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 Scientific   علمی

  
  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از

   ميالدی٢٠١٠لندن، 
٠١/٠٣/١١  

  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

١٢  

  

  امتياز مشروط) ب

ق نعليه در افتراحاالتی وجود دارد، که دفاع مدعی  ده خصوصيت مطل ان آم ه مي ه ھدف ی ب ته، بلکه مشروط ب داش

از ست، ااز ھمين جھت. معقول و نشر درست آن می باشد سته « که چنين امتياز به نام ھای امتي » مشروط « ، »شاي

ان کر امشک. نيز ياد می گردد» الغأپذير« يا  ۀ واحدی بي رو . دلست تا چنين شرايط و حاالت را در يک جمل از اين

رد ه ک شريه « : نمی توان فارمول بھتری جز اين در بارۀ تعريف امتياز مشروط اراي از مشروط ان د از امتي ی بھرمن

ا خصوصی، پنداشته می شود، ه ي صديان برخی مقامات عام ه توسط مت ا موضوعات  ک ارۀ وظايف شخصی ي در ب

  ». رددذيعالقۀ شان، چه قانونی يا اخالقی، به طور منصفانه نشر گ

ر شمرده می ه مسايل قانون اساسی را احتوأ نتا جائيک کرده، منافع حراست شده به وسيلۀ امتياز مشروط، قرار آتی ب

  :شود

    منافع ناشر- ١

ازی است، ا  منافغ ناشر تقريباً ھمانند امتياز دفاع از خود يا دفاع از ملکيت، عبارت از امتي ه منظور حراست ي ه ب ک

ب، ناشر می . ونی شخص مدعی عليه  در نشر موضوع افتراء آميز، تفويض می گرددپيش بردن منافع قان بدين ترتي

دام وزرد، رض، اق ه معت وئی علي اع  تواند، به طور مناسب، به نشر ھر آن چيزی اعم از اتھام دروغ گ ستلزم دف ه م ک

  .شھرت وحيثيت او در برابر افترای وارده باشد

ر  سالبته، او در برابر ھر اتھام غي ه معترض م رتبط علي ه شھرت  وليت خواھدداشت،ؤم راء علي ه موضوع افت ه ب ک

ر اخالقی  ارۀ يک عمل غي ام معترض  در ب ه خاطر تکذيب اتھ ونيکنامی اش، اضافه گرديده؛ مثالً ضمن کوشش ب

ود که معترض در واقع کسی است، خود، به طور جوابی ادعا کند، وده ب ز سرقت نم ا اسپ  را ني وتر ي ه فالن م . ک

ه  ا آن ب ان ب ی ھمزم ه؛ ول درينجا چنان که ديده می شود، مدعی عليه ازيکسو به دفع اتھام عليه شخصيت خود پرداخت

اطی  وکه به قضيۀ متنازع فيه ميان او اتھام غير مرتبطی عليه معترض نيز توسل می جويد،  معترض ھيچ گونه ارتب
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ع ا دف ه معترض ب ام سرقت موتريااسپ علي را اتھ ته؛ زي يچنداش ی خودش، ھ ر اخالق ردار غي ام ک اط   اتھ ه ارتب  گون

  . دارد منطقی و قانونی ن

د رار می دھ ز تحت پوشش ق . اين امتياز ساير تالش ھای مدعی عليه  را جھت حمايت از منافع با اھميت ديگرش ني

ترداد ملکيت سرقت شدۀ خودوکشف و تعقيب سارق، تالش مناسب  ه منظور اس د ب ابرين، وی می توان ه عمل بن ب

ا  آورده؛ ديونش را پيش از دسترسی ساير طلبکاران به پول و دارائی مديون ، از نزدش حصول نمايد؛ از معترض ي

انونی  ود در موضوعات ق دافع خ ل م د؛ از وکي دار دھ ود ھوش ان خ ه خادم شکوک، ب ار م اير اشخاص دارای رفت س

ا که د  اداره نھادی دست به اعتراض بزند،وءمشوره گيرد؛ عليه س ر کار و فعاليت آن دلچسپی شخصی داشته باشد ي

