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ارتباطاتپیشینه حقوق   

.حلىق ارتباطات اس كذیمی تزیً رغته های حلىقی اضت   

 

هخطتین بار در كزن غاهشدهم به مىظىر حلىق طبیعی افزاد بزای آسادی رفت وآمذ و 
به مزور سمان به ارتباطات .حمل وهلل وکػتیراوی وارتباطات دریایی به کاربزده غذ 

 رودخاهه ای ، ارتباطات سمینی حاده ای ودریایی ، پطتی ، هىایی وفضایی اطالق 

.غذ  

 

اس هیمه دوم كزن بیطتم ،عىىان حلىق ارتباطات به سمیىه های مزبىط به حلىق 

:اطالق غذ ...مطبىعات ، ضیىما ، رادیى،تلىیشیىن و  
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 پیشینه حقوق ارتباطات

.در دوره پظ اسحىگ حهاوی اول ،حلىق مطبىعات مىرد تىحه بىد  -1  

بعذ اس حىگ حهاوی دوم وباپیذایؼ تلىیشیىن وگطترع وتىضعه رادیى ، بحث حلىق  -2
.رضاهه ها و حلىق ارتباطات حمعی مىرد تىحه كزارگزفت   

به مباحث حلىق ( یىوطکى)تىحه ضاسمان آمىسش ی ، علمی وفزهىگی ملل متحذ  -3
واهتػارکتابی تحت عىىان حلىق ارتباط حمعی ، مىحب غذ 1950ارتباطات در دهه 

.ایً بحث به ضایزکػىرها هیز کػیذه غىد  
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 جمعی پیشینه حقوق ارتباطات

.حلىق ارتباط حمعی یا حلىق رضاهه پیؼ اس حىگ حهاوی دوم پایه گذاری غذ  

 

در آن سمان چهار رضاهه مهم اتباطی در امزیکا و اروپا وحىد داغت و ایً حلىق بزای 
.مذیزیت و تتظیم بهتر امىر  رضاهه یی تذویً غذ  

 

.در هخطتین ضالها رضاهه ها مجبىر به تبعیت اس ملزرات غذهذ  

 

.فزیذ ریک هیرو در چهان پذر حلىق رضاهه ها یاد می غىد  
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 حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطات 
 جوعی

 عووهی خصوصی
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 حقوق خصوصی ارتباطات 

حلىق خؿىص ي ارتباطات به حم آسادي بيان مزبىط مي غىد و اگز حتي  
اس آن حىبه كاهىوي پيذا كىذ حشو حلىق عمىمي محطىب مي غىد كه 

 .دولت ها و حكىمت ها را مجبىر به پذيزع مي كىذ
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 حلىق عمىمی ارتباطات 

حلىق عمىمي ارتباطات بز حم دضترس ي آساد به اطالعات، ملزرات تأضيظ و اداره 
وضايل ارتباط حمعي، ملزرات حاكم بز محتىاي پيام، تعليب كضايي، تخلفات، 

ملزرات حزفه اي حم معىىي و كىاهین مىضىعي مجلظ هز كػىر را غامل 

 .مي غىد
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 حلىق رضاهه چیطت؟

 حلىق رضاهه ها تعزیفی اس اسادی بیان ارائه می دهذ، غزایط بهزه مىذ غذن اس ایً

آسادی را مشخـ می کىذ، حزایم را درؾىرت ضىء اضتفاده اسایً آسادی مشخـ می 
. کىذ  

 

 

 

 

به عبارتی دیگز حلىق رضاهه، ملزرات حاکم بز تاضیظ رضاهه ها، ملزرات حاکم بز 
محتىای رضاهه ها، حلىق روسهامه هگار، حلىق  مىلف، حزایم  رضاهه یی را بزرس ی 

. می همایذ  
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 حلىق رضاهه 

5/13/2014 

 چزا حلىق رضاهه؟ 

 چزا رغته یی بىام حلىق ارتباط حمعی وحىد دارد؟
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 حلىق رضاهه

  

 کار رضاهه های همگاوی فعالیت احتماعی اضت، بىابزایً رضاهه ها همی تىاهىذ اس سیز ضلطه 

 . كاهىن بگزیشد

 

 . الشامی بىدن ایً كىاعذ بزای تامین هظم در احتماع  اضت

 

 .در هتیجه ایً ملزرات هحىه اهجام فعالیت های احتماعی رضاهه ها مشخـ می غىد

 .یک هظام حلىق مىاضب بزای رضاهه ها می تىاهذ متضمً آسادی باغذ

 

