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 Scientific  علمی

  
  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از

   ميالدی٢٠١٠لندن، 
٢۴/٠٢/١١  

  
  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

١١  
  

  

  امتياز مطلق) الف

ست،از مصونيت مطلق منحصر به يامت زه  برخی از احوال و ظروفي ق انگي ه در آن  قطع نظر از بررسی و تحقي ک

ان، وجود داشته باشد ه مصونيت، حسب . ھای مدعی عليه، داليل مشھود مبنی برحمايت از آزادی کامل بي ن گون اي

  :توافق نظر، به حاالت زيرين محدودومنحصر خواھد بود 

  

  ئی اقدامات قضا-١

دامات  ق در اق دان معناست،ئیقضامصونيت مطل ه و   ب ه طور آزادان واره ب د ھم ه باي ه قاضی ذيصالح در محکم ک

دون شک، از چ. بيرونی ھراس نداشته باشدۀ مستقالنه قضاوت نموده؛ و درتطبيق قانون از ھيچ عامل ومالحظ ين ب ن

سبت قضايخواھد داشت، ھرگاه قاضی رسآزادی فکر وعمل اثری وجود ن ه ن ه جرم روزان ستقالنه دگی کننده ب وت م

ردده اش درتشويش و نگرانی ب صفه محول گ أت من ه نظر خواھی  ھي ين . سر برده؛ ونحوۀ اجرای عدالتش ب از ھم

وع ئيصالح ، اعم از بلند رتبه و پايه قضات ذيکه کل جھت است، ر ھرن ۀ قضاوت، در براب ای وظيف ام ايف ه ھنگ ن رتب

ته؛ واز س آميز، ولو از نادرستی آن آگاھی دافتراءاظھار نظر  ده، مستحق وءاش ه معترض ناشی گردي سبت ب نيتش ن

  .امتياز مصونيت مطلق پنداشته می شوند

رددئیاين مصونيت شامل نشر رسمی نظرات قضا ويض می .  آنان نيز می گ ز تف ه شھودی ني ه مصونيت ب ن گون اي

ده؛ و گردد، ا بکه به طور رضاکارانه يا غير رضاکارانه حاضر به شھادت دريک قضيه گردي  اساس سوگندنامه هي

ثر عليه شھادت توأم با سوگند، در واقع  پرداخت بخشی وفقدان جبران خساره م. ، وادار به ادای شھادت شده باشندیا

د مس از قيمت، به آن عده شھودی است، ه خاطر تھدي ه ازگفتارشان ب رض، ؤک ۀ دعوا توسط معت ا اقام دنی ي وليت م
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ق يز مستحق مصونيران ن ھمه عواقب، شھادت توأم با سوگنديتقبل ا رو،ن ياز. شی به خود راه نمی دھنديتشو ت مطل

  ). ٧٧٨پروسر( قرار داده است 

راھم آوری ئیرۀ استفاده از مصونيت قضايدا  به مشاورين تعقيب اين گونه قضايا نيزگسترش می يابد؛ زيرا در امر ف

وده است منافع عموم مر شرايط آزاد به ھر شخص جھت دستيبابی به محکمه، ن . دم نيز مضمر ب ين روال، اي ه ھم ب

ضايای ء صونيت شامل حال جوانب قضايا، وکالم و دادخواھان خصوصی، مدعی عليھماومحرکان تعقيب عدلی درق

ز متعلق به موضوع ؛ مانند جريان دعوا، سوگندنامه ين، اين امتياز در برگيرندۀ ھرچيعالوه بر.  نيز می گرددئیجنا

سا ه م ا و ھم ويھ ودل م د ب ه آزاد خواھ ضايا توسط . رد بررسی در محکم ه ق ه اينگون ه ب ه در رابط اتی ک ه، بيان البت

ضاياشخاص  دامات ق شر شده، شامل اق انه ھای جمعی ن اير رس ابرئیاد شده در روزنامه ھاياس شده؛ بن ن از ي تلقی ن

  ) .٧٨١پروسر ( امتياز مصونيت مطلق بھرمند نمی گردد

  

    اقدامات تقنينی -٢

ستان مبار روزی انقالب انگل ان پي االخره باعث ا) م١۶٨٨( زۀ طوالنی ميان پادشاه وپارلمان تا زم اد مصونيتی يب ج

انونگزاری،الزمی  د،يگرد که در ھرسيستم حکومتداری آزاد وديموکراتيک برای اجرای وظايف اعضای ارگانھای ق

 در جريان نينی آميز توسط اعضای ارگان تقءافتراروی ھمين ملحوظ درحقوق تعاملی ھمه بيانات . به شمار می رود

ه ھای اختصاصی، تحت حمايت  وظايف محولۀ شان اعم از مباحاث پارلمانی، رايگيری ھا، ار درکميت گزارشھا وک

رار دارد ق ق ه يمصونيت تقن. امتياز مصونيت مطل ستان  محدود ب املی انگل وق تع ناخته شده درحق ه رسميت ش ی ب ن