  . تجارت و معامالت خودرا در برابر رقابت ھای غير اخالقی، حمايت و حراست نمايد

در ھمۀ اين گونه حاالت، به مجردی که مدعی عليه چيز ديگری جز آنچه به طورمعقول و منطقی الزم پنداشته شده، 

ه بحث و گفتگو می اظھار می دارد و يا بنابر اقدام نادرس زی ب راء آمي ان افت ارۀ بي ت وغير سنجيده اش با کسی در ب

مک قانونی در زمينه نبوده است، در آن صورت امتياز مشروط نيز به خودی خود ۀ ککه ظاھراً قادر به اراي پردازد،

ر دان مق ه خودش، باطل می گردد؛ مثالًحالتی که مدعی عليه نسبت تعلل يا عدم پرداخت قرض يکی از کارمن وض ب

مستقيماً به کارفرمای او شکايت نموده؛ و بدين وسيله حيثيت و اعتبار او را در ميان ھمکاران و ھم مسلکانش صدمه 

ا . می زند ع ب ز در واق راء آمي ان افت ردد، بي شاھده می گ ا کسی درين حالت، چنان که م اذ راه و روش نادرست ب اتخ

وده است ؤناً مسکه قانو مطرح بحث قرار گرفته،) کارفرما( دش نب ون کارمن ه . ول عدم پرداخت دي ادر ب ن رو ق ازي

  ) .٨٧ - ٧٨۶پروسر ( حل قضيه نيز نمی باشد

    منافع ديگران-٢

شخصی که به منظور حمايت از منافع ديگران، غير از ناشر، دست به نشر افتراء می زند، در واقع شباھت با حالتی 

  .قوه، به نگھداری شخص ديگری توسل می ورزدکه در آن شخصی بااستعمال زور و دارد،

د صدور   شايد بيان يا نشريۀ افتراء آميز به شخصی گفته شود، ته؛ مانن رار داش که  تحت امتياز حمايت و نگھداری ق

د  به يک خانم،) ھُشدار(ھوشدار که از ازدواج با فالن مجرم پيشين خودداری ورزد ياھوشدار به شخص سومی؛ مانن

ی( دار صدورچنين ھوش درش) خودداری از ازدواج با فالن مجرم قبل ه پ انم ب ر .عوض خودخ د نظي ه باي  مدعی علي

شري ه ن ن امرک ه اي اد ب وه، دراعتق ا ق تعمال زور ي ت اس ر هحال رش، ام ورد نظ صد م رای مق ز ب راء آمي ان افت ا بي  ي

ی داشته باشد وده، دليل از .  ضروری به حساب آمده؛ وشخص ديگری قادر به حفاظت ازخود نب ن امتي دين روال، اي ب

ردد، دام گ رای وارده اق ع و  در شرايطی وجود نخواھد داشت، اگر از جانب کسی به تکذيب افت ه دف ادر ب ه اوخود ق ک

تن درقضيه . ترديد آن بوده باشد البته، اين امتياز در مواردی که مدعی عليه طبق دساتير نيروھای مسلح از سخن گف

  ) . ٧٨٧پروسر( د خواھد داشت معينی ممنوع قرارگرفته، وجو

د وده؛ ۀ به عقي ل بحث ب واره از موضوعات قاب افع ديگران ھم از تحفظ من ه ساحۀ امتي سر پروسر، از آن جاک پروفي

رار  انع ق ن تعريف جامع وم وحاالت مشمول در آن بسيار تنوع داشته، لذا نمی توان آن را در فارمول ديگری جز اي

ا نشريۀ  افتراء آميز باي« : داد ا اخالقی ي انونی ي ۀ ق ا وجيب وده؛ ودر مطابقت ب ه ب ل توجي د درتحفظ منافع ديگران قاب

که ميان مدعی  اين امتياز در مواردی،» .معيارھای عموماً پذيرفته شدۀ رفتارشريفانه، مورد استفاده قرار گرفته باشد

ته، عاری از ھرگونه پيچدگی وابھام عليه وشخصی که وی به حمايتش اقدام ورزيده، روابط  قانونی معينی وجود داش

