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 نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در ايرانوضعيت تحليل 

 

 

 

 
 

 

 مديريتي   دهيچك

 و قوانين از متعددي موارد ،كشور در بازرگاني تبليغات حوزه در قانونگذاري ابتداي از

 بنديتقسيم يک در. است رسيده مربوطه مراجع تصويب به اجرايي مقررات و هاسياست

 .رسدمي مورد ۴۵ بهاصلي اين حوزه  مقررات و قوانين تعداد موضوعي

 از عدب و قبل دوره دو به زماني حيث از بازرگاني تبليغات حوزه در مقرراتگذاري تاريخ

در  انيانجام شده درباره نظام حقوقي تبليغات بازرگهاي در تحليل. است تقسيم قابل انقالب

 توسط رويكرد اول حقوقي است و عمدتاً :توان سه رويكرد عمده را شناسايي كردكشور مي

توان مي شود. رويكرد دوم راغالب نيز محسوب مي و رويكردشده كار گرفته هاي كشور بهحقوقدان

ام نظ ،گذاريهاي سياستكند براساس اصول حاكم بر نظريهمي ناميد كه تالش گذاريرويكرد سياست

ر اي است كه درويكرد تطبيقي و توسعه ،ويكرد سومحقوقي تبليغات بازرگاني را تحليل كند. ر

با  بيقير مطالعات تطجستجوي طراحي الگوي مطلوب براي نظام حقوقي تبليغات بازرگاني از رهگذ

 .اي استاهداف توسعه

تحول تاريخي آن محورهاي زير در تحليل قوانين و مقررات اين حوزه و بررسي سير 

 ت:قوانين و مقررات اين حوزه تحليل شده اس ،و در چارچوب اين ابعادمورد بررسي بوده 

ول، و ناظر قانون، شخصيت مسئاالجرا الزم گذار، نهادهايـ نهادهاي سياستگذار قانون

 .هااصول، ضوابط و ممنوعيتبه تخلفات، درسي آيين داانگاري، نظام جرم

ت گذاري در هر يک از اين محورها درنهايرسي سير تحول قانونگذاري و سياستبر

توان محورهاي اصلي مي اساس آندهد كه برمي دستتصويري از وضعيت نظام حقوقي به

 نويس جديد را مشخص كرد.گونه پيشهر

 نونگذاريوت قاي قبل از انقالب اسالمي از دو رويه متفانظام تقنيني در حوزه تبليغات بازرگان

  استفاده كرده است:

نهادهاي سياستگذار و انگاري قضايي جرم -گذاري حداقليدر الگوي اول يعني الگوي ضابطهـ 

نهاد و ناظر قانون تبليغات بازرگاني، االجرا الزم و براي نهادهاي مجلس استگذار، قانون
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نشده و اداره نظميه از حيث اينكه نهاد عمومي حفظ نظم در جامعه است تخصصي در نظر گرفته 

 طبق قانون مشروطه هم رسانه و هم متصدي . شخصيت مسئولمسئول رسيدگي به تخلفات است

 انگارينظام جرم عنوان مسئول در نظر گرفته شده،دهنده آگهي باشد( بهرسد سفارشمي )كه به نظر

مثل موارد يندهاي رسيدگي به تخلفات افرو ارجاع به دادگاه بوده،  بر جريمه مالي و حبسمبتني

است.   وجوب حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم تبليغاتيمربوط به تخلف مطبوعاتي نيازمند 

 ها حداقلي و معطوف به چند مورد محدود است.اصول، ضوابط و ممنوعيت

 گذار ونهادهاي سياست نظام اخذ مجوز -گذاري حداكثريالگوي ضابطهـ در الگوي دوم يعني 

و االجرا الزم و نهادنامه اجرايي است ستگاه اجرايي از طريق تدوين آييندولت و دهيئت گذار، قانون

ر نظر د ينهاد تخصصعنوان به )فرهنگ و ارشاد فعلي( وزارت اطالعاتناظر قانون تبليغات بازرگاني، 

تبليغاتي هاي كانون 1354و  1348هاي هاي سالنامهآيينطبق  شخصيت مسئول گرفته شده است.

 توقف بر لغو مجوز فعاليت ومبتني انگارينظام جرم سفارش مستقيم رسانه است، يو در موارد

ها و ممنوعيت يندهاي رسيدگي به تخلفات مشخص نشده و اصول، ضوابطافرفعاليت بوده، 

 ت.حداكثري و در موارد و موضوعات مختلف تنظيم شده اس

ت ها درخصوص تبليغاها و بخشنامهنامهها و قوانين، آيينمورد از سياست 43بعد از انقالب اسالمي در 

تبليغات بازرگاني  مورد كليه مواد مرتبط به 14در بازرگاني مقرراتي به تصويب رسيده است. از اين ميان 

 است. گاني اختصاص يافتهبخشي از مواد به تبليغات بازر ،مانده نيزمورد باقي 29بوده و در 

سند ترين ممه عنوانآگهي و تبليغاتي،  بههاي كانون نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليتآيين

نامه كه به تصويب شوراي است. اين آيين 1354نامه سال قانوني پس از انقالب درواقع اصالح و تكميل آيين

 شود، ضمنقانوني حوزه تبليغات بازرگاني محسوب ميمستند ترين مهم انقالب رسيده و درحال حاضر

ن را اصالح كرده آ، بخشي از مواد قانوني و خألهاي 1354نامه پذيرفتن رويكرد حقوقي و سازوكارهاي آيين

 .تبليغات بازرگاني پس از انقالب اسالمي را تشكيل داده استحقوقي  و نظام

حسوب مد قانوني حوزه تبليغات بازرگاني سنترين مهم 1358نامه سال با وجود اينكه آيين

، )راديو هاي همگانيهاي تبليغاتي كه از طريق رسانهآگهي ،نامهاين آيين (15)طبق ماده و  شودمي

ر اين دات مندرج يابد تابع مقررتلويزيون، سيما، روزنامه، مجله، سالنامه و مانند آن( پخش و انتشار مي

شود، يمحال حاضر وضعيت حقوقي واقعي اين حوزه محسوب آنچه درحال با اين ،باشدنامه ميآيين

 شدن فضاي تبليغاتي تلويزيوني و مجازي از ساير فضاهاي تبليغي كشور است. امستثن

تي بليغابا پيدايش فضاي مجازي و فقدان ضوابط مشخص براي اين حوزه، در حال حاضر فضاي ت

 :از نداست كه عبارتهمراه بط خاص خود كه هر كدام با ضوا شدهقسمت تقسيم  سهكشور به 
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 كند.عاليت ميفيوني هاي راديويي و تلويز. تبليغات تلويزيون و راديو كه ذيل مجموعه ضوابط توليد آگهي1

 كند.ت ميفعالي 1358نامه سال تبليغات محيطي و مطبوعات و ساير فضاها كه براساس آيين. 2

واردي فاقد و در م 1358نامه سال ذيل ضوابط آيين تبليغات فضاي مجازي كه در برخي موارد .3

 ضابطه است.

به  ختلفسوي مراجع موعات ضوابط خاصي براي تبليغات ازها و موضبر اين در برخي حوزهعالوه

رده است ها ايجاد كاي از قوانين و مقررات را درخصوص تبليغات در اين حوزهتصويب رسيده و مجموعه

 از: ندكه عبارت

  ،و پزشكي سالمت. 1

  ،مؤسسات آموزشي .2

  ،مسكن و فلزياب .3

  ،كودكان و زنان .4

  ،زبان فارسي و اسامي .5

 .تجارت الكترونيك و كاالها .6

ه كه است اي از ضوابط توسط نهادهاي مختلف به تصويب رسيدها مجموعهيك از اين حوزه در هر

 .گانه تبليغاتي كشور رعايت شودسهبايد در فضاي 

ت، رات استعددي از ضوابط و مقركه شامل مجموعه مهاي تخصصي ن ترتيب به غير از حوزهبه اي

نهاد  وم ئراخصوص فضاي كلي و قواعد عام تبليغات بازرگاني سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات و جدر

 متولي قانون در حال حاضر نظام حقوقي و وضعيت قانوني به شكل زير است:

 

 االجراالزم و. اسناد قانوني معتبر 1

ت. شور اسسند قانوني وجود دارد كه مبناي عمل در فضاهاي مختلف تبليغاتي ك پنجدر حال حاضر 

 اين اسناد عبارتند از:

 ،1358انقالب در سال عالي يشورا نامه مصوبآيين. 1

 ،اداوسيمصهاي راديويي و تلويزيوني مصوب اداره كل بازرگاني مجموعه ضوابط توليد آگهي. 2

 ،رهاي تبليغاتي كشودستورالعمل اجرايي تبليغات شهري مصوب كميته مركزي سازمان. 3

 ،هنگيانقالب فرعالي يشورا ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي شوراي معين. مصوبه سياست4

 .دستورالعمل تبليغات محيطي و مصوبات شوراي فرهنگ عمومي. 5
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 . نهادهاي قانونگذار و مقرراتگذار2

دهاي . نهان اسناد قانوني توسط مراجع مختلف به تصويب رسيده و در حال حاضر مبناي عمل استاي

 كننده اين اسناد عبارتند از:تصويب

 شور،كهاي تبليغاتي شوراي انقالب، اداره كل بازرگاني صداوسيما، كميته مركزي سازمان

 قالب فرهنگي، شوراي فرهنگ عمومي.انعالي يشورا

هاي تخصصي بخش ضوابط عمومي و ضوابط حوزه ات تبليغات بازرگاني به دوضوابط و مقرر

 يد درباهاي كالن است كه هرگونه تبليغ شود. ضوابط عمومي معيارهاي عام و چارچوبتقسيم مي

ي معيارهابر عالوه كه ضوابط حوزه تخصصي شامل قواعدي است كه حاليچارچوب آن انجام شود. در

 رعايت شود.  عام بايد در موضوع خاص

 ليغاتف درخصوص تبها قوانين و مقررات متعددي توسط نهادهاي مختليك از اين حوزه در هر

ها در ودن آنب دليل تعدد و تكثر اين قوانين و مقررات و تخصصيتصويب رسيده است. به بازرگاني به

بخش  مل دونيز شا يك از اين موارد مورد بررسي قرار گرفته است. ضوابط عام هاي مستقل هرگزارش

ن همچو ضوابط بسيار كلي همچون عدم مغايرت با موازين شرعي و قانوني و ضوابط موضوعي :است

موضوعي  وابط... ضها و عقايد مذهبي وها، خط و زبان فارسي، ارزشاستفاده زنان و كودكان در آگهي

 ر هردوابط ضي پيچيده از احال حاضر مجموعهتعيين ضوابط كلي ايجاد شده و در به مرور زمان و با

گزارشي  ني دردليل اهميت و پيشينه قانوها ايجاد شده است كه برخي از اين موضوعات بهيك از حوزه

 مستقل مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 . دستگاه متولي قانون3

 ظارت بردستگاه متولي درخصوص وضع مقررات، ن سهگانه درحال حاضر پنجبراساس اسناد قانوني 

 از: ندسن اجرا و رسيدگي به تخلفات وجود دارد كه عبارتح

  ،هاي تبليغاتي كشور و وزارت ارشادكميته مركزي سازمان .1

  ،اداره كل بازرگاني صداوسيما .2

 .كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ عمومي كشور .3

ضر ال حاحدر رسد كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ عمومي غيرفعال شده و نظر ميبا اين حال به

ين ااي اصلي عنوان نهادههاي تبليغاتي و اداره كل بازرگاني صداوسيما بهنهاد كميته مركزي سازمان دو

 د.نكنحوزه فعاليت مي
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 انگاري و سازوكارهاي رسيدگي به تخلفاتجرم ،شخصيت مسئول. ۴

، 1385و دستورالعمل  1358نامه سال حال حاضر براساس آييندر :شخصيت مسئول (الف

 ه براساسحالي كتبليغاتي، مسئوليت تخلف از ضوابط قانوني را برعهده دارد. درهاي كانون مديرمسئول

 .ه استكننده آگهي مسئول دانسته شدتهيه و دهنده، صاحبان آگهيدستورالعمل صداوسيما سفارش

نوني بط قامصوب شوراي انقالب در صورت تخلف از ضوا 1358نامه سال طبق آيين :هامجازات (ب

 نوع مجازات براي متخلف تعيين شده است: چهار

 .لغو پروانه .4، ماهتعطيل تا سه .3، بركناري مديرمسئول كانون .2 ،صدور اخطار كتبي. 1

 مورد افزايش داده است: هفتبه را مورد  سهاين  1385دستورالعمل سال 

ول، ديرمسئماه، بركناري م هساخطار كتبي، احضار و توبيخ، تعليق فعاليت مؤسسه حداكثر تا 

رم ر مواردي كه جماه، لغو پروانه و تعطيل دائم، ارجاع به دادگاه د 6تعطيل موقت مؤسسه حداكثر تا 

 جنبه عمومي دارد.

ده كه ت واردر مجموعه ضوابط تبليغات راديو و تلويزيوني نيز صرفاً به مجازات جبران خسارا

 ت، اشاره شده است.هاسكنندگان آگهيبرعهده صاحبان و تهيه

خلفات مرجع رسيدگي به ت 1358نامه سال در آيين: مرجع و سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات (ج

 اوسيماكه در ضوابط صد حاليليغات در كشور تعيين شده است. درهاي تبم كميته سازمانئو جرا

ده و يين شرسيدگي تع مرجعرسد اداره كل بازرگاني نظر مياما به ،اي به مرجع رسيدگي نشدهاشاره

رت و انقالب فرهنگي، كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ عمومي مرجع نظاعالي يشورا در مصوبه

 رسيدگي تعيين شده است.

ز اسناد اني ابه اين ترتيب تعدد و چندگانگي در همه محورهاي قوانين و مقررات تبليغات بازرگ

يث حر از اي كه در حال حاضر فضاي تبليغات كشوهگونانگاري وجود دارد. بهقانوني تا نظام جرم

هاي اتكننده و مجازمقرراتگذاري چندتكه شده و براساس ضوابط، سازوكارها، نهادهاي رسيدگي

  فته است.ار گرشود. اين وضعيت متشتت در تحقيقات مختلف مورد اشاره و استناد قرمتفاوتي اداره مي

در  تبليغات بازرگاني تهيه شده است كهدرخصوص  تلفيمخهاي نويسدر سه دهه گذشته پيش

عي اول كه به نونويس پيش كه انتشار عمومي يافته در دسترس است.نويس پيش حاضر سهحال 

پژوهشگاه هاي شود در مركز مطالعات و تحقيقات رسانهمي نيز محسوبنويس پيش ترينقديمي

 . اينرپرستي محمد اسحاقي تهيه شده استفرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به س

 ماده دارد.  77فصل و  6نويس پيش

نويس دوم متعلق به محسن اسماعيلي است كه در قالب كتاب منتشر شده است. بخش پيش

مجلس شوراي اسالمي به هاي در قالب گزارشي در مركز پژوهش 1386نخست اين كتاب در سال 
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در پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ تهيه شده نويس پيش چاپ رسيده و بخش دوم شامل متن

 ي است كهاتو درنهايت به چاپ رسيده است. محسن اسماعيلي كه يكي از اعضاي تيم تحقيق

ماده تدوين  63فصل و  6خود را در نويس پيش اند نيزتهيه كرده 1377نويس نخست را در سال پيش

 كرده است.

