان اصولی در زمینه حق پاسخ پرداخته است. در اصل نخست محدوده حق پاسخ را بیان کرده است که اعالم کرده این حق 

در اصل بعدی، به واکنش فوری در زمینه  نظر از ملیت، تابعیت یا اقامت باید فراهم شود.برای هر شخص حقیقی یا حقوقی صرف

چنین بیان داشته که رسانه نباید انتشار پاسخ فرد و مناسب باید صورت بگیرد، اشاره کرده و هم حق پاسخ در یک زمان معقول

 را به تأخیر بیندارد.

 ییک. است کرده بینیپیش آن درجعدم یا مطلب درج درخصوص را الزاماتی مورد، دو در گذارقانون ،ایران حقوق طورکلی، دربه

 دیگری و «۹مطبوعات قانون ۴0 ماده» کندمی الزامی را هاپاسخ این درج شده که منتشر مطالب درخصوص نفعذی افراد توضیح

 ای آمیزتوهین هاینسبت رکیک، الفاظ فحش، افترا، تهمت، حاوی مطالب انتشار به مربوط جریان درحال هایپرونده درخصوص

 ماده هتبصر» کندمی منع خصوص این در مطالبی درج از را نشریه که شخصی افشای اسرار یا حیثیت یا شرف هتک به تهدید

 .«۴مطبوعات قانون 0۹

 حقوق در خاصی قضایی رویه یا قانون مطبوعاتی، جرایم متهمان بازداشت یا احضار درخصوص: موقتبازداشت  و احضارپ( 

 هم حاکمیت دارد وبا اصالحات بعدی در این خصوص  ۹0۱۴و عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ندارد وجود ایران

 قضاییه قوه رییس 4/۹/۹02۱ مورخ ۹۲32۴/2۱/۹ شماره نامهبخش رسد،می نظربه بررسی قابل زمینه این در کهموردی تنها

 نامه هب بازگشت»: داردمی مقرر است، شده صادر قضاییه قوه رییس به سیما و صدا ریاست نامه پی در که نامهبخش این. است

 در سیما و صدا کارکنان خبرنگاران، احضار از ناشی مشکالت و مسایل مورد در ۹/4/۹02۱ مورخ م/۱3/۵/۴۲۱۵/۴۹03 شماره

 وجهت با تا شد، اعالم شماره همین ذیل هااستان دادگستری به اخبار پخش بهراجع حقوقی و حقیقی اشخاص شکایت با ارتباط

 دادرسی آیین قانون ۹۱4 ماده مفاد آنان، احضار در قضات خبرنگاران، وظایف حساسیت و سیما و صدا رسانه مهم رسالت به

                                                                 
 کی ظرف را آن پاسخ دارد حق نفع شود، ذی مشاهده( یاحقوقی حقیقی از اعم) شخص به نسبت انتقاد و یا واقع یا خالف افترا، یا توهین بر مشتمل مطالبی در مطبوعات : هرگاه۴0ماده  ۹

 و با ،و ستون صفحه درهمان شود، می منتشر پاسخ وصول از پس که ای شماره دو از یکی در را پاسخها و توضیحات اینگونه است موظف مزبور نشریه بفرستد و نشریه همان برای کتبا ماه،

 .نباشد کسی به افترا و توهین متضمن و نکند تجاوز اصل دوبرابر از جواب آنکه شرط به برساند، چاپ به مجانی است، شده منتشر مطلب اصل که حروف همان
 ییسر تخلف، دهد، درصورت نشر مطلبی رسیدگی مورد به نسبت ندارد حق شکایت مورد نشریه است، رسیدگی و تحقیق در مرحله پرونده که زمانی تا 0۹، 03 مواد درمورد : 0۹تبصره ماده  ۴

 لوگیریج نشریه انتشار از دادگاه صدور رای تا موقع تکرار و درصورت شود می ابالغ از بعد شماره اولین شامل توقیف این. کند صادر را نشریه توقیف حکم تحقیقات ختم از قبل باید دادگاه

 .شودمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


11 

 

 نکته متضمن قانونی، ایتوصیه جز نامهبخش این . هرچند۹«دهند قرار توجه مورد را کیفری امور در انقالب و عمومی هایدادگاه

 ازسویی اما ندارد، خوانیهم قضایی هاینامهبخش صدور فلسفه با چندان خاص، ایعده درخصوص آن صدور و نیست ایتازه

 قاعده اساس بر دیگر،سوی از و آوردمی باخود هم را نتیجه باشد، داشته وجود که هرجا در علت و است تعلیل دارای نامهبخش

 رخصوصد باید و ندارد سیما و صدا خبرنگاران به اختصاص نامهبخش این گفت توانمی نیست؛ مخصص مورد: گویدمی که ایکلی

 . آید شماربه مطبوعات ارباب با رفتار در مالحظه نوعی تواند،می خود این که گیرد قرار توجه مورد خبرنگاران همه

 یکیو الکترون یسنت یمطبوعات میدر قبال جرا دادگاهدر  رانیا یاسالم یجمهور ییقضا استیسـ 2

شود که آیین دادرسی حاکم بر روند مرحله تعقیب، اینک تالش میپس از بررسی سیاست قضایی حاکم بر آیین دادرسی در 

ورت صرسیدگی در محاکم مورد بررسی واقع شود؛ چراکه رسیدگی به جرایم ارتکابی نشریات و مطبوعات، در دادگاه صالح به

 .۴گیردعلنی و باحضور هیأت منصفه صورت می

 یکیو الکترون یسنت یمطبوعاتی به جرایم دگیرس جهتمراجع صالح ـ  2ـ 1

ای از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز نگیرد، مشمول مقررات که نشریهدرصورتی ۹02۱قانون مطبوعات  ۴باتوجه به تبصره ماده 

قانون مطبوعات نخواهد گردید و در نتیجه در صورت خروج نشریات الکترونیکی از قلمرو قوانین مطبوعات، آیین دادرسی ناظر 

خواهد بود و از امتیاز علنی بودن و حضور هیأت منصفه  ۹0۱۴این نشریات، آیین دادرسی کیفری مصوب  بر رسیدگی به جرایم

 یادر مطبوعات  کهیمیبه جرا یدگیرس( ۵0ـ  ۵۴، ۹0۱۴ بخشی،زادگان و علیمؤذن) در جریان رسیدگی محروم خواهند بود.

 خصوص ینقانون مطبوعات در ا ۹ ماده ۴. تبصره است یعموم ینتابع قوان یابند،یبدون پروانه ارتکاب م الکترونیکی یاتنشر

 عنظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تاب یأتخذ پروانه از هأکه بدون  اییهنشر: »گویدیم

 یدگیرس یناتها از تضمدن آنمجوز و محروم کر بدون یاتمجازات نشر ی،حکم ینچن گذار ازقانون هدف .«است یعموم ینقوان

 .است یمطبوعات یمبه جرا

 یمراجع یراناست. در حقوق ا یدگیرس یمرجع صالح برا یینتع ی،مطبوعات یماز مباحث مهم درباره جرا یکی ی،کل یانب به

قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب  0۲ماده  مطابق مختلف درنظر گرفته شده است. یمبه اتهامات و جرا یدگیرس یگوناگون برا

اجع مر یرسا یاانقالب  یا یدر محاکم عموم ی،ذات یتمربوط به صالح ینبا توجه به قوان یبه جرائم مطبوعات یدگیرس۹02۱

قانون آیین دادرسی  032بر اساس ماده   است. یمنصفه در آن الزام یأتبودن و حضور ه یاست که در هر صورت علن ییقضا

گانه و معاونان و مشاوران سه یقوا یبه اتهامات رؤسا یدگیرس»دارد: که بیان می ۴۲/30/۹0۱۲و  اصالحی  ۹0۱۴فری مصوب کی

 ی،و خبرگان رهبر یاسالم یمجلس شورا یندگاننگهبان، نما یشورا یمصلحت نظام، اعضا یصمجمع تشخ یو اعضا یسآنان، رئ

                                                                 
 جلب کند. یارا به عنوان متهم احضار و  یتوجه اتهام، کس یبرا یکاف یلبدون دل یدبازپرس نبا :۹۱4ماده  ۹

 تا درجه چهار است. یانتظام یتماده موجب محکوم یناز مقررات ا تخلف -تبصره
ی است ر قانون به آن اشاره شده است تفاوتبرای رسیدگی به جرم مطبوعاتی باید به مساله داشتن وکیل در رسیدگی به جرم مطبوعاتی نیز اشاره داشته باشیم، یکی از مباحث جدیدی که د ۴