ا  پنداشته می شود؛ به طور مثال ھر شخص می تواند اعضای خانواده اش ا از عروسی ب د ت ا اخطار دھ را مشوره ي

ديريت مکتب  ه م ه شاگردانی ب ا ھر شخص حق دارد علي اب ورزد ي فالن شخص رذيل و فرومايه، به زعم او،اجتن
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د، راض نماي ان اعت رش ت ش ا دخت ه ب افع ک ت از من ه منظور حماي ه ب اداکتری ک د ي وده ان رار نم ر ق اس نادرست ب م

دگی  ه نماين ه ب دی ک ده وکارمن ديا نماين مريضش سخن می راند يا وکيل مدافعی که از منافع  موکلش نمايندگی  می کن

  . از مدير و کارفرمايش حرف می زند، ھمه می توانند از اين گونه امتياز استفاده به عمل آرند

ناخته است،ع ه رسميت ش ز ب ی راني ه اخالقئ ضايا، توجي سياری ق اکم درب ول  الوتاً مح ه تحت آن يک شخص معق ک

دگی  جامعه، در شرايط عادی اجتماعی، به خود جرأت و صالحيت می دھد تا از منافع ومصالح شخص ديگری نماين

ست. کند سبت برخورد ناشاي ا ن ا ازين رو، اکنون اين امر مجاز تلقی می شود ت ای موجود ي ه کارفرم د، ب ۀ يک کارمن

ورد تقلب  ی اطالع دا ده شود،اآينده اش ھوشدار داده شود يا به شرکت بيمه  ه شده اش، م که توسط فالن شخص بيم

ه  قرار گرفته  يا به صاحب جايدادی گوش زدگردد، ه طلبگاری گفت ا ب که  فالن کرايه نشينش شخص مطلوبی نبوده ي

ه مالحظه می شود، .ی از اين نوعئفالس گرديده و بسا مثال ھاکه مديونش دچار ا شود، ان ک  درين گونه حاالت، چن

د، اری می زن ه ک ه باعث  مدعی عليه بنابر مکلفيت وجدانی واخالقی اش در برابر ھمنوعان و ھموطنان ، دست ب ک

ردد زی معترض می گ رو ري افع دي. بدنامی و آب وق و من ه خاطر حراست ازحق ه ب د مداخل ه ھرچن گران در اصل ب

وق ديگران توسل  اع و حراست از حق ه دف وان ب رسميت شناخته شده است؛ اما اينکه تحت چه شرايط وحاالتی می ت

  ) .٧٨٨پروسر ( جست، خود از سؤاالت مھم و بحث انگيزی شمرده می شود

ۀ،که بارسيدن به آن می توان ميان وساطت ی را مشخص کرده اند،ااکنون نکته   اخالقی شخص در   فضولی ووجيب

ت  رق گذاش ران، ف اع از ديگ د،. دف ی نماي ه درک م ول جامع اه ومعق خص آگ ک، ش ن تفکي ر اي ی ب ه  مبتن ه چ ک

سايل  رۀ م وعات از زم ه موض وده و چ ۀ او ب سايل ذيعالق ی آن از م اعی و اخالق ت اجتم ابر اھمي وعات بن موض

ده، ه و خصوصئی ديگران محسوب می گردي ه مداخل د ب اه نباي ه ھيچگ انجيگری فضولی در آن ، توسل جست؛ ک  مي

ر  ار و کرکت انمی درخصوص رفت ه خ زی ب تن چي العکس گف ا ب ه شوھرش ي مانند گفتن مطلبی در بارۀ رفتارخانمی ب

ن دست  انوادگی ازي سا موضوعات خ ده اش و ب ورد شوھر آين انمی در م ه خ . شوھرش يا بيان مطلب خصوصئی ب

ود ه آن ب ل ب اکم متماي وارد مح و م ادرھمچ ت « ه ت و را » دوس صه گ رداز و ق ايعه پ ت و -ش ه مخالف ه ب سی ک  ک

