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چکیده
ایــران و مصــر بــه عنــوان دو کشــور اســامی بــا پشــتوانه فرهنگــی و ســابقه تمــدن جهانــی
دو مــورد مناســب جهــت مطالعــه از جهــات مختلــف میباشــند ایــن تحقیــق بــر آن اســت تــا
بــا روش توصیفــی و تحلیلــی و بــا هــدف دســت یابــی بــه نقــاط قــوت و ضعــف جهــت رشــد
و توســعه قوانیــن داخلــی ،قانــون مطبوعــات دو کشــور مذکــور را از حیــث جــرم شناســی و
مســئولیت کیفــری مــورد بررســی تطبیقــی قــرار دهــد یافتــه هــای پژوهــش حاکی از آن اســت
کــه جــرم انــگاری در قانــون ایــران از تمرکــز و نظــم بیشــتری برخــوردار بــوده و در قانــون ایران
نســبت بــه مصــر رفتارهــای بیشــتری جــرم انــگاری شــده و نظــام مســئولیت کیفــری غالبــا
جمعــی اســت در حالیکــه ایــن امــر در قانــون مصــری بــه عکــس بــوده و غالبــا فــردی اســت.
البتــه قوانیــن مطبوعــات دو کشــور دارای اشــتراکاتی نیــز مــی باشــند کــه از جملــه آنهــا تشــابه
در رکــن روانــی و رکــن مــادی از جهــت مثبــت ،ســاده و مطلــق بــودن جرائــم اســت.
کلمــات کلیــدی :قانــون مطبوعــات ،جرائــم مطبوعاتــی ،ایــران و مصــر ،سیاســت کیفــری،
عناصــر عمومــی جــرم

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

 -1مقدمه
از بارزتریــن نشــانه هــا و نمادهــای دموکراســی و آزادی و رعایــت حقــوق بشــر در کشــورهای

مختلــف جهــان ،وجــود مطبوعاتــی بــا آزادی بیــان ،مســتقل و مترقــی اســت کــه ایــن موضــوع

اهمیــت مطالعــه در بــاب قوانیــن موضوعــه کشــورهای مختلــف در ارتبــاط بــا مطبوعــات را
افزایــش میدهــد.

در همیــن راســتا مقالــه حاضــر بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه دو کشــور ایــران و مصــر در میــان
کشــورهای اســامی و ســوابق فرهنگــی و تمدنــی آنهــا بــا هــدف تشــخیص نقــاط اشــتراک و

افتــراق قوانیــن مطبوعــات و سیاســت کیفــری حاکــم بــر آنهــا و میــزان آزادی هــا و محدودیــت

هــای اصحــاب مطبوعاتــی دو کشــور ،ســعی نمــوده قوانیــن مطبوعاتــی دو کشــور را از منظــر
کلــی و کیفــری مــورد بررســی تطبیقــی قــرار دهــد.

بــه طــور کلــی قانــون مجــازات مصــر از مــواد  18تــا  23روزنامــه نــگاران را موظــف بــه رعایــت
اصــول و ارزش هــای قانــون اساســی و قوانیــن کشــوری ،آداب حرفــه ای ،عــدم هــر نژادپرســتی،
توهیــن بــه ادیــان ،ترویــج عــداوت حملــه بــه پیــروان مذاهــب ،ترویــج تعصبــات یــا تحقیــر

گــروه هــای مذهبــی ،عــدم دخالــت در زندگــی روســا و نماینــدگان شــهروندان ،عــدم چــاپ

جلســات بازجویــی مراحــل دادگاه نمــوده اســت .در صورتــی کــه روزنامــه نــگار یکــی از جرایــم
مذکــور را انجــام دهــد بــه حداقــل یــک ســال حبــس و یــا پرداخــت جــزای نقــدی از  5هــزار

تــا  10هــزار جنیــه مصــری و یــا یکــی از ایــن دو مجــازات محکــوم مــی شــود(مرکز مطالعــات

و تحقیقــات رســانه هــا .)54-53 ،1384،

مــاده  6قانــون مطبوعــات ایــران نیــز هــر گونــه مطلــب الحــادی و مخالــف موازیــن اســامی

و برخــاف جمهــوری اســامی و خــاف عفــت عمومــی و اهانــت بــه دیــن و ایجــاد مطالــب
اختالفــی قومــی و نــژادی ،ســرقت هــای ادبــی و اســتفاده ابــزاری از افــراد و تحقیــر و توهیــن