شاد ار و متعلق به وزارت فرهنگ ،دست نيست كنندگان آن درهنويس سوم كه اطالعي از تهيپيش

 است. هر ال شدهاليحه به دولت ارسعنوان به خانهق معاونت مطبوعات اين وزارتاسالمي بوده و از طري

نسخه  :دو نسخه داردنويس پيش دولت اطالعي در دست نيست. اينهيئت چند كه از سرنوشت آن در 

وم درواقع دماده تهيه شده است. نسخه  20و نسخه دوم در چهار فصل و ماده  64فصل و  6نخست در 

يازدهم و هاي دولت در دولتهيئت  نسخه خالصه شده نسخه نخست بوده و در كميسيون لوايح

 دوازهم نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 ناي تمامي علتها رويكرد حقوقي بوده و به همين نويسپيش رويكرد حاكم بر همه اين

ات، فصل مل كلي. فصل اول شاقرار دارنديكساني  ها در فصول يكسان و مواد و مضامين تقريباًنويسپيش

فصل  نظارت،هاي تئها، فصل چهارم ضوابط هيي، فصل سوم ضوابط مرتبط با كانوندوم مقررات محتواي

كم بر ي حارد حقوقدليل رويكپنجم سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات و فصل ششم مواد متفرقه است. به

هر وص درخص وها، هسته اصلي آنها ايجاد يك نظام واحد، متمركز و سازگار حقوقي بوده نويسپيش اين

 .كنندواحدي تبعيت ميهاي يك از محورهاي اصلي چارچوب نظري اين گزارش از ايده

 

 مقدمه

 انحققماز  د دارد. برخينظر وجوخصوص پيشينه تبليغات بازرگاني در ميان محققان مختلف اختالفدر

تشار را به ان ( و پيشينه آن1392، سال دانسته )ميرزايي 230در ايران را قدمت تبليغات بازرگاني 

 دانند ومي هجري شمسي 1161زبان در فراسوي مرزهاي جغرافيايي ايران، از سال هاي فارسيروزنامه

 دانند.مي هجري شمسي 1300يعني سال  ،سال قبل 97برخي ديگر پيشينه اين تبليغات را 

نظر اتفاق ودر اين حوزه نوعي اجماع  پيشينه قانونگذاريدرخصوص  با اين حال (1386، )اسماعيلي

گردد كه با تصويب مي شمسي باز 1286تبليغات بازرگاني به سال قانونگذاري  وجود دارد كه پيشينه

 .ته استص يافي انتشار اعالنات اختصااولين قانون مطبوعات، موادي از اين قانون به موضوع چگونگ

 (1392 )قوانين و مقررات تبليغاتي كشور،

و ها سياست موارد متعددي از قوانين و ،از ابتداي قانونگذاري در حوزه تبليغات بازرگاني در كشور

تعداد اين قوانين موضوعي بندي يك تقسيم در .مقررات اجرايي به تصويب مراجع مربوطه رسيده است

همراه تاريخ تصويب و وضعيت نام اين موارد به يك پيوسترسد كه در مورد مي 45ررات به و مق
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، سير تحول تدريجي و دهنده تاريخ قانونگذارياين جدول نشان .حقوقي آن از حيث اجرايي آمده است

 است. رخ داده اين حوزه تغييراتي است كه در

بل نقالب قااعد از بحيث زماني به دو دوره قبل و  در حوزه تبليغات بازرگاني ازمقرراتگذاري  تاريخ

هاي بنديتقسيم توانمي نيزقانونگذاري  تقسيم است. با اين حال از حيث رويكردهاي سياستي و

حوزه  ر ايندقانونگذاري  مختلفي را انجام داد. اين رويكردها در جريان بررسي تحليلي سير تحول

 م حقوقي اين حوزه را شكل داده است.آشكار شده و درنهايت وضعيت موجود نظا

كرد رويأثير ت تحت با اين حال با توجه به اينكه قانونگذاري تبليغات بازرگاني يا اعالنات آن روز

توان يم نوعي مطبوعات و آزادي بيان در قانون اساسي مشروطه بود بهدرخصوص  قانونگذاران آن دوره

 .انستدشروطه ثر از قانون اساسي مأت بازرگاني را متدر حوزه تبليغاهاي مقرراتگذاري نخستين گام

در  ستند ومطبوعات نگريمسئله  نويسندگان قانون اساسي مشروطيت در چند مورد به وسعت نظر به»

 ضورحمچنين براي آزادي مطبوعات پاي فشردند....در اين قانون اساسي، ه اًصراحتاصل بيستم نيز 

ت برداش سي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شد....با همينم سيائبه جرا يمنصفه در رسيدگهيئت 

 1286 اسفند 18قمري مطابق با  1326است كه اولين قانون مطبوعات ايران )مصوب پنجم محرم 

ه وضع كرد لف آنشمسي( نيز ناظر به همه مواد انتشاراتي و چاپي و حاوي مقرراتي راجع به انواع مخت

طبع و نشر  ماده به تبيين الزامات قانوني 6ان اعالنات طي است. فصل چهارم اين قانون تحت عنو

ن آاتي در غتبلي سفانه توجهي كه اولين قانون مطبوعاتي ايران به مواد معمولأپردازد. متمي اعالنات

 (1390:29)اسماعيلي،  .«تغيير اين قانون به فراموشي سپرده شد زمان نشان داده بود، با

ناويني عاز ي قانونگذار ه برخي براي قواعد و مقررات اولين دورههمين رويكرد است كتأثير  تحت

بعد هاي سالهاي كنند و تالشمي ( استفاده30-29 ،همان)« كامل نسبتاً»و  «بسيار پيشرفته» چون

نقالب و مصوب شوراي ااي نامهآيين» جز يچيز اين حوزه را درمقرراتگذاري  وقانونگذاري  براي

زيادي  دانند. اين قضاوت اگرچه سطحي و تا حدنمي (30 ،همان) «راكندهپهاي تعدادي بخشنامه

دار و ريشه اما داللت مهمي بر تاريخ ،غيرمنصفانه است (طور كه در اين گزارش خواهيم ديدهمان)

 در كشور دارد.قانونگذاري  ساله اين حوزه از 110بيش از 

 اولين»اما  ،ه به تصويب رسيده استدر اين حوز 1286رغم اينكه نخستين قانون در سال علي

 انتشارات و تبليغات كل اداره نيز 1319 سال در و انـدازي شدراه 1316 سال در ايران در آگهي كانون

 اين فاصله ميان .(1388 ، به نقل از جعفري،1378 )علمي محمدي،« گرفت شكل دولت توسط

دهنده شرايط اقتصادي و ات بازرگاني نشانحوزه تبليغاي گيري نخستين نهاد حرفهو شكلقانونگذاري 

بعد هاي اجتماعي بسيار ابتدايي دوره مشروطه و زمان وضع نخستين قانون است. شرايطي كه در سال

 كـشور در تجاري تبليغات هحوز در چشمگيريهاي دگرگوني شاهد 1335 از سال»تغيير كرده و 
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 نيـز بعـدها و گرفت انجام ايران راديو زا تجاري آگهي رسمي پخش كه سالي همان هـستيم، يعني

 نيز از تلويزيون تجـاري آگهـي 1353 سـال از يعنـي ايران تلويزيون از رنگي تصاوير پخش با همزمان

 (11 ،همان) «.گرديد پخش

دار دامهامي نيز فرودهاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي تبليغات بازرگاني پس از انقالب اسالو فراز 

ال سسالمي در ا پيروزي انقالب اب» گذاشته است.تأثير  اين حوزه درقانونگذاري  فيتبوده و بر كي

 1358 در سال اين تبليغاتي عمـالً بـه نوعي متوقف شد. ولي با وجودهاي فعاليت شركت 1357

 آگهي وهاي كانون نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليتآيين»شوراي انقالب با تصويب 

 ديدي راتبليغاتي صحه گذاشت، اما اين اقدام حركت جهاي كانون بر فعاليـت جديـد« تبليغاتي

ـف مالً توقكه ع زيـرا ساختار عمده اقتصاد ايران بر محور كاالهاي مصرفي وارداتي بود ؛موجـب نـشد

ن از دوراتبليغاتي تا پايان جنگ تحميلي شد. بـا آغـهاي شدن فعاليت واردات، منجر به كمرنگ

شمگير و تبليغـات تجـاري افزايش چ 1369-1370 هايهاي اقتصادي در سالندگي و رشد فعاليتساز

غاتي تبلي وطوري كه در مدت دو سال، توجه مسئوالن معاونت امور مطبوعاتي به ؛قابل توجهي يافت

ندهي مر ساماا 1372خود معطـوف كرد و اين معاونت نيز از سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را به

 ارهاد»ساس، ار اين تبليغاتي را مطابق وظايف قانوني خود در دستور كار قرار داد و بهاي كانون فعاليت

بـوط مـور مراتشكيل شد و موظف به ساماندهي موضـوع تبليغـات بازرگـاني و « تبليغـاتيهاي كانون

 (1378 ،داغيقره) .«گرديدن بـه آ

ترين مهم يكي از در اين حوزه، تبليغات بازرگانيمقرراتگذاري  وقانونگذاري  رغم تاريخ طوالنيبه

 در اين حوزه مطرح بوده وقانونگذاري  اخير ضرورتهاي چالشي است كه در سالهاي حوزه

، اسماعيلي ؛1377 اسحاقي،) مختلف قانوني نيز تهيه شده و انتشار عمومي يافته است.هاي نويسپيش

دهاي ها كه به درخواست نهانويس(. تعداد اين پيش1396و  1378 ،1376وزارت ارشاد  و 1390

اين جود وو با  رسيده پنجحاضر به عدد حال دولتي و در مواردي با تكاليف قانوني نوشته شده است در 

انون در قصويب تهيچ يك از آنها نتوانسته است به تصويب نهايي نهاد قانونگذار در كشور برسد. عدم 

 تو متفاو دگانههمراه ضوابط و معيارهاي چناست كه تعدد نهادهاي قانونگذار به وم يافتهاشرايطي تد

گم دچار سردر وباعث شده تا وضعيت نظام حقوقي تبليغات بازرگاني به مانند كالف چنداليه، پيچيده 

ن ضع قانوكه در حال حاضر واي گونهبه جدي شود.هاي ابهام، تفسيرهاي متفاوت و در مواردي خأل

. ده استپيچيده نظام حقوقي تبليغات بازرگاني غيرممكن شهاي بدون شناخت ابعاد و اليه جديد

ونگذاري قان ياين گزارش با هدف توصيف نظام حقوقي تبليغات بازرگاني، سير تحوالت تاريخ روايناز

ام نظ ابعاد اين حوزه را بررسي كرده و درنهايت تالش كرده است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه در

 حقوقي تبليغات بازرگاني در كشور درحال حاضر چيست؟
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 چارچوب نظري

عمده را  توان سه رويكردمي انجام شده درباره نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در كشورهاي در تحليل

شود و ميكار گرفته كشور بههاي دان توسط حقوقشناسايي كرد. رويكرد اول حقوقي است و عمدتاً

كند مي الشتناميد كه سياستگذاري  توان رويكردمي شود. رويكرد دوم رامي نيز محسوبرويكرد غالب 

رويكرد  ل كند.نظام حقوقي تبليغات بازرگاني را تحلي ،سياستگذاري هايبراساس اصول حاكم بر نظريه

قي است كه در جستجوي طراحي الگوي مطلوب براي نظام حقواي سوم رويكرد تطبيقي و توسعه

 است.اي ت بازرگاني از رهگذر مطالعات تطبيقي با اهداف توسعهتبليغا

 

 الف( رويكرد حقوقي

بليغات تنظام حقوقي هاي اساس مفروضات نظري خود برخي از ابعاد و جنبههر يك از اين رويكردها بر

اند. ه كردهي خود را بر اين اساس ارائو الگوهاي پيشنهادها بازرگاني را برجسته كرده و تحليل

ساس ي براطور كه گفته شد در رويكرد حقوقي كه يك رويكرد مسلط و غالب است، الگوي تحليلهمان

 ليي تحليشكل گرفته و قوانين و مقررات اين حوزه براساس چنين الگو «گذاريقانونهاي بايسته»

گاني غات بازرتبلي نويس اليحه قانونتوان در دو اثر پيشمي شود. دو نمونه برجسته از اين رويكرد رامي

نويس قانون منتشر شده است و همچنين درآمدي بر پيش 1390نوشته محسن اسماعيلي كه در سال 

 ها معاونتتبليغات تجاري كه با محوريت محمد اسحاقي و در مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه شده است، مشاهده كرد. 

صلي را امحور  پنج «هاي قانونگذاري در حوزه تبليغاتبايسته»ن اسماعيلي در اثر خود ذيل عنوان محس

 منا (37: 1390 ،)اسماعيلي «كه رعايت آنها براي تدوين قانون كارآمد و سودمند در اين حوزه ضرورت دارد

  :بردمي

 جامعيت ميان حقوق و حدود، . 1

 محوري، عموميت و رسانه. 2

 اي، جايگاه خودتنظيمي و اخالق حرفه تتقوي. 3

  ،صنفي و مدنيهاي كيد بر نظارتأت. 4

يت و نوين، شفافهاي پذيري و تناسب با فناوريلزوم انعطاف)نويسي همچون رعايت شيوه قانون. 5

است كه  پنج اصلي (آورياجرا و الزامهاي دوري از ابهام و اجمال، قابليت اجرا و سودمندي و ضمانت

 مطالعات نتايج وچندساله آنها وبراساس تجزيه و تحليل قوانين موجود، بررسي تجربه بيست»اعيلي اسم

 روريضمطلوب  را در بازنگري مقررات و تدوين قانونآنها  رعايت «در قانونگذاري كشورهاي پيشرفته

 (37 ،همانداند. )مي
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 اهيتتجاري اگرچه به م قانون تبليغاتنويس پيش نش نيز در تدوينامحمد اسحاقي و همكار

صادي و ، اقتعيهاي فرهنگي، اجتمااند و مطالعاتي را در حوزهكرده موضوع اشاره «اي بودنرشتهميان»

قوقي استفاده از الگوي حنويس پيش اما درنهايت در تدوين( 4: 1377 )اسحاقي، اندتطبيقي انجام داده

رات ضوابط و مقر ( كليات،5 ،هماناند. )ه كردهارائ تبصره 13ماده و  77فصل،  6ر را دنويس پيش كرده و

ليغات هاي نظارت بر تبتئسيس كانون و تبليغات و مراحل صدور مجوز، هيأتبليغات تجاري، شرايط ت

 دهد. را تشكيل مينويس پيش هاي مختلف اينو ساير مقررات بخشها تجاري، تخلفات و مجازات

ر بررسي هم د ي پنج محور اصلي است كهاليغات بازرگاني دارنظام حقوقي تب ،اساس رويكرد حقوقيبر

ام عمل اصول ات شاهاي قانوني بايد مورد توجه قرار گيرد. كلينويسه پيشئتاريخي اين موضوع و هم در ارا

لفات گي به تخرسيد يندهاياانگاري و فرقانون، نظام جرم ياالجراالزم و كلي، ضوابط محتوايي، نهاد ناظر و

شده در ارائه  هاينويسهاي صورت گرفته با رويكرد حقوقي و پيشوري هستند كه در همه تحليلپنج مح

ضعف آن ترين مهم تواندويژگي رويكرد حقوقي كه البته ميترين مهم اند.هسته مركزي تحليل قرار داشته

ر تغيي واست هاي حقوقي مورد نظر در هر نوع قانونگذاري صادق نيز محسوب شود آن است كه بايسته

ست و اگذاري ضرورت هر نوع قانونها عبارت ديگر اين بايستهدر اين اصول ندارد. به يموضوعات تأثير

م حليل نظاتوقي در با اين حال سيطره رويكرد حق ثيري در تغيير آنها ندارد.أتبليغات ت عوموض ماهيت خاص

ه بعد يك ب 1348جب شده است از سال هاي قانوني آن مونويسحقوقي تبليغات بازرگاني و تدوين پيش

ن و قواني قرراتي در انواع مئبر نظام حقوقي اين حوزه حاكم شده و تنها تغييرات جزسياستگذاري  الگوي

 هاي تهيه شده وجود داشته باشد. نويستصويب شده و همچنين پيش

 

 ب( رويكرد سياستگذاري

 ا رويكردگاني بوضعيت نظام حقوقي تبليغات بازري به بررسي ياهنادر جعفري و رامين چابكي در مقاله

در ي سياستگذار به بررسي وضعيتسياستگذاري  يند چرخهاپرداخته و ضمن بيان فرسياستگذاري 

هيه اليحه جامع تآنها با توجه به عدم  .(1388 )جعفري و چابكي، نداحوزه تبليغات بازرگاني پرداخته

آور، نابسامان، سف( ا19: 1387) ني در كشور را از قول موالناتبليغات بازرگاني وضعيت تبليغات بازرگا

نين وضعيتي آنها براي پاسخ به پرسش علل پيدايش چ .(15 ،همان) كنندمي زشت و نامناسب ارزيابي

 سالمي،امسئول در اين حوزه پرداخته و با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد هاي به بررسي سازمان

غاتي تبليهاي كانون تبليغاتي، انجمن صنفيهاي ه مركزي سازمانتكمي سازمان صداوسيما، شهرداري،

در ر تگذاسياس عنوان هفت نهاد اصليكشور، مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي به

 امعانون جو نبود قسياستگذاري  عامل ايجاد چنين وضعيتي را پراكندگي مراكزترين مهم اين حوزه

 .(23 ،همان) دانندمي
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 حوزه يكنون اوضاع به بخشينساما»رفت از اين وضعيت و راهكار برونترين مهم هااز نظر آن

 و مشخص نيقانو جايگاه )با كه است قدرتمند و جامع، فراگير شورايي تشكيل كشور تجاري تبليغات

 را وركش يتجار تبليغات به مربوط امور در نظارت وسياستگذاري  بتواند نقش جدي( اجرايي ضمانت

 (25 ،همان) .«عهده گيرد به

 و قوانين وها تاسو ناظر بر اجراي سياالجرا الزم گذار،ستسياهاي اساس اين الگوي تحليلي نهادبر

 وانين واست كه بايد در قاي جنبهترين مهم ها در يك منظومه منسجم و يكپارچهروابط طولي آن

 يد موردنهايي قانون جدنويس پيش هر نوع در تدوين مقررات مورد توجه قرار گرفته و درنهايت

 استفاده قرار گيرد. 

