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 Scientific  علمی

  
  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از

   ميالدی٢٠١٠لندن، 
١١/٠٢/١١  

  
  

  ء و آزادی بيانافترامبانی حقوق 

٧  
  

  افشای عمومی حقايق خصوصی

دگی شخص درمعرض دسترسی ن حالت، چنان که از عيدر ه زن وط ب نوانش پيداست، واقعيت ھای خصوصی مرب

شار قروض ءالبته، مھم نيست که اطالعات افشا. رديواستفادۀ عمومی قرار می گ ا دروغ؛ مانندانت وده ي  شده درست ب

صوصيات وجز رض، خ صوصی معت ضای خ ی اع ای طب س ھ رض، عک ود، ئيمعت ضالت وج رم آور ع ات ش

ب  سايرفتارعجب وغري ره م انم وغي رم وخصوصی يک خ دگی  .ل مح ت زن ر محرمي ه ب وارد گرچ ه م ن ھم دري

که باالثر آن معترض حق دارد درمحضر مقامات عدلی  حملۀ روشن صورت گرفته،) معترض( خصوصی شخص 

دا د؛ اما باي به داد خواھی توسل جوئیقضا و م باي وارد يوجود آن ھ ا م راد را ب وق شخصی اف ا ازحق وع تخطی ھ ن ن

ه نحوی  ،افتراءنمود؛ چه دراصول و قواعد حاکم بر حقوق يت واعتبار اشخاص مغشوش نثي عليه حافتراءگوناگون  ب

ا س(که درمباحث گذشته به مشاھده رسيد، تحقق عنصر معنوی يا ارادی جرم  ادی جرم وعنص) نيتوءغرض ي ر م

شای ط  مھم و ضروری پنديشرا) کنامی شخص در ميان مردميصدمه به شھرت ون( ه دراف اشته می شود؛ درحالی ک

بدين . تحقق عنصر معنوی وعنصر مادی جرم ضروری تلقی نمی شود اسرار محرمانۀ ابعاد مختلف زندگی شخص،

ب،  ای خصوصی اشخاص، خصوصافتراءترتي ومی واقعيت ھ شای عم سه بااف ا درمقاي نگيھ ديد وس ته؛ يت ش ن داش

  ) .١٠  -٨٠٩ پروسر( ومستلزم جبران خسارۀ شديدتلقی می گردد

ر اساس   قانون جزای افغانستان، از افشای اسراری سخن می راند،مادۀ چھار صدوچھل وپنجفقرۀ اول  ه شخص ب ک

اط وتخصص بيی، مسلکی ه ئفيت وظيد و صالحيصوابد ه آن دست می ه ا ارتب اری، ب ديخصوص درک ن يدر. اب

  :ن تذکره به عمل آمده است يفقره،چن

م یرك ِسيه عت كار خود بيا به لحاظ طبيفن و شه، صنعت، يپ  كسب، فه،ي كه به حكم وظیھر شخص«   از اسرار عل

شاء نمايد وآن را درغيحاصل نما انون اف ه منفعت خودي و؛ديراز حاالت مصرحه ق گر يا منفعت شخص ديا آن را ب
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دیا جزايشتر نباشد ي كه از دو سال بیاستعمال كند، به حبس متوسط ه از بی نق ار ھي ك انست وچھ  تجاوز یزار افغ

  ».  گرددی محكوم م،نكند

ای  ن فقره به طور ضمنی استنباط می گردد، حکم  مندرج در آن متوجه اشخاصی است،يچنان که از متن ا که بر مبن

افته؛ و آن را بدون  اجازۀ قانونی، به نفع خود يا نفع يتخصصی ومسلکی به سری از اسرار عامه يا خصوصی دست 

رد،يفقرۀ دوم ا. ستعمال می نمايدگری ايوضرر شخص د ا  ن ماده از حالتی نام می ب داری اسرار بن ه صاحب نگھ ک

وگيافته يا جنحۀ ارتکاب يت يبه افشای اسرار در بارۀ جنا ای امور،يا اجازۀ اوليبراجازۀ قانونی  ری از ارتکاب يا جل