ارد یل را د جرایمی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود با سایر جرایم وجود دارد و آن است که در جرایم مطبوعاتی، متهم حق استفاده از سه وککه ما بین جرایم مطبوعاتی و اصوالً

یدگی به جرایم مطبوعاتی به شمار می رود، اما شیرینی در صورتی که در سایر محاکم حداکثر می تواند از وجود دو وکیل بهره ببرد، که این مورد یکی از موارد مثبت قانون جدید در مورد رس

به باال، دیه بیش  ۲که لزوم حضور وکیل را صرفاً برای جرایم سالب حیات، قطع عضو، تعزیرات درجه  0۲4این امر با مواد دیگری از همین قانون مورد خدشه قرار گرفته است. از آن جمله ماده 

ل یر صالحیت دادگاه کیفری یک هستند را الزم دانسته و حتی شکل گیری محکمه بدون وکیل در جرایم فوق را محال دانسته و در فرضی که متهم وکاز ثلث به باال و حبس ابد که همگی د

م نموده و از مفهوم مخالف ماده میتوان حرومعرفی نکند نیز وکیل تسخیری را پیش بینی نموده اما بند آخر صالحیت دادگاه کیفری یک که همان جرایم مطبوعاتی باشد را از این موهبت م

 . ه استجرایم مطبوعاتی مورد اشاره قرار نگرفتاستنباط کرد که محکمه مطبوعاتی بدون حضور وکیل نیز میتواند به جرایم آنها رسیدگی کرده و به نوعی الزام داشتن وکیل برای رسیدگی به 
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ان فرمانداران مراکز است ن،استاندارا یران،محاسبات، سف یوانو دادستان د یسرئ ی،قضائ یهدارندگان پا یران،و معاونان وز یرانوز

 یسرلشکر یهاشاغل در محل یدوم یپدرجه سرت یدارا یاو باالتر و  یپاز درجه سرت یو انتظام یافسران نظام یو جرائم عموم

ه کهای کیفری تهران است، مگر آنر صالحیت دادگاهها، حسب مورد، دمدیران کل اطالعات استانمستقل،  یپت یفرمانده یاو 

 «.موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشدرسیدگی به این جرایم، به

شک صالحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ندارند، زیرا باتوجه به تعریف جرم نظامی های نظامی، بدونحاضر دادگاهدرحال

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  ۹و ماده  ۹قانون اساسی ۹2۴ظامی و انتظامی در اصل به جرایم مربوط به وظایف خاص ن

عالوه با مراجعه به مشروح مذاکرات تواند شامل جرایم مطبوعاتی گردد. به، این تعریف اصوالً نمی۹04۴۴مصوب 

حذف صالحیت محاکم  گان باشود که نمایندنیز مشخص می ۹0۱۲اسالمی درخصوص تصویب قانون مطبوعات شورایمجلس

 اولیه قانون مطبوعات نظامی درخصوص رسیدگی به جرم افشای اسرار نظامی توسط مطبوعات، از مصوبه کمیسون ارشاد و طرح

« اختصاصیغیر»قانون اساسی به محاکم عمومی  ۹۱4نظر به انحصار محاکم دادگستری مندرج در اصل « ۹0۱۲آبان  ۹۲»

های قانون تشکیل دادگاه ۵ماده  ۴و  ۹انقالب نیز گرچه جزئی از محاکم دادگستری هستند و طبق بند های داشتند. دادگاه

گذار صالحیت رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقام بنیان ۹020عمومی و انقالب مصوب 

در موارد خاص، صالحیت  ۹02۱احت اصالحیه مصوب صرجمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری را دارند، باتوجه به

می، شیخ االسال) ها نیز لحاظ گردد.رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دارند، ولی باید تضمینات جرایم مطبوعاتی در این دادگاه

۹04۱ ،۱۵) 

 ،حوه دادرسی آنرسیدگی به جرایم مطبوعاتی و ن مورد بحث صالحیت دادگاه ویژه روحانیت دردر خصوص در رویه عملی، 

مندرج در روزنامه خراسان « آفتاب آمد دلیل آفتاب»پی درج مقاله  بار در محاکمه مدیرمسئول روحانی روزنامه خراسان دراولین

به صورت غیرعلنی در دادگاه ویژه روحانیت صورت پذیرفت که  ۱/2/۹023مطرح شد. محاکمه وی در تاریخ  0/۱/۹023مورخ 

 ،. این دادگاه نیز در پاسخ، رسیدگی به تمام جرایم روحانیون0زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت قرار گرفتاین امر مورد اعتراض و

اما قانون مطبوعات در مورد صالحیت محلی در جرایم مطبوعاتی ساکت ، ۲از جمله جرایم مطبوعاتی را در صالحیت خود دانست

قاعده کلی صالحیت در آیین دادرسی کیفری و صالحیت دادگاه محل  است. بنابراین، صالحیت محلی جرایم مطبوعاتی، خارج از

نیست؛ لذا « ۹024های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه ۵۲مندرج در ماده »وقوع جرم 

                                                                 
 انونق مطابق نظامی محاکم اسالمی، انقالب پاسداران سپاه و شهربانی ارتش، ژاندارمری، اعضا انتظامی یا نظامی خاص وظایف به مربوط جرائم به رسیدگی قانون اساسی: برای ۹2۴اصل  ۹

 ائیهقض قوه از بخشی نظامی هایدادگاه و دادستانی. شودمی رسیدگی عمومی محاکم در شوند، مرتکب دادگستری ضابط مقام در کهجرائمی یا آنان عمومی جرائم به ولی گردد،می تشکیل

 .هستند قوه این به مربوط اصول مشمول و کشور
 رسیدگی شوند،می خوانده «نظامی» اختصار به قانون این در که زیر افرادکلیهو انتظامی نظامی خاص وظائف به مربوط جرائم به نظامی هایدادگاه :۹ ماده ۴

 :کنندمی

 .وابسته وسازمانهای ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای ستادکل کارکنان - الف

 .وابسته سازمانهای و ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان - ب

 بسیجاعضای و وابسته سازمانهای و ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه کارکنان - ج

 .اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 .وابسته سازمانهای و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت کارکنان - د

 .ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی قانون مشمول کارکنان - هـ

 .آن پایان تا خدمت شروع تاریخ از وظیفه کارکنان - و

 .مسلحنیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت آموزش مراکز نیز و کشور از خارج و داخل انتظامی درو نظامی آموزش مراکز - مسلح نیروهای استخدامی قوانین موضوع - محصالن - ز

 .شوندمی محسوبمسلح نیروهای اعضاء از مزبور مدت در مسلح نیروهای استخدامی طبق قوانین و هستندایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای خدمت در موقت طور به که کسانی - ح
 مندرج است ۱/2/۹023متن کامل نامه اعتراضیه در روزنامه اطالعات مورخ  0
 مندرج است ۹3/2/۹023متن کامل نامه اعتراضیه در روزنامه اطالعات مورخ  ۲
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دانست.  «محل انتشار دادگاه»باتوجه به تعریف جرم مطبوعاتی به انتشار مطلب مجرمانه به وسیله مطبوعات، دادگاه صالح را باید 

د، آیا تبعه بیگانه نسبت داده شواگر در مطبوعات ایران اتهامی به دروغ به»اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این سوال که 

تاریخ  در ۱۱۱۵/2در نظریه شماره « تواند در مراجع قضایی ایران اعالم جرم کند یا خیر و چه دادگاهی صالح است؟برده مینام

که در مورد سوال، دادگاه کیفری در محل انتشار روزنامه یا مجله، صالح به رسیدگی نتیجه آن»... اظهار داشته است:  ۱/۱/۹0۱2

لذا در ( ۵۴۱، ۹020شهری و جهرمی،) «.که شاکی از اتباع ایران یا خارجی باشد، برای دادگاه تفاوتی نخواهد داشت...است و این

 دیدج قانون از که طورهمان .صل بر صالحیت دادگاه کیفری استان محل انتشار نشریه برای رسیدگی استجرایم مطبوعاتی، ا

 0 تبصره هب استناد با صراحتاً و گردیده تقسیم دو و یک کیفری دادگاه به سابق، قوانین مثابه به کیفری هایدادگاه آید،می بر

 پسزین و است گردیده استان کیفری دادگاه جایگزین یک، کیفری دادگاه گفت توانمی جدید، کیفری دادرسی آیین ۴۱۱ ماده

همچنین، بر  .بود خواهد مطبوعاتی جرایم به رسیدگی برای صالح ، محکمه03۴ ماده «ث» بند استناد به یک کیفری دادگاه