 ين حوزهررات ابه تحليل قوانين و مقهاي قانونگذاري برخالف رويكرد حقوقي كه از زاويه بايسته

گذاري سياست استفاده كرده و در همان سطح كالنسياستگذاري  هايپردازد، اين رويكرد از بايستهمي

 .د استن استفاده از آن در تحليل قوانين و مقررات بسيار محدواامك رواينماند. ازمي باقي

 

 ايتوسعهـ  ج( رويكرد تطبيقي

قي لعه تطبيل مطااي در تحليل قوانين و مقررات حوزه تبليغات بازرگاني از مدتوسعه ـ رويكرد تطبيقي

كند تا يم الشكشورها ت استفاده كرده و با مقايسه نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در كشور با ساير

كشور  اني دررشد و توسعه صنعت تبليغات بازرگهاي ابعاد مختلف آن را با هدف فراهم ساختن زمينه

 فراهم سازد.

وزه اين ح با استفاده از همين الگو به تحليل نظام حقوقياي السادات در مقالهرضا نقيبسيد

حي اين طرا در»ه كرده است. از نظر او ئا اراپرداخته و براساس آن نظام حقوقي مطلوب اين حوزه ر

 ازرگاني،بليغات جمله نبود مجموعه مقررات تبعمل كرد كه بتوان بر مشكالتي ازاي گونهبه نظام، بايد

عت دايت كلي و نيز عدم استقالل صنه دليل نبود چارچوبي مشخص برايفقدان آزادي عمل به

ه سقي ميان عه تطبياين مطالعه، سعي شده است تا با يك مطالبنابراين در  تبليغات بازرگاني فايق آمد.

ورد مازرگاني بليغات بو ايران ابعاد مختلف ت گرا()نظام توسعه )نظام ليبرالي(، ارمنستان كشور انگلستان

 (168: 1382 السادات، )نقيب .«مطالعه و بررسي قرار گيرد

دليل هطور مطلق باني ديگر كشورها بههرچند به باور نويسنده تبعيت از الگوي تبليغات بازرگ

يگر طبان دتبليغاتي و تفاوت ميان مخاطب بومي و مخاهاي كانون انتظارات مخاطب و شيوه عملكرد

همچون حفظ ها مثبت نظام تبليغاتي ديگر كشورهاي اما امكان استفاده از جنبه ،كشورها وجود ندارد

رافات و ه از خآميز، ممنوعيت استفادخشونتهاي شيوه لفان تبليغ بازرگاني، عدم استفاده ازؤحقوق م

 (168 همان،) .كنندگان وجود داردمخالف با سالمت مصرفهاي منع پخش آگهي
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عد بُر چهار مجموعه پيشنهادهايي است كه د»نتيجه استفاده از اين الگو تحليلي ترين مهم اما

غات ظام تبليدهي ناند تا در سامانبندي شدهمثيرات تبليغات بازرگاني تقسيأسازمان، محتوا، مخاطب و ت

ر انتهاي مقاله ذيل هر يك از اين ابعاد د .(168 همان،) «بازرگاني كشور مورد استفاده قرار گيرند

ين بنابرا .ه استكه بايد در نظام حقوقي تبليغات بازرگاني مورد توجه قرار گيرد، بيان شد يمحورهاي

رهاي و محو جديد بايد ابعاد چهارگانهنويس پيش تدوين هرگونه هم در تحليل نظام حقوقي و هم در

 ذيل آن مدنظر قرار گيرد.

 

 د( رويكرد تلفيقي

 هزحو هر يک از رويكردهاي مورد بررسي بخشي از ابعاد قوانين و مقررات با توجه به اينكه

 ي باعارضاند و از حيث مفروضات بنيادي نظري تتبليغات بازرگاني را مورد توجه قرار داده

ق و در قالب يک رويكرد واحد براي بررسي و تحليل دقيها يكديگر ندارند امكان تلفيق آن

ل جانبه قوانين و مقررات اين حوزه وجود دارد. بر اين اساس محورهاي زير در تحليهمه

وب و در چارچ قوانين و مقررات اين حوزه و بررسي سير تحول تاريخي آن مورد بررسي بوده

 د قوانين و مقررات اين حوزه تحليل شده است:اين ابعا

 ،قانونگذارسياستگذار  هاينهادـ 

 ،و ناظر قانوناالجرا الزم نهادهاي ـ

 ،شخصيت مسئولـ 

 ،انگارينظام جرم ـ

 ،)آيين دادرسي( يندهاي رسيدگي به تخلفاتافر ـ

 .هاـ اصول، ضوابط و ممنوعيت

در هر يک از اين محورها درنهايت ي سياستگذار بررسي سير تحول قانونگذاري و

توان محورهاي اصلي مي دهد كه براساس آنمي دستتصويري از وضعيت نظام حقوقي به

 جديد را مشخص كرد.نويس پيش هرگونه
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 ترين قوانين حوزه تبليغات بازرگانيمهم

 اسالمي   قبل از انقالبو مقررات الف( قوانين 

بوط د اول مرد. مورنامه وجود دارمورد قانون و آيين سهاز انقالب اسالمي  درخصوص تبليغات بازرگاني قبل

واد مسال پيش است كه بخشي از قانون مطبوعات مصوب مجلس مشروطه بوده و  111يعني  1286به 

وب عالنات مصنامه تنظيم امور ااين قانون به تبليغات بازرگاني پرداخته است. مورد دوم آيين (22)تا  (17)

 و نامه امور تبليغاتيسال بعد از قانون مشروطه به تصويب رسيده و مورد سوم آيين 62يعني  1348

لحاظ قانوني منسوخ اين موارد به كدام ازصورت ظاهر هر است. هرچند به 1354آگهي مصوب هاي كانون

ل و ها و اصوجود در آنهاي مواما روح حاكم بر اين قوانين و سازوكارها و رويه ،شده و فاقد اعتبار است

ين پس صلي قوانسته اهعبارتي خميرمايه و ضوابط مورد نظر آنها بر قوانين پس از انقالب تأثير گذاشته و به

بخش،  . در اينه استاز انقالب اسالمي براساس قوانين قبل از انقالب در حوزه تبليغات بازرگاني شكل گرفت

 ك از آنها آشكار شده است.اين قوانين تحليل شده و ابعاد مختلف هر ي

 

 قوانين تبليغات بازرگاني قبل از انقالب اسالمي  .1جدول 

 سال و مرجع تصويب عنوان رديف
مفاد و بندهاي 

 مرتبط
 وضعيت

 منسوخ (22)الي  (17)مواد  1286- )شوراي ملي( مجلس مشروطه درخصوص اعالنات 1286قانون مطبوعات مصوب  1

 منسوخ كليه مواد 1348-ت وزيرانئهي عالناتنامه تنظيم امور اآيين 2

 منسوخ كليه مواد 1354-ت وزيرانئهي هاي آگهينامه امور تبليغاتي و كانونآيين 3
 .1392، قوانين و مقررات تبليغاتي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :مأخذ

 

 12۸6قانون مطبوعات مشروطه . 1

 رداخته است.مجلس مشروطه به مسئله تبليغات بازرگاني پ قانون مطبوعات مصوب (22)تا  (17)مواد 

راي هشت انون دا. اين قبه تصويب رسيده است يماده قواعد حقوقي مرتبط با تبليغات بازرگان 6در اين 

 شرح زير است:محور اساسي به

 ،)آزادي تبليغات بازرگاني( قاعده كلي .1

 ،..(. ممنوعيت قبايح و فضايح و. تعيين ضوابط حداقلي )2

 ،.(.)اداره نظميه و محكمه عدالت و . تعيين متولي اجراي قانون .3

 ،)جريمه مالي( انگارينظام جرم. 4

 ،تفكيك تبليغات دولتي و غيردولتي. 5

 ،صيانت از تبليغات دولتي و انتخابات .6
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 ،)عمارات و بيوتات( صيانت از حريم خصوصي. 7

 .كردن تمبر()باطل  مكانيسم اخذ ماليات از تبليغات. 8

ت در از دق» :شماردهاي اين قانون را موارد زير بر ميمحسن اسماعيلي در بررسي خود ويژگي

اده استف «اعالنات»صـورت الذكر، اصول حقوقي زيـر درخصوص تبليغـات تجـاري بـهمتن مواد فوق

مسئوليت . 2د، اخالق و عفت يا نظم عمومي باش ادي تبليغات تجاري، مگر آنكه مخلآز. 1 :شودمي

اعالم مشخصات  لزوم. 3 ،چاپخانه و متصدي تبليغاتي در برابر تخلفات و جرائم ،مديرمسئول روزنامه

ممنوعيت . 5وسيله رنگ كاغذ، وجوب تمايز اعالنات دولتي و غيردولتي به. 4مؤسسه انتشاراتي، 

حبان ن رضايت صاممنوعيت نصب آگهي بر اموال خصوصي بدو. 6تعرض به مواد تبليغاتي مجاز، 

سبت به شمول تخلفات و جرائم مطبوعاتي ن. 8ها، ضرورت پرداخت ماليات براي آگهي .7آنها، 

 .«وجوب حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم تبليغاتي .9 چاپي تبليغاتي،هاي آگهي

 (1386 )اسماعيلي،

وجه به تاما با  ،ستدر بندهاي مورد اشاره تصريحي نشده ا (9)و  (8)موارد درخصوص  اگرچه

وقي اي حقشود همان سازوكارهمي كه قانون تبليغات بازرگاني بخشي از قانون مطبوعات محسوبناي

 نيز مشمول اين حوزه خواهد بود.

اي كه گونهبه ،شده است ضعقانون تبليغات بازرگاني دوره مشروطه با رويكرد قانونگذاري حداقلي و

هاي حداقلي را طهبضادر موارد بسيار مهم و حساس  يغات بوده و صرفاًآزادي تبل ،قاعده كلي اين قانون

 ير شرايطثأت تبا اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اين قانون تح .تعيين كرده است

 .ستوده ااقتصاد ملي ب خصوص از جهت فقدان مازاد توليد دراقتصادي و اجتماعي دوره مشروطه به

رتبط صادي متبليغات پيش از آنكه با مسئله مصرف اقت ،شرايط اجتماعي و اقتصادي دليلبه واقعدر

ي انونگذاركرد قبنابراين حداقلي بودن روي .باشد با فعاليت سياسي و اقدامات حكومت گره خورده است

 .شود كبه شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دوره در عطف با دبايقانون  در اين

ه ده است كجام شدرون قانون مطبوعات ان ،گذاري براي حوزه تبليغات بازرگانيدر اين قانون قاعده

بودن  تواند نوظهور بودن مسئله تبليغات در جامعه ايران و همچنين محدوددليل عمده آن مي

خصوص ادي بهاز حيث تاريخي و شرايط اقتص عبارتيبه .باشد به حوزه مطبوعات هاي تبليغاتيفعاليت

ران در ر اين دود يرانكشور ا ،همبستگي بسيار باالي تبليغات بازرگاني با مازاد توليد اقتصاد با توجه به

بر الوهع ،اشدتبليغات بازرگاني براي تحريك مصرف و فروش مازاد توليد ب شرايطي نيست كه نيازمند

 ،رار دارندقخود  از قبيل تبليغات سياسي نيز در مراحل آغازين ،هاي مستلزم تبليغاتاين ساير فعاليت

 .است بوده به همين دليل روح حاكم بر قانون مطبوعات دوره مشروطه قانونگذاري حداقلي

در ارتباط با محورهاي اصلي كه در چارچوب نظري اين گزارش مشخص شد وضعيت اين قانون به 
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 شكل زير است:

  قانونگذارـ  سياستگذارهاي نهادـ 

ص كه درخصوه اينبگاني در اين دوره مجلس مشروطه بوده و با توجه مرجع قانونگذاري براي تبليغات بازر

ه ود نداشتيز وجاجرايي ننامه آيين گيري شده است، نيازي به تدوينهمه موارد مهم در خود قانون تصميم

  مرجع ديگري براي تصويب مقررات در اين حوزه در نظر گرفته نشده است.جهت و از همين 

 قانون ناظر و االجراالزم نهادهاي ـ

خلف از اداره نظميه حق توقيف و جلب در موارد ت 1286قانون مطبوعات  (17)اگرچه طبق ماده 

گونه صصي آناد تخرسد اداره نظميه از حيث نهنمي اما به نظر ،ضوابط تبليغات بازرگاني را يافته است

تعيين  اظر قانونو ناالجرا الزم هادنعنوان به كه بعدها درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اتفاق افتاد

ر كشو ظ قانونواقع اداره نظميه ازحيث نهاد اصلي حفظ نظم عمومي جامعه و حافشده باشد. در

اصلي  انون نهادقو ناظر االجرا الزم عهده داشته است. بنابراين در اين قانون، نهادبررا مسئوليت اين كار 

 و نهاد تخصصي در نظر گرفته نشده است.حفظ نظم و صيانت از قانون در كشور بوده 

 مسئول شخصيت ـ

م هدر صورتي كه تخلفي صورت بگيرد چه كسي مسئول است؟ طبق قانون مشروطه هم رسانه و  

 مسئول در نظر گرفته شده وعنوان به دهنده آگهي باشد(رسد سفارشمي نظر)كه به متصدي

 به نظر قابل اعمال است. درواقعها ن شخصيتدر نظر گرفته شده نسبت به هر دوي ايهاي مجازات

 هر لتعرسد وزن و سهم هر دو شخصيت در ارتكاب تخلف يكسان در نظر گرفته شده و به همين مي

 اند.مسئول تخلفات در نظر گرفته شدهها دوي آن

 انگاريجرم نظام ـ

تومان در  50لي اتومان  10هزار دينار و  15پنج هزار دينار الي  تومان، سهجريمه مالي شامل يك الي 

حبس و ارجاع  روز الي يك ماه 6موارد مختلف، حبس از يك روز الي سه روز، يك روز الي پنج روز و 

است انگاري مجر به دادگاه در مواردي كه مضمون آگهي با ضوابط تعيين شده مغاير باشد سازوكارهاي

 كه در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته است.

 تخلفات به رسيدگي دهايينافر ـ

ر هيچ سكوت شده و د فرايندهاي رسيدگي به تخلفات قانون در بخش مواد مرتبطدرخصوص  اگرچه

بليغات با ت اما از آن جايي كه مواد مرتبط ،يك از مواد قانوني در اين خصوص موردي وجود ندارد

ن حوزه مشمول شود، رسيدگي به تخلفات ايمي بازرگاني بخشي از قانون مطبوعات محسوب

ر وجوب حضور هيئت منصفه د شود كه عبارت است ازمي سازوكارهاي قانوني قانون مطبوعات

 .رسيدگي به جرائم تبليغاتي
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 هاممنوعيت و ضوابط اصول، ـ

وجه با ت گانيتبليغات بازرآزادي بر محوريت طور كلي قانون مشروطه بهها از حيث ضوابط و ممنوعيت

ادي ول بنياصدرخصوص  تعيين ضوابط حداقلي و هاي تبليغاتيور بودن فعاليتبه محدود بودن و نوظه

تنها  مور عامهاتالل استوار است. دو مورد بسيار كلي و عام قبايح و فضايح و فساد و اخ و اخالقي جامعه

 وفني  ضوابط عمومي هستند كه در اين قانون به آن اشاره شده است. با اين حال برخي ضوابط

طبعه، الزم بوده است. ضرورت وجود اسم و محل مآنها  قانون وجود دارد كه رعايتتخصصي در 

طل عيت بابر روي كاغذ سفيد و رنگي، ممنوآنها  ضرورت تمايز اعالنات رسمي و غيررسمي با چاپ

 النات برصب اعنكردن يا دريدن و يا كندن اعالنات رسمي دولتي و اعالنات زمان انتخابات، ممنوعيت 

ي اعالن و ضرورت داشتن تمبر دولتي براي هر انوار عمارات بدون اجازه و رضايت مالكيدر و د

ين بق نخستطآنها  رعايتكه استثناي اعالنات رسمي و اعالنات انتخابات مجموعه ضوابطي هستند به

 قانون تبليغات بازرگاني الزامي بوده است.