 :ن می خوانيم ي چنهن فقريدر متن ا. آن، مبادرت می ورزد

ع ارتكاب يا جنحه ويت ير اخبار از جنا سِ یا مقصود از افشاير اجازه داد و  سِ یلحت به افشا اگر صاحب مص« ا من

د،» .  گرددی مرتكب به جزاء محكوم نم،آن باشد ر می آي ه صراحت ب اده ب ن م تن اي شای اسرار صرف  از م ه اف ک

  . ه شمرده شوديل توجامر قاب ا مصلحت عمومی،يد قانون يکه از د رد،يط واحوالی صورت می گيتحت شرا

رۀ علمادۀ چھار صد وچھل وششم دگی ي قانون جزای افغانستان ضمن دو فق ه زن وط ب حده از طرق کسب اسرار مرب

ه عمل آورده است يخصوصی افراد؛ و افشای غ ام ا. رمجاز آن، بحث ب ق احک اده، يطب ه حبس یاشخاص  آتن م  ب

  : گردندی محكوم م،ز نكند تجاوی كه از دوازده ھزار افغانی نقدیا جزاير يقص

 افراد یلويا عاي یلي فامی را كه به اسرار زندگانیا لوحه ھاير يتصاو  اخبار، ی،ل علنياز وسای كي به  كهیشخص -١

  .قت داشته باشديگر چه حق ،دي افشاء نما،ارتباط داشته باشد

  .دي نماءقصد ضرر آن را افشا به ،دي به اسرار علم حاصل نمایا توسط مكتوب ارساليلفون ي كه درتیشخص  -٢

  

  افتراء با توجه به عناصر متشکلۀ جرم و فرق انتقاد

ر می خوريم، واردی ب ه م اد در نوشته ھاوبرنامه ھای رسانه ھای ھمگانی گاھگاه ب ايز انتق ه تم راءو  ک ا افت  در آن ب

ادن مشابھت ظاھری، از نظريباوجودا. قدری دشوار به نظر می رسد اوت ھای زي وقی تف اد ويی  محق راءان انتق  افت

  .  م ئيکه ذيالً به برخی جھات اين التباسات و تفاوتھا، اشارۀ مختصر می نما وجود دارد،

رار افتراءز تذکر به عمل آمد، آنچه به نام يچنان که در مباحث گذشته ن ورد بحث ق ه م وقی کلم ای حق ه معن  يابھتان ب

ردم خدشه می ک فرديرد، در واقع حمله ايست که بر شخصيت يمی گ ان م ار اودر مي  وارده آمده؛ وبه حيثيت واعتب

ا نوشته يان شفاھی يش از ھمه وجود بيد پي به معنای حقوقی کلمه باافتراءان آمدن يگر برای به ميرساند؛ به عبارۀ د

انه کی ايا نوشته در يان يکسی که بانشر ب ن رو،ياز. ز داشته باشدي آمافتراءت يکه خصوص ان باشد،ي در میا ز رس

ه عصيھای ھمگانی به تفرقۀ قومی، مذھبی، لسانی، سمتی و غ ردم را ب ا م ان يان وطغيره اختالفات ملی دامن زده ي

ساد اخالقی را يا باعث بروز بحران صحت و سالمت درکشور گرديک می نمايد يت دولت تحريه حاکميعل ا ف ده، ي

اع از اجرای يم يا تشبث به ارتکاب جرايارتکاب  مردم در ئیق، تحريک و رھنمايا موجب تشويق نموده يتشو ا امتن

وصف  اد شده بايک از اعمال يرا ھر ي شناخته نمی شود؛ زافتراءت ھای قانونی شان گردد، مرتکب يب و مکلفيوجا

راءشبه جرم / ت جرمی آن با جرميخصوص راوان داردافت اوت ف ا،يدر.  تف ری از  نج ه مالحظه می رسد، اث ان ک چن

ه چشم نمی خورد؛ وبيت واعتبار شخص معين يثي برححمله وتعرض روه مشخص وکوچکی ب شره در يا گ ات منت ان

ه ي افتراءن، برای آن که از يگذشته از. ز  نداشته استيآمافتراءت يز ماھيی گروھی نا رسانه ھايان مردم يم ان ب ا بھت