قانون  ین( ا0۵۴ماده ) یتبا رعا یو مطبوعات یاسیبه جرائم س: »۹0۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  03۵اساس مفاد ماده 

آن  موجب تبصرهو به« شودیم یدگیمنصفه رس یأتبا حضور ه ،مرکز استان محل وقوع جرم یک یفریدر دادگاه ک یطور علنبه

 .«آن است یاجرائ نامهیینمنصفه، مطابق قانون مطبوعات و آ یأته یباتاحکام و ترت»دارد: که اشعار می

 یکیو الکترون یسنت یمطبوعات میبه جرا یدگیمراجع صالح رس تیصالحاختالف در ـ حل 2ـ 2

حوزه و  ینموجود در ا ینطبق قوان ینچنو هم یفریک یدادرس ییندر بحث آ یتطبق قواعد صالح دانیم،یطور که مهمان

 یهاما رو ،صالح شناخته شده است یمطبوعات یمبه جرا یدگیرس یبرا یک یفری، دادگاه ک۹0۱۴اصالحات انجام شده در سال 

، دادگاه یتروحان یژهدادگاه و ی،انقالب اسالم یهامجاز بودن دادگاه دعیم ی،حقوق یهااستدالل یو برخ یمحاکم دادگستر

 یتباشند که گاهاً منجر به تعارض در صالحیم یدر مورد جرم مطبوعات یتاعمال صالح یدادگاه اطفال برا یو حت ینظام

 یا «یروحان یا یطفل، نظام»جرم  رتکبنگاه و توجه به شخص م یاو  یدر مورد تعارضات موجود، عموماً با استناد قانون .گرددیم

 تیبر صالح ،محاکم نام برده در اکثر موارد یتو ... صالح «یدادگاه انقالب اسالم یتصالح» جرم ینا یمجازات مقرر در قانون برا

نسبت  کی یفریمثالً ک یگر،دادگاه نسبت به دادگاه د یکباالتر بودن شأن به عبارتی،  .شودیداده م یحترج یک یفریدادگاه ک

 رو،ینبرشمرد. از ا یذات یتسنجش صالح یارهایاز مع یکیعنوان به توانیدو را نم ینسبت به نظام یک ینظام یادو  یفریبه ک

با  ،نندک یدااختالف نظر پ ایوندهبه پر یدگیخصوص رس دردو  یفریبا دادگاه ک یک یفریدادگاه ک یی،حوزه قضا یکاگر در 

 یددو با یفریدادگاه ک، ۹0۱۴۴مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری ۱33و وحدت مالک از ماده  0۹۲۹ماده  یکتوجه به تبصره 

 وانیبه ارسال پرونده به د یازیلذا ن یست،چراکه حصول اختالف متصور ن ،کند یاز ورود به پرونده خوددار یک یفریبه نفع ک

 .یستکشور ن عالی

 یتامن یهکه قضات از آن اقدام عل ییهامانند مقاله کنند،یم یداپ یزن یتیجنبه امن یکه از نظر حقوق یمطبوعات یممورد جرا در

نکته  چند یدبا داند،یم یدگیخود را صالح به رس یدادگاه انقالب اسالم یجتاًو نت کنندیرا احراز م یاذهان عموم یشو تشو یمل

 :را متذکر شد

                                                                 
 یفریاه کدادگ یتدر صالح یگرد یبه بعض یدگیو رس یک یفریدادگاه ک یتاز آنها در صالح یبه بعض یدگیباشد که رس یمتهم به ارتکاب جرائم متعدد یهرگاه شخص: 0۹۲ماده  ۹تبصره  ۹

 .یشودم یدگیرس یک یفریت، به تمام جرائم او در دادگاه کاطفال و نوجوانان اس یادو و 
ادگاه د ینب یتمتّبع است. در صورت اختالف در صالح یک یاستان، نظر دادگاه نظام یک یدو در حوزه قضائ یو دادگاه نظام یک یدادگاه نظام ینب یتدر صورت اختالف در صالح: ۱33ماده ۴

 االتباع است.جنگ الزم انزم یک یاستان، نظر دادگاه نظام یک یدو زمان جنگ در حوزه قضائ یزمان جنگ و دادگاه نظام یک ینظام
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 یمجرا یرامشخص گردد، ز یتتعارض در صالح ینا یفتکل ید، با۹0۱۴مصوب  یفریک یدادرس یینآ یدطبق قانون جد ،اوالً

 کی یفریبود، دادگاه ک یمدع توانیم ینوعکه به گیردیقرار م یک یفریدادگاه ک یتدر صالح 03۴صراحت ماده به یمطبوعات

 گردد. یتبا دادگاه انقالب وارد تعارض در صالح تواندیکرده است و م یداپ یذات یتصالح یاسیو س یمطبوعات یمدر جرا

قانون آیین دادرسی کیفری  ۴۱2به ماده  توانیباشد، باز هم م یدگیصالح به رس یکه دادگاه انقالب اسالم یریماگر فرض بگ ثانیاً،

 یال «الف» یموجب مجازات مندرج در بندها یمبه جرا یدگیرس یدادگاه انقالب برا» :داردیاشاره کرد که مقرر م ۹0۱۴مصوب 

 . دادگاه انقالبشودیم یلو دو مستشار تشک ییسقانون با حضور ر ینا «یاسیو س یاز جرم مطبوعات یرغبه» 03۴ماده  «ت»

ض را ماده فرض تعار ین. در ا«شودیم یلمستشار تشک یکتوسط  یا البدلیدادرس عل یا  ییسموضوعات با حضور ر یرسا یبرا

 قالبدادگاه ان یذات هاییتبه آن از صالح یدگیقاچاق مواد مخدر که رس یلبه دل یحل نموده است که فرضاً اگر کس ینچن

 مقرر شده یفاتو تشر یطمحکوم شود، دادگاه انقالب با شرا ،است یک یفریدادگاه ک یتاست، به مجازات اعدام که در صالح

گفت  دیاختالف حل شود، اما متأسفانه با یقطر ینتا از ا یدنما یدگیو ... رس یحضور سه قاض یعنی یک، یفریدادگاه ک یبرا

 یتنام یهکه عل یامانند مقاله ینکته محروم نموده است و در فرض تعارض احتمال یناز ا ار یاسیو س یگذار جرم مطبوعاتقانون

 آیدیم یشپ یبودن جرم تعارض یمطبوعات یلدلبه یک، یفریبودن و دادگاه ک یتیامن یهعل یللددادگاه انقالب به ینماب یباشد، ف

 یفاترخواهد کرد و نه تش یدگیرس یقاض یکآن دادگاه با  باشد،صالح  یزآن مشخص نخواهد بود و اگر دادگاه انقالب ن یفکه تکل

 یمطبوعات یمجرا ،۴۱2کاش در متن ماده  یاست و ا یانصاف یب یمطبوعات یندر حق مجرم ینوعکه به یک یفریدادگاه ک

 یرسو تف یهن توجیگذار را چناقدام قانون کهینمگر ا گشت؛یم یزروش حل تعارض شامل حال آنان ن ینو ا شدندیاستثناء نم

را متصور  یتعارض یناست که اصالً چن یاوردهن یانبه م ینام ۴۱2در ماده  یاسیو س یمطبوعات یماز جرا یلدل ینکه به ا ییمنما

 .داندیم یک یفریدادگاه ک یتکه داشته باشد، مشمول صالح یارا فارغ از هر جنبه یمطبوعات یمنبوده و جرا

در تعارض بین صالحیت دادگاه انقالب و کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، باید به صالحیت دادگاه کیفری استان 

قانون اساسی و قانون  ۹۱4اساس اصل  های خاص مثبت، براتهام جرایم مطبوعاتی با ویژگیاظهارنظر کرد، زیرا رسیدگی به 

هدف حفظ آزادی مطبوعات و حمایت از متهمان مطبوعاتی است و در تفسیر و تبیین مواد قانون  ها بامطبوعات است. این ویژگی

 و حسنعلی زادگان،مؤذن)نون مطبوعات توجه کرد. منافع و مصالح متهمان و عموم جامعه مطبوعاتی در قا کیفری، باید به

جرائم  یهکل یعنیسه مورد،  ینبا ا یدر موارد یزقانون مطبوعات ن جرائم مشخص شده در یطرف از (۵4ـ  ۵2، ۹0۱۴بخشی، علی

 رانیا یاسالم یجمهور یهو توطئه عل یو مقام معظم رهبر یرانا یاسالم یجمهور گذاریانبه مقام بن ینتوه ی،داخل یتامن یهعل