 حلىق ارتباط حمعی می تىاهذ آسادی رضاهه ها را تامین کىذ و رضاهه ها را اس سیز فػار 

 .  كذرت ها مؿئىن هگهذارد
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...اصطالح حقوق رسانه  

َ ُا»اصطالح    : هوکي است بَ دو هعٌا استعوال شود« حقوق رساً

َ ُا و افراد وابستَ بَ آى حکوهت - 1 هجووعَ هقررات و قواًیٌی کَ بر رساً

 .هی کٌذ

 

َ ُا یا افراد فعال در ایي  -2 اهتیازات و تواًایی ُایی کَ قاًوى برای رساً

 .عرصَ بَ رسویت شٌاختَ است

 

َ ُا در هعٌای ًخست فراگیرتر و اعن از هعٌای دوم است و افسوى  حقوق رساً

 .  ُا ًیس  هی باشذ« هسؤولیت»ُا و « تکلیف»ُا، دربرگیرًذٍ  «حق»بر 
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 هظام های حلىقی تاضیظ و وػز رضاهه ها

5/13/2014 

رضاهه ها به دالیل مختلفی مىظف به رعایت و پیروی هکات خاؽ هطتىذ و ایً   
 .ملزرات بطتگی به خؿىؾیات هظام حاکم بز آن حىامع دارد

 :ایً دضته بىذی ها اس هظام های رضاهه یی در حهان ارائه غذه اضت

 هظام اضتبذای رضاهه ها-1

 هظام آسادی گزا-2

 هظام کمىهیطتی رضاهه ها-3

 هظام مطىولیت احتماعی رضاهه ها -4

12 

Lecturer: Faisal Karimi  



 هظام اضتبذادی و یا پیػگیری 

5/13/2014 

 . هظامی اضت که در آن به رضاهه ها حم فعالیت آساداهه داد همی غىد

 

درهظام های مطتبذ و دیکتاتىر به طىر كطع رضاهه ها همی تىاهىذ آسادی داغته باغىذ 
 .و تابع هظام پیػگیری و کطب احاسه كبلی هطتىذ

 

 به ایً معنی که درایً کػىرها بزای ملابله با فعالیت های رضاهه یی افزاد و هیروهای 

 ضیاس ی مخالف و پیػگیری اس اهتلادها و افػاگزی ها، تنها احاسه فعالیت و امتیاس 

 .رضاهه ها به افزاد طزفذار حکىمت داده می غىد

 

 .درایً هظام، کػىرهای مطتبذ اس دادن آسادی به رضاهه ها می تزضذ
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 رضاهه ها( تىبیهی) هظام آسادی گزا 

5/13/2014 

 و تعلیبی هظام اس ها، رضاهه اهتػار و تاضیظ بزای گزا آسادی هظام دارای کػىرهای در
   .غىد می اضتفاده تىبیهی

 

 بزای (كاهىن  در اضتثىایی مىارد در حش به )محذودیتی هیچگىهه کػىرهای درایً
 و کامل آسادی با تىاهىذ می ها وغزکت افزاد و هذارد وحىد ها رضاهه اداره و تاضیس ی

 .کىذ می تاضیظ را خىد هظز مىرد رضاهه ثبت   تلاضای یا هامه اعالم تطلیم با تنها

 

 محذود بزای  را مؿالح ضلطله یک ها رضاهه گذاغتن آساد عین در كىاهین هظام درایً
   . کىىذ می وضع ها رضاهه کزدن
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 رضاهه ها( تىبیهی) هظام آسادی گزا 

5/13/2014 

درایً هظام اگز رضاهه اس اؾىل كاهىوی تخطی کىذ اس طزیم محاکم عادی و یا ویژه  
. مىرد تعلیب  كزار می گیرد و متخلفان تىبیه و مجاسات می غىهذ  

 

اهتػار آساداهه رضاهه ها، بذون ضزوت کطب احاسه كبلی، ضاوطىر هکزدن رضاهه ها، 
عذم تىكیف و تعطیل خىد ضزاهه آنها و پیؼ بینی معیارهای كاهىوی مطىولیت های 

.آنها اس ارکان اؾلی آسادی رضاهه ها اضت  
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 هظام کمىهیطتی رضاهه ها

5/13/2014 

كبل . ایً هظام در کػىرهایی اضت که هظام حاکم بز آن حىامع هظام کمىهیطتی اضت
اس فزوپاش ی بلىک غزق همىهه های فزاوان آن وحىد داغت و لی در حال حاضز فلط 