ه مطرح يتی در ذھن مدعی علينوء ا سيمانه د ارادۀ مجرير بايان آمده بتواند، ناگزيق حقوقی آن بحثی به ميمعنای دق
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وی جرم(باشد د). عنصر معن ه مدعی عليب ا ک وذ روحيه باين معن ه صدور يد تحت نف دام ب دخواھی، اق ۀ غرض و ب

  . ز نموده باشدي آمافتراءاانتشار نوشته ھای يانات يب

ائیز به تنھايه نيت در ذھن مدعی علينوء اسيالبته، تحقق عنصر غرض  رای ارتکاب جرم  خود شرط ک راءفی ب  افت

عنی ي. ديه، از قوه به فعل در آيت درذھن مدعی علينوء اسيپنداشته نمی شود؛ چه ضروريست تا چنين ارادۀ مجرمانه 

ين درم ع گردد،يزی شاي آمافتراءا نوشتۀ يان يب ار شخص مع رو واعتب ه آب ه ب ديک ردم عمالً صدمه بزن عنصر (ان م

شمول نداشته؛ وصف جرمی آن يم دي مانند قتل، سرقت  و برخی جرااءافتراز آن جا که ). مادی جرم ۀ جھان گر جنب

رق داردينظر به پندارھا، رسوم، تعامالت وس م ف رای آنکه از جرم . ستم ھای حقوقی کشور ھا، از ھ ذا ب ا خطای يل

ه مافتراء ا ھرعمل دارای سيان آي به معنای حقوقی آن حرف ب انونينوء د، الزميست ت ی،ت توسط ق ه   و مقرارت ک

ه مثاب ناخته شده؛ و مستوجب مجازات اا خطي جرم هھنگام ارتکاب آن نافذ بوده، ب ردديا مؤي ش ين تلقی گ  دات  مع

دون داشتن غرض  ن استدالل،يبا توجه به ا) . عنصر قانونی جرم( ه ب شار بينوء ا سيکسی ک ه انت ا يان يت دست ب

امی يا اين عمل اوبه ني می زند؛ یانوشته  ی ھيثيوحکن اند؛ يت شخص معين ه صدمه نمی رس ان ونوشتۀ يا بيچ گون

شده باشد، اصوالً يشبي پاا خطيمورد نظرش ھنگام ارتکاب، توسط قانون نافذی به عنوان جرم  تثناھای ( نی ن ه اس البت

راء) که بعداً مورد بحث و مداقه قرار خواھد گرفت نه وجود دارد،يمعدودی در زم آنکه در حال  تلقی نمی شود؛ افت

و فعاليت يک شخص،  ری چه شفاھی، صرف به کاستی ھا وکمبود ھا درکارينشرات و برنامه ھای انتقادی، چه تحر

  . توجه مبذول می گردد ا مؤسسات عامه وخصوصی،ين خدمات عامه يولؤکی از مسياکثراً 

ادی  شه وسخن،يای انداگر روح  اصالح وانتقاد در جامعه با سرکوب و اختناق مواجه گردد، آنگاه حق آزد ه از بني ک

وق انسا رين حق رين و مھمت ست، ننت امگی و يي تبداد، خودک ه سوی اس ه را ب ده؛ جامع ال ش ه آن پام دترين وج ه ب ز ب

ه، ين امور در يولؤبنابرين، انتقاد از فساد سياسی، اجتماعی، فرھنگی واخالقی مس. ديانحطاط خواھد کشان ک جامع

اد يدر ب.  يا تھمت پنداشته نمی شودافتراء ھرچند تندوبی رحمانه، ھيچگاه انات ونوشته ھای انتقادی، ھدف اصلی انتق

شاھده نمی رسد؛ ياز. کننده ھمواره انتباه و اصالح جامعه بوده است  ن جھت، عنصر غرض يا بدخواھی در آن به م

زۀ عه ب.  انتباه يا اصالح عامه اساساً مطمح نظر نبوده استافتراءدرحالی که درمسألۀ  رام و انگي ده، م اد کنن کس انتق

ه شمار می آ  کننده اکثراً منافع وغرايض شخصی،افتراءاصلی  ديالوژيکی ب ی، سياسی و اي ه، ( ديگروھی، حزب البت

