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حسم مقبىعاحی
آشادی دز هیچ حا به صکل مقلم وحىد هدازد و الشم اسذ که ؽىابقی
داصخه باصد .همین گىهه بسای زساههها هم همی جىان به هیچ عىىان
آشادی مقلم زا دز هظس گسفذ.
دز جمام كىاهین داخلی کضىزها اش حمله دز كاهىن زساهه های همگاوی،
مىازدی مشخػ صده اسذ که اگس دسذ اهدزکازان زساههها این
مىازد زا دز هظس هگیرهد ،مسجکب جخلف صده اهد و اش هظس كاهىوی باید
مىزد پیگسد كساز گیرهد.

حسم وحسایم زساهه یی چیسذ؟
حعازیف و هظسیاث مخعدد دز مىزد حسم وحىد دازد .به عىزث خالعه
حسم عبازث اسذ اش هس هىع هلؿ كىاهین کیفسی.
و حسم زساههیی حسمی اسذ که دز كاهىن ذکس صده باصد و به وسیله
دسذ اهدزکازان زساههها عىزث گیرد.

"حسم عملی اسذ که كاهىن آن زا اش فسیم حعیین کیفس (حصا) مىع کسده
باصد".

حعسیف دز كاهىن
یعنی حسم باید دز كاهىن حعسیف صده و بسای آن حصا حعیین صده باصد.

چسا؟
دز حسم هیذ و ازادة شخػ هیز مقسح میگسدد .هسگاه هیذ و كغد دز
احسای حسم وحىد هداصخه باصد ،ولی به فسف ؽسز وازد میگسدد،
به هام صبه حسم یاد میصىد.
دز این عىزث مخؾسز حم دازد که اش مسجکب فعل فلب خسازث
کىد.

دز حضکیل حسم سه عىغس كابل بحث اسذ:

عىغس مادی حسم
عىغس معىىی حسم
عىغس كاهىوی حسم

عىغس مادی حسم
عىغس مادی حسم :عبازث اش كغد و ازادهیی اسذ که فسد بسای ازجکاب یک
حسم دازد .اما خىد كغد داصتن به جنهایی حسم هیسذ.
ولی وكتی به ازاده جبدیل صد و به مسحله احسا گراصخه صد ،حسم محسىب می
صىد.
دز كاهىن حصای افغاوسخان دز مادة  29عىغس مادی حسم چىین حعسیف صده
اسذ:
"عىغس مادی حسم عبازث اش ازجکاب یا امخىاع اش عمل مخالف كاهىن اسذ به
هحىی که عمل مىجس به هدیجه حسمی گسدیده و زابقه سببیذ بین عمل و
هدیجه مىحىد صده

عىغسمعىىی حسم
عىغس معىىی :بدین مفهىم اسذ که فسد با ازاده خىد ،دز عىزث سالم بىدن اش
هظس زواوی و زسیدن به سن كاهىوی ،مسجکب یک عمل خالف كاهىن صىد.
كاهىن حصای افغاوسخان عىغس معىىی حسم زا شیس عىىان كغد حسمی و خقا دز
هظس میگیرد.
كغد دز مادة  34این كاهىن چىین حعسیف صده اسذ:

"كغد عبازث اسذ اش سىق ازاده فاعل به ازجکاب فعلی که حسم زا بىحىد میآوزد
به هحىی که مىجس به وكىع هدیجه حسم مىزد هظس و یا وكىع هدیجت حسم دیگسی
صىد".

عىغس كاهىوی حسم
عىغس كاهىوی حسم :بدین مفهىم اسذ که حسم زا كاهىن اش كبل حعیین کسده
باصد،
اگس فسدی مسجکب عملی صد که دز شمان ازجکاب وی این حسم دز كاهىن حعسیف
وضده بىد ،ولی دز شمان حال كاهىن حدید آن عمل زا حسم صىاخذ ،چىن دز
شمان ازجکاب آن عمل چىین كاهىوی وحىد هداصذ ،عمل شخػ حسم
محسىب وضده و وی زا همی جىان محکىم کسد.
دز مادة  37كاهىن حصای افغاوسخان عىغس كاهىوی حسم چىین حضسیح صده
اسذ:
"عىغس كاهىوی حسم عبازث اسذ اش جغسیح اعمال حسمی و حصاهای آن دز
كاهىن".