 شود. یمدسته از جرا ینبه ا یدگیرس یمرجع صالح برا یصآمدن تعارض در تشخ یددارد و ممکن است باعث پد یپوشانهم

در دادسرا و دادگاه  ،جرایم خاص نظامی و انتظامی مورد رسیدگی به اتهام نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، دردر خصوص 

که در درصورتی که فرد نظامی، متهم به ارتکاب جرم نظامی باشد؛ یعنی جرمیوال این است، حال س. ۹گیردنظامی صورت می

های نظامی اوست و درعین حال، وصف جرم مطبوعاتی اعم از مطبوعات چاپی و یا الکترونیکی ارتباط با حوزه وظایف و مسئولیت

 ستقر است یا دادگاه کیفری یک؟را نیز داشته باشد، صالحیت دادگاه نظامی در رسیدگی به این جرم، م

رح باره نیز مطاستداللی که در زمینه تعارض دادگاه انقالب و کیفری یک در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مطرح شد، دراین

های مثبت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، قائل به صالحیت است؛ به این معنا که با هدف حمایت از آزادی مطبوعات و ویژگی

دلیل ارتکاب آن از طریق ری استان باید بود. وانگهی جرم عضوی از اعضای نیروهای مسلح که وصف نظامی دارد، بهدادگاه کیف

توان به آن جرم نظامی اطالق کرد، بلکه ماهیت آن مبدل دهد و نمیتغییر ماهیت می« اعم از چاپی و یا الکترونیکی»مطبوعات 

                                                                 
 ی.با اصالحات بعد ۹0۱۲مصوب سال  ی،اسالم یمسلح جمهور یروهاین یقانون دادرسماده یک  ۹
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که رسیدگی  ۹قانون اساسی جمهوری اسالمی ۹2۴اظهارنظر مزبور در مغایرت با اصل شود. لذا از این حیث، به جرم مطبوعاتی می

 داند، نیست.به جرایم نظامی را در صالحیت ویژه دادسرا و دادگاه نظامی می

 032بیان این نکته خالی از فایده نیست که اگر فرد نظامی سرتیپ به باال، متهم به ارتکاب جرمی عمومی باشد، مطابق ماده 

ن های کیفری استان تهراهای آن، رسیدگی به اتهام او در صالحیت دادگاهو تبصره ۹0۱۴انون آیین دادرسی کیفری مصوب ق

تر از سرتیپ باشد، دادگاه کیفری استان محل وقوع جرم مطبوعاتی، صالحیت رسیدگی خواهد خواهد بود و اگر درجه او پایین

 گری،ینظام یفخارج از وظا ی،نظام یچنانچه فرد ین،بنابرا؛ ۴«۹0۱۴مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری 034ماده »یافت. 

منصفه محاکمه شود، اما  یأتو با حضور ه یک یفریمطابق عمومات، در محاکم ک یدگردد، بالشک با یمطبوعات یممرتکب جرا

و  اتیرادشوند که ایم یه مطبوعاتمطبوعات، مرتکب بز یقخود از طر یفواسطه و انجام وظااست که به یانیشبهه در مورد نظام

 یدادرس یینقانون آ ۵۱2است؛ اما حسب ماده  یحاکم و جار یزمبحث ن ینانتقادات تعارضات مطروحه با محاکم انقالب، در ا

مسلح،  یروهاین یاعضا یو انتظام یخاص نظام یفبه جرائم مربوط به وظا: »۹0۱0مسلح، مصوب  یروهاین یمبه جرا یدگیرس

 یدگیرس»ماده فوق: ۹موجب تبصرهبه همچنین، .«شودیم یدگیرس یدر سازمان قضائ ی،دادگستر طئم در مقام ضابجز جرابه

مسلح  یروهاین یسازمان قضائ یها و دادسراهااند، در دادگاهاجازه فرموده ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیکه امام خم یبه جرائم

منظور از جرائم »ماده مارالذکر:  ۴تبصره مطابق «.سازمان است ینا یتکه از آن عدول نشده در صالح یشود، مادام یدگیرس

و  ینظام هاییتو مسئول یفمسلح در ارتباط با وظا یروهاین یاست که اعضا یجرائم ی،و انتظام یخاص نظام یفمربوط به وظا

 «.گردنداست، مرتکب عهده آنان که طبق قانون و مقررات، به یانتظام

ان سازم یتکه در صالح یکمتر از هجده سال تمام شمس یانشده است که به جرائم نظام بینییشقانون فوق، پ ۵۱۱ماده  در

 .شودیم یدگیرس ینظام یهابه جرائم اطفال و نوجوانان، در دادسرا و دادگاه یدگیمقررات مربوط به رس یتاست، با رعا یقضائ

 یانتا نظام دنمویم یبرا تصو یسیتأس ینحداقل چن یزن یاننظام یمطبوعات یمبود که قانونگذار در باب جرا یستهشا بنابراین،

 منصفه محاکمه شوند. یأتو با حضور ه یمطبوعات یمبا تطابق و مقررات جرا ی،مطبوعات یمدر صورت ارتکاب جرا یزن

دادگاه ویژه روحانیت از باید متذکر شد که  یژه روحانیتاختالف در صالحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه ودر خصوص 

حکم حاکم شرع در سال و به 0محاکمی است که از مجموعه قوه قضائیه خارج است و زیر نظارت عالیه مقام رهبری قرار دارد

ای شریهال، مدیرمسئول ننامه، هرگاه برای مثبنابر مفاد این آئین جرایم روحانیون درنظر گرفته شده است.برای رسیدگی به ۹0۱۱

های ویژه روحانیت برای رسیدگی صالحیت دارند، اما فردی روحانی باشد و مرتکب جرمی مطبوعاتی گردد، دادسراها و دادگاه

که جرایم مطبوعاتی روحانیون الزامی است یا خیر؟ باید گفتباره که آیا حضور هیأت منصفه درخصوص رسیدگی بهدر این

های ویژه روحانیت ضروری است و این الزام منصفه در دادگاهقانون اساسی و قانون مطبوعات، حضور هیأتبه تصریح باتوجه

گیری چنین دادگاهی نیز اعتبار قانونی نخواهد یابد و تصمیمتکلیفی قانونی است، زیرا اگر جز این باشد، دادگاه رسمیت نمی

                                                                 
 گردد،یم تشکیل قانون مطابق نظامی محاکم اسالمی، انقالب پاسداران سپاه و شهربانی ارتش، ژاندارمری، اعضا انتظامی یا نظامی خاص وظایف به مربوط جرائم به رسیدگی : برای۹2۴اصل  ۹

 ولمشم و کشور قضائیه قوه از بخشی نظامی هایدادگاه و دادستانی. شودمی رسیدگی عمومی محاکم در شوند، مرتکب دادگستری ضابط مقام در که جرائمی یا آنان عمومی جرائم به ولی

 .هستند قوه این به مربوط اصول
ها، مؤسسه یرانکل، فرمانداران، مد یرانمد یردولتی،غ یعموم یهاو نهادها و مؤسسه یدولت یها، شرکتها و مؤسسههامقام سازمان ینباالتر یران،به اتهامات مشاوران وز یدگیرس: 034ماده  ۴

ها و بخشداران، حسب مورد، در شهرداران مراکز شهرستان ی،ها و مراکز آموزش عالدانشگاه ؤسایها، را و شهرستانهاستان یردولتیغ یعموم یهاو نهادها و مؤسسه یها، ادارات دولتسازمان

 باشد. یگریمراجع د یتخاص در صالح یناتهامات به موجب قوان ینبه ا یدگیمرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رس یفریک یدادگاهها یتصالح
 ۹های ویژه روحانیت، ماده دادگاه نامه دادسراها وآئین 0

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


15 

 

توان به استفساریه مقام معظم رهبری برای رفع تمامی این ابهامات می (۵۵، ۹0۱۴بخشی، علی و حسنعلی زادگان،مؤذن)داشت. 