 می زند، با مفھوم عام افتراءکه شخص به خاطر حراست از منافع عامه، دست به نوعی از  ،ئیموارد وحاالت استثنا

  ) .وکلی آن فرق دارد

ـاره افتراءد نشرات و برنامه ھای انتـــقادی نيز مانــــــــند تعــــــدادی از شاي ا، در پــــ تاز  یاھ ـه حيثي ـاالت، بـ   حـ

ـه  يو ـه بــ ادی  (actus reus)ا صـدمـ صر م وان از عن ورد  می ت ر دو م ه درھ اند؛ چ ار اشخاص آسيب رس  اعتب

 نيت وءمابنـــــا برعــــدم موجوديت عنصر روانی جـــرم يا سجــــرم حيثيت و وقارشخص  صحبت به عمل آورد؛ ا

رض رم يدرب وغ اب ج وان از ارتک ـی ت ادی نمـ شرات انتق ات ون راءان ـن افت ـی آن سخــ ـنای حقوقــ ه معــ ، ب

  (mens rea).رانــد

ا   شده، از لحاظ عنصر قانونی، انتقاد از مفاسد سياسی، اجتماعی، فرھنگی واخالقی در جامعه، نه تنھ جرم پنداشته ن

وان ه وق ورد حمايت افکار عام واره م اھی واصالحی آن، ھم ه خصوصيت انتب رار ين ذيبلکه نظر ب ربط کشورھا ق

انون از حما. داشته است  ن ق ت يچنان که قانون رسانه ھای ھمگانی درفقرۀ اول مادۀ ششم واحکام مندرج مادۀ دوم اي

ه عمل ات ايسلکی  شان به منظور نشرگزارش ھاونظرت ھای ميستان در اجرای فعاليقانونی ژورنال ادی، بحث ب نتق

ه ترم. آورده است  ابق ب ا مط ار اشخاص ي اد، تعرض برحيثيت واعتب وقی آن يخالف انتق الوژی حق شه افتراءن ،ھمي
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ه حء، قوانين رسانه ھای ھمگانی، قوانين جزاافتراءدرقوانين  ا شبه جرم تلي يا قوانين ذيربط ديگری، ب قی ث جرم ي

ادۀ حيثيت و ين اعمال غيشده؛ اشخاص معترض به آن می توانند مرتکبين چن ر مجاز را به محکمه کشانيده؛ برای اع

  .جبران خسارۀ ناشی از آن، اقامۀ دعوانمايند

  

  وليت جدیؤوليت مطلق يا مسؤچگونگی مسألۀ افتراءدر رابطه به مس

د که برای  راينست،درکليه سيستم ھای حقوقی به شمول کامن ال فرض عمومی ب دام اثبات تقصير در يک جــرم باي اق

ۀ ـات روحي ـدون اثبــــ ـه بــ ردد؛ چــ ا عنصر ارادی جرم (mens rea) گ وی ي ات عنصر معن ه اثب ه ب يش از ھم  پ

ه عمل آورد  ابی ، سخن ب رای عمل ارتک شبينی شده ب م     . مجرمانه نمی توان از وصف جرمی ومجازات پي ا آن ھ ب

دۀ ش ه دي ـينگرند؛ يک و تردب املی(Common Law)د م وق تع ستم حق وقی رادرسي دۀ حق ه ش ن اصل  پذيرفت   اي

ـد مسئیی جناافترازيــــــرا درين سيستم آزار عامه و ـق يولؤ از زمرۀ جرايم واجـــ ه ؤا مسيت مطلـــ ـدی ب وليت جـ

ت حساب می آيد، ـروری پنداش ا ارادی در آن ضــ را. ه نمی شودکه موجوديت عنصـــر معنوی ي ز افت ـرآميز ني ی کفـ

 ) .١٠۵الن (وليت جدی، به شمار می رودؤدرسيستم کامن ال از زمرۀ جرايــــم بامس

 تا حال بيان روشنی مبنی بر ضرورت  عدم موجوديت چنين عنصر ئیی جناافترادرقضايای مربوط به اذيت عامه و