وعی ی است،ئھاافتراء ه ن انونگزاری داشته؛ک ار ق ا ک اط ب وانين   ارتب ام ق ا احک االت متحدۀ امريک ه در اي حال آن ک

ن مصونيت ساخته، ز شامل حال اي ار می  اساسی فدرالی وايالتی ھر آنچه را ني انونی اظھ دامات ق ان اق ه در جري ک

ز ميرندۀ نشر رسمی بيانات در رياين مصونيت ھمچنان در برگ. گردد د کاردھای کانگريس ني ه تجدي ی ب ی باشد؛ ول

شر مجددچنين ر د ن شر آن، مانن از مصونيت ين انگريس، امتي ر رسمی خارج از ک دگان غي ا توسط  پخش کنن کاردھ

  ) .٧٨١پروسر ( مطلق تفويض نمی گردد

ضا دامات ق رددئیبه شھود استماعات قانونگزاری نيز عين مصونيت اق ذار می گ ای برخی .  واگ ر مبن ا ب ابع  حت من

از نسبتاً مش انونی، از امتي وان ضمانت ھای ق کوک، عرايض ارجاع شده به ارگان ھای تقنينی نيز می تواند تحت عن

ر شورا . مصونيت مطلق بھره گيرد درخصوص تفويض  مصونيت مطلق به اقدامات ارگان ھای تقنينی ماتحت؛ نظي

وده،. ھای ښاروالی، توافق نظر وجود ندارد ر آن ب اد ب ضايا اعتق سا از ق ين مصونيت در ب ه چن ان ھای یک ه ارگ  را ب

ه چنيقانونگزاری ماتحت نيز با ذاری آن ب ر عدم واگ ضايا ب دکی از ق داد ان ا يد اعطأ کرد؛ درحالی که در تع ن ارگانھ

م در صورت تحقق حسن  ی، آن ھ ان ھای تقنين ه ارگ ن گون ه اعضای اي توافق به عمل آمده ؛ و استدالل شده است ک

  ) .٧٨٢پروسر(  امتياز مشروط قرار گيرندد صرف تحت حمايتينيت، با

  

  ئی  مکاتبات مقامات اجرا-٣

، حد اقل  اعضای حکومت در اجرای  وظايف ئیامتياز مصونيت مطلق ھمچنان شامل حال برخی از مأموران اجرا

  .نيز می گردد شان،

ه عرصۀ  در انگلستان و ستره محکمۀ اياالت مئیم ، با دو فيصله قضا١٨٩۵اين دکتورين در سال  ا ب تحدۀ امريکا، پ

از می ساختند  وجود گذاشت، ن امتي رداری  ازي ره ب ه را شامل حال بھ صله . که ھر دوی آن اعضای کابين ن في دري
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ده؛ يکه تفويض چنين مصونيت  به ادارۀ حکومت   استدالل به عمل آمد،ئیھای قضا ه حساب آم ک امر ضروری ب

  . ن رونبايد ترس از قوانين و مقررات نافذ درکشور، مانع کار وفعاليت اعضای آن گردندياز

ته؛ و  در انگلستان اين قاعده به طور جدی محدود به کسانی بوده است، رار داش که درسطح عالی مقامات حکومتی ق

ه مثاب ردد» عمل دولت  « هرفتار شان ب ن قا. تلقی می گ ا، اي االت متحدۀ امريک اره در اي وارد بیاعده در پ  ه از م

رددئیعالوۀ مأموران عالی رتبۀ  شعبات اجرا ز می گ التی ني .  و ادارات فدرال، شامل حال اعضای حکومت ھای اي

انی  اکم تحت صله ھای بعضی مح ا في ستند؛ ام البته، در اول وھله تنھا مأموران عالی مقام را مشمول اين قاعده می دان

افدرال طی سالھای متوالی، ا دان پ ز گسترش دا ده،ئيين مصونيت را به مکاتبات ومراسالت کارمن درالی ني ۀ ف  ن رتب

  ) .٧٨٢پروسر ( ن اجرای وظايف شان به آن نياز دارنديکه ح

از مصونيت مشروط، يوليت مأموران عامه ھنگام اجرای وظاؤدر مورد مس ف رسمی شان، استدالل می شودکه امتي

رای  أموران در واقع تحفظ وحمايت الزم ب ين م ا چن ستلزم آنست ت ه مصونيت م ن گون را اي د؛ زي راھم نمی کن ان ف آن

ای مربوطه شاھدی ينيات شان در قضاوءده؛ وبه ترديد سيشگاه محکمه احضار گردي شھود درپهخدمات عامه به مثاب

ضا. دھند ه استنطاق در ق اياين امر، بدون شک آنان را دربارۀ رفتار رسمی شان معروض ب خته؛ و ای خصوصی س

ت،ه ن ھيأت منصفه بئعادی وغير مطمت مشروط شان باالخره در اثر قضاوت  غير يمصون د رف  کلی از ميان خواھ

که مأموران عامه را بنا بر ترس  که اين شيوه نه دفاع از منافع عامه به حساب رفته و نه ھم مانع شرايطی می گردد،