د انوادگی دامن می زن ايند اطالعات -ناسازگاری خ ا عواقب ناخوش ره ساخته؛ و ب ی بھ از ب ين امتي تعمال چن   از اس

ۀ درست و نادرست يبا وصف اين ھم، تشخيص و تع. رسانی فضولی خويش مواجه گرداند ان مداخل ين حد فاصل مي

  ) . ٨٩ -٧٨٨پروسر  ( ساطت مجاز و غيرمجاز در عمل، ھمواره کار آسان نبوده است يا و

    منافع مشترک-٣

شريه   امتياز مشروط در بسياری قضايای ديگری نيز به رسميت شناخته شده است،  دۀ ن ه  ناشر و دريافت کنن ک

ول وسنجيدافتراء آميز از منافع مشترکی برخوردار بوده؛ و نشريۀ مورد بحث، به نحو  افع را حراست ه معق آن من

  .يا ترقی بخشد

ه عمل آورد، انونی واخالقی صبحت ب ۀ ق وان از عين وجيب ز می ت ضايا ني ه ق ه  در بسا موارد اين گون ه شخص ب ک

منظور تحفظ و حراست از منافع ديگران به مداخله پرداخته؛ و ازين کارش به حيثيت و اعتبار اشخاص، صدمه می 

از درخصوص آن عده ) . ی مختصر رفتاذشته ازين گونه موارد، اشاره در مبحث گ. (رسد البته موجوديت اين امتي

ا ديگران را بررسی  کسانی کامالً واضح بوده است، ه ب ادچنين معامل که قبالً وارد معاملۀ تجارتی با کسی شده يا انعق

روه دار می کنند يا در مورد کسانی، امالت اعضای يک گ د که طرفين ذيدخل مع وده؛ مانن الی ب افع مشترک م ای من

ايرکارمندان و  متصديان، نماينده ھا وکارمندان يک مؤسسه تجارتی، ا س ا ب د ي که با سھمداران  خويش گفتگو می کنن

دگانی، ه تنظيم وجو شعبات ادارۀ خود در بارۀ امور داخلی مؤسسۀ شان، به بحث و گفتگو می پردازنديا ماليه دھن  هک
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ورد  ی،ئو مداقه قرار ميدھنديا انجمنی از  مالکان جايدادھاعامه را مورد غور  که تقاضای يک خريدار احتمالی را م

  ) .٧٨٩پروسر( تحليل و ارزيابی قرارمی دھند

ار  اين امتياز ھمواره جھت حمايت در برابرخسارات اعتبار نامساعديا بدھکاران متخلف، به مؤسسات و ادارات اعتب

ا حس  ه ب دی متقابل، به شرطی ک دگی ھای درجه بن ه نماين ذاری آن ب ا واگ ردد؛ ام ويض می گ وده، تف نيت عمل نم

ه . دی درمعرض مشاجرات ومخالفت ھا قرار داشت ياعتبارات تجارتی، تا مدت مد اين گونه مؤسسات در انگلستان ب

ه کسب منفعت که بر اساس مبادلۀ جزئيات وتفصيالت خصوصی مردم ب دليلی مستحق ھمچو امتياز پنداشته نمی شد،

ابی  ه ھمچو مؤسسات ارزي از ب وع امتي ن ن ذاری اي ادر واگ االت متحدۀ امريک اکم اي سياری مح پرداخته؛ حال آنکه ب

رای  م محاکم امريکائی پذيرفته است،ياکثريت عظ. اظھار موافقت نموده است  اعتبارات، ا ب دگی ھ که اين چنين نماين

ه کسب آن ون مؤسسات را مدلچسپی قانونی داشته؛ و ايمنفعت آنھائيکه درحصول چنين معلومات خصوصی  ظف ب

  .ساخته، خدمت ارزشمند تجارتی انجام ميدھد

ق و  ه تحقي ه شرطی ک ته است؛ ب افع مشترک پنداش ز برخوردار از امتيازمن ارتی راني ابرين، ھمچو مؤسسات تج بن

آوری شدۀ شان باحسن نيت کامل  صادقانه انجام يافته؛ واطالعات جمع  رسيدگی آن در زمينۀ موضوعات مطروح