ه   در ميان باشدتا از نشرکلماتی صحبت کرد،یاش از ھمه اراده يبه چشم نمی خورد؛ چه طبق قاعدۀ عمومی بايدپ ک

رد رار گي ست،. باعث ھتک حرمت شخصی ق ز روشن ني سأله  ني ن م ل  اي ی برتماي ه ارادۀ  شخص ديگری مبن ه ب ک

ا افتراءاوجھت استعمال الفاظ وکلمات   آميز  به منظور لطمه زدن به شھرت واعتبار شخص، ضرورتی وجود دارد ي

  )١٠۵الن (خير؟ 

ه ؤوليت مطلق يا مسؤدر جرايم واجد مس ا ارادۀ مجرمان وی جرم ي وليت جدی، چنان که ديده می شود، از عنصر معن

وانين ترافيک  د نقض ق د؛ مانن ه عمل نمی آي ه، بحث ب نزد مجرم و مسأيلی چون بی خبری از عواقب عمل مجرمان

د.  به قواعد جلوگيری از کثافت وغيره ئیجاده، تخطی از مقررات حفظ الصحۀ مواد خوراکی، بی اعتنا ب، ين ترتيب

ه موجود ه ب دون توج املی ب وق تع اکم حق اعی را يمح دخطرات اجتم ال مؤج راد، برخی اعم ه در اف ت ارادۀ مجرمان

  ) . ۶۶٨بال و ديگران ( وليت جدی داده؛ مستوجب مجازات می داندؤم دارای مسيوصف جرا

ه سر سميت وسر ھوگن در اثر مشھوريپروف وق جز«ش موسوم ب وی » اءحق ه عنصر معن راءدر رابطه ب ن ي چنافت

  :نگاشته اند

اور ا.  آميز باشدافتراءکه حايز خصوصيت  مدعی عليه بايد قصد داشته تا کلماتی را نشر نمايد، «  ه ب ن دو مؤلف يب

ا نوشته  آميز در واقع شاملافتراءکه بيانات   خودکافی نيست تا استدالل شود،ئیاين امر به تنھا اب ي وده،یا کت ه   ب ک

دعی عل سته است يم شر و پخش آن توسل ج ه ن داً ب ست،. ه عم سأله روشن ني ن م ه اي ين  البت اب چن رای ارتک ه ب ک

ضايای  رۀ ق رايم را در زم ه ج ن گون ا اي ر؟  برخی ھ ا خي از وجود دارد ي م ني وی ديگری ھ ه عنصر معن جرايمی ب

د وليت جدی قرار دادهؤوليت مطلق يا مسؤبامس ه باي ه مدعی علي  اند؛ اما نظر پذيرفته شده در ھمچو موارد اينست، ک

اھی داشته باشد، ی آگ ال موجوديت واقعيت ا احتم شره را خصلت  حداقل از موجوديت ي ان منت ه بي راءک ز می افت  آمي

  ) .٧٣٧سميت وھوگن ( بخشد
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 ثير آگاھی شخص ثالث بر ماھيت بيانات افتراء آميزات

اھی ير اعمال ناروا و ناپسنديا سايرا متھم به ارتکاب خيانت ھرگاه کسی، ديگری  ده نموده؛ ولی اين اتھام را بدون آگ

وان يد ده راتحت عن داتھام کنن تھم نمی توان دد، در آن صورت م ار می بن ه ک روی او ب راءگران روب ه افت ه  محاکم  ب

ران خساره  نما ه پرداخت جب شانده؛ وادار ب ه يچه در د؛يک ان ک ال، چن ر حن ح ه ب د، حمل ه مالحظه می رس ت يثيب

ه افترانموده است؛ و تا وقتی که ت نيگران سرايت شخص مورد اتھام، به ديوتمام ال ن الثی انتق ی وارده به اشخاص ث

ا يش و نيت و اعتبار وی نزد مردم درست انديثيافته، اساساً نمی توان از صدمه به حي ه حرف زد؛ ام ک کردار جامع

نيدن ه که ب ه آوازش طوری را بلند ساخته،زمانی که اتھام کنند ه ش ز قادرب رد ديگری ني ام، ف ورد اتھ عالوۀ شخص م