رايط هاي قانون در شكه ويژگي طور كلي اهميت قانون مشروطه هم از جهت تاريخي استبه 

انگاري جرم واست كه در اجرا  يثرؤدهد و هم در برخي سازوكارهاي مپيدايش يك فعاليت را نشان مي

 حال ا اينب ،دنيك تجربه تاريخي مورد استفاده قرار گيرعنوان به توانندكار گرفته شده و ميبه

ي لي آزادكه تعيين ضوابط حداقلي و قاعده كبايد به اين نكته توجه كرد طور كه گفته شد همان

 گردد كه موجبيخصوص فقدان مازاد توليد در اقتصاد باز مبه شرايط اقتصادي آن دوران و بهات تبليغ

ود و يجاد شاهاي تبليغاتي در سطح كالن جامعه عدم رغبت براي فعاليتو  شود يك نوع عدم تقاضامي

ه نيز توج ي جامعهبه قانون مشروطه به شرايط كالن اقتصادي و اجتماعاستفاده از تجردر بايد  روايناز

با  اي كه اقتصاد آناي با اقتصاد بدون مازاد توليد در جامعهواقع استفاده از تجربيات جامعهدر. كرد

 .هاي خاصي همراه استبا مسائل و چالش است اي مواجهمازاد توليد فزاينده

طبوعات اعالنات تجاري از شمول قانون م» 1331بوعات در سال درنهايت با تغيير قانون مط

 .ادنددمستقل ارجاع اي نامهآيين لذا تعيين و تدوين مقررات مربوط به آن را به هيئت وزيران و ...خارج

لفند بـراي كشور و فرهنگ و دادگستري مكهاي وزارتخانه»اليحه قانوني مطبوعات:  (14طبق ماده )

 «دنشنهاد كنان، پيالزم را تهيه و به هيئت وزيرهاي نامهها... و اعالنات... آييننهتنظيم امور چاپخا

 .(1386 )اسماعيلي،

 13۴۸مه تبليغات بازرگاني در سال نا. آيين2

 و با مقررات از قانون مطبوعات مشروطه به تصويب رسيده است، سال 62بعد از كه  1348نامه آيين در

مبنا و اساس همه قوانين بعد از خود  نامهآييناين  هستيم. ليغات بازرگاني مواجهتنظيمات جديدي در حوزه تب

كه اسـت  1348فروردين  23نامه تنظيم امور اعالنات مصوب آيين» است. بعد از انقالب اسالمي بودهحتي و 
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 )اسماعيلي، «دبه تصويب هيئت وزيران رسـي 1334اليحه قانوني مطبوعات مصوب سال  (10به استناد ماده )

شده  بنا نهاده 1348نامه سال آيين اين در مقرراتگذاري در حوزه تبليغات بازرگاني، واقع ريل اصليرد .(1386

شرايط تنظيم امور اعالنات در شرايطي تصويب شده است كه در مقايسه با دوره مشروطه، نامه آيين .است

مسئله مازاد براي نخستين بار كشور با  است. دهطور كامل تغيير كربهكشور اقتصادي و اجتماعي و سياسي 

تجربه  اجتماعي در حالبراي فروش محصوالت مواجه شده و از حيث  توليد و ضرورت ايجاد بازار مصرفي

هاي انتخاباتي و سياسي تحوالت جدي در عرصه رقابتو از حيث سياسي نيز  نوسازي در همه ابعاد بودنوعي 

 هعبارتي كامالً در تضاد با قانون مشروطدوره مشروطه و بهقانون نامه برخالف اين آيين علتبه همين  است.

فعاليت در حوزه تبليغات را  در پيش گرفته و هرگونهگذاري حداكثري را ضابطهبه اين صورت كه  ؛قرار دارد

گاري و انهاي تبليغات را مشخص كرده و نظام جرمو محدوديتها حوزه .منوط به اخذ مجوز كرده است

طور كلي دستگاه متولي اجراي قانون را نيز از بخش انتظامي و قضايي به حوزه فرهنگي تغيير داده است و به

 ،براي نخستين بار در تاريخ قانونگذاري اين حوزهتنظيم كرده و ها را با استفاده از سازوكار مجوزدهي مجازات

 .ده استكرتعريف را تبليغات 

شي ظام ارزهاي خاص همچون مراكز آموزشي و ناز اقشار خاص و محيطيانت صبر اين حمايت و عالوه

و اساسي  اصلي ركن درواقع بوده است. 1348نامه سال هاي اخالقي مورد توجه آيينارزشخاصي همچون 

ميان  نهاد واسطعنوان به قرار بودههاي تبليغاتي است كه ايجاد نهادي به نام كانون 1348نامه سال آيين

 باشد.نامه ضامن رعايت ضوابط اين آيين پيشينيصورت دولت و بخش خصوصي عمل كرده و به

از  قضايي انگاري مالي وجاي جرمتالش كرده است تا به اين قانون براساس دو مكانيسم موازي

  د:وابط حوزه تبليغات صيانت كنض

 .تبليغاتيهاي آگهي سيس كانونـأتعيين شرايط اهليت براي ت _ مكانيسم اول

 .)همان وزارت فرهنگ( اخذ مجوز از وزارت اطالعات _ مكانيسم دوم

 نين وشده است و در همه قوا هاين دو مكانيسم جايگزين سازوكارهاي حقوقي قانون مشروط

 .شده است حفظ هاي بعد نيزمقررات سال

ت است. بر اين ممنوعه تبليغا نامه درخصوص موارد نيازمند اخذ مجوز و مواردبخش اول آيين

انداختن كارناوال و نمايش در معابر عمومي، نمايش هرگونه فيلم يا اساليد، پخش و توزيع  اساس راه

اين بر عالوه شود.)فرهنگ( مي اوراق آگهي در معابر عمومي منوط به اخذ مجوز از وزارت اطالعات

گردد. تر از قانون مشروطه ميردهتر و بسيار گستهاي تبليغاتي دقيقمصاديق ممنوعيت در فعاليت

دار شدن خدمات يا مرغوبيت محصوالت ديگران، فساد اخالقي و جريمه ممنوعيت نكوهش و انكار

آموزشي هاي ممنوعيت عمومي يا احساسات ديني و ملي، فريب مردم و ممنوعيت تبليغ در محيط

ها و ويي بجز مواردي كه براي بيمارستانها و تبليغ خواص مواد دارها و دبيرستانخصوص دبستانبه

 شود.ممنوع مي ،شودپزشكان فرستاده مي
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شود. درخصوص بر اين تبليغ مواد دارويي منوط به كسب اجازه از وزارت بهداري ميعالوه

انه دارايي و هزار ريال نمايندگان دادستان، وزارتخ 50دار نيز براي موارد باالي هاي جايزهآگهي

اشتن دكنند. هرچند عات درخصوص چگونگي و صحت توزيع و اعطاي جوايز حق نظارت پيدا مياطال

 حق نظارت به معناي الزام و ضرورت انجام آن نيست.

ت . شخصيتبليغاتي استهاي كانون نامه مربوط به شرايط انتشار آگهي و تأسيسبخش دوم آيين

 گهي درآهنده نامه، مديران مسئول مؤسسات انتشاردمسئول در قبال رعايت تبليغات براساس اين آيين

ه دهنده و رسانسفارش ،دهد برخالف قانون مشروطهشود. اين مسئله نشان مينظر گرفته مي

هاست. ها ندارند و بار حقوقي موضوع برعهده كانونكننده آگهي مسئوليتي در قبال آگهيپخش

شوند و ايجاد مي تبديل، رسمي و مشروع توليد و انتشار آگهي ها به تنها مجاري قانونيبنابراين كانون

شود. تابعيت آن منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و داشتن اهليت براي مديرمسئول مؤسسه مي

يپلم از دداشتن حداقل و  شهرتسوءعدم ، داشتن اهليت قانوني، نداشتن محكوميت كيفري، يايران

هايي براي كند با وضع شاخصتالش مينامه آيين شود. به اين ترتيبشرايط مديرمسئول ذكر مي

آنها  يرسيدگ ونظام تخلفات  ،ها، با نظارت پيشينيكردن فعاليت از طريق كانون مديرمسئول و منحصر

 . م قضايي به نظام اداري منتقل كندرا از نظا

ها محدود و مشخص ناليت تبليغاتي را به كانوكند تا مجاري فعنامه تالش ميبا وجود اينكه ظاهراً آيين

دهد مي شاننامه كه مربوط به شخصيت مسئول است، نحال وجود يك تبصره در بخش دوم آيينبا اين ،سازد

ها را نقض نظر گرفته شده است. انحصار فعاليت در قالب كانون كه استثنايي درخصوص شخصيت مسئول در

يم نتشاردهنده تسلادر صورتي كه آگهي مستقيماً به دستگاه »نامه، آيين (15)ماده كرده است. براساس تبصره 

 «.عهده دستگاه انتشاردهنده استشود، رعايت مقررات قسمت اخير اين ماده به

بلكه  ،ها وجود داردگري كانونتنها امكان انتشار آگهي بدون واسطهدهد نهاين تبصره نشان مي

 مواردي برعهده رسانه انتشاردهنده است. مسئوليت، در چنين

ز دست اد را ها تا حد زيادي، اثرگذاري خوگري كانونبا چنين استثنايي كل نظام مجوزدهي و واسطه

 ريقطت از دليل همين فقدان انحصار فعاليگردد. بهداده و عمالً سازوكار نظارت پيشين دچار نقص مي

ده و ز دست دااتخلفات  براي پيشگيري ازرا نهاد دولت عمالً توانايي الزم  تبليغاتي است كه سازوكارهاي كانون

 .شودمي يجاداقانوني  ئم اين حوزه خألانگاري، درخصوص تخلفات و جرابا توجه به قضازدايي از نظام جرم

 13۵۴نامه سال آيين. 3

تفاوت عمده »است.  1348ه سال نامروزرساني آييننوعي اصالح و به درواقع به 1354نامه سال آيين

قبلي، تأكيد بر سازماندهي مؤسسات تبليغاتي و تقويت جايگاه آنـان بـود، نامه آيين بـانامه آيين اين

، ضمن نامهاين آيين .(19 همان،) «كه تأسيس شعبه و نمايندگي نيز مجاز دانسته شداي گونهبه
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تبليغاتي را هاي كانون انحالل و رسيدگي به تخلفات ها شرايط تأسيس، نحوه فعاليت وتعريف كانون

 كند. تعيين مي

اگرچه  ستند.هدار امور تبليغات و مؤسسات و افراد ها عهدهنامه، كانونبراساس تعريف اين آيين

ن اي با ،ها اشاره داردهاي تبليغاتي از طريق كانونبر انحصار فعاليت 1354نامه و آيين 1348روح قانون 

م تنظي ها از وزارت ارشاد باعث شد تا ايدهحال منوط كردن اجراي ضوابط به اخذ مجوز كانون

ا شكست بآغاز  صالحيت آنها از همان ها و تأييدهاي تبليغاتي از طريق اعطاي مجوز به كانونفعاليت

تي، بليغاتت ضوابط ها در عدم رعايبودن كانون نفعدليل تعارض منافع و ذيهمراه باشد. چراكه به

دليل ها بهها وجود ندارد. ايده تأسيس كانونتمايل چنداني به حفظ اين ضوابط ازسوي كانون

عاليت يك نوع فعنوان به هاي تبليغاتي و مطبوعاتي و تلقي آنهادانستن فعاليت فرض شبيهپيش

در  خگو است،د پاسند مديرمسئول و نهاطور كه اداره و انتشار روزنامه نيازمرو هماناينهمسان است. از

ي درنظر شرايط نظر گرفته شده و براي مديرمسئول ها چنين موقعيتي درحوزه تبليغات نيز براي كانون

 فضاي تبليغي تبليغاتي،هاي كانون شود. بدون اينكه به اين تفاوت بسيار مهم توجه شود كهمي گرفته

ه توليد ر زمينآنها در حد يك شركت اقتصادي است كه د فيتظردرنهايت  كشور را در اختيار ندارند و

 كنند.ميتبليغات تجاري فعاليت 

مدتاً عبوعات كه مط_ توجهي به چنين واقعيتي در كنار ذات تبليغات تجاري كه با امور واقعي بي

سير مدر اري درگير نيستند، موجب شد تا سازوكار سياستگذاري و قانونگذ_ با آنها سروكار دارند 

راي رعايت بادن آنها ها و واسطه نهاشتباهي قرار گرفته و تا به امروز نيز ادامه پيدا كند. تمركز بر كانون

گاني بازر گاه حوزه تبليغاتگري رعايت شود موجب شد تا هيچضوابط بدون آنكه شرايط چنين واسطه

 ساماندهي نشود.

 انحصار فضاي تبليغاتي -

كند ها تالش ميتعيين شرايط مرتبط با كانونبر عالوه ،1348نامه همچون آيين 1354نامه سال آيين

ي تبليغات جزوه ورو انتشار هرگونه بولتن ايناز .تا فضاي تبليغاتي را نيز در انحصار دولت حفظ كند

 هاي )مادههمايشگا( تبليغ در ن(11)انداختن كارناوال و نمايش در معابر عمومي )ماده  ( راه(8))ماده 

حال انحصار كند. با اين( را نيز صرفاً منوط به اجازه وزارت اطالعات و جهانگردي )فرهنگ( مي(12)

 هاست .تبليغات در دولت غير از انحصار فعاليت تبليغاتي از طريق كانون

 گسترش موارد ممنوعيت تبليغ -

 :يافته است حدي گسترش تا 1348به سال  همچنين موارد ممنوع و غيرمجاز در حوزه تبليغاتي نيز نسبت

 ،يرتبه مملكتي و شمايل پيشوايان مذهباستفاده از تصاوير و عناوين مقامات عالي .1

 ،ديگران ءتحقير و استهزا .2
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 ،هادبستانتبليغ در كودكستان، دبستان و پيش .3

 ،فريب اشخاص در تبليغات كودكان  .4

 ،كنندهمطالب خالف واقع و گمراه .5

 ،د نافي كاالها يا خدمات مشابه باشدتبليغات نباي .6

 ،مروج فساد يا مخالف احساسات ديني و ملي .7

 ،برخالف عفت عمومي .8

 ،خواص داروها .9

 انتخاب اسامي و عناوين نامأنوس. .10

، اميدنينامه است. همچنين تبليغات مواد غذايي، آششده در اين آيين ازجمله موارد ممنوع

 .ازه از وزارت بهداري استه كسب اجبهداشتي و آرايشي نيز منوط ب

 بندي بخش قبل از انقالبجمع

فاده ذاري استانونگقنظام تقنيني در حوزه تبليغات بازرگاني قبل از انقالب اسالمي از دو رويه متفاوت 

 كرده است:

 انگاري قضاييجرم -گذاري حداقليالف( الگوي ضابطه

 نظام اخذ مجوز -گذاري حداكثريب( الگوي ضابطه

دوره  در آن يك از اين الگوها براساس شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي دوراني كه قانونهر 

. ه استوضع شده است، پاسخگوي نيازهاي اجتماعي بوده و متناسب با شرايط اجتماعي تنظيم شد

رورت د و ضخصوص پيدايش مسئله مازاد توليسير تحول قانونگذاري با توجه به تحوالت اجتماعي به

در  ليغاتش محصوالت توليدي در جامعه و تحوالت سياسي و به تبع آن افزايش تقاضا براي تبفرو

 ي دومهاي تبليغاتي به سمت الگوي دوم حركت كرده است. براساس الگوجامعه و گسترش فعاليت

ايط و شر صورت حداكثري وضع شده و موارد نيازمند اخذ مجوز، ممنوع براي تبليغنظام ضوابط به

 يت تبليغاتي مشخص شده است.فعال

غاتي تبلي شده، برعهده نهاد صادركننده مجوز فعاليتدر اين الگو مسئوليت رعايت ضوابط وضع

كه تبليغات وارديمتبليغاتي و در هاي كانون مسئول يعني وزارت ارشاد، مدير ،تبليغاتيهاي كانون براي

 هد بود.ها داده شود، برعهده رسانه خوامستقيماً به رسانه

 :ستبنابراين محورهاي اصلي حاكم بر الگوي دوم تقنيني پيش از انقالب به شكل زير ا

 ،تبليغاتيهاي كانون تعريف تبليغات و ـ

 ،مجوز تعيين موارد نيازمند اخذـ 

 ،تعيين نهاد صادركننده مجوزـ 
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 ،تعيين موارد ممنوع در تبليغاتـ 

 ،هاتعيين شرايط تأسيس فعاليت كانونـ 

 .تعيين شخصيت مسئول رعايت قانون ـ

ادي ي و اقتصجتماعبه اين ترتيب دو الگوي قانونگذاري در حوزه تبليغات بازرگاني متناسب با شرايط ا

گذاري طهي ضاببر دو نوع نگرش متفاوت به فعاليت تبليغاتي است. در الگوهر يك از اين الگوها مبتني

زادي آصل بر شرايط اقتصادي و اجتماعي دوره مشروطه است، اانگاري قضايي كه مربوط به جرم -حداقلي

كه در  رحاليانگاري شده است. دفعاليت تبليغاتي بوده و موارد خاص و بسيار محدودي از تخلفات جرم

ت بوده و مند بودن تبليغانظام اخذ مجوز اصل بر ضابطه -گذاري حداكثريالگوي دوم يعني الگوي ضابطه

 وابط حداكثري امكان فعاليت تبليغاتي فراهم شده است.براساس ض روايناز

قوانين  ني دربا توجه به نكات فوق وضعيت هر يك از محورهاي اصلي نظام حقوقي تبليغات بازرگا

 قبل از انقالب در هر يك از الگوها به شكل زير بوده است:

 وسياستگذار  هاينهادانگاري قضايي جرم -گذاري حداقليدر الگوي اول يعني الگوي ضابطهـ 

نهاد  و ناظر قانون تبليغات بازرگاني،االجرا الزم و براي نهادهاي مجلس استقانونگذار، 

ت عه استخصصي در نظر گرفته نشده و اداره نظميه از حيث اينكه نهاد عمومي حفظ نظم در جام

 م متصديطبق قانون مشروطه هم رسانه و ه . شخصيت مسئولمسئول رسيدگي به تخلفات است

انگاري رمج نظام مسئول در نظر گرفته شده،عنوان به دهنده آگهي باشد(رسد سفارشمي )كه به نظر

د ثل موارميندهاي رسيدگي به تخلفات افرجريمه مالي و حبس و ارجاع به دادگاه بوده، بر مبتني

. است تيتبليغاوجوب حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم مربوط به تخلف مطبوعاتي نيازمند 

 حداقلي و معطوف به چند مورد محدود است.ها اصول، ضوابط و ممنوعيت

و سياستگذار  هاينهاد نظام اخذ مجوز -گذاري حداكثريالگوي ضابطه در الگوي دوم يعنيـ 

و االجرا الزم و نهاداجرايي است نامه آيين دولت و دستگاه اجرايي از طريق تدوينهيئت  قانونگذار،

ر نظر د ينهاد تخصصعنوان به )فرهنگ و ارشاد فعلي( وزارت اطالعاتظر قانون تبليغات بازرگاني، نا

تبليغاتي هاي كانون 1354و  1348هاي سالهاي نامهطبق آيين شخصيت مسئول گرفته شده است.