ی وجود دارد،. دراختيار مشترکين قرار گرفته باشد وع  علی رغم اين اصل، ميان محاکم توافق کل ن ن تفاده ازي ه اس ک

ه يک مشترک در آن دلچسپی واضح و موجود داشته باشد؛ چه در صورت  امتياز صرف محدود به حدوديست، ک

س ومی، م شريۀ عم ات ؤن ۀ معلوم یوليت اراي سنادرست و ب ه دلچ ه اشخاص فاقداينگون ورد ب و ب م ه دوش ھمچ ی، ب

  ) .٧٩٠پروسر ( مؤسسات تجارتی خواھد بود

ا روه ھ امل حال اعضای گ ين ش از ھمچن ن امتي ردد،ئاي ته؛  ی می گ الی داش شترک دارای خصلت غيرم افع م ه من ک

ر مانندانجمن ھای دينی يا مسلکی، سازمان ھای خيرخواھانه، اجتماعی و تعلي ارگری، مشروط ب می واتحاديه ھای ک

ز، از . اينکه موضوع افتراء شده ارتباطی به منافع آن گروه داشته باشد راء آمي شريۀ افت اه ن ن حاالت، ھرگ ۀ اي درکلي

درج در آن  منافع گروھی پا فراتر نھاده؛ ويا در دسترس کسانی قرار می گيرد، که دليلی مبنی بردريافت معلومات من

  ) .٧٩١پروسر ( ، در آن صورت امتياز مشروط مطرح بحث نيز به خودی خود زايل می گردددارا نبوده را

    مکاتبات ومکالمات با کسانی که به نفع عامه عمل می کند-۴

منافع مردم عام ، مبرا از منافع افراد، نيز  باعث ظھور دو نوع امتياز مشروط گشته است، که اغلباً با ھم مغشوش و 

ش. ملتبس می گردد يکن  اءيکی با در نظرداشت اين که چه چيزی را می توان اف ته؛ ل  ساخت، خصوصيت وسيع داش

وان آن را مطرح ساخت، خصوصيت محدودداشته است  ه ديگری . از آن جھت، که با چه کسانی می ت در حالی ک

شر آن خصوصيت وسيع می داشته باشد ر ن ی ک. نسبت به محتويات آن بسيار محدود؛ ولی بنا ب اه باول ام ه ه گاھگ ن

افع  ياد شده، شامل مکالمات ومکاتبات باکسانيست ،» منفعت عامه « امتياز  که ممکن به منظور حمايت از برخی من

  . عامه دست به اقدام رسمی بزنند

ديگر، حين اجرای وجايب رسمی  بر مبنای ھمين اصل است، ا ھم ه ب که مکالمات و مکاتبات مأمورين خدمات عام

ناخته می شودشان، در صورت آن عده .  عدم موجوديت امتياز مطلق کم از کم مستحق استفاده از امتياز مشروط، ش

ا کشف جرم ب وگيری از ارتکاب ي ه منظور جل ه از ھمشھريان خصوصی نيز شامل امتياز مشروط می گردند، که ب

ه ادارات خصوصی، معلومات الزم  را در اختي ه، ب دان عام ار مقامات ذيصالح قرار می دھنديا در بارۀ رفتار کارمن

وده؛ ر،  ذيربط آنان شکايت نم ال شکايت درخصوص کرکت ه طور مث د؛ ب ه را تقاضا می کنن انفصال شان از وظيف

از مشروط پنداشته می شود  ب، شامل امتي ديرۀ يک مکت از . صالحيت و رفتار معلمان به ھيأت م ن امتي ان اي ھمچن
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ست، . مشمول بيانات نادرستی است، که توأم با حسن نيت در مورد معترضی گفته شده باشد ھر چند دور از امکان ني

تا مکالمات و مکاتبات با ساير افراد ذيعالقه غير رسمی نيز مورد حمايت ونگھداری امتياز مشروط قرار گيرد؛ ولی 