ه  ا علي د داشت ت راءآن گردد، آنگاه معترض حق خواھ ده درپافت ۀ دعواتوسل ورزد؛ زي کنن ه اقام ه ب را يشگاه محکم

ردم صدمه يکنامی شخص درمينت و يثيده؛ سبب می گرددتا به حيصدای بلند به انتشارواشاعۀ اتھام وارده انجام ان م

  .برسد

ان يت، استناد به اين که گوين واقعي با توجه به ا ا بي راءا اتھام کننده قصد نداشته ت ز افت ه شخص سومی ني زش، ب  آمي

ه ۀ او نئسرايت نمايد، خواھی نخواھی  موجب تبر اه کسی نام ثالً ھرگ د شد؛ م وانی کس دیاخواھ گری می ي را عن

شی يدن به مرسل الي آميز بوده؛ ولی قبل از رسافتراءيرندۀ مواد که در برگ فرستد، ه توسط شخص ديگری فرضاً من

ود يريا گيس دفترش باز می گردد، درين صورت شخص مورد اتھام درنامۀ فرستاده شده ئير يا د ب ه قادرخواھ دۀ نام ن

ران خسارۀ وارده يثياعادۀ ح  عارض شده، خواستارئیتا عليه فرستندۀ نامه، به مقامات عدلی وقضا ت و پرداخت جب

ه و  رايگرچه نامه به نام شخص معينی فرستاده شده باشد؛ ز گردد؛ ا آگاھان در ھمچو موارد ھميشه امکان  باز شدن ن

  . ان مردم، وجود خواھد داشت ي آميز  آن در مافتراءبالنتيجه خواندن آن توسط شخص سومی وباالخره انتشار مواد 

وی نجا، چنان که ماليدر ودن عنصر معن ام و مروج آن، نتينوءاسيحظه می شود، نب وم ع ه مفھ ه يت وغرض ب جۀ ب

ده راتغيم دييان آم ه محتو. ر نمی دھ ه مجردی ک ۀ يب راءات نام اران، ھميز در مي آمافت ساتان ھمک گان يرازان، ھم

ان آورده؛ عنصر مادی يزی وی  را به ميده؛ موجبات کسر شأن وآبرو رين شخص مورد اتھام فاش گردار متعلقيوسا

د  د،يز به وجود می آي به معنای حقوقی کلمه نافتراءافته تلقی شده ويجرم تحقق  ای آن معترض حق خواھ ر مبن ه ب ک

  . ديشگاه محکمه اقامۀ دعوا نمايداشت تادر پ

  

  درچه مواردی ضرورت اثبات خسارۀ واقعی، وجود ندارد؟

ران خساره پنداشته می افتراءد شاکی در برابر ، افراافتراءرفته شدۀ حقوق يمطابق به اصل پذ ھا، زمانی مستحق جب

وند، د ش ه بتوانن انندافتراءک ات رس ه اثب ھرتش را ب ام و ش ه ن ات .  علي رای اثب ه، ب راالبت ت و يثيه حيی وارده علافت

سبت داده شده، خسارۀ واقعی مانندخسارافتراکه در اثر  اعتبارشان، ثبوت اين مسأله ضروری نيست، الی را ی ن ۀ م

که ھمه حقوقدانان در مورد آن موافقت کامل  ری ومستند،يی تحرافترا عالوۀ هر؟  اين اصل بيا خينيز متحمل شده اند

ان اء ای شفاھی واشاری نيز قابل اجرافتراداشته، درخصوص  ر اينکه بي راءست؛ مشروط ب ين افت ز موجب از ب  آمي

ه اش گريثيرفتن ح ين ت واعتبار شخص در وظيفۀ محول سلکانش تلق م م ه ھمکاران و ھ ال ب وان مث ه عن ده باشد؛ ب دي

ر اخالقيکه گويا فالنی مرتکب جرمی شده  ده،يگرد رد، مرتکب عمل غي یا فالن خانم، نه م ا فالن شخص ئ  شده وي