اليت فعوقف تلغو مجوز فعاليت و بر انگاري مبتنيجرم نظام و در موارد سفارش مستقيم رسانه است،

حداكثري ها فرايندهاي رسيدگي به تخلفات مشخص نشده و اصول، ضوابط و ممنوعيتبوده، 

 و در موارد و موضوعات مختلف تنظيم شده است.
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 اسالمي انقالب از بعد قوانين( ب

ت ها درخصوص تبليغانامهها و بخشنامهها و قوانين، آيينمورد از سياست 43بعد از انقالب اسالمي در 

بليغات بازرگاني بوده مورد كليه مواد مرتبط به ت 14مقرراتي به تصويب رسيده است. از اين ميان  ،بازرگاني

ترين ممه 2دول جمانده نيز بخشي از مواد به تبليغات بازرگاني اختصاص يافته است. مورد باقي 29و در 

 .دهدان ميون نشين وضعيت اعتبار قانهمراه سال و مرجع تصويب و همچنقوانين مرتبط با اين حوزه را به

 

 قوانين تبليغات بازرگاني بعد از انقالب اسالميترين مهم .2 جدول

 سال و مرجع تصويب عنوان رديف
مفاد و بندهاي 

 مرتبط
 وضعيت

 فعاليت و كار نحوه بر نظارت و تأسيس نامهآيين 1

 تبليغاتي و آگهي هايكانون

 1358- انقالب شوراي
 االجراالزم هانامهآيين همه

ها و اماكن عمومي و سياست نامگذاري خيابان 2

 مؤسسات

-عالي انقالب فرهنگيشوراي

1367 
 االجراالزم همه مواد

كارگيري نامه اجرايي قانون ممنوعيت بهآيين 3

 اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه

 1378-ت وزيرانئهي
 االجراالزم همه مواد

هاي يندگي براي كانونايجاد شعبه و نما 4

 تبليغاتي

 هايازمانسمركزي  كميته

 1379-تبليغاتي كشور
 االجراالزم همه مواد

ها و تصاوير نامه نحوه نظارت بر عالئم نشانهآيين 5

 ...التحرير وروي البسه و لوازم

-انقالب فرهنگي عاليشوراي

1379 
 االجراالزم كليه مواد

 هايي كه در آن از مردمگهيمقررات منع انتشار آ 6

 شودكشي درخواست وجه ميبراي شركت در قرعه

 هايكميته مركزي سازمان

 1380-تبليغاتي كشور
 االجراالزم همه مواد

كارگيري دستورالعمل اجرايي قانون منع به 7

 ...اسامي بيگانه و چگونگي استفاده از آنها 

 هايازمانسمركزي  كميته

 1382-تبليغاتي كشور
 االجراالزم همه مواد

8 
 تبليغات شهري )محيطي(

كميته مركزي سازمان 

 1385-تبليغات
 االجراالزم كليه مواد

 دهاي دارويي و مواگهيدستورالعمل نحوه تبليغ و آ 9

 پزشكي خوراكي، آشاميدني، بهداشتي و امور

-نظام پزشكي اليعشوراي

1385 
 االجراالزم كليه مواد

10 
 ا و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطيهسياست

- انقالب فرهنگي عاليشوراي

1388 
 االجراالزم كليه مواد

11 
 قانون برنامه پنجم توسعه (37)ماده 

-شوراي اسالمي مجلس

1389 
 االجراالزم «ج»و  «الف» هايبند

قانون حمايت از  (7)نامه اجرايي ماده آيين 12

 كنندگانحقوق مصرف

 1391-نت وزيرائهي
 االجراالزم كليه مواد

13 
 دستورالعمل تبليغات محيطي كاال و خدمات

-شوراي فرهنگ عمومي

1391 
 االجراالزم كليه مواد

هاي راديويي و مجموعه ضوابط توليد آگهي 14

 تلويزيوني

بازرگاني سازمان  شوراي

 صداوسيما
 االجراالزم كليه مواد

 .1392كشور، قوانين و مقررات تبليغاتي : مأخذ
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ي، نگذارتحليل اين قوانين و مقررات نشان خواهد داد كه چه تغييراتي از حيث الگوي قانو

 ست.اده ادمحورهاي قوانين و ... در نظام حقوقي تبليغات بازرگاني بعد از انقالب اسالمي رخ 

 ۵۸131، تبليغاتي و آگهيهاي كانون فعاليت و كار نحوه بر نظارت و تأسيس نامهآيين .1

سند ترين مهم عنوانآگهي و تبليغاتي، بههاي كانون نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليتآيين

نامه كه به تصويب است. اين آيين 1354نامه سال قانوني پس از انقالب درواقع اصالح و تكميل آيين

شود، يحسوب ميغات بازرگاني ممستند قانوني حوزه تبلترين مهم شوراي انقالب رسيده و در حال حاضر

هاي آن را ، بخشي از مواد قانوني و خأل1354نامه ضمن پذيرفتن رويكرد حقوقي و سازوكارهاي آيين

 ت. اصالح كرده و نظام حقوقي تبليغات بازرگاني پس از انقالب اسالمي را تشكيل داده اس

 ست: اارد زير مو 1354نامه سال سبت به آييننامه نشده در اين آييناصالحات انجامترين مهم جملهاز

 ها و موضوع فعاليت آنهااصالح تعريف كانون الف(

نامه ه آيينكاند. درحالي تعريف شده« اشخاص حقيقي يا حقوقي»ها ، كانون1354نامه سال اساس آيينبر

نامه سال دهد كه آيينمي نشان شوند. اين تغييرتعريف مي« هاييسازمان»ها با عنوان ، كانون1358سال 

ت فعالي صرفاً فعاليت اشخاص حقوقي را به رسميت شناخته و گام ديگري براي ايجاد انحصار 1358

رحالي كه اين دبر عالوه سسات حقوقي در كشور برداشته است.ؤمعنوان به تبليغاتيهاي كانون تبليغاتي در

ت كاال وكيف خصوصياها را صرفاً انجام امور تبليغات و معرفي كمموضوع فعاليت كانون 1354نامه سال آيين

دقت بيشتري  موضوع فعاليت با 1358نامه سال داند در آيينيا خدمات از طريق وسايل ارتباط جمعي مي

ن داد مي و انجاط عمومهاي تبليغاتي و روابكار آنها تنظيم، تهيه، مشاوره و اجراي برنامه»تعريف شده است. 

زينه هاي تبليغاتي گتأكيد بر اجراي برنامه .«ساير خدمات براي معرفي و فروش كاال يا خدمات مربوطه است

 تبليغاتي است.هاي كانون نامه براي ايجاد انحصار فعاليت از طريقديگري از تالش آيين

 هاكانون اصالح شرايط فعاليت ب(

نها شرط ت( وزارت اطالعات و جهانگردي )فرهنگون در ثبت كان 1354نامه سال درحالي كه در آيين

ها، داشتن تجهيزات اين شرطبر عالوه 1358نامه سال نظر گرفته شده بود، در آيين ها درفعاليت كانون

نها تغاتي آگهي و تبليهاي كانون هاي مختلف و اختصاص محلالزم و نيروي انساني ماهر براي قسمت

 ونگذار بهدهنده نگاه قاندو شرط نشان شود. هرشرايط ادامه فعاليت افزوده مير نيز به وبه امور مذك

 مرجع انحصاري فعاليت تبليغاتي در كشور است.عنوان به هاكانون

 

                                                 
ناميده نشده و در « قانون»خاص كلمه  معنـايوراي اسـالمي نرسـيده و لـذا بـهاين مصوبه، اگرچه به تصويب مجلـس شـ .1

مربوط به « قالب جمهوري اسالميشوراي ان»شـود، امـا از آنجـا كه مصوبات تلقي نمي« قانون عادي»بندي قوانين، طبقه
زماني است كه هنوز مجلس قانونگذاري وجود نداشته است، در حكم قانون عادي محسوب شده و به همان اندازه معتبر 

نيز همانند ديگر مصوبات شوراي انقالب در حد قوانيني اسـت كـه بـه « نامهآيين»است. به بيان ديگر، اعتبار حقوقي اين 
و ها ها، بخشنامهشود و دستورالعملاي اسالمي رسيده است؛ تنها با مصوبه مجلس نسخ ميتصويب مجلس شور

 (1386)اسماعيلي،. ددولتي )طبقه سوم قوانين( بايد از آن پيروي كننهاي نامهآيين
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 تعيين سازوكار نظارتي و رسيدگي به تخلفات ج(

يدگي به تخلفات ها و رسفاقد سازوكارهاي نظارت بر فعاليت كانون 1354نامه سال حالي كه آييندر

 (2)تدا در ماده را برطرف كند. اب چند ماده تالش كرده است اين خأل در 1358نامه سال آنهاست، آيين

هاي انونك و تردهد در تمام مواقع چگونگي فعاليت دفادار وزارت ارشاد اجازه ميبه مأموران صالحيت

اي به نام كميته اي اين منظور كميتهبر (10)آگهي و تبليغاتي را بررسي نمايند. سپس در ماده 

ه ا نمايندركل يهاي تبليغات در وزارت فرهنگ و ارشاد به رياست معاون مربوطه و مركب از مديسازمان

هاي تبليغات ازمانساالختيار اتحاديه او و يك نفر ديگر به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد و نماينده تام

رشاد و اديركل ن كميته متشكل از معاون استاندار و يا نماينده او، مها ايدر استان دهد.مي تشكيل

توسط كميته را  ضمانت اجراي احكام صادرشده (16)اين ابتدا در ماده بر عالوه .استكارشناس مربوطه 

جراي راي اابزاري بعنوان به كند و تغيير مديرمسئول يا تعطيلي كانون به حكم كميته رامعين مي

وزارت ارشاد  كند با تقاضايمراجع انتظامي را مكلف مي (20)گيرد و سپس در ماده ظر مين قانون در

 متخلف جلوگيري كند.هاي كانون از ادامه كار مؤسسات و

 اي ميان حكومتواسطهعنوان به هارسد رويكرد تعيين كانوننظر مي گرفته بهبا اصالحات صورت

وص درخص شود بدون آنكههاي آن برطرف ميشده و خألتثبيت )فضاي انحصاري تبليغ( و فعاالن

ود صراحت حكمي صادر شود و درخصوص انحصار همه فضاهاي تبليغي نيز احكامي وجانحصار به

 داشته باشد.

ر يغي كشوانحصار در كل فضاي تبل واسطه، ايجادعنوان به شرط اصلي تعيين كانوندرواقع پيش

 برو عالوه چنين انحصاري ايجاد نشده 1358 سال و نه 1354نامه سال ندرحالي كه نه در آيي .است

 است. ها داده نشدهصورت انحصاري به كانونبرداري از اين فضا نيز بهاين اجازه فعاليت و بهره

 هااصالح شرايط مديرعامل و مديرمسئول كانون د(

اتي را در شرايط مديرعامل و مديرمسئول تغيير 1354نامه سال نسبت به آيين 1358نامه سال آيين

پذير شدن فعاليت را منوط به اخذ پروانه از وزارت ارشاد و معرفي امكان (3)كند. ابتدا در ماده ايجاد مي

كند مديرعامل بايد فاقد پيشينه مؤثر هايي تأكيد ميداند. سپس در تبصرهمديرمسئول حائز شرايط مي

اين در شرايط مديرمسئول ضمن حفظ تابعيت بر عالوه ساد اخالقي نباشد.كيفري بوده و مشهور به ف

شهرت و سابقه محكوميت كيفري به مورد داشتن ديپلم كامل ايراني، اهليت قانوني، نداشتن سوء

هاي سال سابقه كار مؤثر در امور تبليغات با تأييد كميته سازمان پنجمتوسطه، قيد داشتن حداقل 

سال سابقه در  چهاربودن حداقل  جاي داراهتحصيلي معادل دانشنامه ليسانس را ب تبليغات يا مدرك

امور تبليغاتي بازرگاني با تأييد اتحاديه مربوط يا مدرك تحصيلي در رشته تبليغات و بازاريابي اضافه 

تبليغاتي و  هايتر شدن فعاليتايسازي براي حرفهرسد اين تغيير با هدف زمينهنظر مي كند. بهمي
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رفع بيكاري فعاالن اين حوزه و همچنين جلوگيري از اعمال سليقه توسط اتحاديه در صدور مجوز 

فعاليت صورت گرفته است. تغيير مرجع تأييد سابقه افراد از اتحاديه به وزارت ارشاد در كنار 

 ها يازارتخانه، عدم اشتغال در و1358نامه سال آيين( 5)سازوكارهاي نظارتي ديگر شامل ماده 

ها( در نظر گرفته عنوان شرط مديرمسئولي كانون)به هاي دولتي و يا شهرداريمؤسسات يا شركت

استفاده از امكانات دولتي و عمومي رسد با هدف جلوگيري از ايجاد رانت و سوءشود كه به نظر ميمي

ها نبايد از نظر اداري و ست كه كانونتأكيد شده ا 1358نامه سال آيين (5)باشد. همچنين در ماده 

كه جهت حفظ  (5)دهندگان باشد. شرط ماده گيري وابسته به وسايل ارتباط جمعي و يا آگهيتصميم

نظر گرفته شده است براي فراهم شدن زمينه  شدن آنها در نفعها و جلوگيري از ذياستقالل كانون

تمهيد  1358نامه سال آيين (6)ها است. در ماده كانوناعمال سازوكارهاي نظارتي پيشيني از طريق 

ها و ها از طريق ممنوعيت ارائه تخفيف كارمزد آژانس ازسوي رسانهديگري براي انحصار فعاليت كانون

 شود.داراي پروانه از وزارت ارشاد در نظر گرفته ميهاي كانون انحصار آن به

 گي، تغيير محل، وضعيت ارث و ...تعيين ضوابط ايجاد شعب و نمايند هـ(

سال نامه يينآ صورت فوت دارنده پروانه كه در همچنين تعيين وضعيت كانون در 1358نامه سال در آيين

ا بفتر و شود. همچنين ضوابط صدور پروانه و تعيين شعب و نمايندگي نيز با دنبود مشخص مي 1354

مايندگي نعب و شود. تكليف اخذ نظر اتحاديه براي ايجاد شهاي تبليغات تعيين ميمحوريت كميته سازمان

ولويت ست. اوكار و جلوگيري از زيان به فعاليت واحدهاي موجود انجام شده ابا هدف حفظ شرايط كسب

خص صاحب شه به وارث داراي شرايط احراز با موافقت ساير وارثان و همچنين اجازه امكان انتقال پروان

 خصوص است.در اين 1358نامه سازوكار آيينترين مهم ث يا وارثان،صالحيت ديگر توسط وار

 افزودن ضوابط جديد و(

اضافه شده  1358نامه سال انطباق با موازين شرعي و قانوني نخستين ضابطه جديدي است كه در آيين

نامه مورد نظر آيينموارد بر عالوه 1358نامه سال اين استفاده از موارد زير نيز در آيينبر عالوه است.