 ۹باره استناد کرد.ایندر

 یکیو الکترون یسنت یمطبوعات میبه جرا یدگیرس درهای هیأت منصفه نارساییـ  2ـ 3

متأسفانه این نهاد هنوز نتوانسته است به رسالت  ،در مورد هیأت منصفه با وجود استمرار حضور آن در محاکمات مطبوعاتی کشور

 ترین دالیل نارسایی هیأت منصفه به شرح ذیل است:اصلی خود یعنی حضور مردم در دادرسی جامه عمل بپوشاند. مهم

 به علل گوناگون نتوانسته جایگاه واقعی خود را ،هیأت منصفه در ایران با وجود صالحیت محدود ؛جوانی و عدم قدمتالف( 

 ،علت اصلی این امر ؛دست یابد ،های مطبوعاتی و سیاسی استبه دست آورد و به هدف مهم خود که شرکت مردم در دادرسی

های حکومتی قبل از انقالب اسالمی با فلسفه وجودی چنین نهادی است. در حقیقت حاکمیت استبدادی خوانی سیستمعدم هم

را به نفع مردم از دست بدهد و به این دلیل است که هیأت منصفه با عنوان یک مقداری از اختیارات خود  ،گاه حاضر نیستهیچ

متأسفانه پس از پیروزی انقالب  تشکیل نشد. ۹023در عمل تا سال  ،سال عمر تقنینی ۹33نهاد تقلیدی از غرب با وجود تقریباً 

 اسالمی نیز هیأت منصفه به کارکرد مناسب و فلسفه وجودی خود دست نیافته است.

 ؛عمومی باشد هیأت منصفه باید عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان ؛مردم ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی ب(

که در حقوق ایران تا قبل در حالی ؛نه ترکیبی از قشر خاص ،الزمه این امر آن است که ترکیب هیأت منصفه از افراد عادی باشد

شدند ، هیأت منصفه توسط یک هیأت سه یا چهار نفری حکومتی منصوب می۹04۴ از تصویب قانون جدید هیأت منصفه در سال

 اند. این ترکیبهای مهم دولتی بودههای سرشناس سیاسی و حقوقی با سمتتر از چهرهو در عمل نیز انتخاب شوندگان بیش

ت منصفه مطبوعات، مصوب که متأسفانه قانون هیأ عصاره واقعی مردم و مرکب از قشرهای گوناگون جامعه نبوده است

 ملغی گردیده و مجدداً انتخاب اعضای هیأت منصفه انتصابی شد. 03/۵/۹042موجب ماده واحده مصوب نیز به ۴۲/۹۴/۹04۴

ساس ا قضاوت بر ،های مهم تشکیل هیأت منصفه و حضور آن در دادرسییکی از فلسفه قضاوت براساس قانون نه وجدان؛پ( 

های نامزد برای عضویت ( از جمله گروه۹02۱قانون مطبوعات )اصالحی سال  0۱ایران مطابق ماده  در حقوق. وجدان جمعی است

تن آید که اینان به دلیل داشباشند و در نتیجه این اشکال پیش میوکالی دادگستری و استادان دانشگاه می ،در هیأت منصفه

ارند اساس قوانین موضوعه د به حل قضیه و تشخیص تقصیر بر کنند و ناخودآگاه تمایلنقش قاضی را ایفا می ،اطالعات حقوقی

های گیرند. با نگاهی به برخی از تصمیمات صادر شده توسط هیأت منصفه در پروندهاساس وجدان خود تصمیم نمی و بر

                                                                 
 : گرددمی نقل عیناً آن متن است؛ مطبوعاتی جرایم به رسیدگی در روحانیت ویژه دادگاه عمل مورد اکنون هم که آن، پاسخ و استفساریه این اهمیت دلیل به ۹

 از خیبر تخلفات مورد در گزارشاتی اخیراً رساند:می استحضار به مبارک وجود برای توفیق و سالمت آرزوی و سالم از اسالمی، پس انقالب معظم رهبر ای خامنه اهلل آیت حضرت مبارت محضر

 را ارکمب نظر شود،می استدعا لذا گردند،می جامعه در تشنج بروز موجب واقع، خالف یا توهین حاوی مطالبی انتشار یا نوشتن با که است، شده واصل مطبوعات در مسؤول یا شاغل روحانیون

 : فرمایید اعالم زیر موارد در

  یاخیر؟ باشد می روحانیت ویژه دادگاه و دادسرا صالحیت در مطبوعاتی مسائل با رابطه در روحانیون جرایم و تخلفات به رسیدگی آیا -۹ سوال

 . شود رسیدگی ویژه دادگاه آن در باید است روحانیت حیثیت در خدشه موجب آنچه و روحانیون سیاسی تخلفات و جرایم کلیه. تعالی بسمه -پاسخ

 دارد؟ ضرورت دادگاه در منصفه هیأت حضور آیا قضایی مرجع این در رسیدگی صورت در -۴سوال

 . است مفید آن حضور باشد، دادگاه دادستان تأیید مورد روحانیون از منصفه هیأت ترکیب اگر -پاسخ

 خودداری لوکی پذیرش از تواند می دادگاه است، روحانیت شئونات حفظ که دادگاه تشکیل هدف به توجه با یا باشد مدافع وکیل حضور با بایستی ویژه دادگاه جلسات تشکیل آیا -0 سوال

  نماید؟

 . شود تعیین وکیل متهم، انتخاب به آنان میان از تا کند مشخص وکیل عنوان به را صالح روحانیون از تعدادی دادگاه. است الزم بلکه مفید، وکیل حضور -پاسخ

 ودنب مخفی یا علنی تشخیص. دارد وجود الزم غیر افراد حضور طریق از سازی جو و تشنج ایجاد احتمال دادگاه نظر به که شود می علنی دادگاه تشکیل درخواست موارد بعضی در -۲ سوال

  است؟ مرجعی چه با دادگاه

 .دهد قرار خود ثواب و هدایت و کمک مشمول را شما خداوند. است دادگاه رئیس با دادگاه بودن علنی تشخیص -پاسخ
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 گاه را براین تصمیمات شباهت زیادی به رأی دادگاه دارد و هیأت منصفه نقش قاضی داد ،شودمشاهده می ۹مطبوعاتی کشور

 آنان بدون توجه به قوانین و تنها بر ،عهده گرفته است. اگر ترکیب هیأت منصفه از افراد معمولی و فاقد اطالعات حقوقی بود

، اشداساس قوانین موضوعه ب گرفتند و اگر بنا به اتخاذ تصمیم براساس وجدان خود و قابلیت سرزنش اجتماعی متهم تصمیم می

 تر است.از سایر افراد صالح ،ر صدور چنین تصمیمیمسلماً قاضی دادگاه د

دادرسی به دو  ،در محاکمات با حضور هیأت منصفه ،در حقوق ایران همانند انگلستان ابهام در صالحیت هیأت منصفه:ت( 

شود: احراز موضوع و صدور حکم که تصمیم در خصوص مرحله اول به عهده هیأت منصفه است و قاضی دادگاه مرحله تقسیم می

تنها تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم با قاضی است.  ،در این زمینه حق رأی ندارد و پس از احراز تقصیر توسط هیأت منصفه

کم در حقوق فرانسه که مطابق آن هیأت منصفه و دادگاه از نظر ماهوی و قانونی مشترکاً مشاوره این روش نسبت به روش حا

ای در آرا و تصمیمات هیأت منصفه تر و منطبق با فلسفه هیأت منصفه است و مانع دخالت قضاوت حرفهقابل دفاع ،کنندمی

قیق نقش و جایگاه و حدود صالحیت قاضی دادگاه مطبوعات عدم تبیین د ،چه در حقوق ایران دارای اشکال استاما آن؛ شودمی

ره که به عنوان مثال تبصرنگ و یا حتی منتفی سازد. چنانتواند حضور هیأت منصفه را کمدر روند رسیدگی است که گاهی می

صدور قرارهای حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و » :دارد( مقرر می۹02۱قانون مطبوعات )اصالحی سال  ۲0ماده  ۲

در  ،قاضی دادگاه مطبوعات قادر است ،نشده ءدر حال حاضر در مناطقی از کشور که دادسرا احیا ،بنابراین«. قانونی الزم نیست

مانع  ،با صدور قرار منع تعقیب و یا اتخاذ تصمیم مبنی بر مطبوعاتی نبودن جرم مورد شکایت ،اولین مرحله تحقیقات مقدماتی

یاد شده مستقالً در  ۲0ماده  ۴و ۹های تواند مطابق تبصرهکه دادگاه میو این فه در پرونده خاصی شوداز حضور هیأت منص

 ت صالحیت هیأت منصفه افزوده است.خود بر ابهاما ،خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نماید

 یمطبوعات میدر خصوص جرا ییقضا ییجنا استیمدل حاکم بر سـ  2ـ 4

تکنیک، طریق و فن ارائه و بازنمایی یک موضوع است. تکنیک، بازنمایی و باز نشان دادن یک فرایند و روند است. آنچه مدل، یک 

به همین دلیل،  .کندپا افتاده خارج میمهم است، اینکه مدل، فرایند مورد مطالعه ما را از حالت بررسی ساده و روزمره و پیش

 لزامی است. به این ترتیب که:حضور یک سلسله قواعد حداقل در آن ا

 از نظر درون، انسجام منطقی داشته باشد؛ (۹

 از نظر بیرون و خارج، با واقعیت نزدیک باشد. (۴

 پس یک انسجام منطقی درونی و اعتبار و انسجام بیرونی را نیازمند است.