ھای شفاھی افتراءچنانچه  پای انواع ديگری از . گرديده است )به خصوص بيماری مقاربتی(مبتال به بيماری ساری 
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ا ی حي رای تالف وده، در آن صورت معترض ب ان ب اری در مي ات يثي اش ه  اثب ف ب ه اش، مکل اد رفت ار برب ت و اعتب

  ) .۴١٨بال و ديگران ( خسارۀ واقعی درپيشگاه محکمه خواھد

  

  مسألۀ نيابت درقضايای مربوط به افتراء

یافترائیول ؤکارفرما يا مالک، مس ،افتراءطبق قاعدۀ عمومی حقوق  ستخدم   شود، پنداشته م ا م د ي ه توسط کارمن ک

ايمسؤولا يابتی ييت نمسؤولشۀ يشايد اند. زيردستش، حين اجرای مالزمت، به دست نشر سپرده شده باشد ام يت ق م مق

ه، و درکامن ال نيز بر مبنای ھمين قاعده، به صاحبان امتياز روزنامه ھا شراتی ديگری گسترش يافت ه  مؤسسات ن ک

ه آن  صاحبان ام ابق ب وادارات، مط از ھمچ سؤولتي ی م ی م شرگرديده، تلق دگارش ن ا خدمت وکر ي ه توسط ن ر آنچ  ھ

ورد  آميز بدون دستورافتراءکه بيان  گردند؛ مگر آنکه ثابت سازند، شريۀ م ه؛ ون شار يافت ان انت اھی آن ، رضايت و آگ

ه ھرکس  توان نتيجه گرفت،بدين ترتيب، می . اتھام نسبت عدم توجه يا دقت الزم درکار آنان، به طبع نرسيده است ک

ارش،  وذ و اختي دود نف ده درح ی القاع سؤولعل ال م راء اعم ود،ي آمافت ی ش ناخته م دمتگار  زی ش ا خ وکر ي ه از ن ک

  ) .٧٣٧سميت و ھوگن ( زيردستش سر می زند؛ مگر آنکه نصوص قوانين خالف آن حکم نموده باشد

  

  ؟چه کسی را می توان آماج بيانات افتراء آميز قرار داد

ات و نوشته ھای يھر شخص زنده می تواند، آماج  ب راءان ا صالحافت رد؛ ام دنی يت واختي قرارگي ۀ دعوای م ار اقام

بنابرين، شخص . ماً حمله صورت گرفته است يکه برشھرت وحيثيت اش، مستق صرف در دست معترضی می باشد،

وان ناير از متضرر يگری غيد ه عن رض، اصوالً نمی تواندب اا يب يا معت ر حيق ه ب سبت حمل ام ن ار يثيم مق ت و اعتب

رار يکه دو  ست،يمعھذا، اين امر دور از ا مکان ن. ديگران، اقامۀ دعوا کند ا چندشخص درچنان ارتباط حقوقی باھم ق

ه شود،کت و اعتبار آن ديگری نيز سايه افکه ھتک حرمت وبدنامی يکی برشھر داشته، ی گفت ثالً وقت د؛ م ادر  ن ه م ک

دو خص ب الن ش اح ف ت ين نک وده اس ی نم دگی م درش زن ه . ا ازدواج باپ لی متوج ام اص وارد، اتھ و م درھمچ

اط يا برادران و خواھران او؛ ولی معترض يمادرمعترض بوده نه شخص خودش  ابر ارتب ز بن رادر وخواھرش ني ا ب

د داشت؛ چه  حمل) مادر(شاوندی وحقوقی با شخص مورد اتھام ينزديک خو ۀ دعوا را خواھ ر ححق اقام ثيت و يه ب

ديکنامی آنان نياعتبار مادرش، خواھی نخواھی حمله بر شھرت و ن ه حساب می آي ه منظور تالفی ياز. ز ب ن رو، ب

ددر پ ردم، حق دارن ان م ديخسارات وارده بر شھرت و اعتبارشان در مي ۀ دعوا متوسل گردن ه اقام ه ب . شگاه محکم

اقامۀ دعوا کرد؛  نمی توان به موجب بدنامی وھتک حرمت متوفام، طبق قاعدۀ عمومی ين، چنان که می دانيعالوه بر