 ممنوع شده است: 1354سال 

 ،هاي تاريخي و فرهنگي كشوراستفاده از شخصيت. 1

 ،استفاده از قول منابع علمي كه از طرف منابع موثق علمي تأييد نشده است. 2

 ،تبليغات مخالف اديان رسمي. 3

 تعيين جايزه در مقابل تشويق به خريد و مصرف.. 4

و  1354 هاينامه سالنظر آيين همان احكام و موارد مورد 1358نامه سال در ساير موارد آيين

را تنفيذ كرده و نظام حقوقي تبليغات بازرگاني پس از انقالب اسالمي را شكل داده است كه  1348

اخذ شده است. با توجه به اينكه  1354و  1348هاي نامهمحورهاي اصلي و شاكله كلي آن از آيين
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بوده و مبناي عمل در حوزه تبليغات بازرگاني است و ساير االجرا الزم همچنان 1358سال نامه آيين

نامه قرار دارند، نوعي ذيل آيينهاي مختلف نوشته شده است بههايي كه در بخشنامهمقررات و آيين

 نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در كشور به شكل زير است:

 ،اتي در اختيار دولتانحصار همه فضاهاي تبليغ. 1

 ،مجوز براي انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از وزارت ارشاد ضرورت اخذ. 2

 ،تبليغاتيهاي كانون هاي تبليغاتي درانحصار فعاليت. 3

 ،شادهاي تبليغات در وزارت ارها در كميته سازمانم كانونئرسيدگي به تخلفات و جرا. 4

 .هاممنوعيتدرخصوص  شدهر چارچوب ضوابط تعيينهاي تبليغاتي دانجام فعاليت. 5

غاتي انجام اگر شخصيت حقيقي يا حقوقي بخواهد فعاليت تبلي 1358نامه سال بنابراين طبق آيين

 اص حقيقيسط اشختبليغاتي انجام شود و امكان انجام آن توهاي كانون دهد، اين فعاليت بايد از طريق

مل و ديرعامبايد مجوز فعاليت از وزارت ارشاد داشته باشند و  ها براي فعاليت خودنيست. كانون

ه اجازه بمنوط  تأييدشده باشد. انجام هرگونه تبليغي در كليه فضاهاي تبليغي كشورآنها  مديرمسئول

يدگي ول رسهاي تبليغاتي مسئوزارت ارشاد بوده و در صورتي كه تخلفي صورت گيرد، كميته سازمان

كل تبليغات اداره 1358نامه سال رسد براساس آييننظر ميبه اين ترتيب بهبه اين تخلفات است. 

بوده و  رگانيبازرگاني وزارت ارشاد، نهاد اصلي و محوري در اجراي قوانين و مقررات تبليغات باز

ر درچند هگيري متمركز درباره موضوعات تبليغات بازرگاني به اين نهاد سپرده شده است. تصميم

 گاه چنين اتفاقي رخ نداد.هيچ واقعيت

نقالب اشوراي گذار، و قانونسياستگذار  هاينهاداساس چارچوب نظري اين گزارش بنابراين بر

زارت ورگاني، و ناظر قانون تبليغات بازاالجرا الزم و نهاداجرايي است نامه آيين از طريق تدوين

طبق  شخصيت مسئول است.نهاد تخصصي در نظر گرفته شده عنوان به فرهنگ و ارشاد

لغو مجوز فعاليت بر انگاري مبتنيجرم نظام تبليغاتي است،هاي كانون 1358هاي سالهاي نامهآيين

ه ته به نام كميتفرايندهاي رسيدگي به تخلفات از طريق تشكيل كميو توقف فعاليت بوده، 

ات ر موارد و موضوعحداكثري و دها تبليغاتي بوده و اصول، ضوابط و ممنوعيتهاي سازمان

 مختلف تنظيم شده است.

شود سند قانوني حوزه تبليغات بازرگاني محسوب ميترين مهم 1358نامه سال با وجود اينكه آيين

)راديو، تلويزيون،  هاي همگانيهاي تبليغاتي كه از طريق رسانهنامه آگهياين آيين (15)و طبق ماده 

 نامهيابد تابع مقررات مندرج در اين آيينمانند آن( پخش و انتشار مي سيما، روزنامه، مجله، سالنامه و

ا شود، مستثنحال آنچه در حال حاضر وضعيت حقوقي واقعي اين حوزه محسوب ميباشد. با اينمي

ه اين ترتيب نه تنها ب» شدن فضاي تبليغاتي تلويزيوني و مجازي از ساير فضاهاي تبليغي كشور است.
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تبليغاتي كه از طريق هاي آگهـي»مطبوعـاتي، راديـويي يـا تلويزيـوني، كـه هرگونـه ي هاآگهي

است. اين نامه آيين ملـزم بـه رعايـت مقـررات ايـن« يابـدهمگاني... پخش و انتشار مـيهاي رسانه

هاي پوشي از نقاط ضعف و قوت مفـاد آن(، نظـام واحـدي را بـر همـه انواع آگهيماده )با چشم

ها و نه مثالعنوان به) رايـج آن زمـانهاي نـام بـردن از رسـانهبر عالوه تبليغاتي حاكم ساخته است و

و »در پرانتز و افزودن قيد ها دادن نـام رسـانه بـا قـرار«( همگانيهاي رسانه»هاي انحصاري مصداق

 .«نديده است ـود خـارجهيچ نوع تبليغات عمومي تجـاري را از دايـره شـمول خ« مانند آن

 (1386 )اسماعيلي،

 وابطضاما اين دو عرصه مهم تبليغاتي كشور، داراي  ،هرچند دليل اين استثنا مشخص نيست

ي مجازي و كنند. با پيدايش فضاتبعيت نمي 1358نامه سال خاص خود هستند و از نظام حقوقي آيين

ه يم شدقسمت تقس سهي تبليغاتي كشور به فقدان ضوابط مشخص براي اين حوزه، در حال حاضر فضا

 است كه هر كدام با ضوابط خاص خود عبارت است از:

ت ني فعاليويزيوهاي راديويي و تلتبليغات تلويزيون و راديو كه ذيل مجموعه ضوابط توليد آگهي. 1

 كند.مي

 كند.يمليت فعا 1358نامه سال تبليغات محيطي و مطبوعات و ساير فضاها كه براساس آيين. 2

واردي فاقد و در م 1358نامه سال تبليغات فضاي مجازي كه در برخي موارد ذيل ضوابط آيين . 3

 ضابطه است.

به  ختلفها و موضوعات ضوابط خاصي براي تبليغات ازسوي مراجع مبر اين در برخي حوزهعالوه

 ها ايجاد كرده استت در اين حوزهاي از قوانين و مقررات را درخصوص تبليغاتصويب رسيده و مجموعه

 از:ند كه عبارت

 ،سالمت و پزشكي. 1

 ،مؤسسات آموزشي. 2

 ،مسكن و فلزياب. 3

 ،كودكان و زنان. 4

 ،زبان فارسي و اسامي. 5

 .تجارت الكترونيك و كاالها. 6

 اي از ضوابط توسط نهادهاي مختلف به تصويب رسيده است كهها مجموعهدر هريك از اين حوزه

صورت هاي تخصصي بهبايد در فضاي چهارگانه تبليغاتي كشور رعايت شود. مجموعه قوانين اين حوزه

هاي جداگانه به چاپ خواهد رسيد. نكته حائز جداگانه مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و در بخش

تدوين  ها وجود يك تجربه انباشتي قانونگذاري است كه در هرگونهاين حوزهدرخصوص  اهميت

 نويس جديد قانوني بايد مورد توجه و استفاده قرار گيرد.پيش
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نحصار ادر ايجاد تمركز و  1358نامه سال رغم صراحت و تالش آيينطور كه گفته شد عليهمان

س براسا بخش تقسيم شده و هر يك سهدر فضاي تبليغي كشور، پس از انقالب اسالمي اين فضا به 

ترين ممه تواند يكي ازكند. گذشته از اينكه خود اين موضوع مياليت ميخود فعضوابط مختص به

 عرصه هاي قانونگذاري باشد، شناخت وضعيت حقوقي جاري درهاي اين حوزه و يكي از ضرورتخأل

 ن بخشاي است. در عرصه سهتبليغات در كشور درحال حاضر مستلزم توصيف نظام حقوقي حاكم بر 

اهد سيم خووضعيت حاكم بر نظام حاكم حقوقي تبليغات بازرگاني تردرنهايت  ي وها بررساين عرصه

 شد.

 تبليغات تلويزيون و راديو .1

ز حيطه ا 1358نامه سال رغم تصريح آيينهرچند مشخص نيست چگونه فضاي تبليغات تلويزيوني علي

موعه اس مجتلويزيوني براس حال فضاي تبليغات راديوبا اين ،نامه منفك شده استضوابط اين آيين

ده است ي رسيضوابطي كه اداره كل تبليغات بازرگاني اعالم كرده و معلوم نيست به تصويب چه مرجع

خي در بقه تارياي ساشود. البته وجود ضوابط متفاوت براي فضاي تبليغات راديو و تلويزيوني داراداره مي

 كشور است.

ارديبهشـت مـاه آن  9گـردد.  بـازمي 1325يو به سال هاي تجاري از طريق رادآغاز پخش آگهي»

هيئـت وزيـران در جلسـه «: »از راديو تهـرانها راجع به اجازه پخش آگهي»اي سال، در تصويبنامه

بنابه پيشنهاد اداره كل انتشارات و تبليغات، تصـويب كردنـد كه  1325ماه ارديبهشت 9دوشنبه مورخ 

 دقيقـه از وقـت راديـو تهـران بـراي پخـش 15هر شـب مـدت  ،1325ماه ارديبهشت 16از تاريخ 

« هاي تجارتي در شبكه راديويي كشـورنامه آگهيآيين«. »...بازرگاني اختصاص داده شودهاي آگهي

تري دانست كه در اين توان نخستين مقررات نسبتاً كاملمي هيئـت وزيـران را 28/2/1347مصـوب 

هاي تعيين نرخ آگهي»ضوابط و كميسيوني براي نامه آيين تـدوين شـد. در ايـنزمينه بـراي راديـو 

مربوط به هاي اي، آگهيو جايزهاي برنامههاي يبيني شد. همچنين در مـورد آگهپيش« تجارتي

هايي در نظر گرفته الورود و خواص مواد غـذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي محدوديتكاالهاي ممنوع

بازرگاني هاي نامـه طـرز مصرف درآمد آگهيآيين»نق گرفتن بازار تبليغات بازرگاني، تصـويب رو. شد

هيئت وزيران را به دنبال داشـت و سرانجام  1347اسفند  24در جلسه مورخ « شبكه راديويي كشور

در « نيتبليغـاتي راديـويي و تلويزيوهاي درآمدهاي ناشـي از اجرا و پخـش برنامه»موجب آن شد كه 

رديف اول عنوان به( 29/12/1350بند اول اساسنامه سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران )مصـوب 

هاي اين اساسنامه براي اولين بار از اجرا و پخش برنامه .درآمدها و اعتبارات مالي در نظر گرفته شود

گفته شد، فرستنده تلويزيوني تبليغاتي در تلويزيون هم سخن گفتـه است؛ چراكه تا قبل از آن، چنانكه 

شد، از پخش نمي تلويزيون، حتي در زماني كه دولتي محسوب .متعلـق بـه بخـش خصوصي بـود
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پس از پيروزي انقالب اسالمي . كردمي منبـع درآمدهاي خود استفادهعنوان به تبليغـاتيهاي آگهـي

 : تنيز، سه قانون مهم در ارتباط با صداوسيما به تصويب رسيده اس

  ،(1359ماه دي 8مصوب ) داوسيماي جمهوري اسالمي ايرانقانون اداره ص. 1

ـران سازمان صـداوسـيماي جمهـوري اسـالمي ايهاي مشي كلي و اصول برنامهقانون خط. 2

  ،(1361ماه تير 17مصوب )

 .(1362مهرماه  27مصوب المي ايران )قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اس. 3

تـوان مي ولـي در قـانون دوم ،تبليغات تجاري نيسـتدرخصوص  انون نخست حاوي مطلبيق 

ن قدمه ايمد. تبليغات بازرگاني استخراج كرهاي برنامه« مشي كلي و اصولخط»عنوان به قواعدي را

 «اندرآوردهدهاي خودكامه ... جديدترين وسايل تبليغاتي را به خدمت خويش قدرت»قانون از اينكه 

 سرزمين، ته اينراديو و تلويزيون... در نظام وابسته و استعماري گذشـ»كند و معتقد است انتقاد مي

رفت تا يمبلغ فرهنگ استعماري و نظام مـنحط غربـي بـود و بـا حيطـه نفـوذ وسـيع خـويش، م

نه تنها انون قشايد به همين دليل است كه در اين  «.گذاري كندخودباخته و مصرفي را پايهاي جامعه

ردم به مشويق تبلكه  ،مفصل از تبليغات تجاري و قواعد حاكم بر آن سخني به ميان نيامده استطور به

هاي نامهها و اهداف برازجمله رسالت« بر حذر داشتن آنان از زندگي مصرفي و تجملي»توليد و 

ه پيروي از ه سازمان )بـبا اين حال در قانون اساسنام (.(58ماده )صداوسيما قلمداد شده است )

 وتبليغاتي هاي درآمدهاي ناشي از اجرا و پخش برنامه» مي(اساسنامه پـيش از انقـالب اسـال

رار قورد تأكيد مـ« درآمد و منابع و اعتبارات سازمان»هاي يكي از راهعنوان به «بازرگانيهاي آگهي

 .ده استضوع هنوز به تصويب نرسيامـا مقررات متناسب با اين مو( 22مـاده ) «6»گرفت )بنـد 

 .(24 -23: 1386 )اسماعيلي،

 از ساير جزاييدرواقع تاريخچه ضوابط و قوانين تبليغات بازرگاني در راديو و تلويزيون مسير م

 فضاهاي تبليغاتي داشته و تا به امروز نيز تداوم يافته است. 

زيوني تلوي وضاي تبليغات راديو صداوسيما ضوابط و نظام حقوقي خاصي بر ف ملمطابق دستورالع 

 «ب»متفاوت است. اگرچه در بند  1358نامه سال حاكم است كه كامالً با نظام حقوقي آيين

المي ري اسدستورالعمل صداوسيما گفته شده است كه دستورالعمل با رعايت قوانين و مقررات جمهو

 صريح شخص نيست چگونه نقضاما م ،ايران ناظر بر موضوع، عرف تبليغات و... تدوين شده است

 است. كنندگان دستورالعمل مورد توجه قرار نگرفتهتبليغات توسط تدوين 1358نامه سال آيين

 موارد زير است: 1358نامه سال دستورالعمل صداوسيما نسبت به آيين تغييراتترين مهم

 تغيير شخصيت مسئول در تخلفات -

تبليغاتي، مسئوليت رعايت ضوابط را داشته و در هاي كانون ،1358نامه سال حالي كه مطابق با آييندر

برابر تخلفات احتمالي، مسئول بودند در دستورالعمل صداوسيما اين مسئوليت برعهده صاحبان آگهي، 
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هاي كانون ها، گذاشته شده و هيچ نامي ازكنندهدهندگان آگهي و پخشتوليدكنندگان آگهي و سفارش

طور كامل سازوكار مورد نظر شده است. به اين ترتيب دستورالعمل صداوسيما بهتبليغاتي آورده ن

جاي آن سازوكار جديدي را وضع كرده را حذف و به 1358و  1354، 1348هاي هاي سالنامهآيين

خصوص اينكه در مورد رعايت قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و هاست. ب

دهنده اي مربوطه و همچنين ايجاد خسارت پس از انتشار آگهي صرفاً توليدكننده و سفارشهنامهآيين

 آگهي، مسئول شناخته شده است.

 هاي تبليغاتيجاي كميته سازمانجايگزيني اداره كل بازرگاني صداوسيما به ـ

رسيدگي به  ي قانونهاي تبليغاتي نهاد اصلي اجراكميته سازمان 1358نامه سال كه در آيين درحالي

ن كل بازرگاني سازماهاست، در دستورالعمل صداوسيما، ادارهها و دستورالعملنامهتخلفات، صدور آيين

رائه الفات و آن و رسيدگي به تخ شده و مسئوليت تفسير دستورالعمل، نظارت بر جايگزين اين كميته

 ضوابط جديد در اين حوزه شده است.