نســبت بــه آن هــا را جــرم دانســته اســت و متخلــف را بــه مجــازات هــای مقــرر در مــاده
 698تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی محکــوم کــرده و فــرد متخلــف را در صــورت اصــرار
مســتوجب تشــدید مجــازات و لغــو پروانــه دانســته اســت.
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 -2مفاهیم
 -1-2مطبوعات
مطبوعــات از ریشــه طبــع بــه معنــای چــاپ اســت و مشــتمل بــر هــر چیــزی اســت کــه بــر
روی کاغــذ بــه چــاپ مــی رســد(آذرنوش.)35 ، 1379،
عبــارت مطبوعــات در زبــان فارســی بــه گاه نامــه هــا (روزنامــه و نشــریه هــای کتابــی) و ویــژه
نامــه هــا اطــاق مــی شــود؛ امــا گاهــی بــرای کتــاب ،تمبــر یــا پوســتر هــم مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیرد(رحیمــی 192 ، 1389،؛ شــیخ االســامی.)20، 1380،
در قانــون مطبوعــات مصــر بــه مطبوعــات منطبــق بــا قانــون مطبوعــات ایــن کشــور اشــاره
شــده اســت و در آن از همــه مطبوعاتــی کــه بــا نــام مشــخص و بــه طــور منظــم چــاپ مــی
شــوند بعنــوان مطبوعــه نــام بــرده اســت (شــیخ االســامی.)32، 1380،
در ماده  2این قانون مطبوعات تعریف شده است:
منظــور از مطبوعــات منطبــق بــا قانــون مطبوعــات ،مطبوعاتــی اســت کــه بــا نــام مشــخص و
بــه طــور منظــم ماننــد روزنامــه هــا ،مجلــه هــا و خبرگــزاری هــا منتشــر مــی شــود.
قانــون مطبوعــات مصــر روزنامــه هــا ،مجلــه هــا و خبرگــزاری هــا را بــه عنــوان نمونــه بــه
صــورت کلــی و بــدون اشــاره بــه ذکــر جزئیــات محتــوای نشــریات آورده اســت.
قانون مطبوعات ایران در ماده  1مطبوعات را تعریف کرده است:
مطبوعــات در ایــن قانــون عبارتنــد از نشــریاتی کــه بطــور منظــم بــا نــام ثابــت و تاریــخ
و شــماره ردیــف در زمینــه ای گوناگــون خبــری ،انتقــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی،
کشــاورزی ،فرهنگــی ،دینــی ،علمــی ،فنــی ،نظامــی ،هنــری ،ورزشــی و نظایــر اینهــا منتشــر
مــی شــوند.
در تبصــره  3ایــن مــاده نشــریات الکترونیکــی را نیــز جــز مطبوعــات در تعریــف مطبوعــات
آورده اســت.
همــان طــور کــه ذکــر آن رفــت در قانــون مصــر برخــاف تعریــف مطبوعــات در قانــون ایــران
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بــه مطبوعــات الکترونیکــی اشــاره نشــده اســت حــال آنکــه امــروزه بیشــترین راه ارتباطــی و
نشــر اخبــار بــه وســیله سیســتم هــای الکترونیکــی هســت.
نشــر الکترونیــک یــا نشــر دیجیتــال (  ) Electronic Publishingکــه بــه آن ایبــوک،
نشــریه دیجیتــال و توســعه کتابخانــه هــای دیجیتــال و کاتولــوگ هــا گفتــه مــی شــود .در
ایــن نــوع نشــر نویســنده مــی توانــد ناشــر هــم باشــد .از قالــب هــای بســیار معمــول ایــن نــوع
نشــر فایــل هــای محتوایــی  pdfهســتند .عملیــات ویکــی هــا نوعــی نشــر الکترونیــک هســتند.
نشــر الکترونیکــی نســبت بــه نشــر ســنتی دارای مزایــا و معایبــی است.شــاخص تریــن مزایــای
نشــر الکترونیــک نســبت بــه نشــر ســنتی هزینــه پاییــن تــر ،زمــان کــم بــرای تکثیــر اثــر،
ســرعت انتشــار و توزیــع بــاال ،امــکان دریافــت ســریع نقدهــا و بازخوردهــا ،امــکان دسترســی از
نقــاط دور ،امــکان طبقــه بنــدی براســاس نظــر خواننــده مــی باشــد .و معایــب نشــر الترونیــک
ســهولت کپــی بــرداری غیرمجــاز و عــدم رعایــت قانــون کپــی رایــت ،عــدم دسترســی عمــوم
بــه ابزارهــای واســطه ،عــدم اطالعــات کافــی کلیــه مخاطبــان از روش اســتفاده از نشــریات
الکترونیکــی اســت(گلدوزیان .)40-38، 1396،
مطبوعــات جــزء منابــع مهــم خبــری اســت و بدلیــل کثیراالنتشــار بــودن و قیمــت متناســب
در دســترس عمــوم مــی باشــد .بــرای همیــن انتشــاردهندگان آن ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و
مقــررات مربــوط بــه آن هســتند .در صــورت رعایــت نکــردن جــرم مطبوعاتــی محســوب مــی
شــود.
 -2-2جرم مطبوعاتی1

در تعریــف جــرم مطبوعاتــی اختــاف نظرهایــی وجــود داشــت؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه
در اصــل  168قانــون اساســی بــه جــرم مطبوعاتــی اشــاره شــده بــود امــا تــا ســال 1379
هیــچ تعریــف منســجمی از آن وجــود نداشــت ،امــا بــر اســاس اصــل  24قانــون اساســی
جــرم مطبوعاتــی جرمــی اســت کــه مبتنــی بــر انتشــار مطالــب مخــل بــه مبانــی اســام و یــا
حقــوق عمومــی بــه وســیله مطبوعــات باشــد و تفســیر ایــن عناویــن و مصادیــق آنهــا را قانــون
مطبوعــات بیــان مــی کند(الیــق حســینی.)38، 1396 ،
جــرم مطبوعاتــی بــه عمــل مجرمانــه ای گفتــه مــی شــود کــه قواعــد جزایــی حاکــم برچــاپ،
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انتشــار ،و توزیــع مطالبــی کــه خطــاب آن بــه عمــوم جامعــه باشــد را نقــض کنــد ،ایــن جــرم
مطبوعاتــی صرفــا شــامل انتشــار مکتــوب اســت(صوفی آبــادی.)222-221 ، 1384،
برخــی دیگــر از نویســندگان جرائــم مطبوعاتــی را در زمــره جرایــم سیاســی مــی داننــد و
تفاوتشــان را در وســیله ارتــکاب مــی دانند(هاشــمی.)562، 1391،

 -3تاریخ تصویب قانون مطبوعات دو کشور
قانــون مطبوعــات کشــور مصــر در  81مــاده بــدون تبصــره الحاقــی در ســال  1417ه.ق مطابــق
 1387در زمــان حســنی مبــارک تصویــب شــده اســت و قانــون مطبوعــات ایــران در  48مــاده
و  49تبصــره در ســال  1379تصویــب شــده اســت.

