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مسوول کیست؟

هنگبمی که در رسبنه هب مطبلبی به نشر می رسد که جرم 
محسوة می شود، این سوال پیش می آید که مسئول این 

جرم و خطب چه کسی است؟



در جرایم رسبنه یی مسئول چه کسی است؟

قبًَى اسبسی افغبًستبى، جرم یک عول ضخصی است  24ثِ هَجت هبدُ 
ٍ در ًتیجِ تٌْب ضخصی کِ هرتکت عول جرم ضذُ، هجرم هحسَة 

.هی گردد

چرا کِ هَضَعبت . اهب ثبیذ ثذاًین کِ در رسبًِ ّب ایي گًَِ ًیست
. هٌتطر ضذُ در رسبًِ ّب حبصل تالش چٌذیي ًفر است

 
.یی در رٍزًبهِ ّب ثذٍى اهضبء ثبضذدر ضوي هوکي است ًَضتِ



در جرایم رسبنه یی مسئول چه کسی است؟

ّرگبُ جراین هٌذرج »: آهذُ است 2۳۷در قبًَى جسا افغبًستبى در هبدُ 
در قبًَى تَسظ رٍزًبهِ ّب صَرت گیرد هذیر هسئَل ٍ  ًَیسٌذُ ثِ 

صفت فبعلیي اصلی ثِ هجرد ًطر هحکَم هی ضًَذ ٍ اگر فبعلیي اصلی 
تطخیص ضذُ ًتَاًذ عجع کٌٌذُ، تَزیع کٌٌذُ ٍ عرضِ کٌٌذُ هجبزات    

« .هی ضًَذ

اهب در هَرد جراین رسبًِ ّبی هبًٌذ رادیَ، تلَیسیَى ٍ تلَیسیَى 
ّبی کیجلی ٍ ایٌترًت چِ ثبیذ کرد؟ 



.ضَددر هسئَلیت ارتکبة جرم هغجَعبتی سلسلة هراتت در ًظر گرفتِ هی
در ایي سلسلِ صبحت اهتیبز، هذیر هسئَل، خجرًگبر ٍ دیگر عبهلیي ثر پبیة  

.هراتت هسئَل ّستٌذ

سبزد؛  ّویي هسألِ است کِ کیفردّی ثِ هجرم هغجَعبتی را دضَار هی
چَى در جرم هغجَعبتی افراد هتعذدی چَى ًَیسٌذُ، هذیر هسئَل، سردثیر، 

.خجرًگبر، ٍیراستبر، ًبضر ٍ تَزیع کٌٌذُ ضبهل ّستٌذ



در جرایم رسبنه یی مسئول چه کسی است؟

:قبًَى رسبًِ ّبی ّوگبًی افغبًستبى آهذُ است ۳9در هبدُ 
هذیر هسئَل در ثراثر ًطر هضبهیي، هحتَیبت، ثرًبهِ ٍ تَلیذ ثرًبهِ " 

ّبی ٌّری، آهَزضی ٍ تجلیغبتی خَیص در رسبًِ ّبی ّوگبًی یب 
".هؤسسبت هسئَل هی ثبضذ



چگونگی کیفر دهی به مجرم مطبوعاتی

:در ایي ارتجبط سِ ًظریِ ٍجَد دارد

ًظریِ هسؤٍلیت جوعی•
ًظریِ ترتیجی•
هجبزات ثر اسبس غفلت•



چه سبزمبن هبیی ببید به جرایم رسبنه یی رسیدگی نمبیند؟

:در ثٌذ اٍل هبدُ چْل ٍ دٍم قبًَى رسبًِ ّب آهذُ است

ثِ هٌظَر تٌظین ثْتر فعبلیت رسبًِ ّبی ّوگبًی کویسیَى رسبًِ ّبی  ” 
ّوگبًی ثِ ترکیت ّفت ًفر عضَ از هیبى ضخصیت ّبی هسلکی ثب  

تحصیالت عبلی ٍ ثب تجرثِ شٍرًبلیسم ثب در ًظرداضت ترکیت قَهی ٍ 
“ .جٌسیتی ایجبد  هی گردد



چه سبزمبن هبیی ببید به جرایم رسبنه یی رسیدگی نمبیند؟

در ثٌذّبی سَم، چْبر ٍ پٌجن هبدُ چْل ٍ سِ قبًَى رسبًِ ّبی ّوگبًی  
:در هَرد ٍظبیف کویسیَى رسبًِ ّبی ّوگبًی آهذُ است کِ

 
ًظبرت از فعبلیت رسبًِ ّبی ّوگبًی، رسیذگی ثِ ضکبیت از رسبًِ ّب ٍ  
حل هٌبزعبت حقَقی آًبى ٍ احبلِ تخغی ّبی جرهی رسبًِ ّبی ّوگبًی 

.ثِ  هراجع عذلی از صالحیت ّبی کویسیَى رسبًِ ّبی ّوگبًی است

















:نکته

اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچ گونه فایده یی هم  نباشد، باید مجرم را  " 
     ".مجازات نمود تا عدالت رعایت گردد 

کانت                                                                                                     