 1358نامه سال حقوقي حاكم بر تبليغات صداوسيما نسبت به آنچه در آيين به اين ترتيب نظام

هاي تواند آگهياي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي ميگونهبه .طور كامل تغيير كرده استآمده است به

ن جبرا وخود را به بخش بازرگاني اين سازمان جهت انتشار تحويل دهد، مسئوليت رعايت ضوابط 

اعمال  وظارت كننده آگهي بوده و اداره بازرگاني تنها مرجع تفسير، نعهده صاحب يا تهيهخسارت بر

و تحت  منفك طور كامل از وزارت ارشادضوابط اين حوزه است. درنتيجه فضاي تبليغات تلويزيوني به

 سانهرصداوسيما اين است كه خود درخصوص  شود. نكته بسيار عجيب و خاصقواعد خاص اداره مي

كردن  تعيينبر عالوه كننده ضوابط است.نفع اول در مسئله تبليغات بازرگاني است، تدوينكه ذي

ها در تهيه و تبليغاتي است كه با ساير كانونهاي كانون ضوابط توسط صداوسيما، اين سازمان داراي

هاي گهيخش آليد و پاين سازمان از دو جهت در تو ،كنند. بنابراينتوليد آگهي بازرگاني رقابت مي

 خود اين سازمانرغم اين مسئله تهيه و تدوين ضوابط اين حوزه نيز بهنفع بوده و عليتلويزيوني ذي

 سپرده شده است.

 گسترش ضوابط و مواردي كه در تبليغات بايد رعايت شود -

ي و ، گسترش ضوابط مضمون1358نامه سال سومين تغيير اساسي دستورالعمل نسبت به آيين

. غيره است ومورد در محورهاي مختلف كودكان، زنان، توليدات داخلي، زبان فارسي  81محتوايي به 

تري در تر و جامعتر و دقيقنامه از ضوابط گستردهرسد دستورالعمل نسبت به آييننظر مي درواقع به

انوني نبودن مرجعيت ق حوزه تبليغات بازرگاني استفاده كرده است. هرچند با توجه به مشخص

 عنوانبه 1358نامه سال تر از آييندستورالعمل، مشخص نيست كه اعمال اين ضوابط بسيار گسترده

 مرجع قانوني اين حوزه تا چه حد قانوني است.ترين مهم
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ر ر كشوهاي مختلف تبليغاتي دمعناي ديگر اين گسترش ضوابط وجود معيارهاي متفاوت در عرصه

شود، يتوليد و پخش م 1358نامه سال اي كه آگهي بازرگاني كه براساس ضوابط آيينونهگاست. به

حوزه،  ن اينتواند براساس دستورالعمل صداوسيما انتشار يابد. همين مسئله موجب سردرگمي فعاالنمي

 .ستضعف حوزه نظارت و گسترش امكان تخلف شده ادرنهايت  هاي شخصي واعمال سليقه و برداشت

قد عمل فااين دستورال»ز اهميت است كه ئدستورالعمل صداوسيما حادرخصوص  توجه به اين نكته

ن آحسين ترود، اگرچه تالش قابل مي شـماراعتبار حقوقي است و تنها يك دستورالعمل داخلي بـه

 (24 ،همان) .«پوشي استچشم كردن خأل حقوقي در زمينه تبليغـات تجـاري غيرقابـل ربراي پُ

 طيتبليغات محي. 2

 :ست ازهاي تبليغات عبارت اشرح وظايف كميته سازمان 1358نامه سال درحالي كه براساس آيين

و  كاياتها، رسيدگي به شهاي صدور پروانه تأسيس كانونگيري در مورد درخواسترسيدگي و تصميم

هاي ر سالدر دو مرحله د صدور اخطار كتبي يا تعطيل سه ماه ... برحسب درجه تخلف، اين كميته

نامه آيين (15)الي  (10)اقدام به تصويب دستورالعمل اجرايي تبليغات شهري و مواد  1385و  1379

هاي اما بخش ،كندرا نقض نمي 1358نامه سال كرده است. اين دستورالعمل اگرچه آيين 1358سال 

لفات به تخ ها و سازوكارهاي رسيدگير بخش ممنوعيتاي كه دگونهدهد بهاز آن را تغيير مي ايعمده

ه عمل، مادتورالها تغييرات اساسي ايجاد شده است. تنها ماده مرتبط تبليغات محيطي در اين دسكانون

راساس ماده باست.  1379و  1358هاي نامه سالاست و ساير موارد دستورالعمل اصالح مواد آيين (1)

اي، متحرك و نهاي، فلزي، رساطي شامل تابلوهاي تبليغاتي )ديواري، پارچهتبليغات شهري يا محي (1)

هاي شهري، ها، جادهمنقوش بر وسايل نقليه( است كه با هدف تبليغات در سطح شهرها، خيابان

ي ممكان عمواير اسهاي اتوبوس، ميادين و هاي مسافربري، مترو، ايستگاهها، پايانهها، فرودگاهبزرگراه

 گيرد.مورد استفاده قرار مي

مصاديق و  1385واقع تنها ماده مرتبط با تبليغات محيطي در دستورالعمل اجرايي مصوب سال در

 را 1358نامه سال فضاهايي كه تبليغات شهري محسوب شده را معين كرده و در ساير موارد مواد آيين

 از: اصالح كرده و موادي را به آن اضافه كرده كه عبارت است

 معافيت تبليغات فرهنگي، مذهبي، ملي و ... از شمول عوارض (الف

نگ و اره كل فرهبا تشخيص اد داين دستورالعمل تبليغاتي كه جنبه غيرانتفاعي دارن (2)براساس ماده 

هاي مايتحاسالمي از شمول عوارض خارج هستند. اين ماده تالش كرده است با اين استثنا  ارشاد

 غات فرهنگي غيرانتفاعي را انجام دهد.حداقلي از تبلي
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 گسترش موارد ممنوعيت و ضوابط تبليغات (ب

مورد  23افته و هاي تبليغاتي رعايت شود گسترش يضوابط تبليغاتي كه بايد در همه آگهي (3)در ماده 

 :اضافه شده است. اين موارد عبارتند از 1358نامه سال نظر آيين جديد به موارد مورد

 ،د خرافي يا مخالف اديان رسميييغات مروج فساد و عقاتبل. 1

 ،نفي تلويحي يا تصريحي كاال و خدمات مشابه ديگر. 2

 ،شودمي هايها و بيمارتبليغاتي كه موجب رنجش اشخاص داراي برخي معلوليت. 3

 ،تبليغ در مراكز مذهبي. 4

 ،هاگويشها و ها، لهجهتوهين به اديان رسمي، آداب، رسوم، قوميت. 5

 ،هاي مروج مصرف مواد مضر يا اعتيادآوراستفاده تلويحي يا تصريحي از صحنه. 6

هاي طبيعي ها، مراتع و منابع طبيعي و زيستگاهتبليغات مروج تخريب محيط زيست، جنگل. 7

 ،جانوران

 ،القاء وحشت و خشونت. 8

 ،ها و تصاوير حاوي اذيت و آزار جانوراننوشته. 9

 ،رمندانايت قوانين مربوط به حمايت از حقوق مادي و معنوي مؤلفان و مصنفان و هنرع. 10

 ،استفاده ابزاري از زن. 11

 ،ها با عرف ملي و مذهبيتناسب پوشش و آرايش شخصيت. 12

 ،ممنوعيت ترجيح ميان جنس مذكر و مؤنث. 13

وسط تمندي از خدمت بهرهممنوعيت استفاده از كودكان در مواردي كه انتظار مصرف كاال و . 14

 ،رودآنها نمي

 ،گويينويسي و غلطممنوعيت ترويج زبان بيگانه، غلط. 15

 ،تر نبودن اندازه خط زبان فارسي از خط زبان بيگانه در موارد ضروريبزرگ. 16

 ،بودن پرچم رسمي و نقشه كشور ضرورت كامل. 17

 ،يارزش نشان دادن توليدات داخلممنوعيت بي. 18

 ،شرط عدم ممنوعيت قانوني آنهاتبليغ كاالهاي خارجي به. 19

 ، ها و ...هاي متعلق به دول خارجي مثل سفارتخانهممنوعيت تبليغ بر روي محيط. 20

 ،آنها هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به كسب اجازهبودن تبليغ بر محيط مشروط. 21

 (6)ماده  «4»دارد در تبليغ مواردي كه مرتبط با تبصره ضرورت اخذ كاربرد عالمت استان. 22

 ،قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد است

 هاي موضوع آگهي.كننده و قانوني براي ادعاها و استداللضرورت ارائه مستندات الزم، قانع. 23
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 1385نامه سال نوعي آيين تر شده و درواقع بهكامل 1358نامه سال با ضوابط جديد درواقع آيين

 هاي ديگر نيز آن را تغيير داده است.هاي بخشخصوص آنكه اصالحهشود. بجايگزين آن مي

 اصالح سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات -

برعهده  ي طرح تبليغاتيا، در دستورالعمل جديد نيز مسئوليت محتو1358نامه سال همچون آيين 

ت و مقررا و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بر حسن اجراي قوانين ومدير مسئول كانون بوده 

 مورد صدور هسصرفاً  1358نامه سال كه در آيينحال در حاليهستند. با اينناظر رسيدگي به تخلفات 

ل ستورالعمدود در عنوان مجازات تعيين شده بماه يا لغو پروانه كانون به سهاخطار كتبي يا تعطيل تا 

 عاليت مؤسسهفاخطار كتبي، احضار و توبيخ، تعليق  ،كندمورد افزايش پيدا مي 6ها به يد مجازاتجد

وانه تعطيل ماه، لغو پر 6ماه، بركناري مديرمسئول، تعطيل موقت مؤسسه حداكثر تا  حداكثر تا سه

ها زاتن مجاايدائم. كميته استان و كميته مركزي وزارت ارشاد مسئول رسيدگي به تخلفات و اعمال 

 هستند.

هاي مذكور، اعمال مجازاتبر عالوه بر موارد فوق در مواردي كه جرم عمومي رخ داده باشدعالوه

 پرونده متخلف جهت رسيدگي به محاكم قضايي ارجاع داده خواهد شد.

ن ي روشزياد يندهاي رسيدگي به تخلفات و صدور رأي نيز تا حدوداها، فردر كنار تغيير مجازات

رونده در پ ها در كميته مركزي، درج اعمال تغييراتشده است. امكان اعتراض به رأي كميته استان

 اني يكزه زمكانون، حضور نماينده انجمن صنفي با حق رأي در جلسه رسيدگي به شكايات و تعيين با

ماه توسط  هنهايي حداكثر ظرف س ماه پس از ابالغ حكم براي اعتراض به حكم صادره و اعالم نظر

، سال ودكميته مركزي تبليغاتي كشور و عدم امكان تأسيس واحد جديد در صورت لغو پروانه تا 

گر از كي دييتبليغاتي هاي كانون ازجمله موارد اصالحي ايجاد شده است. تعيين شيوه اخذ عوارض از

ص نيست( در ودجه مشخقانون بودجه )كه البته سال قانون ب «36»تغييراتي است كه مطابق با تبصره 

رهاي دستورالعمل ايجاد شده است. براساس دستورالعمل جديد هم ضوابط تبليغات، هم سازوكا

 ها اصالح شده و تغيير پيدا كرده است.رسيدگي به تخلفات و هم شيوه مجازات

ب عالي انقالشوراي ،است 1358نامه سال كه عمدتاً اصالح آيين 1385بر دستورالعمل سال عالوه

صوبه لبته متصويب رسانده است. ا ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي را بهفرهنگي مصوبه سياست

ه بت اين مصوتصويب رسيده اس شورا به 638بلكه شوراي معين و با تنفيذ جلسه  ،نه توسط خود شورا

ده يجاد شغييرات اتترين مهم ها، ضوابط، سازماندهي و نظارت پيگيري است.بخش سياست چهارشامل 

هاي تبليغات در كميته سازمان 1385سال  هانقالب فرهنگي نسبت به مصوبعالي يشورا در مصوبه

 بخش سازماندهي و نظارت است.

، كميته 1358انقالب فرهنگي كه در كنار شوراي انقالب در سال عالي يشورا هدف مصوبه

هاي كل تبليغات بازرگاني صداوسيما در سال و اداره 1385هاي تبليغاتي در سال مركزي سازمان
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مختلف، چهارمين نهادي است كه در اين حوزه به وضع سياست، ضابطه و سازوكارهاي رسيدگي به 

حفظ و تقويت . 2 ،رسانيسازي جريان اطالعساماندهي و بهينه. 1»پردازد عبارتند از: تخلفات و ... مي

 .4 ،همچنين رونق اقتصادي و حمايت از توليدات داخلي .3 ،البيهاي انقالب اسالمي، ملي و انقارزش

 اعالم شده است. در اين مصوبه نيز تبليغات« جويي و رعايت الگوي مصرف صحيحتشويق به صرفه

انقالب عالي يشورا تعريف شده است. مصوبه...« ها و شامل تابلوهاي تبليغاتي، عرشه پل» محيطي

 از: ندوابط تبليغات بازرگاني ايجاد كرده است كه عبارتفرهنگي تغييراتي را در ض

 هاتدوين سياست. 1

هاي ياستبند تدوين شده است كه شامل س هفتهاي تبليغات بازرگاني در براي نخستين بار سياست

 زير است:

  ،بتذل(ظاهر ممها، الگوها و عدم تبليغ فرهنگ بيگانه )اخالق و رفتار غيراسالمي و به شيوه. 1

 ،عدم مغايرت با موازين شرعي. 2

 ،عدم سلب اعتماد از توليدات داخلي. 3

 ،ضرورت حفظ وحدت ملي و عدم توهين به مذاهب، اقوام يا اقشار جامعه. 4

 ،عدم غلبه تبليغات بازرگاني بر تبليغات فرهنگي. 5

 ،اختصاص فضاي ويژه به تبليغات فرهنگي. 6

 ، طبيعي و نهادهاي مقدس.ندادن مناظر شهري الشعاع قرارتحت. 7

ساير  با مضمون عدم مغايرت با موازين شرعي و قانوني، «2» غير از يك مورد يعني بندبه

رده است. كگذاري آشكار هاي تبليغاتي جديد بوده و ابعاد جديدي را براي مقرراتگذاري و ضابطهسياست

انقالب عالي يشورا مصوبه «ب»ر بند هاي جديد دجاي وضع ضابطه ذيل اين سياستهحال ب با اين

 ه شده است.به آن اضاف ئيتكرار شده و صرفاً برخي موارد جز 1385فرهنگي، ضوابط دستورالعمل سال 

 اصالح برخي ضوابط. 2

ي وضع ازرگانبانقالب فرهنگي در حوزه تبليغات عالي يشورا موارد زير برخي از ضوابط جديد است كه

 كرده است:

 ،كننده و غيرقابل اثباتادعاهاي كذب و گمراه پرهيز از. 1

 ،ها و زبان فارسي باشدتبليغات بايد به خط و نشانه. 2

 ،هاي فارسي به امالي نادرستمجاز نبودن نوشتن واژه. 3

داشتن مشهود  بودن استفاده از عالئم صنعتي و نام كاالهاي ساخت خارج به غلبه مشروط. 4

 ،يگانهحروف فارسي به حروف ب

 ،يت سياسممنوع بودن استفاده نامناسب از پيشوايان، شعارها و نمادهاي مذهبي و مقاما. 5
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 ،پرهيز از تشويق و تجمل و اسراف و تحرص به مصرف. 6

 ،ممنوعيت ايجاد ناهنجاري صوتي و تصويري و آشفتگي ذهني و رواني. 7

 ،هاي پژوهشي و تربيتيممنوعيت تبليغات در محيط. 8

 ،وع بودن تبليغات تصويري و تجسمي با ابعاد غيرمتعارفممن. 9

 .االكخريد  ممنوعيت تضعيف خودباوري و اعتماد ملي و نيز تحقير شخصيت مردم فاقد استطاعت. 10

ابط و همچنين ضو 1385و ضوابط سال  1358ضوابط جديد در كنار ضوابط دستورالعمل سال 

ت كرده اس ايجاد از ضوابط عام تبليغات بازرگاني رااي دستورالعمل صداوسيما نظام پيچيده، چنداليحه

ر هاي تخصصي نيز داراي ضوابط خاص خود است كه ديك از حوزه حالي است كه هر و اين در

 هاي مستقل مورد بررسي قرار گرفته است.گزارش

 تغيير سازوكارهاي نظارتي. 3

 انون تبليغاتتبليغاتي نهاد اصلي اجراي ق هايكه كميته مركزي سازمان 1358نامه سال برخالف آيين

اي نظر شور ي زيربازرگاني بود، مصوبه شورا نهاد جديدي در كنار اين نهاد ايجاد كرده است. كارگروه

ها و ضوابط وظيفه اين كارگروه نظارت دائمي بر حسن اجراي سياست كهعضو  15فرهنگ عمومي با 

كيل و وه تشهاي اجرايي و مقررات نحها و دستورالعملامهنموضوع اين مصوبه و همچنين تدوين آيين

ز يز حائنتركيب اعضاي نهاد جديد  هاي استاني تعيين شده است.تركيب اعضا و شرح وظايف كميته

 اهميت است:

 ،)رئيس كارگروه( دبير شوراي فرهنگ عمومي .1

 ،مديركل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .2

 ،ازرگانيربط وزارت بمديركل ذي .3

 ،نماينده سازمان تبليغات اسالمي .4

 ،نماينده صداوسيما .5

 ،نماينده نيروي انتظامي .6

 ،نماينده وزارت مسكن و شهرسازي .7

 ،رئيس سازمان زيباسازي شهرداري تهران .8

 ،رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران .9

 ،رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسالمي شهر تهران .10

وراي نتخاب شت علمي( به ائهي )ترجيحاً عضو ر صاحبنظر در حوزه تبليغات و ارتباطاتدو نف .11

 ،فرهنگ عمومي

 ،نماينده وزارت راه و ترابري .12

 ،نماينده فرهنگستان زبان و ادب فارسي .13

www.ipwna.ir



 

 وراي اسالمي اه مجلس ش مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

36 

 ،نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران .14

 اسالمي. ارشادهاي تبليغات با تأييد وزارت فرهنگ و نماينده مؤسسات و شركت .15

ت ر جلسانيز با دعوت كارگروه و با حق رأي شركت دها دستگاه در موارد خاص نماينده ساير

 حضور خواهند داشت.