 -4بررسی عناصرتشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی در نظام حقوقی دو کشور
عناصــر عمومــی جــرم بــه ســه دســتهی عنصــر قانونــی (قانونگــذار ایــن رفتــار را جــرم شــناخته
و بــرای آن مجــازات تعییــن نمــوده باشــد) عنصــر مــادی (فعــل یــا تــرک فعلــی کــه بــه
منص ـهی ظهــور و بــه مرحل ـهی فعلیــت برســد) و عنصــر روانــی (بــا علــم و اختیــار و بــدون
اجبــار و اکــراه واقــع شــود) تقســیم میشــود .کــه جرائــم مطبوعاتــی نیــز از آن اســتثناء نبــوده
و متشــکل از همیــن ســه عنصــر اســت لــذا در بررســی تطبیقــی قوانیــن مطبوعــات دو کشــور
از منظــر کیفــری بــه بررســی ایــن ســه عنصــر مــی پردازیــم.

 -1-4عنصر قانونی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر
فعــل یــا تــرک فعــل ،هرچــه از منظــر اجتماعــی و حتــی فــردی زشــت و قبیــح باشــد و بــرای
فــرد نیــز نامطلــوب باشــد تــا زمانــی کــه مقنــن حکمــی بــرای آن در قانــون مقــرر نکــرده اســت
قابــل مجــازات نیســت و نمیتــوان ضمانــت اجرایــی را بــرای عمــل فــرد پیشبینــی کــرد.
بنابرایــن تحقــق جــرم و شــرط تعییــن و اعمــال مجــازات منــوط بــه نــص صریــح قانونگــذار
است(ســجادی نــژاد .)92-90 1385 ،
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در اصــل  ۱۶۹قانــون اساســی لــزوم قانونــی بــودن جــرم بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب کــه فعــل یــا تــرک فعــل هــر شــخص تــا زمانیکــه پیــش از آن موضــو ِع امــر
و نهــی قانونگــذار قــرار نگرفتــه اســت جــرم تلقــی نمیشــود .پیرامــون لــزوم قانونــی بــودن
مجــازات ،اصــل  ۳۶قانــون اساســی نیــز مقــررهای را پیشبینــی نمــوده اســت کــه البتــه عــاوه
بــر تعییــن مجــازات اجــرای آن نیــز منــوط بــه تصریــح قانــون شــده اســت.
مبنــای قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا متعــدد اســت .از جملــه حفــظ حقــوق و آزادیهــای
مــردم اســت کــه ایــن مهــم اقتضــا دارد همــواره از تجــاوز و تعدیــات مجریــان قانــون در امــان
باشــند .اجــرای صحیــح عدالــت نیــز مبنــای دیگــری اســت .زیــرا عدالــت اقتضــا دارد کــه
همــگان در برابــر قانــون مســاوی باشــند .بنابرایــن وجــود قوانینــی ثابــت کــه در تشــریع آن
شــائبه هیچگونــه غــرضورزی و جان ـبداری نباشــد و صــرف نظــر از مــورد یــا مــوارد خاصــی
بــه اجــرا گذاشــته شــود راه را بــرای وصــول بــه ایــن مقصــود همــوار میســازد(کالنترنی
.)93، 1390،
یکــی دیگــر از مبانــی مهــم ایــن اصــل ،اصــل آزادی اســت .زیــرا در مــورد هــر عمــل و اقدامــی
کــه جــرم انــگاری صــورت میگیــرد محدودیتــی بــرای انســان ایجــاد میشــود و آزادی او را
محــدود میکنــد.