  . ه باز می دارنداقدامات قانونی از پذيرفتن و پيشبرد  مأموريت عام

ت عا ذيرفتن مأموري ناخته، از پ ميت ش ه رس شروط را ب ه صرف مصونيت م االتی ک سی در اي يچ ک ذا، ھ ا معھ ه ي م

ورد . ده انديورزاجرای وظايف آن، امتناع ن أموران، م ه ھمچو م ق ب ر اعطای مصونيت مطل ی ب صله مبن رو في ازين

یاز فرصت طالين امتيری ادقرار گرفته؛ و استدالل شده است که واگذايانتقاد شد ار سياستمداران متقلب ئ  رادر اختي

ران خساره آن، از موقف شان  ورد جب و دغلباز قرارداده تابااستفاده از بدترين انگيزه ھا وکوچک ترين تشويش درم

  ) . ٧٨۴پروسر(  استفاده کنندوءت و آبروی مردم بی گناه، سيثيبه خاطر وارد کردن صدمات بزرگ به ح

  

  يت معترض   رضا-۴

التی است، ا ح  يکی از مواردی که در آن از تفويض امتياز مصونيت مطلق حرف زده می شود، رضايت معترض ي

شرکلمات  طبق اين قاعده،.  عليه خودش رضايت نشان می دھدافتراءکه معترض به نشر راءکسی که ن ه افت ز علي  آمي

ه، نمی توان ه تحريک آن پرداخت ا خود ب وده ي ار خود خود را دعوت نم ه شھرت و اعتب د از صدمۀ وارد شدۀ  آن ب

  .  آميز محض به منظور فريفتن مدعی عليه در جريان دعوا، صورت گرفته باشدافتراءگرچه نشريۀ  اعتراض نمايد؛

ه  سبت ب راالبته، اين گونه تدابير به معنای رضايت معترض ن وده است يی شفاھی علافت ن رو تحق. ه وی نب ق و يازي

رد؛ بررسی توأم  د ک وگيری نخواھ ه اوجل ۀ دعوا علي ه اقام دام ب ه از اق ار مدعی علي با حسن نيت در بارۀ معنا ی گفت

از . ده باشديراد گرديۀ قانونی ائگرچه گفتارش در نھايت امر به منظور تبر ه امتي مانند ساير موارد رضايت، اين  گون

ه شکلی از . می گرددکه به شکل ظاھری وعلنی اعطأ  نيز تنھا محدود به رضايتی است، راءبنابرين، رضايت ب ، افت

واع و اشکال ديگرافتراءبه معنای اجازۀ نشر  راء عليه افراد ديگر يا ان سافت دان م  ه نمی باشديت مدعی عليولؤ و فق

  ) .٧٨۴پروسر (

  

    زن وشوھر-۵
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ه زن و شوھر را شخص واحد از دير زمانی اين طرز فکر کھنه وبيھوده از ميان رفته است، اد ک  تصورکرده، اعتق

ه .  بزندافتراءداشت که ھيچ شخص نمی تواند عليه شخص خود، دست به نشر  ادر ب از آن جا که ھر شخص سومی ق

ان زن وشوھر،  افتراء زنی عليه يکی زوجين بوده، در حال حاضر با توجه به خصوصيت روابط بسيار محرمانه مي

  ) .٧٨۴پروسر(  مصونيت مطلق اعطأ گرديده است به آنچه در ميان آن دو رد وبدل می گردد، امتياز

  

    نشرات سياسی -۶

امزدان سياسی  ه ن ه ھم د ب ا باي ر اينکه ادارات راديوھ ر ب ده داي االت متح درال اي ات و مراسالت ف انون مکاتب حکم ق

ای ه معن ع ب ان را نداشته، در واق ات آن سور دربيان وع سان  آن فرصت ھای مساوی فراھم ساخته؛ و صالحيت ھيچ ن

که راديوھا نمی تواند از تفويض وقت الزم نشرات به نامزدان سياسی اجتناب ورزيده؛ و بر آنچه  ضمن  بوده است،

  .اين گونه نشرات ابراز می گردد، نظارت وکنترول داشته باشد

صام اکم راه گشوياين مسأله در بدو امر، به منازعه و اختالف در ت شتت و پر. دم مح سبت ت ه ن ی ک دين معن دگی کاب ن

ع پخش يکه آيا حکم قانون  فکری در محاکم تحتانی توافق نظر وجود نداشت، اد شده البد مفھوم مصونيت مطلق به نف

ا حل ١٩۵٩کننده را نيز در بر داشته يا خير؟ درسال  االت متحدۀ امريک ۀ اي م اين تنازع سرانجام توسط ستره محکم

امزدان س وفصل گرديد، شرات ن ر آن ن راسیيکه متکی ب ز بھ ده  ني ناخته شدند من ق ش از مصونيت مطل ن . از امتي اي

اھی است، نیات  آن، در بارۀ ساير نشرات قانونی؛ مانند روزنامه صله، با کليه احتمااليف ز ي که مستلزم نشر يک آگ

  ) . ٧٨۴پروسر ( ق خواھد بوديقابل تطب

  ادامه دارد

  


