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 مسىول کیست؟

هنگامی که در رسانه ها مطالبی به نشر می رسد که جرم محسىب می 
 شىد، این سىال پیش می آید که مسئىل این 

 جرم و خطا چه کس ی است؟

 



 در جرایم رصاهه یی مضئىل چه کس ی اصد؟

 

 

قاهىن اصاس ی افغاوضحان، جرم یک عمل شخص ی  24به مىجب ماده 
اصد و در هخیجه ثنها شخص ی که مرثکب عمل جرم شده، مجرم 

.محضىب می گردد  

 

چرا که مىضىعات . اما باید بداهیم که در رصاهه ها ایً گىهه هیضد  

. مىخشر شده در رصاهه ها حاصل ثالش چىدیً هفر اصد  

   

.یی در روزهامه ها بدون امضاء باشددر ضمً ممکً اصد هىشحه  

 



 در جرایم رصاهه یی مضئىل چه کس ی اصد؟

هرگاه جرایم »: آمده اصد ۲۳۷در قاهىن جسا افغاوضحان در ماده 
 مىدرج 

 در قاهىن ثىصط روزهامه ها صىرت گیرد مدیر مضئىل و  هىیضىده به 
صفد فاعلین اصلی به مجرد وشر محکىم می شىهد و اگر فاعلین 

 اصلی 
جشخیص شده هحىاهد طبع کىىده، ثىزیع کىىده و عرضه کىىده 

 مجازات    
« .می شىهد  

 
 اما در مىرد جرایم رصاهه های ماهىد رادیى، ثلىیسیىن و ثلىیسیىن 

 های کیبلی چه باید کرد؟ 

 



 .شىددر مضئىلید ارثکاب جرم مطبىعاجی صلضلة مراثب در هظر گرفحه می

در ایً صلضله صاحب امحیاز، مدیر مضئىل، خبرهگار و دیگر عاملین بر  
 پایة 

 .مراثب مضئىل هضخىد

 

 صازد؛ همین مضأله اصد که کیفردهی به مجرم مطبىعاجی را دشىار می

چىن در جرم مطبىعاجی افراد محعددی چىن هىیضىده، مدیر مضئىل، 
 صردبیر، 

 .خبرهگار، ویراصحار، هاشر و ثىزیع کىىده شامل هضخىد

 



 در جرایم رصاهه یی مضئىل چه کس ی اصد؟

:قاهىن رصاهه های همگاوی افغاوضحان آمده اصد 39در ماده   

مدیر مضئىل در برابر وشر مضامین، مححىیات، برهامه و ثىلید "  
 برهامه 

 های هنری، آمىزش ی و ثبلیغاجی خىیش در رصاهه های همگاوی یا 

."مؤصضات مضئىل می باشد  

 



 چگىنگی کیفر دهی به مجرم مطبىعاتی

 :در ایً ارثباط صه هظریه وجىد دارد

 

 هظریه مضؤولید جمعی•

 هظریه ثرثیبی•

 مجازات بر اصاش غفلد•

 

 



 چه صازمان هایی باید به جرایم رصاهه یی رصیدگی همایىد؟

 

:در بىد اول ماده چهل و دوم قاهىن رصاهه ها آمده اصد  

 

به مىظىر ثىظیم بهتر فعالید رصاهه های همگاوی کمیضیىن رصاهه های  ”   

 همگاوی به ثرکیب هفد هفر عضى از میان شخصید های مضلکی با  

 ثحصیالت عالی و با ثجربه ژورهالیزم با در هظرداشد ثرکیب قىمی و 

“ .جيضیتی ایجاد  می گردد  

 



 چه صازمان هایی باید به جرایم رصاهه یی رصیدگی همایىد؟

 

در بىدهای صىم، چهار و پىجم ماده چهل و صه قاهىن رصاهه های همگاوی 
   

:در مىرد وظایف کمیضیىن رصاهه های همگاوی آمده اصد که  

   

هظارت از فعالید رصاهه های همگاوی، رصیدگی به شکاید از رصاهه ها و 
حل مىازعات حقىقی آهان و احاله ثخطی های جرمی رصاهه های 
همگاوی به  مراجع عدلی از صالحید های کمیضیىن رصاهه های 

.همگاوی اصد  

 







 





 







:نکته  

اگر مجازات از هظر اجحماعی محضمً هیچ گىهه فایده یی هم  هباشد، باید مجرم را "    

."     مجازات همىد ثا عدالد رعاید گردد   

کاهد                                                                                                       

 