 -1-1-4عنصر قانونی جرائم مطبوعاتی در حقوق مصر
در حقــوق کیفــری مصــر رفتارهــای موضــوع جــرم انــگاری در دو دســته ی جرایــم ارتکابــی
توســط رونامــه نــگاران و جرایــم ارتکابــی توســط رونامــه هــا و مطبوعــات قابــل تفکیــک
هســتند .بــر ایــن اســاس ،جرایــم رونامــه نــگاران در حقــوق مصــر در مــواد 30 ،28 ،21 ،19
و  33جرایــم روزنامــه نــگاران اســت و مــواد  40الــی  44ایــن قانــون بــه مســئولیت کیفــری
مصادیــق ارتکابــی توســط روزنامــه هــا پرداختــه اســت(مرکز مطالعــات و تحقیقــات رســانه هــا
 .)9 ،1384،مصــداق جالــب دیگــری کــه در حقــوق مصــر عنــوان مجرمانــه دارد جرایــم علیــه
مطبوعــات اســت کــه در مــاده  12قانــون مطبوعــات ایــن کشــور پیــش بینــی شــده و اهمیــت
آن باعــث شــده اســت کــه در حکــم توهیــن بــه کارمنــد دولتــی و مشــمول مجــازات آن قــرار
مــی گیــرد.
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 -2-1-4عنصر قانونی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران
در فصــل ششــم از قانــون مطبوعــات ایــران ،مــواد  23تــا  35در اطــاق جرایــم نگــرش
جامعــی مدنظــر بــوده اســت و مطبوعــات و عوامــل آن گاه تحــت عنــوان واژگان مطلقــی
ماننــد "هرکــس" قــرار مــی گیرنــد .تفکیــک موجــود در حقــوق مصــر چنــدان در حقــوق
ایــران موضوعیــت نداشــته و از ایــن منظــر رفتارهــای نشــریه در کنــار ســایر اشــخاص مشــمول
عنــوان کیفــری قــرار گرفتــه انــد .در مصادیــق زیــر مجموعــه ی موضــوع جــرم انــگاری نیــز
تفــاوت هــای بنیادیــن و متعــددی وجــود دارد کــه بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت در
حقــوق ایــران رویکــرد جــرم انــگاری رفتارهــا بســیار گســترده تــر از حقــوق مصــر اســت و
رفتارهــای بیشــتری وصــف کیفــری پیــدا کــرده انــد .محوریــت اغلــب جرایــم در حقــوق ایــران
حــول موضــوع توهیــن و انتشــار مطالــب خــاف واقــع قــرار دارد امــا در حقــوق مصــر عــاوه
بــه اشــاره مختصــر بــه ایــن نــوع رفتارهــا در مــواد  20و  ،21جرایمــی ماننــد تخلفــات مالــی،
عــدم انجــام اصالحیــه ی مطالــب اشــتباه در مــدت مشــخص ،قبــول هدایــا و مزایــای ویــژه
جــرم انــگاری شــده انــد.
بــه طــور کلــی مقــرره هــای کیفــری مرتبــط بــا قانــون مطبوعــات مصــر ،مختصــر و عمدت ـاً
مضیــق هســتند ،امــا گســتردگی جرایــم قانونــی مطبوعــات ایــران بیشــتر و قابــل توجــه اســت
و گــواه ایــن امــر تکثــر مــواد قانونــی جــرم زاســت .بــه نظــر مــی رســد کــه رویکــرد موجــود
در رکــن قانونــی ناظــر بــه جرایــم مطبوعاتــی اصــل قانونــی بــودن ضوابــط حداقلــی خــود را
داراســت و در مــواد مختلفــی ،قانونگــذار در تبییــن جامــع از مصادیــق تــاش نمــوده اســت.
نظــم در اختصــاص فصلــی تحــت عنــوان "جرایــم" در قانــون مطبوعــات ایــران در مقایســه
بــا حقــوق مصــر منظــم تــر مــی باشــد .زیــرا حقــوق مصــر جرایــم ارتکابــی از ســوی روزنامــه
نــگاران ذیــل دو فصــل مجــزای "حقــوق روزنامــه نــگاران" " ،فصــل دوم از بخــش اول و "وظایــف
روزنامــه نــگاران"" ،فصــل ســوم از بخــش اول -و جرایــم روزنامــه هــا در فصــل پنجــم از بخــش
اول و تحــت عنــوان "مســئولیت کیفــری جرایــم ارتکابــی روزنامــه هــا" پیــش بینــی شــده
اســت.
در نگــرش کالن از رکــن قانونــی و بررســی قانــون محــور از جرایــم مطبوعــات و بــا تمــام
قانــون ،بــه نظــر مــی رســد کــه نظــام منــدی قانــون مطبوعــات ایــران در مقایســه بــا قانــون
مصــر بیشــتر باشــد و ســاختار آن در هشــت فصــل بــه طــور جامــع اغلــب مــوارد را پوشــش
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داده اســت ،ایــن در حالــی کــه بــه لحــاظ ســاختاری ،در قانــون مصــر نوعــی تعلــق مشــاهده
مــی شــود .ایــن مولفــه در قالــب کیفیــت قانونگــذاری بررســی مــی گــردد و بــه نظــر مــی رســد
در قانــون مطبوعــات ایــران بیشــتر تامیــن شــده اســت .در زمینــه ی مطبوعــات نیــز در ایــن
دو کشــور اصــل قانونــی بــودن حاکــم اســت و مصداقــی از آییــن نامــه ای شــدن در حــوزه ی
جرایــم مــورد نظــر نبــوده ،هــر چنــد در قانــون مطبوعــات مصــر احالــه ی مجرمیــت بــه برخــی
از مــواد قانــون مجــازات صــورت گرفتــه اســت .همیــن احالــه ی مجرمیــت نیــز بــه مــواد قانــون
تعزیــرات و توهیــن بــه مقامــات اتخــاذ شــده اســت.