وم، نمی تواندشامل حال مکاتبات با مردم جھان از طريق روزنامه ھا يا س ه طور عم اير وسايل اطالعات جمعی، ب

  ) .٩٢ - ٧٩١پروسر ( اين امتياز گردد

   تبصرۀ منصفانه يا غيرجانبدارانه در مورد موضوعات منفعت عامه -۵

ه ب ا آنچه راک رده ت املی از آن جھت رشد ک وق تع از مشروط درحق ام ه بخش اعظم امتي ی « ن صفانه و ب تبصرۀ من

ستره محکمۀ اياالت متحدۀ امريکا در .  در مورد موضوعات منفعت عامه يادشده، نيز درخود شامل سازد»غرضانه 

وده، داد نم انون اساسی قلم وط  اولين تعديل قانون اساسی خود، اين امتياز را از زمرۀ امتيازات ق ضايای مرب ه در ق ک

  ) .٧٩٢پروسر(  بوده است اءبه نقض حقوق محرميت نيز قابل اجر

ا مطا ا ادع ازد؛ ام بق به حالت دفاعی تبصرۀ منصفانه ياغيرجانبدارانه، شخصی که  به بيان افتراء آميزی دست می ي

که بيان افتراء آميزش  رساند،بدارد که تبصرۀ افتراء آميزش متکی بر واقعيت بوده، بايد در حضور محکمه به اثبات 

رۀ موضوعات دلچس ته؛ واز زم ه شمار می رودصبغۀ بيطرفانه ومنصفانه داش ه ب ار. پی عام ه عب ام تب  ديگر، اتھ

ازد، ت س ه ثاب شگاه محکم د در پي ده باي ا،  کنن ت ھ ازگوئی واقعي ز ب زش ج راء آمي صرۀ افت ان تب شار و بي ه در انت ک

  .ھيچگونه انگيزه وغرض نادرستی مطمح نظر نه بوده است 

د ده؛ و ب ه حساب آم ه ب رۀ موضوعات دلچسپی عام زی از زم رای آنکه چي ای ب صره ھ از تب يله متضمن امتي ين وس

وط  ۀ مرب منصفانه ياغيرجانبدارانه قرارگرفته بتواند، ضروری نيست تا خواھی نخواھی از موضوعات دلچسپی عام

ه  به زندگی خود مردم باشد؛اين گونه تبصره ھامی تواند موضوعاتی رانيز در بر گيرد، راز عالق که مردم خواھان اب

ه طور  ؛ مثالً يک روزنامۀ محلی در تبصره ھايش بنويسد،ودلچپسی در بارۀ آن باشد ۀ صفائی از آن جھت ب که مالي

ه  غيرضروری بلندرفته، وط ب سايل مرب ورد نظر، از م ی، که رئيس کميتۀ مالی ناحيۀ م بودجه سازی حکومت محل

حلی مبادرت می ورزد، ھرگاه رئيس کميتۀ مالی ناحيۀ مذکور به اقامۀ دعوا عليه چنين روزنامۀ م. می آوردسر در ن

که بيان منتشره در  در آن صورت بايد روزنامۀ ياد شده به عنوان دفاع از اتھام وارده در محضر محکمه ثابت سازد،

ه نوب. واقع يک تبصرۀ منصفانه وغيرجانبدارانه در خصوص اجراآت وی بوده است   ثابت هاگر رئيس کميتۀ مالی ب

ا خبؤکه مدير مس سازد، ق وکامل نداشته،ول روزنامه ي اد عمي ا نموده،اعتق ر آن چه ادع ناختۀ آن، ب بلکه  رنگار ناش

ه ان روزنام دام زده است، در آن صورت بي ه تحت انگيزه وغرض خاصی دست به اين اق اعی ب رۀ حاالت دف  از زم

  . خواھد شدت آن نوليؤرفته؛ و باعث رفع مسشمار ن

   گزارش اقدامات عامه -۶

ون  ) کامن ال(متياز مشروط، که سابقاً درحقوق تعاملی عرصۀ ديگری استفاده از ا ود؛ و اکن ناخته شده ب به رسميت ش