 .تعذاد اهذکی اس کػىرها ماهىذ چین و کیىبا ایً هظام را دارهذ

 

 .ضاوطىر پيؼ اس وكت اس خؿىؾيات عمذه ايً هظام اضت
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 هظام کمىهیطتی رضاهه ها
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یی کمونیستینظام رسانه مهم ویژگی های  
 

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  

18 



 هظام مطىولیت احتماعی رضاهه ها

5/13/2014 

در . درایً هظام هلؼ و کارکزد احتماعی رضاهه ها مىرد تىحه ویژه كزار گزفته اضت
حلیلت رضاهه ها در کىار بزخىرداری اس آسادی، مطىولیت احتماعی مهم هیز به 

 .عهذه دارهذ

 

 .در بطا مىارد مطىوليت احتماعي وطبت به آسادي ارجحيت دارد
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های نظام رسانه یی مسئولیت اجتماعیویژگی  
 

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  

20 



های نظام رسانه یی مسئولیت اجتماعیویژگی  
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 غیىه های حلىقی تاضیظ مطبىعات 

5/13/2014 

تاریخ رضاهه ها حاکی اس آن اضت که تاکىىن چهار غیىه حلىقی بزای تاضیظ رضاهه ها 
 :تجزبه غذه اضت

 غیىه اعالم هامه-1

 غیىه ثبت هام-2

 غیىه مختلط -3

 غیىه احاسه كبلی -4
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 غیىه اعالم هامه-1

5/13/2014 

در کػىرهایی که هظام حلىقی رضاهه ها به غکل تىبیهی اضت، رضاهه ها یک اعالم هامه 
 حاوی ویژگی های رضاهه، مشخؿات ؾاحب امتیاس و

.مذیز مطىول، ملذار ضزمایه، مىاطم تحت پىغؼ و اضاضىامه را به دولت می دهىذ  

در كاهىن مطبىعات فزاوطه تذکز  1881ایً غیىه بزای هخطت در ضال   

.یافته بىد و بعذا در کػىرهای دیگز هیز معمىل غذ  

  

هز گاه ادعا های درج غذه در اعالم هامه واكعیت هذاغته باغذ حشای هلذی و در 

. مىاردی سهذان به دهبال خىاهذ داغت  
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 غیىه ثبت هام

5/13/2014 

ثبت روسهامه ها در دفترهای ویژه مطبىعات در  1881بزای بار هخطت در ضال 
اهگلطتان به کار گزفته غذ و بعذا طی مذتی در ضایز کػىرها  خؿىؾا کػىرهای 

.که در ضابم مطتعمزه اهگلیظ بىدهذ تزویج یافت  

 

دریً کػىرها که شخؿیت های حلیلی و حکمی می خىاهىذ وػزیه  یی را ایجاد 

.  همایىذ بایذ در وسارت اطالعات و غىرای عالی مطبىعات ثبت هام همایىذ  
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 غیىه مختلط

5/13/2014 

کػىرهایی هم اس دو غیىه اعالم هامه و ثبت هام به ؾىرت مختلط اضتفاده می کىىذ و 
.هز دو را ضزوری می داهىذ  

 

هز فزد و نهادی که می خىاهذ یک رضاهه را اضاص گذاری همایذ بایذ    

.اعالم هامه  را تطلیم کزده و بعذ به ثبت رضاهه هیز به پزداسد  

 

هخطت غزایط تػکیل رضاهه بزرس ی می غىد و بعذ اس دادگاه و یا فزد مطىول دضتىر 
. ثبت را می دهذ  
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 غیىه احاسه كبلی 

5/13/2014 

 .  ایً غیىه به هظام های مطتبذ و پیػگیری بز می گزدد

 ایً غیىه كاهىوی .... مؿز، ضىریه ، لبىان، عزبطتان، یمً، امارات : کػىرهایی ماهىذ

 .دارهذ

 

 درایً غیىه بعذ اس آهکه اعالم هامه مطابم به غزایط كاهىوی همان کػىر ارائه گزدیذ 

 روس تجاوس همی  40وسارت اطالعات یا غىرای عالی رضاهه ها در مذتی که غالبا اس 

 پظ اس ؾذور حکم و . کىذ در مىرد اهتػار و یا عذم اهتػار آن تؿمیم می گیرهذ

 . ماه اهتػار یابذ 3احاسه  وػز ، وػزیه بایذ در ظزف کمتر اس 
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 از توجه تان تشکر 

5/13/2014 

 

 

 پزضؼ؟
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