 -2-4عنصر مادی جرایم مطبوعاتی در حقوق کیفری ایران و مصر
ـل خارجــی کــه تجلــی نیــت مجرمانــه یــا تقصیــر جزایــی اســت عنصــر
فعــل یــا تــرک فعـ ِ
مــادی جــرم را تشــکیل میدهــد .قصـ ِد باطنــی و درونــی افــراد تــا بــه منصـهی ظهــور نرســد
ـی قانونگــذار نباشــد ،قابــل مجــازات نیســت.
و ضمنــا مغایــر بــا اوامــر و نواهـ ِ
ـی ارادهی اوســت یعنــی نیرویــی کــه درصــدد تأثیــر بخشــیدن بــر
رفتــار انســان ظهــور خارجـ ِ
محیــط و تغییــر دادن آن اســت .رفتــاری ممکــن اســت بــه صورتهــای گوناگــون جــرم تلقــی
شــود .رفتــار گاهــی در قالــب فعــل و گاهــی در قالــب تــرک فعــل ،جــرم محســوب میشــود.
گاهــی مقنــن مخاطبیــن خــود را از انجــام فعــل خاصــی منــع میکنــد .دراینصــورت ارتــکاب
ایــن فعــل تخطــی از نواهــی مقنــن و جــرم بــه شــمار م ـیرود .گاهــی نیــز انجــا ِم فعلــی بــر
اشــخاص تکلیــف شــده کــه تــرک آن ،جــرم محســوب میشــود و مجــازات در پــی دارد.
تــرک فعــل در قانــون مجــازات اســامی بــه معنــای امتنــاع از انجــام تکلیفــی اســت کــه موضو ِع
حکــم قانونگــذار بــوده اســت .یــک اصطــاح دیگــری نیــز در عنصــر مــادی جــرم وجــود دارد
کــه عبــارت اســت از جــرم فعــل ناشــی از تــرک فعــل .نتیج ـهای کــه عمومــا از یــک کنــش
ایجابــی حاصــل میشــود ممکــن اســت بــا تــرک فعــل هــم محقــق شــود .بــه عنــوان مثــال
نابینایــی میخواهــد از خیابــان عبــور کنــد کــه در وســط آن یــک چــاه وجــود دارد .شــخصی
هــم دارد نابینــا را میبینــد .بــا ایــن حــال از راهنمایــی و کمــک او امتنــاع میکنــد .نابینــا هــم
در چــاه ســقوط میکنــد و میمیــرد .اخــاق ایــن فــرد نکوهیــده و ســزاوار ســرزنش اســت.
بــا ایــن حــال نمیتــوان بــه راحتــی او را قاتــل شــناخت .همچنیــن زمانــی میتــوان تــارک
فعــل را مقصــر شــناخت کــه مقنــن مخاطــب را بــه انجــام دادن فعلــی مکلــف نمــوده باشــد.
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رفتــار لحــاظ کــرده باشــد و بــه عبــارت دیگــر جــزو عناصــر تشــکیلدهندهی جــرم لحــاظ
کــرده باشــد تــا وقتــی کــه نتیج ـهی منظــور حاصــل نشــود جــرم محقــق نمیشــود و قابــل
مجــازات نیســت.
در تمــام مصادیــق مجرمانــه ،بــرای اینکــه رفتــاری جــرم تلقــی شــده و قابــل مجــازات باشــد
پیدایــش یــک عنصــر مــادی ضــرورت دارد ،دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه اگــر سیاســت
جنایــی کشــور بــه صــرف قصــد ارتــکاب جــرم اشــخاص را مجــرم بدانــد ،موجــب میشــود کــه
دراعمــاق وجــدان اشــخاص تجسســات غیــر قابــل اغمــاض بــه عمــل آیــد و غالبــا اشــخاصی
بــدون اینکــه بــرای جامعــه خطرنــاک باشــند مجــازات شــوند .همیــن تفکــر و رویکــرد در حــوزه
مطبوعــات اهمیــت دوچندانــی دارد ،زیــرا بــه موجــب قانــون اساســی و قانــون مطبوعــات ،خــواه
در حقــوق ایــران و حقــوق مصــر ،اصــل بــر آزادی اطالعــات و فعالیــت هــای رســانه ای حاکــم
اســت.
بــا نظــر بــه قانــون مطبوعــات ایــران و مصــر ،رفتارهــای غالــب تشــکیل دهنــده جرایــم
مطبوعاتــی ،رفتارهــای مثبــت هســتند .رفتــار مجرمانــه مثبــت عبــارت اســت از ارتــکاب کاری
کــه قانــون آن را منــع کــرده و مرتکــب را مســتحق مجــازات شــناخته اســت .جــرم فعــل
ممکــن اســت بــه صــورت گفتــن یــا نســبت دادن شــفاهی ،کتبــی یــا انجــام دادن عملــی باشــد
کــه قانــون ارتــکاب آن را بــا قیــد مجــازات منــع کــرده اســت .دلیــل ایــن امــر در قانــون هــای
مطبوعــات ایــن دو کشــور آن اســت کــه معیارهــا و قواعــد مطبوعاتــی مختلفــی وجــود دارد و
بــا رفتــار مثبــت از آنهــا تخطــی و تخلــف صــورت مــی گیــرد.
البتــه ایــن بــه معنــای محــدود بــودن جرایــم مطبوعاتــی بــه رفتارهــای مثبــت نیســت .زیــرا
گاهــی قانونگــذار وظیفــه و تکلیفــی بــرای افــراد معیــن کــرده و در صورتــی کــه اشــخاص از
انجــام آن وظایــف خــودداری نماینــد بــرای مرتکــب مجــازات در نظــر گرفتــه اســت .بــه عنــوان
مثــال در تبصــره  3مــاده  23قانــون مطبوعــات ایــران ،عــدم درج پاســخ از جملــه رفتارهــای
موضــوع شــکایت کیفــری اســت .در حقــوق مصــر نیــز در یــک مصــداق و بــه موجــب مــاده 28
قانــون ایــن کشــور ،عــدم ارســال اصالحیــه جــرم و متخلــف محکــوم بــه مجــازات خواهــد شــد
( )1امــا همانطــور کــه گفتــه شــد غلبــه بــا رفتارهــای مثبــت و فعــل در جرایــم مطبوعاتــی
اســت کــه در واژگانــی ماننــد انتشــار ،اهانــت و غیــره مســتتر هســتند.
جرایــم مطبوعاتــی را مــی تــوان بــه لحــاظ رکــن مــادی جرایمــی ســاده تلقــی نمــود و نــه

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

جرایــم مرکــب ،یعنــی رکــن مــادی ایــن رفتــار مجرمانـ ه از یــک فعــل ماننــد گفتــن یــا زدن
ایجــاد مــی گــردد مثــل  ،فحاشــی ،توهیــن ،انتشــار مطالــب تفرقــه آمیــز و ...اســت.
بــرای تحقــق جــرم هرچنــد ظهــور یــک فعــل مــادی همیشــه شــرط اســت ولــی مجــازات
ایــن فعــل همیشــه منــوط بــه نتیج ـهای کــه بزهــکار بــرای آن تــاش کــرده نیســت .از ایــن
رو شــناخت جایــگاه نتیجــه در جرایــم مطبوعاتــی ،اهمیــت دارد و در راســتای ایــن ســوال
اســت کــه آیــا ایــن جرایــم مطلــق هســتند یــا مقیــد؟ در حقــوق مصــر ایــن جرایــم ،جرایمــی
مطلــق هســتند و قانــون گــذار ایــن کشــور ،قابــل مجــازات دانســتن ایــن جرایــم را بــه صــرف
رفتارهایــی ماننــد دخالــت در زندگــی ،انتشــار مطالــب تفرقــه آمیــز ،عــدم صــدور اصالحیــه و
از ایــن قبیــل رفتارهــا ممکــن مــی دانــد ،لــذا هیــچ نتیجــه ای شــرط نشــده اســت .در قانــون
مطبوعــات ایــران نیــز ایــن جهــت گیــری حاکــم اســت و نتیجــه در ایــن جرایــم شــرط نشــده
اســت ،زیــرا وقــوع رفتارهایــی ماننــد انتشــار مطالــب خــاف عفــت عمومــی ،انتشــار مطالــب
محرمانــه ،توهیــن و ...الزم و همیــن مقــدار نیــز کافــی مــی باشــد .البتــه بدیهــی اســت کــه
وقــوع نتیجــه ی دیگــر مــی توانــد بــه جرایمــی دیگــر بــا وصــف حالــت تعــدد جــرم بینجامــد
و مجــازات همگــی رفتارهــا تشــدید یابــد.
شــرایطی ولــو بــه طــور مختصــر در برخــی از جرایــم مطبوعاتــی شــرط شــده اســت و ایــن
قبیــل رفتارهــا را بــه شــرط ایــن اوصــاف مجرمانــه تلقــی کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال
تشــویق صریــح بــه ارتــکاب جرایــم علیــه امنیــت از طریــق مطبوعــات ،در مــاده  25قانــون
مطبوعــات ایــران حــاوی شــرط صراحــت و علیــه امنیــت عمومــی بــودن جــرم اســت .یــا جــرم
اهانــت بــه زندگــی روســا و نماینــدگان مجلــس یــک شــرط اساســی در جــرم مقــرر در مــاده
 21قانــون مطبوعــات مصــر اســت ،و شــرط دیگــر آن نیــز عــدم ارتبــاط مســتقیم ایــن اهانــت
بــه حرفــه روزنامــه نــگار و عــدم وجــود منفعــت عمومــی در اثــر ایــن اهانــت اســت2.