واع  ا ان دامات رسمی ي ارت از گزارش دھی درخصوص اق ه، عب رار گرفت ز ق ظاھراً تحت حمايت  قانون اساسی ني

  ) .٧٩٢پروسر( اقدامات عامۀ ديگر به مردم است 

رار به ھر حال، بيانی که تحت پوشش امتياز م طلق قرارگرفته، درھر نوع  دعوای افتراء ، مورد حمايت و پذيرش ق

ان( می گيرد؛ مانند بيانات اعضای پارلمان  ۀ عي ۀ عوام و جرگ ای برخی کشور ) جرگ ستان واعضای پارلمانھ انگل

ارۀ ھر آن ھای ديگر جھان، ار نظر در ب ه اظھ انی شان ب  چه دل که می توانند طبق قواعد داخلی در مباحثات پارلم

ز می .  شان بخواھند، بپردازند ه ني ناد پرداخت دارک و اس ۀ م ه اراي ه، ب ه در محضر محکم رين، شاھدانی ک عالوه ب
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رادی تحت ه ب. توانند از امتياز مطلق بھره جويند عکس امتياز مطلق، با توجه به آنچه در عمل مالحظه می گردد، اف

  : و حاالت زيرين، دست به نشر بيان افتراء آميز بزنندکه در شرايط حراست امتياز مشروط قرار می گيرند،

  .قانوناً شناخته شده باشدۀ  کسی که درعنوان کردن بيان افتراء آميز حايز منفعت يا وظيف-

ه دست آورده؛ ودر - را ب  کسی که دربيان افتراء آميز حايز منفغت قانوناً شناخته شده بوده يا وظيفۀ قانونی حصول آن

  .  زده باشدست و پنھانی، دست به چنين عمل ننيت يعنی انگيزه ھای مزورانه، نادروءاثر غرض يا س

  

  سؤ استفاده از امتياز مشروط

دتحت شرايط مناسب واھدف مؤجه، ۀشرط مقرر شده درھم ازات باي ه ھمچوامتي ازات مشروط، آنست ک واع امتي  ان

رد تفاده قرارگي ار. مورد اس ه عب ا ت ب ازات ي ه امتي ن گون ه از حدود ديگر، اي ه مدعی علي ا درحاالتی ک مصونيت ھ

ورد بحث س د، وءمقررۀ آن، پا فراترنھد يا از مناسبت استناده شده درقضيۀ م تفاده نماي ه خودی خود باطل می  اس ب

ی بی بی ارتباط وفاقد دلچسامتياز مشروط درھيچ يک از حاالت قبل الذکر، نه مشمول حال نشر افترا ين،بنابر. گردد

 وصئی قابل حمايت گشته؛ ونه ھم افتراء به شخص ديگری غير از کسانی  راتحت پوشش قرار می دھد،عامه يا خص

که  استماع  آن  به وسيلۀ چنين اشخاص جھت پيشبرد منفعت يا دلچسپی ياد شده الزمی ومفيد تلقی می شود؛ به طور 

نده، استدال نمايد که مجنی عليه قضيۀ ادعا مثال يک وکيل مدافع آزاد نيست تا در يک روزنامه  بيانی را به نشر رسا

ه  ه ب ان ک ا چن ا موکلش  حين اجرای عمل رضايت کامل داشته است؛ چه درينج ع ب اموس، در واق شدۀ تجاوز بر ن

ی اوض دگی شخصی مجن ه زن حت ديده می شود، وکيل مزبور با نشر بياناتش در روزنامه، اسرار محرمانۀ مربوط ب

شاعليه و رابطۀ خصوصی اش به ه اف يله از ء موکل وی را معروض ب دين وس رده؛ و ب ردم ک ۀ م ان عام گری در مي

دافع، . صالحيت حقوقی خود پاه فراتر نھاده است  ل م ه از جانب وکي شارچنين اطالعات محرمان از جانب ديگر، انت

  . ی شود ضد مجنی عليه اين قضيه نيز تلقی مهصرفنظر از درستی يا جعل بودن حقايق آن، يک نوع افتراءب