ريل ی ب ی آب دنامی و ب ايه افکن اگر چنين ب ز س سانی ني ار ک د،ک شھرت واعتب د؛ و رابطۀ  ن ات ان د حي وز در قي ه ھن ک

دگان نينزد ته، در آن صورت بازمان ا داش ا شخص متوف شی ب ادۀ حيک خوي ه خاطر اع ران خسارات يثيز ب ت و جب

ا، .  حق اقامۀ دعوا خواھند داشت وارده، االت متحدۀ امريک وانين برخی از اي راق رده را نافت ز  وصف جرمی يی م

سيرشده است يبخش ا، تف ه . ده؛ اما قصداز اين کار محض به عنوان حراست از منافع عامه و يادبود شخص متوف ذا ب ل

  ) . ۴۶ - ٧۴۵پروسر (  نمی کننداءبازماندگان متوفا حق اقامۀ دعوای مدنی، اعط

 استدالل کرده اند، از آن جا که مرده ھا از ديد قانون ، فراتر از ضرر وآسيب افتراءبرخی از صاحب نظران حقوق 

ه خاطر  ا ب د داشت ت ان حق نخواھن شاوندان آن تان و خوي اًء دوس د، بن رار دارن اافتراءق وان شده علیھ او ي عن ه متوف

  ) .١٨ -۴١٧بال و ديگران ( عوا نمايندابتاً اقامۀ ديجبران خسارۀ ناشی از آن، ن
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اتی . قی آن دارای شھرت و اعتبار شناخته نمی شودياحقيشرکت  ھا به مفھوم شخصی  يلۀ کلم ه وس ين جھت ب از ھم

دنامی  نظير نسبت دادن بی عفتی وغيره، ورد ب ی را مصدوم ساخته، م راد حقيق که  تنھا شھرت و اعتبار شخصی اف

اعی، وھتک حرمت قرار نمی گيرد؛ ه خصوص خويش، چه تجارتی، چه اجتم ار ب  اما شرکت ھا در پيشبرد کاروب

ه وغيچه خ ام تلقی می شوديرخواھان تيژ و مق ايز پرس ه ھم. ره، ح ر صداقت، یان ملحوظ، کلمات ولھجه يب ه ب  ک

ورد  آنھا اثر سوء واھانت آميز انداخته، می تواند در پيشگاه مئیثريت و سايرخصوصيات وظيفه واعتبار، م حکمه م

رد رار گي راض ق ست . اعت ين منوال ه ھم ز ب ا ني ه ھ ا و اتحادي ن ھ ا، انجم راکت در شرکت ھ سألۀ ش ازمانھای . م س

اعی، اء  غيرانتف راد اتک الی اف ت م او حماي ه ھ ده؛ و براعان ه تأسيس گردي شرخواھانه وخيري داف ب ه منظور اھ ه ب ک

اليداشته، نيز می تواندتوسط وسا اگون، در معرض حم رار گل گون ده ق دنام کنن ا يت ب يله  از کمک ھ دين وس رد؛ وب

  . ت ھای آن کاسته شوديشبرد فعاليوسھمگيری ھای مردم در پ

ه وس ازمان اصوالً ب االخره، يک س ردد،يب ار نمی گ ی اعتب اتی ب ات و بيان ھمداران و  لۀ کلم صديان، س ه مت ه علي ک

 نقصان یيقين اشخاص حقيتی به حيثيت و شھرت چنکار می رود؛ ونه عکس آن از اثرکلمات و بيانابه کارمندانش 

ين کلمات  وارد می شود، که عليه سازمانھا وشخصيت ھای حقوقی وابسته به آن استعمال گرديده است؛ مگر آنکه چن

ل اشخاص ُحکمی وحق اط متقاب و ارتب ات در پرت ده باشد،يو بيان ه نحوی استعمال گردي ی، ب ه درعمل شھرت و  ق ک

ر شھرت و ين موارد، حمله بر شھرت و اعتبار يدرچن. ا راجريحه دار سازداعتبار ھر دوی آنھ ه ب کی متضمن حمل

  ).۴۶ - ٧۴۵پروسر ( گری، پنداشته خواھد شديت آن ديحيث

                                          ادامه دارد