 -3-4عنصرروانی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر
برخــی از حقوقدانــان کشــور مصــر در تعریــف عنصــر روانــی ،مفهــوم وســیع آن را بیــان نمــوده
و معتقدنــد :عنصــر روانــی عبــارت اســت از اینکــه رکــن مــادی جــرم ،عالمــا و عامــدا توســط
شــخصی کــه دارای مســئولیت کیفــری اســت واقــع شــود ،رابطــه ذهنــی مجــرم دارای شــرایط
مســئولیت بــا "جــرم" اســت؛بعبارت دیگــر "عنصــر روانــی" زمانــی محــرز میشــود کــه ارتــکاب
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جــرم توســط شــخص مختــار و دارای قــدرت تشــخیص انجــام شــود؛یعنی عمــل مرتکــب جــرم
هنگامــی دارای رکــن روانــی اســت کــه فاعــل دارای قــدرت تمییــز و اختیــار صــادر شــود .بــا
دقــت در ایــن نظریــه اســتنباط میشــود:پیروان ایــن نظریــه معنــای وســیعی بــرای عنصــر
روانــی جــرم در نظــر گرفتــهانــد ،زیــرا فاعــل عــاوه بــر اراده ارتــکاب و قصــد مجرمانــه یــا
تقصیــر جزایــی میبایســت:از روی اختیــار مرتکــب جــرم شــود و دارای قــدرت تشــخیص نیــز
باشــد تــا عمــل او دارای عنصــر روانــی باشــد (.عــوده ،1993 ،ج ،1ص) 380
بــرای تحقــق جــرم فعــل مــادی یــا تــرک فعــل و همچنیــن عنصــر قانونــی کافــی نیســت .فعــل
یــا تــرک فعلــی کــه مجرمانــه اســت بایــد نتیج ـهی خواســت و ارادهی فاعــل باشــد .یعنــی
میــان فعــل مــادی و حــاالت روانــی فاعــل بایــد نســبتی وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان مرتکــب
را مقصــر شــناخت.
بــر مبنــای عنصــر روانــی تقســیمبندیهایی را بــرای جرایــم ارائــه دادهانــد کــه عبارتنــد از
جرایــم عمــدی و جرایــم خطایــی.
عمــد یعنــی افعالــی کــه مرتکــب در راســتای خواســته و تمایــل خــود آن را عملیاتــی میکنــد.
افعــال عمــدی همــه بــه یــک انــدازه ارزش ندارنــد بلکــه توجــه مقنــن بــه آن دســته از افعــال
عمــدی معطــوف اســت کــه تــوأم بــا ســوءِنیت یــا قصــد مجرمانــه باشــد .بــه عبــارت دیگــر
مقصــود جرایمــی اســت کــه تــوأم بــا اراده و بــه وصــف مجرمانــه مقیــد باشــد و نــه هــر ارادهای
بــه صــورت مطلــق.
قصــد نیــز بــه معنــای کوشــش و کشــش اراده بــرای وصــول بــه هــدف معلــوم اســت .ایــن
هــدف همــان دســتور مقنــن اســت کــه بــه ســوءِنیت تعبیــر گردیــده اســت.
بــا نگاهــی بــه قانــون مطبوعاتــی مصــر مــی تــوان دریافــت کــه ایــن قانــون صراحتــا بــر رکــن
روانــی تاکیــدی نداشــته اســت و صــرف تخلــف از مقــررات تعییــن شــده در مــواد مختلــف را
مجرمانــه تلقــی کــرده اســت .حتــی ایــن فــرض بــه نظــر مــی رســد کــه جرایــم مطبوعاتــی این
کشــور جرایمــی بــا مســئولیت مطلــق بــوده و مــادی صــرف بــودن ایــن جرایــم بــه معنــای عدم
نیــاز بــه اثبــات رکــن روانــی دارد .همیــن رویکــرد در حقــوق ایــران مشــاهده مــی شــود و بــه
نظــر مــی رســد در راســتای اصــل عمــدی بــودن جرایــم نیــز باشــد .زیــرا فــرض آن اســت کــه
ایــن مرتکبــان فرهیختــه از رفتــار خــود آگاه بــوده و بــا علــم و اطــاع مرتکــب شــده انــد .لــذا
اثبــات خــاف آن ممکــن اســت(معاونت امــوزش قــوه قضاییــه .)32، 1382،
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رکــن روانــی جرایــم مطبوعاتــی بــه دلیــل تخصــص مرتکبــان و آگاهــی اولیــه آنــان از مقــررات،
قواعــد و اصــول اولیــه انتشــار در مطبوعــات مفــروض تلقــی مــی گــردد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه در حقــوق مصــر ،تخلــف از ایــن قواعــد مشــمول مجــازات و جــرم انــگاری قــرار
گرفتــه اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه در حقــوق ایــران میــزان شــدت وصــف کیفــری برخــی از عناویــن
بســیار باالســت ،و رفتــار بــه دلیــل تخلــف خــود موضــوع جــرم انــگاری قــرار نگرفتــه انــد ،بلکــه
ماهیتــا جــرم بــوده و برخــی نیــز در قالــب عناویــن مجرمانــه از قبیــل توهیــن ،افتــرا و نشــر
اکاذیــت قابلیــت وصــف کیفــری دارنــد.
بــا نگاهــی کالن بــه رکــن روانــی جرایــم مطبوعاتــی ،مــی تــوان چنیــن دریافــت کــه قصــد
ارتــکاب فعــل بــرای تحقــق جــرم مطبوعاتــی در حقــوق کشــورهای ایــران و مصــر کفایــت مــی
کنــد .در تمــام جرایــم مطبوعاتــی ســونیت خــاص شــرط نشــده اســت و علــم و آگاهــی مرتکــب
و اطــاع از ضوابــط و معیارهــای مطبوعاتــی و انتشــار ،شــرط عــام روانــی ایــن جرایــم تلقــی
مــی گــردد.