چهار  ردن سیاست جنایی بر همانکند. مدلی کبنابراین، مدل بر یک طرح کلی استوار است که از یک سلسله قواعدی تبعیت می

 «بزه، انحراف، پاسخ دولتی، پاسخ جامعوی»رابطه مادر و اساسی استوار است. 

سیستم با یک مدل واحد انطباق دارد و سیاست جنایی رسمی جامعه، چون مبتنی بر سیاست حقوقی است، از مدل واحد تبعیت 

کار برده شود. در یک جامعه معیّن، در زمان معین، اگرچه ه جرم بههای مختلفی برای پاسخ بکند، حتی اگر در عمل، روشمی

اع االتبها متنوع هستند، ولی یک نظام واحد سیاست جنایی و یک مدل واحد وجود دارد که منطبق بر حقوق الزمدر عمل، پاسخ

، ولی در عمل ممکن است، ستک مدل سیاست جنایی قابل تصور اای، یآن جامعه است. پس اگرچه در هر جامعه سازمان یافته

 وجود بیاید.های جایگزین متنوعی در آن بهحالت

                                                                 
نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان حدود صالحیت هیأت صادر شده به پایان ۹02۹ی هیأت منصفه در خصوص نشریه گردون که در سال أتوان برای مالحظه راز باب نمونه می۹

 مراجعه کرد. ۹0۱، ص ۹02۵منصفه در حقوق ایران تألیف مجید علی محمدی دانشگاه تهران، 
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شود که یا دولت یاد می« های خودگردانمدل و دولت»امروزه از آن، تحت عنوان  است که مدل نزدیک یا مرتبط با دولتاول، 

عجز و عدم حضور دولت، با الهام از  جامعه مدنی به لحاظدارد و جامعه صد در صد فعال است و ضعیف است یا اصالً وجود ن

 گیرد.عهده میساختار دولت و فرایند دولتی، پاسخ به انحراف و جرم را خود به

 ایدولت حضور دارد و نسبت به بزه، حضور برتر و غالب دارد و در انحراف، حضور بسیار کمرنگ و یا حضور کمانهدر مدل دوم، 

ها، جامعه مدنی نقش و حضور فعال و نام دارد. در این دولت« ل یا سوسیال دموکراتمدل مختلط لیبرا»ضعیف دارد. این مدل، 

مشهور « سیاست جنایی مشارکتی»کند که در بحث ما تحت عنوان مشارکتی دارد و در کنار دولت، حقوق خود را اعمال می

 است.

ل، عکس مدل سوم است؛ یعنی بزه را جامعه ، بیشتر ذهنی ـ تخیلی است و برای تشحیذ ذهن آورده شده است. این مدمدل سوم

گیرد. خود میدهد که در واقع دولتی است و در کنترل جرم، حالت درمانی ـ پزشکی، اجتماعی بهو انحراف را دولت پاسخ می

لقی ت گیری از نورماتیویته و هنجارمندیبین بزه و انحراف در این مدل تفکیک وجود دارد، ولی دولت به رفتارهایی که فاصله

ت گیری از هنجارها اسکند، ولی در خصوص رفتارهایی که فاصلهاعتنا است و پاسخگویی را به جامعه مدنی محوّل میشود، بیمی

 دهد.کند، پاسخ میدار میا خدشهو نورمالیته ر

شود. هرگونه رفتار میبا کیفر جامعه خودگردان سر و کار داریم که بین انحراف و جرم، تفکیک قائل ن چهارم،در مدل شماره 

کند، ولی پاسخگویی به چنین مدلی، همیشگی و مستمر است؛ در اینجا گیر را نسبت به هنجارها یا نورمالیته قضاوت میفاصله

 ممکن است دو حالت وجود داشته باشد:

وی توهین شده، حرمتی، عمل بزرگی تلقی شود و شخصی که به انحراف در جرم ادغام شود و مثالً یک توهین عادی، بی (۹

 جویانه مطرح است.جویی درآید، چون در نظام آنارشیست دولت وجود ندارد، رابطه متقابلی انتقامدر مقام انتقام

ای که از آن فاصله گرفته است، بزه در انحراف ادغام شود. پاسخ در اینجا جنبه سازماندهی و مأنوس کردن فرد به قاعده (۴

 ح است.باشد و اجتماعی کردن فرد مطرمی

 یاسالم یجمهور ییجنا یاستیداشت که س انیب دیبا نکی، اییجنا یاستیس یهاشده در خصوص مدل انیب اتیبا توجه به کل

ه دچراکه پاسخ دا ،کندیم تیاقتدارگرا تبع یعنی ی،مدل دولت ای کیاز مدل شماره  ی،مطبوعات یهاو بزه میدر قبال جرا رانیا

در  یفیضع یحضور ایرنگ است و کم اریپاسخ بس ایو  باشدیم یپاسخ جامعه منف الًاست و عم یصرفاً دولت ،شده در قبال بزه

 یهادر قالب مدل تواندینم یاسالم و حکومت اسالم ییجنا استیسباورند که  نیو حقوقدانان بر ا شمندانیاز اند یبرخ آن دارد.

 ،حالیایعل است. ییجنا استیاز س ژهیو یمدل یدارا یام اسالمنظ ،داده شود و در واقع قیو تطب یبررس یعرف ییجنا یاستیس

 اتینظارت بر مطبوعات است و ه اتیاز جمله ه یساتیدر مبحث قانون مطبوعات، تأس رانیا یاسالم یگرچه در مقررات جمهور

 مقررات یوع و با بررسمالمجثیاما من ح ،و  لحاظ شده است دهید یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمنصفه و ابزار نظارت فرهنگ

اقتدارگرا  ای یاز مدل دولت تیجامعه، شاهد تبع یهاپاسخ فیرنگ و ضعداده شده و حضور کم یهاموضوعه و توجهاً به پاسخ

از شمول آن  ای رییرا تغ یتواند مدل دولتیامر نم نیاما ا ،شودیم دهید زین یجامعو یهاپاسخ ،مواقع یگرچه در برخ ؛میهست

 یافراط ایبه اصطالح فشار  یهامات گروهااقد ،یمدل دولت تیکمبا وجود حا ،رانیدر ا یجامعو یهاخارج کند که نمونه بارز پاسخ

 است. رهیو غ نیانتشارات مرغ آم دنیاز جمله به آتش کش ،مخالف اتیدر قبال مطبوعات و نشر

 

 در جرایم مطبوعاتیـ بررسی تحلیلی و عملکرد دستگاه قضایی  2ـ  5
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منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است که در این گفتار گزارش آن آوری شده، بههای جمعتجزیه و تحلیل داده

دست آمده پرداخته و با اجرای آزمون های نمونه، بر اساس اطالعات بهشود. در گفتار حاضر، پژوهشگر به توصیف ویژگیارایه می

 کند.دست آمده به جامعه موردنظر اقدام میها و تعمیم نتایج بهها و تفاوتب در مورد معناداری رابطهآماری مناس

 محل چاپ 

اند را بر اساس محل چاپ، نشان مورد اتهام قرار گرفته ۹04۱تا  ۹043، توزیع فراوانی نشریاتی که از سال ۹جدول شماره 

اند. پس از رسیدهاند، در تهران به چاپ میصد نشریاتی که مورد اتهام قرار گرفتهدر 4/40ها حاکی از آن است که دهد. یافتهمی

 اند.ترین دادگاه مطبوعاتی را داشتهآن، سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، بیش

 

 «توزیع فراوانی و درصدی نشریات برحسب محل چاپ: »1جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی محل چاپ درصد فراوانی فراوانی محل چاپ

 .1 1 فارس 2.2 24 آذربایجان غربی

 .2 7 قزوین 1.1 8 آذربایجان شرقی

 .2 7 قم .1 1 اردبیل

 1.1 2 کردستان .5 4 اصفهان

 .4 3 کرمان .1 1 البرز

 1.1 8 کرمانشاه .2 2 ایالم

 .1 1 کهکیلویه و بویراحمد .5 4 بوشهر

 .2 2 گلستان 8/83 484 تهران

 .1 1 گیالن ./. 1 چهارمحال و بختیاری

 .4 5 لرستان ./. 1 خراسان جنوبی

 .2 2 مازندران .5 4 خراسان رضوی

 .5 4 مرکزی ./. 1 خراسان شمالی

 .4 5 هرمزگان .2 2 خوزستان

 .1 1 همدان .2 7 زنجان

 .5 4 یزد .2 2 سمنان

 .2 7 نامشخص .7 4 سیستان و بلوچستان

 111.1 814  جـمع  

 نوبت چاپ نشریات 

را برحسب نوبت چاپ نشان  ۹04۱تا  ۹043های ، توزیع فراوانی و درصدی نشریات مورد اتهام در محدوده سال۴جدول شماره 