ویژگی های حسم مقبىعاحی
دز حسم زساهه یی به اؽافه این عىاعس ،زکن علنی ساختن و اهدضاز هم
باید وحىد داصخه باصد و عمل اهدضاز اسذ که عىغس اعلی حسایم
زساههیی زا حضکیل می دهد.

یعنی عىغس اهدضاز هیز دز بخط مادی اؽافه می صىد .اگس مسئىلین
زساههها مقلبی زا آماده وضس می کىىد و اهدضاز همی یابد ،چىن زکن
اعلی آن یعنی اهدضاز وحىد هداصخه ،حسم محسىب همی صىد.

ویژگی های حسم مقبىعاحی
علنی ساختن و اهدضاز عمىمی پایت اساس ی و هخسخین ویژگی حسم مقبىعاحی
اسذ.
یک مىؽىع جا دز معسؼ دید عمىمی كساز هگیرد و جىسك یکی اش زساهههای
عمىمی
مىدضس و یا اعالن هگسدد ،حسم مقبىعاحی محسىب همیگسدد.

بی خبری اش كاهىن عرز پىداصخه همی صىد.
جنها افساد هیسدىد که مسجکب حسم می گسدهد؛ زساهه ها هم گاهی
خالف وزشی کسده و مسجکب حسم می صىهد.

حعسیف حسم مقبىعاحی
دز مجمىع خالفوزشیها و جخقیهایی که اش سىی زساههها عىزث میگیرد و دز
اثس آن كىاهین و ازششهای كبىل صدة یک حامعه مخدوش میصىد ،به حیثیذ
اشخاظ حلىقی و حلیلی عدمه میزسد و مىافع کضىز به خقس مىاحه می
صىد ،حسم مقبىعاحی هامیده میصىد.
پس حسم مقبىعاحی عمل خالف كاهىن کضىزی اسذ که به وسیلت زساههها و
دسذاهدزکازان آن ،دز آن کضىز ،اجفاق میافخد .این حسایم باید دز كىاهین هس
کضىزی دزج باصىد.

جسمیىىلىژی حلىق چىین حعسیفی اش حسم مقبىعاحی ازائه داده اسذ:
"حسم مقبىعاحی عبازث اش جىهین و افتراء به وسیلت زوشهامه یا مجله یا وضسیه اش
لحال ازجباـ با ملام و یا صغل زسمی یا زویت ادازی یا احخماعی یا سیاس ی به
شخػ یا اشخاظ اسذ”.
ولی این حعسیف زا همیجىان کامل داوسذ.
چىن حسم مقبىعاحی جنها جىهین و افتراء زا دزبس همیگیرد ،بلکه ابعاد وسیعی دازد.

عدٍیی از حقوقداًاى اًگلیسی عقیدٍ دارًد کَ جرم هطبوعاجی،
جرم خاصی ًیسث؛ بلکَ هطبوعات هرجکب جرایوی هیشوًد کَ
هوضوع آىُا حقوق عووهی اسث .بعضی کشورُا هاًٌد فراًسَ
و بلژیک کَ دارای سیسحن حقوق هدوى ُسحٌد ،جراین
هطبوعاجی را بَ دو دسحَ جقسین هیکٌٌد.
دسحة اول جراین هشوول قاًوى هجازات عووهی ُسحٌد؛ هاًٌد
جوُیي ،افحراء و ًشر اکاذیب؛ برای ایي جراین قاًوى هطبوعات
ُن جساء جعییي کردٍ اسث.

دسحة دوم جراین هسلکی اًد و از ًظر حقوقی ،سیاسی و ر سالث
هطبوعات ارزش دارًد .اساش جرم در ایي دسحَ دیدگاٍ ،اًدیشَ
و روشی کَ در ًشریَ بَ کار گرفحَ هیشود ،اسث.

" اگس مجاشاث اش هظس احخماعی مخؾمن هیچ گىهه فایده یی هم
هباصد ،باید مجسم زا مجاشاث همىد جا عدالذ زعایذ گسدد".
کاهذ
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