 -5مســئولیت کیفــری و ضمانــت اجراهــای جرایــم مطبوعاتــی در حقــوق کیفــری
ایــران و مصــر
 -1-5مسئولیت کیفری و ضمانت اجرائی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران
در حقــوق ایــران بــا توجــه بــه مــاده  35قانــون مطبوعــات ،مجازاتهایــی را کــه در خصــوص
جرایــم مطبوعاتــی اعمــال میشــود در ســه حــوزه میتــوان دســته بنــدی نمــود :یــک؛ جرایمــی
کــه قانــون مطبوعــات همــراه بــا بیــان مجرمانــه بــودن عمــل در همــان مــاده مجــازات آن را
تعییــن کــرده اســت .دو؛ جرایمــی کــه قانــون مطبوعــات در خصــوص مجــازات آنهــا ســاکت
اســت امــا قانــون مجــازات اســامی مجازاتــی را مشــخص کــرده اســت و ســه؛ جرایمــی کــه نــه
قانــون مطبوعــات بــرای آن مجــازات تعییــن کــرده و نــه قانــون مجــازات اســامی در خصــوص
آن پیشبینــیای دارد.
در حقــوق ایــران ،سیاســت جنایــی افتراقــی حاکــم بــر قلمــرو رســیدگی بــه جرایـم مطبوعاتــی،
ی پدیــد آورد ه اس ـت.
ت ویــژها 
ت کــرد ه و وضعی ـ 
ب ـ ه نظــام مســؤلیت ناش ـی از آن نیــز ســرای 
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ن دســته از
ن نظــام ،واکنشهــای تعییــن شــد ه بــرای ایــ 
در حقــوق ایــران ،بــا تحلیــل ایــ 
م حائــز واکاوی اســت .ابتــدا نظــام مســئولیت حاکــم بــر قلمــرو جرایــم مطبوعاتــی مــورد
جرایـ 
بررســی قــرار میگیــرد و در طــی آن مســئولیت ایــن گونــه جرایــم آشــکار میشــود .دخالــت
اشــخاص متعــدد (صاحـب امتیــاز ،مدیــر مســئول ،ســردبیر ،نویســنده یــا خبرنــگار  )...در رونــد
کار مطبوعاتــی ،ماهیتــی گروهــی بــه ایــن کار بخشــیده و پیچیدگیهــای خاصــی در مســائل
حقوقــی مربــوط بــه آن پدیــد آورده اســت .نظــام مســئولیت جرایــم مطبوعاتــی در ایــران نظــام
مســئولیت جمعــی اســت و تــک تــک دســتاندرکاران نشــر یــک اثــر در قبــال نتایــج آن
مســئول شــناخته میشــوند .مدیــر مســئول ،مســئولیت اصلــی و مســتقیم مطالــب را بــر عهــده
دارد .مصونیــت نشــر مذاکــرات مجلــس یــا رونــد دادرســی در قوانیــن ایــران پیشبینــی نشــده
اســت ،هــر چنــد بــه نظــر میرســد انعــکاس صحیــح و بیکــم و کاســت جریــان جلســات
علنــی مجلــس بــا توجــه بــه مصونیــت نماینــدگان در ایــران الاقــل میتوانــد دفاعــی معتبــر
در نظــر گرفتــه شــود.