بیشترین اتهامات « درصد ۴/۹۹با »ها و ماهنامه« درصد ۱/۲۴با »ها دهد. جدول زیر نشان دهنده این مطلب است که روزنامهمی

 وارد شده است.بر آنان 

 

 «نوبت چاپ نشریات: »2جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی نوبت چاپ
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 42.4 348 روزنامه

 31.1 253 نامههفته

 5.1 41 نامهدو هفته

 11.2 21 ماهنامه

 2.1 14 فصلنامه

 15 4 دو ماهنامه

 7.7 43 سایر

 111.1 814 جمع

 

 سال شکایت از نشریه 

ترین فراوانی، مربوط دهد. بر اساس این جدول، بیشو درصد فراوانی سال شکایت از نشریه را نشان می ، فراوانی0جدول شماره 

 بوده است. ۹043سال ترین فراوانی، مربوط بهو کم ۹04۵سال به

 

 «توزیع فراوانی و درصدی نشریات برحسب سال شکایت: »3جدول شماره       

 درصد فراوانی فراوانی سال شکایت

1381 33 4.1 

1381 51 4.1 

1382 114 14.2 

1383 43 7.7 

1384 24 11.8 

1385 135 14.5 

1384 118 13.2 

1387 121 14.7 

1388 42 4.1 

1382 44 5.4 

 111.1 814 جمع

 

 

 نوع شاکی 

 4۹۱از مجموع دهد. باتوجه به این جدول، ، توزیع فراوانی و درصدی نشریات را برحسب نوع شاکی نشان می۲جدول شماره 

مورد نیز شاکی حقیقی  ۴۲۱العموم و ها مدعیمورد آن 020ها شاکی حقوقی، مورد آن ۲۱4اند، ای که مورد اتهام بودهنشریه

 اند.داشته

 

 «نوع شاکیبرحسب  یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز : »4جدول شماره 
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 درصد فراوانی فراوانی شاکی

 4/57 448 حقوقی

 5/31 242 حقیقی

 7/45 373 مدعی العموم

 

 انواع شاکی حقوقی 

، «درصد 2/۹0»با ...« سپاه، بسیج، ارتش و »، نیروهای نظامی و انتظامی «درصد ۱/۹۲»ها با ، وزارتخانه۵با توجه به جدول شماره 

 اند.مطبوعات بودهترین شاکیان حقوقی ، بیش«درصد ۱/۹۹»و هیأت نظارت بر مطبوعات با « درصد ۹/۹۴»های دولتی با سازمان

 

 «انواع شاکی حقوقیبرحسب  یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز : »5جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی شاکی حقوقی

 4/14 112 هاوزارتخانه

 7/13 112 نیروهای نظامی و انتظامی

 1/12 22 سازمانهای دولتی

 4/11 25 هیات نظارت بر مطبوعات

 4/4 52 مسئوالن نشریاتروزنامه نگاران و مدیر 

 8/3 31 نمایندگان مجلس

 4/3 22 صدا و سیما

 3/3 27 هادانشگاه

 3/2 12 هیات نظارت بر انتخابات

 2/2 18 قوه قضاییه

 1/2 17 های دولتیشرکت

 1/2 17 های خصوصیشرکت

 7/1 4 خانواده شهدا

 7/1 4 شورای نگهبان

 7/1 4 احزاب

 /.2 2 کمیته امداد

 8/13 113 سایر

 

 اتهامات وارده بر نشریات 

 

 «اتهامات برحسب یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز : »4جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی اتهامات
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 2/42 344 نشر اکاذیب

 7/27 224 توهین یا افترا

 1/21 144 پخش شایعات و مطالب خالف واقع

 1/13 114 خالف عفت عمومیها و مطالب اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس

 3/12 111 «عدم انتشار ظرف مهل مقرر قانونی»تخلف مطبوعاتی 

 2/2 81 در تصاویر و محتوا« اعم از زن و مرد»استفاده ابزاری از افراد 

 4/5 44 تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت

 1/5 42 انتشار نشریه بدون پروانه

 2/4 41 ها و افراد حقیقی و حقوقینهادها، ارگان افترا به مقامات،

 7/2 22 ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه

 4/2 21 نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی

 2/2 18 اهانت دین مبیّن اسالم و مقدسات

 8/1 15 اهانت به رهبر و یا مراجع تقلید

 5/1 12 افشای اسرار شخصی انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا

 3/1 11 های منحرف و مخالف اسالمتبلیغ گروه

 7/1 4 سرقت ادبی

 5/1 4 فاش نمودن اسرار نیروهای مسلح

 4/1 4 انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی

 4/1 3 تحریف مطالب دیگران

 1/1 1 تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر

 1/1 1 شورای اسالمیانتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس 

 4/12 158 سایر

 

دهد. بر اساس این جدول، نشر اکاذیب با ، توزیع فراوانی و درصدی نشریات بر حسب اتهامات وارده را نشان می۱جدول شماره 

، اشاعه فحشا و منکرات «درصد ۹/۴3»، پخش شایعات و مطالب خالف واقع با «درصد 2/۴2»، توهین و افترا با «درصد ۴/۲۴»

با « عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی»و تخلف مطبوعاتی « درصد ۹0»ها و مطالب خالف عفت عمومی با و انتشار عکس

 بوده است. ۹04۱تا  ۹043ترین اتهامات وارده بر نشریات از سال ، بیش«درصد 0/۹۴»

 

 رأی دادگاه بدوی 

 

 «رأی دادگاه بدوی برحسب یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز: »7جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی رأی دادگاه بدوی

 1/33 242 قرار موقوفی تعقیب
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 2/27 228 جزای نقدی و جزای نقدی بدل از حبس

 1/27 221 صدور حکم برائت

 8/11 85 تعزیری حبس

 2/8 47 حبس تعزیری

 2/8 47 لغو امتیاز نشریه

 8/5 47 توقیف نشریه به مدت معین

 7/2 22 تعزیری به تعلیق درآمدهحبس 

 2/3 32 های مطبوعاتیمحرومیت تصدی مسئولیت

 1/2 17 شالق

 4/1 3 صدور قرار مجرمیت

 2/7 52 بدون رأی

 

ترین را نیز شامل درصد موارد که بیش 00، رأی دادگاه بدوی نسبت به اتهامات وارده بر مطبوعات، در 2با توجه به جدول شماره 

درصد موارد و همچنین،  ۱/۴2موقوفی تعقیب بوده و در مراتب بعدی، جزای نقدی و جزای نقدی بدل از حبس،  شود، قرارمی

  درصد موارد، حکم برائت برای نشریات صادر شده است. ۹/۴2در 
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 رأی دادگاه تجدیدنظر 

 

 «تجدیدنظر دادگاه یبرحسب رأ یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز: »8جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی تجدیدنظررأی دادگاه 

 1/5 41 تأیید رأی

 1/1 8 کاهش مجازات

 1/1 1 عرضارجاع پرونده به شعبه هم

 1/24 747 شودشامل نمی

 1/111 814 جمع

 

 

 مورد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده ۲۱ای که مورد بررسی قرار گرفته است، نشریه 4۹۱، از مجموع 4با توجه به جدول شماره 

 ها، حکم دادگاه بدوی کاهش داده شده است.مورد آن 4مورد آن، رأی دادگاه بدوی تأیید و در  ۲۹که 

 

  رأی دادگاه دیوان عالی کشور 

 

 «دیوان عالی کشوردادگاه  یبرحسب رأ یاتنشر یو درصد یفراوان یعتوز: »2جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی رأی دادگاه دیوان عالی کشور

 8/11 88 رأیتأیید 

 8/1 15 کاهش مجازات

 1/1 2 عرضارجاع پرونده به شعبه هم

 3/84 714 شودشامل نمی

 1/111 814 جمع

 

 

مورد، به دادگاه دیوان عالی کشور  ۹30ای که مورد بررسی قرار گرفته است، نشریه 4۹۱، از مجموع ۱با توجه به جدول شماره 