ي شورا نامه اجرايي اين مصوبه و تصويب آن توسطترين دستور كارگروه فوق تدوين آيينمهم

به، ماه پس از ابالغ مصو سهنامه، بايد ظرف آيينبر عالوه فرهنگ عمومي تعيين شده است.

با  ورتيب هاي اجرايي مورد نياز نيز به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد. به اين تدستورالعمل

ب، انقال انقالب فرهنگي نظام حقوقي حاكم بر تبليغات بازرگاني مصوب شورايعالي يشورا تصويب

برعهده  وبه رااجرا و پيگيري اين مص جديدي وظيفه هاي مركزي تغيير كرده و نهاددستورالعمل كميته

ره كل د، اداهاي تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاهاي مركزي سازماننهاد كميته سهگيرد. درنتيجه مي

عنوان متولي بازرگاني صداوسيما و كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ براساس مصوبات مراجع مختلف به

 اند.اين حوزه تعيين شده

ني ازرگاهاي تبليغات، اداره كل بهاي مركزي سازمانار شوراي انقالب، كميتههمچنين در كن

 هانقالب فرهنگي، شوراي فرهنگ عمومي نيز پنجمين نهادي است كعالي يشورا صداوسيما و

گي انقالب فرهنعالي يشورا رغم تأكيد مصوبهكند. عليتبليغات بازرگاني مقررات وضع ميدرخصوص 

اق عمل اتف نچه درماه بعد از ابالغ مصوبه، آ سههاي اجرايي حداكثر نامه و دستورالعملنبه تدوين آيي

رش ر گزاد)كه  افتاده است تدوين يك مورد دستورالعمل اجرايي با هدف حمايت از كاالهاي داخلي

ست. واحده ممنوعيت تبليغ سفرهاي خارجي امستقل مورد بررسي قرار گرفته است( و يك ماده

 ه است.انقالب فرهنگي نيز اجرايي نشدعالي يشورا رسد بخش عمده مصوباتنظر مي براين بهبنا

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

 است، هاي تخصصي كه شامل مجموعه متعددي از ضوابط و مقرراتبه اين ترتيب به غير از حوزه

نهاد  وم ئراگي به تخلفات و جدرخصوص فضاي كلي و قواعد عام تبليغات بازرگاني سازوكارهاي رسيد

 متولي قانون درحال حاضر نظام حقوقي و وضعيت قانوني به شكل زير است:

 

 االجرا الزم اسناد قانوني معتبر و. 1

ت. شور اسسند قانوني وجود دارد كه مبناي عمل در فضاهاي مختلف تبليغاتي ك پنجدر حال حاضر 

 د از:ناين اسناد عبارت

 ،1358انقالب در سال عالي يشورا نامه مصوبآيين. 1
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 ،اداوسيمصهاي راديويي و تلويزيوني مصوب اداره كل بازرگاني مجموعه ضوابط توليد آگهي. 2

 ،رهاي تبليغاتي كشودستورالعمل اجرايي تبليغات شهري مصوب كميته مركزي سازمان. 3

 ،رهنگيانقالب فعالي يشورا ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي شوراي معينمصوبه سياست. 4

 .دستورالعمل تبليغات محيطي و مصوبات شوراي فرهنگ عمومي. 5

 

 نهادهاي قانونگذار و مقرراتگذار. 2

نهادهاي  اين اسناد قانوني توسط مراجع مختلف به تصويب رسيده و درحال حاضر مبناي عمل است.

 كننده اين اسناد عبارتند از:تصويب

 ،شوراي انقالب. 1

 ،اداره كل بازرگاني صداوسيما. 2

 ،هاي تبليغاتي كشوركميته مركزي سازمان. 3

 ،انقالب فرهنگيعالي يشورا .4

 .شوراي فرهنگ عمومي. 5

 

 ضوابط و مقررات. 3

 هاي تخصصي تقسيمبخش ضوابط عمومي و ضوابط حوزه ضوابط و مقررات تبليغات بازرگاني به دو

وب چارچ هاي كالن است كه هرگونه تبليغ بايد درعام و چارچوب شود. ضوابط عمومي معيارهايمي

ايد در بمعيارهاي عام بر عالوه كه ضوابط حوزه تخصصي شامل قواعدي است كه آن انجام شود. درحالي

 .3 ،سالمت و پزشكي .2 ،مؤسسات آموزشي. 1 :هاي تخصصي شاملموضوع خاص رعايت شود. حوزه

 .ست. تجارت الكترونيك ا6 ،كاالها و توليدات داخلي .5 ،زيابمسكن و فل .4 ،محيط زيست

 ليغاتتبدرخصوص  ها قوانين و مقررات متعددي توسط نهادهاي مختلفيدر هريك از اين حوزه

 بودن آنها در دليل تعدد و تكثر اين قوانين و مقررات و تخصصيبازرگاني به تصويب رسيده است. به

خش بمل دو اين موارد مورد بررسي قرار گرفته است. ضوابط عام نيز شاهاي مستقل هريك از گزارش

ن همچو است. ضوابط بسيار كلي همچون عدم مغايرت با موازين شرعي و قانوني و ضوابط موضوعي

 يضوابط موضوع ها و عقايد مذهبي و ...ها، خط و زبان فارسي، ارزشاستفاده زنان و كودكان در آگهي

ط در ضواب اي پيچيده ازا تعيين ضوابط كلي ايجاد شده و در حال حاضر مجموعهبه مرور زمان و ب

ر دنوني دليل اهميت و پيشينه قاها ايجاد شده است كه برخي از اين موضوعات بههريك از حوزه

 گزارشي مستقل مورد بررسي قرار گرفته است.
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 دستگاه متولي قانون. ۴

ظارت بر وضع مقررات، ندرخصوص  دستگاه متولي سهحال حاضر گانه در پنجاساس اسناد قانوني بر

 حسن اجرا و رسيدگي به تخلفات وجود دارد كه عبارت است از:

 ،هاي تبليغاتي كشور و وزارت ارشادكميته مركزي سازمان (الف

 ،اداره كل بازرگاني صداوسيما (ب

 .رهنگ عمومي كشوركارگروه تبليغات شوراي ف (ج

اضر ححال  رسد كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ عمومي غيرفعال شده و درظر مينبا اين حال به

اين  عنوان نهادهاي اصليهاي تبليغاتي و اداره كل بازرگاني صداوسيما بهنهاد كميته مركزي سازمان دو

 كند.حوزه فعاليت مي

 

 انگاري و سازوكارهاي رسيدگي به تخلفاتشخصيت مسئول نظام جرم. ۵

 شخصيت مسئول (الف

تبليغاتي، هاي كانون ، مديرمسئول1385و دستورالعمل  1358نامه سال در حال حاضر براساس آيين

 وسيمامسئوليت تخلف از ضوابط قانوني را برعهده دارد. درحالي كه براساس دستورالعمل صدا

 است. كننده آگهي مسئول دانسته شدهدهنده، صاحبان آگهي، تهيهسفارش

 هاازاتمج (ب

مجازات  نوع چهارمصوب شوراي انقالب در صورت تخلف از ضوابط قانوني  1358نامه سال طبق آيين

 براي متخلف تعيين شده است:

 ،صدور اخطار كتبي. 1

 ،بركناري مديرمسئول كانون. 2

 ،ماه تعطيل تا سه. 3

 ،لغو پروانه. 4

 زايش داده است:مورد اف هفتبه را مورد  سهاين  1385دستورالعمل سال 

 ،اخطار كتبي. 1

 ،احضار و توبيخ. 2

 ،ماه سهتعليق فعاليت مؤسسه حداكثر تا . 3

 ،مسئول بركناري مدير. 4

 ،ماه 6 تعطيل موقت مؤسسه حداكثر تا. 5

 ،لغو پروانه و تعطيل دائم. 6

www.ipwna.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

39 

 ارجاع به دادگاه در مواردي كه جرم جنبه عمومي دارد.. 7

ده كه ت واراديو و تلويزيوني نيز صرفاً به مجازات جبران خسارادر مجموعه ضوابط تبليغات ر

 هاست، اشاره شده است.كنندگان آگهيبرعهده صاحبان و تهيه

 مرجع و سازوكارهاي رسيدگي به تخلفات (ج

ر كشور هاي تبليغات دم كميته سازمانمرجع رسيدگي به تخلفات و جرائ 1358نامه سال در آيين

نظر  هاما ب ،اي به مرجع رسيدگي نشدهكه در ضوابط صداوسيما اشاره درحاليتعيين شده است. 

نگي، انقالب فرهعالي يشورا مرجع رسيدگي تعيين شده و در مصوبه رسد اداره كل بازرگانيمي

 كارگروه تبليغات شوراي فرهنگ عمومي مرجع نظارت و رسيدگي تعيين شده است.

ز اسناد اني اي در همه محورهاي قوانين و مقررات تبليغات بازرگبه اين ترتيب تعدد و چندگانگ

يث حر از فضاي تبليغات كشو اي كه در حال حاضرگونهانگاري وجود دارد. بهقانوني تا نظام جرم

هاي اتكننده و مجازگذاري چندتكه شده و براساس ضوابط، سازوكارها، نهادهاي رسيدگيمقررات

 فته استار گرد. اين وضعيت متشتت در تحقيقات مختلف مورد اشاره و استناد قرشومتفاوتي اداره مي

 .(1387، ، موالنا1388، الساداتو نقيب 1376، اسحاقي، 1388جعفري، ، 1386و  1390)اسماعيلي،

شن تي روگيري و تدوين قانون جديد مستلزم اتخاذ يك رويكرد سياسرو هرگونه تصميماز همين

 عيت است.در قبال اين وض

 

 موجودهاي نويسپيش

 سه هاي مختلفي درخصوص تبليغات بازرگاني تهيه شده است كه در حاضرنويسدر سه دهه گذشته پيش

نويس پيش تريناول كه به نوعي قديمينويس پيش كه انتشار عمومي يافته است در دسترس است.نويس پيش

رشاد انگ و هاي پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرههشود در مركز مطالعات و تحقيقات رساننيز محسوب مي

 ماده دارد.  77فصل و  6نويس پيش اسالمي و به سرپرستي محمد اسحاقي تهيه شده است. اين

 نويس دوم متعلق به محسن اسماعيلي است كه در قالب كتاب منتشر شده است. بخشپيش

ه بمجلس شوراي اسالمي هاي هشدر قالب گزارشي در مركز پژو 1386نخست اين كتاب در سال 

ه شده در پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ تهينويس پيش چاپ رسيده و بخش دوم شامل متن

نويس يشپ به چاپ رسيده است. محسن اسماعيلي كه يكي از اعضاي تيم تحقيقي است كهدرنهايت  و

 كرده است. ماده تدوين 63صل و ف 6خود را در نويس پيش اند نيزتهيه كرده 1377نخست را در سال 

ارشاد  كنندگان آن در دست نيست متعلق به وزارت فرهنگنويس سوم كه اطالعي از تهيهپيش

اليحه به دولت ارسال شده است. هر عنوان به خانهز طريق معاونت مطبوعات اين وزارتاسالمي بوده و ا

دو نسخه دارد. نسخه نويس پيش يندولت اطالعي در دست نيست. اهيئت  چند كه از سرنوشت آن در
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واقع ماده تهيه شده است. نسخه دوم در 20ماده و نسخه دوم در چهار فصل و  64فصل و  6نخست در 

يازدهم و هاي دولت در دولتهيئت  نسخه خالصه شده نسخه نخست بوده و در كميسيون لوايح

 هم نيز مورد بررسي قرار گرفته است.ددواز

در ها نويسپيش رويكرد حقوقي بوده و به همين خاطر همه اينها نويسپيش اينرويكرد حاكم بر همه 

حتوايي، رات ميكساني هستند. فصل اول شامل كليات، فصل دوم مقر فصول يكسان و مواد و مضامين تقريباً

 يدگياي رسهاي نظارت، فصل پنجم سازوكارهتئها، فصل چهارم ضوابط هيفصل سوم ضوابط مرتبط با كانون

ها، هسته اصلي نويسپيش دليل رويكرد حقوقي حاكم بر اينبه تخلفات و فصل ششم مواد متفرقه است. به

رچوب لي چاآنها ايجاد يك نظام واحد، متمركز و سازگار حقوقي بوده و درخصوص هر يك از محورهاي اص

 ده است:كنند كه در ذيل به آنها اشاره شهاي واحدي تبعيت مينظري اين گزارش از ايده

  قانونگذار وسياستگذار  هاينهاد ـ

 ست باها، مرجع اصلي تصويب قانون مجلس شوراي اسالمي در نظر گرفته شده انويسپيش در همه

ي و ه اجرايبه دستگانامه آيين از مصوبات در قالباي دولت، بخش عمدهنويس پيش اين حال در آخرين

  ت دولت ارجاع شده است.ئهي

 قانون ناظر واالجرا زمال نهادهايـ  

ن ست. ايانهادي براي صدور مجوز، نظارت و اجراي قانون در نظر گرفته شده ها نويسپيش در همه

بط تشكيل مرتهاي نهاد بر محوريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با مشاركت ساير نهادها و سازمان

عاليت فيندهاي اهمچنان بخشي از فرتبليغاتي هاي كانون هانويسپيش خواهد شد. همچنين در همه

 اند.در اين عرصه در نظر گرفته شده

 مسئول شخصيت ـ

نها يغات تبا توجه به انحصار امكان تبلها نويسپيش م در همهشخصيت مسئول درخصوص تخلفات و جرائ

 اول عدم ردد. مومسئوليت دارنها تبليغاتي است به غير از دو مورد كه رسانههاي كانون از طريق كانون،

  ف تشويقي.تخفي ارائه و مورد دوم عدم رعايت نرخ مصوب تصويب شده وها رعايت انحصار تبليغات در كانون

 انگاريجرم نظام ـ

 ون كيفري وانيم مندرج در قئاخطار، انفصال، تعطيلي و ارجاع پرونده به محاكم قضايي در موارد جرا

 ست. در نظر گرفته شده اها نويسپيشانگاري جرم است كه در نظام يهايجبران خسارت مجازات

 تخلفات به رسيدگي سازوكارهايـ 

ئله مس ط بااستاني متشكل از نمايندگان نهادهاي مرتبهاي تئو هيها ت مركزي نظارت بر كانونئهي

 هاست.رسيدگي به تخلفات احتمالي كانون كار در نظر گرفته شده برايسازوترين مهم تبليغات
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 هاممنوعيت محتوايي و ضوابط ل،اصو ـ

 اصول ها، اصول و موارد عام و كلي از قبيلنويسپيش خصوص اصول و ضوابط محتوايي در همهدر

ليغات ست، تبغالب بوده و به بسياري از موضوعات تخصصي از قبيل محيط زي اخالقي، اعتقادي و ...

 توجه بسيار اندكي شده است.  آموزشي، پزشكي و ....

همچنين  شور وها، وضعيت نظام قانوني تبليغاتي بازرگاني در كنويسپيش ه به رويكرد اينبا توج

ائه ار وزهجديدي در اين حنويس پيش ديدگاه نخبگان و تجربيات كشورهاي ديگر، تالش شده است تا

 شود كه در گزارش مستقلي منتشر خواهد شد.
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 16112شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش
 نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در ايرانوضعيت تحليل عنوان گزارش: 

 

 

 

 فرهنگي مطالعات  :نام دفتر

 سينا كلهر ن:يه و تدويته

 اصلايروان مسعودي :يناظر علم

 هاي اجتماعي ـ فرهنگي معاونت پژوهش: يمتقاض

 ـــــــ: يتخصص راستاريو

 ـــــــ :يراستار ادبيو
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