 -2-5مسئولیت کیفری و ضمانت اجرائی جرائم مطبوعاتی در حقوق مصر
نظــام مســئولیت مطبوعاتــی در مصــر بــر خــاف ایــران ،غالبــا فــردی اســت و نــه جمعــی.
بــه ایــن شــکل کــه مرتکــب محــور بــوده و بــر آن شــخص متوجــه اســت .البتــه اصطــاح
جمعــی روزنامــه هــا در مــاده  40نوعــی تاکیــد بــر مســئولیت جمعــی اســت .بــا ایــن وجــود
امــکان معافیــت از مســئولیت کیفــری بــه شــرط فقــدان ســوء نیــت در انتقــاد ،در مــاده 44
قانــون مطبوعــات مصــر اگرچــه تاکیــدی بــر اصــول عــام مســئولیت کیفــری اســت امــا نشــانگر
اســتثنایی بــودن مجــازات دهــی بــه رفتــار روزنامــه و روزنامــه نــگار اســت)3( .
مهمتریــن انتقــاد در مجــازات جرایــم مطبوعاتــی در حقــوق ایــران را مــی تــوان در مــوارد تعزیــر
شــرعی بــدون میــزان دانســت ،امــری کــه خــاف قانونــی بــودن جــرم و مجــازات بــه نظــر مــی
رســد .چنیــن موضوعــی در حقــوق مصــر مشــاهده نمــی شــود و مجــازات هــای اصلی مشــخص
بــوده و در قالــب حبــس ،جــزای نقــدی و عمدتــا تذکــر خالصــه شــده انــد .بــا ایــن وجــود در
حقــوق مصــر در پــاره ای مــوارد رویکــرد ســختگیرانه مشــاهده مــی شــود ،از جملــه عــدم
امــکان تعلیــق در مــاده  41اســت .کــه البتــه ایــن تشــدید محــدود بــه مجــازات حبــس اســت.
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 -6نتیجه گیری
 -1-6همانطــور کــه از مطالعــه قانــون مطبوعــات ایــران و مصــر گذشــت علــی رغــم مشــابهت
در سیســتم حقوقــی دو کشــور کــه نــوع غالــب قوانیــن دو کشــور نیــز رومــی ژرمنــی میباشــدا،
فتراقــات متعــددی میــان قوانیــن دو کشــور بــه چشــم میخــورد از جملــه تعریــف مطبوعــات
کــه در قانــون مصــر برخــاف تعریــف مطبوعــات در قانــون ایــران بــه مطبوعــات الکترونیکــی
اشــاره نشــده اســت.
 -2-6در حقــوق کیفــری مصــر رفتارهــای موضــوع جــرم انــگاری در دو دســته ی جرایــم
ارتکابــی توســط روزنامــه نــگاران و جرایــم ارتکابــی توســط روزنامــه هــا و مطبوعــات قابــل
تفکیــک هســتند .درحالیکــه چنیــن تفکیکــی در حقــوق ایــران موضوعیــت نداشــته اســت.
 -3-6در حقــوق ایــران رویکــرد جــرم انــگاری رفتارهــا بســیار گســترده تــر از حقــوق مصــر
اســت و رفتارهــای بیشــتری وصــف جــرم پیــدا کــرده انــد.
 -4-6یکــی از مفــردات جــرم انــگاری شــده در قانــون مصــر جرایــم علیــه مطبوعــات اســت کــه
در قانــون ایــران بــه چشــم نمیخــورد.
 -5-6نظام مندی قانون مطبوعات ایران در مقایسه با قانون مصر بیشتر می باشد.
 -6-6از حیــث رکــن مــادی غالــب رفتارهــای تشــکیل دهنــده جرایــم مطبوعاتــی چــه در ایــران
چــه در مصــر ،رفتارهــای مثبــت هســتند و از نــوع جرایــم ســاده و مطلــق تلقــی میشــوند.
 -7-6از حیــث رکــن روانــی ،قصــد ارتــکاب فعــل بــرای تحقــق جــرم مطبوعاتــی در حقــوق
دو کشــور کفایــت مــی کنــد و رکــن روانــی جرایــم مطبوعاتــی بــه دلیــل تخصــص مرتکبــان و
آگاهــی اولیــه آنــان از مقــررات ،قواعــد و اصــول اولیــه انتشــار در مطبوعــات مفــروض تلقــی
مــی گــردد.
 -8-6نظــام مســئولیت جرایــم مطبوعاتــی در ایــران ،نظــام مســئولیت جمعــی اســت و تــک
تــک دســتاندرکاران نشــر یــک اثــر در قبــال نتایــج آن مســئول شــناخته میشــوند .ایــن
درحالــی اســت کــه ایــن جنبــه در حقــوق مصــر کمرنــگ اســت و مســئولیت غالبــا فــردی
اســت و نــه جمعــی.
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پی نوشتها:
 )1مــادة .83 -چنانچــه ارســــال اصــــاحیه در زمان مشــــخص در مادة  81صــــورت نگیرد،
متخلــف حداقــل بــه ســــه مــاه حبــس و پرداخــت جــزای نقــدی از یکهــزار تــا چهــار هــزار
جنیــه و یــا یکــی از ایــن دو مجــازت محکــوم میشــود.
دادگاه متــن حکــم صــادره را حداقــل در یــک روزنامــه ــــــــ بــا هزینــة خــود روزنامــه ــــــ و
یــا در همــان روزنامــه ای کــه مطلــب تحریــف شــده و یــا خبــر مــو ضــوع مــورد اختــاف چــاپ
شــده ظــرف مدتــی کمتــر از  47روز از تاریــخ صــدور حکــم ،چــاپ کنــد .انتشــار اصالحیــه پــس
از صــدور حکــم نهایــی دادگاه امکانپذیــر اســت.
 )2مــادة .84 -روزنامــه نــگار یــا هــر فــرد دیگــری نمیتوانــد در زندگــی شــخصی شــهروندان
مداخلــه کنــد و یــا بــه زندگــی شــخصی رؤســــا ،نماینــدگان مجلــس و یــا مســــؤوالن خدمات
عمومــی اهانــت کنــد ،مگــر اینکــه ارتبــاط مســــتقیم بــا حرفــة وی داشــــته باشــد و منافــع
عمومــی در بیــن باشــد.
 )3مــادة  -40چنانچــه در دادگاه علیــه روزنامــه هــا شـــــکایت کیفــری جنایــی مطرح شـــــود
متهــم میتوانــد وکیــل انتخــاب کنــد ،مشــروط بــر اینکــه حضــور وی در دادگاه الزامــی نباشــد.
مــاده  -44اگــر روزنامــه نــگاری از عملکــرد کارکنــان دولــت ،نماینــدگان و یــا مســـــؤوالن
انتقــاد کنــد ،مشـــــرو ط بــر اینکــه انتقاداتــش بــا حســن نیــت و فقــط از عملکــرد حرفــه ای
فــرد باشــد و مــوارد انتقــادی را بــه اثبــات برســاند ،مجــازات نمــی شــود.
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Abstract

Iran and Egypt, as two Islamic countries with cultural support and a
history of world civilization, are two suitable cases to study from different
angles. This research aims to use descriptive and analytical methods to
achieve strengths and weaknesses for the growth and development of
laws. Domestically, the press law compares the two countries in terms
of criminology and criminal liability. The findings of the study show
that criminalization has more focus and order in Iranian law and more
criminal behavior in Iranian law than in Egypt. It is assumed that the
criminal liability system is often collective, while in Egyptian law it is
the opposite and often individual.
Of course, the press laws of the two countries also have commonalities,
including the similarity in the psychological and material element in
terms of positive, simple and absolute crimes.

Keywords: Press Law, Press Crimes, Iran and Egypt, Criminal Policy,
General Elements of Crime
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