 ها، حکم دادگاه تجدیدنظر کاهش داده شده است.مورد آن ۹۵تجدیدنظر تأیید و در  مورد آن، رأی دادگاه 44ارجاع شده که 

 (۱۹ـ  43، ۹0۱۲ ،یفراهان)
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 برآمد

کند. در مورد صالحیت ذاتی در می ءموضوع صالحیت، نقشی اساسی را برای دسترسی آسان و سریع به دادرسی عادالنه ایفا

باشند، اما گاهی اوقات، قانون یا رویه قضایی، های اختصاصی، فاقد صالحیت میجرایم مطبوعاتی، باید بیان کرد که دادگاه

دهد. در زمینه صالحیت محلی در جرایم مطبوعاتی های اختصاصی قرار میرسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در صالحیت دادگاه

توان خارج از قاعده کلی ، سکوت کرده است. بنابراین در این مواقع، نمی۹02۱اصالحی  ۹0۱۲قانون مطبوعات مصوب  نیز

الح باشد، دادگاه صمی« انتشار»صالحیت در آیین دادرسی کیفری عمل کرد؛ لذا با توجه به اینکه عنصر مادی جرم مطبوعاتی، 

 .دانست «دادگاه محل انتشار نشریه»را بایستی 

و  همچنین، بر اساس  ۹0۱۴ون آیین دادرسی کیفری مصوب قان 03۵صالحیت شخصی نیز با توجه به مفاد و مندرجات ماده 

که رسیدگی به جرایم برخی اشخاص را به لحاظ موقعیت و سمت اداری و  ۹04۹۹قانون تشکیل مصوب  ۲تبصره الحاقی ماده 

که جرم مطبوعاتی، توسط این افراد صورت د، باید اشعار داشت، در صورتیاجتماعی در دادگاه کیفری استان در نظر گرفته بو

رسیدگی خواهد شد؛ اما در مورد مراجع صالح برای رسیدگی، این انتقاد بر قانونگذار وارد است « دادگاه کیفری یک»گیرد، در 

داده است؛ به این معنا که توقیف و لغو  باشد، به مرجعی شبه قضایی نیزنفسه برای محاکم قضایی میکه برخی اختیاراتی که فی

باشد، را در برخی مواقع، به هیأت نظارت بر مطبوعات داده است که های دادگستری میپروانه نشریه را که از اختیارات دادگاه

 باشد.رسد، این موضوع یک نقص برای قانونگذاری مینظر میبه

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اعم از سنتی و الکترونیکی، اختالف در که در خصوص توان گفت، در صورتیطور خالصه میبه

صالحیت حادث گردد، اصل بر صالحیت دادگاه کیفری یک بوده، مگر اینکه قانون صراحتاً دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی 

 .تشخیص دهد

نیز قانون  ۹044ای روشن ساخت و در سال قانون مطبوعات، تکلیف را تا اندازه ۹ماده  0درمورد نشریات الکترونیکی، تبصره 

ای انگاری گردید و مجازاتی برکه قابل ارتکاب در فضای سایبر بود، جرمای به تصویب رسید. در این قانون، جرایمیجرایم رایانه

ات الکترونیکی رینوعی که وسیله ارتکاب آن جرایم، نشآن درنظر گرفته شد؛ لذا در رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای سایبر، به

که  ای نیز، مقرراتی با عنوان جرایم رایانه«قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعات»بر مقررات کیفری عام، یعنی باشند، عالوه

 .درخصوص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در این محیط به تصویب رسیده است، باید اجرا شود

مله دادگاه صالح و حضور هیأت منصفه و علنی بودن محاکم نیز بر رسیدگی مقررات شکلی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از ج

م را صالحیت رسیدگی به این جرای ،یکبه جرایم ارتکابی نشریات الکترونیکی حاکم خواهد بود؛ بدین معنا که دادگاه کیفری 

برعهده خواهد داشت، مگر اینکه در مواردی خاص، دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت به جهت صالحیت شخصی، رسیدگی 

 به این جرایم را برعهده گیرند. 

های سیاست با دیدگاه یکیترونالک یاتنشر هایی که در زمینه نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات چاپی وباتوجه به بررسیدر پایان، 

 توان راهکارهای زیر را ارائه داد:جنایی انجام شد، می

                                                                 
در  ی کهنحو به یاسیسو یبه جرائم مطبوعات یدگیرس ینحبس ابد است و همچن یااعدام  یا یا صلبرجم  یاقصاص عضو یاآنها قصاص نفس  یکه مجازات قانون یبه جرائم یدگیرس :تبصره  ۹

زراء و و ی،اسالم یشورا یندگان مجلسنمانگهبان، یمصلحت نظام، شورا یصاتهامات اعضاء مجمع تشخ یهبه کل رسیدگی آمد.استان به عمل خواهد یفریدر دادگاه ک شودیذکر م یمواد بعد

 یپاز درجه سرت یامو انتظ یافسران نظام یعموم جرائم فرمانداران واستانداران، ی،قضائ یهمحاسبات، دارندگان پا یواند یسو رئ دادستان سفرا، قوه،سهیآنها، معاونان و مشاوران رؤسا ینمعاون

 است. یمراجع قضائ یرسا صالحیتدر که یبه استثناء موارد باشدیاستان تهران م یفریدادگاه ک یتدر صالح استانها اطالعاتکل یرانو باالتر و مد
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باید دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیک از لحاظ صالحیت ذاتی و محلی مشخص شود و شایسته است، 

در  های این طیف از نشریاترسیدگی به پروندهتر، شعبات متخصص با قضات متخصص برای منظور رسیدگی بهتر و عادالنهبه

 نظر گرفته شود.

های هماهنگ و واضح در زمینه تصمیمات خاص مرحله تعقیب، ازجمله توقیف موقت حلراه بایسته است،باید گفت که  همچنین

 شود و همچنین چگونگی درج حق پاسخ صورت بگیرد.اینگونه نشریات که منجر به فیلتر شدن آنها می
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 پی نوشت

ها، تهران، پوراستاد، وحید، آراء جرایم مطبوعاتی، جلد اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه (۹

۹040 

اه آزاد ارشد، دانشگ ینامه کارشناس انیپا ،یمطبوعات میدر مورد جرا رانیا ینیتقن یجنائ استیمحمد، س ،یقیرازلینیحس (۴

 ۹04۲. دانشکده حقوق، یکز. واحد تهران مریاسالم

، چاپ چهارم، انتشارات ۹0۱۴ یفریک یدادرس نییماده به ماده قانون آ لیتحل ن،یام ،یاهر زادهیصادق و بخش ،یمیسل (0

 ۹0۱۵جاودانه، 

تهران، انتشارات سروش، جلد  ،یفریک لیمسا نهیدر زم هییقوه قضا یاداره حقوق اتیستوده، نظر ،یغالمرضا و جهرم ،یشهر (۲

 ۹020اول، 

 انتشارات جاودانه، چاپ ه،ییقوه قضا قاتیمعاونت آموزش و تحق ،یمطبوعات میجرا یلیتحل یعباس، بررس ،یاالسالم خیش (۵

 ۹04۱دوم، 

 ۹04۵ ،یتهران، مرکز اسناد انقالب اسالم ران،یا یاسالم یمحمدجواد، دادگاه مطبوعات در جمهور ،یانصار یصالح (۱

ارشد، دانشکده  یکارشناس نامهانیپا ،یمطبوعات میدر قلمرو جرا رانیا یاسالم یجمهور ییقضا استیاحمد، س ،یبیغر (2

 ۹0۱0 ،یشناسجزا و جرم شیگرا ،ییحقوق، دانشگاه عالمه طباطبا

قضایی ایران، و تعیین مصادیق جرایم در محاکم  ۹04۱تا  ۹043فراهانی، عذرا، بررسی اتهامات وارده به مطبوعات از سال  (4

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شرق تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، 

۹0۱۲ 

  ۹0۱۴انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران،  ی،قاسم، جرم مطبوعات محمدی، (۱

 ۹02۱ها، چاپ اول، رسانه قاتیمعتمدنژاد، کاظم، حقوق مطبوعات، تهران، مرکز مطالعات و تحق (۹3

 در یالکترونیک نشریات بر حاکم شکلی و ماهوی کیفری مقررات اجمالی بررسی زهرا، بخشی،علی و حسنعلی زادگان،مؤذن (۹۹

 ۹0۱۴ تابستان و بهار ،۵ شماره رضوی، اسالمی علوم دانشگاه کیفری، حقوق های آموزه مجله ایران، حقوق
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