ه حساب نمی آورد از مشروط ب تفاده از امتي وارد، مستحق اس ه م ن گون دافع رادري ل م . از ھمين سبب است، که وکي

ه کسی  رد، در صورتی ک تفاده ب ام حضور ) معترض(ھکذا، آن مالک نيز نمی تواند از امتياز مشروطی اس را ھنگ

را در بچ نوع دلچسکره ھيشخص ثالثی متھم به سرقت مال خود  نمايد، که در موضوع متذ ی قانونی نداشته باشد؛ زي

راء شر افت ال( چنين حاالت، چنان که ديده می شود، ن ام سرقت م د،) اتھ ز سرايت می کن الثی ني ه شخص ث ه در  ب ک

ارمتھم  دون شک، از حيثيت و اعتب ) معترض(وقوع آن حادثۀ جرمی ھيچ نوع منفعت يا دلچسپی ندارد؛ و اين امر ب

  . می کاھد) فرضاً مھمان، استاد، شاگرد و غيره ( نزد شخص سومی

ستان نظری وجود دارد، ين روال، در انگل ه ھم ه ب ب ده شخص هک م اينکه دريافت کنن ه زع راء ب شر افت  اساس آن ن

ست، بھر نيدن آن دن و ش ده اصولی دي ه  من ه ب ائی ک ضايای امريک ا برخی ق از مشروط پنداشته نمی شود؛ ام از امتي

وده است ته، باالخره تمايل به اتخاذ قاعده پرداخبررسی اين مسأل دا نم داز اعطای . ۀ بھتری پي ن قاعده نباي مطابق اي

د، ار ورزي صی انک ه شخ شروط ب صونيت م از م ا صالحيت در  امتي ه ي تن وجيب ا داش زی را ب راء آمي ان افت ه بي ک

شر به بيان ديگر، فق. موضوع، به نحوی شايسته ومعقولی در اختيار کسی می گذارد ستۀ ن ول و شاي ط  آن روش معق

ا ھدف  حراست از منفعت و دلچسک افتراء می تواند مورد پذيرش قرار گيرد، . ی خاصی، مطابقت داشته باشدبه ب

ه  ه ب انی در روزنام شر بي م، ن بدين ترتيب، ديکته کردن يک نامۀ تجارتی به تايپيست، استعمال تيليگراف در وقت مھ

از منظور دستيابی مردم يا تعدا تفاده امتي ورد اس ه مناسبت خاصی، م تناد ب ا اس د ب د کثيری از افراد ذيعالقه، می توان

  . مشروط قرار گيرد
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وارد ب ز در برخی م ا ني ه ھ ر روزنام ز؛ نظي راء آمي شرکنندۀ موضوعات افت ايل ن ابر سھمگيه وس ری خصوص، بن

از پنداشوک ه امتي ن گون تفاده ازي دی ھای . ته می شودمک در انتشارھمچو موضوعات، مستحق اس وارد نيازمن در م

وای آن  عامه؛ مانند نيازمندی به مؤسسۀ تيليگراف، ق در محت ا تحقي ردم ي ام  م که در موقف خودداری از فرستادن پي

 ورزد،شود، از نشر موضوعاتی خودداری نقرار نداشته، نظر مؤجه اين بوده است تا به ھمچو مؤسسات اجازه داده 

تنده  ء آميز نداشته؛ مگر آنکه دليلی مبنی بر اين  باورمندی نزدش وجود داشته باشد،که علناًخصوصيت افترا ه فرس ک

تد،. شخص مستحق از امتياز نيست  امی می فرس را با توجه به اين استدالل، ھرگاه کسی پي ه افت ه ک ی در آن ب ی علن

رمالحظه ن ه رسد، ھيچگاه با مخالفت مؤسسۀ تيليگراف مواجه نخواھد شد؛ مشروط ب  اينکه ادارۀ تيليگراف متقاعدب

  ) .٩٣ -٧٩٢ر پروس( عدم موجوديت امتياز مشروط در خصوص فرستندۀ آن نباشد

ا  ده ي دامتياز خوان ه شخص فاق ز اتفاقاًب راء آمي شريۀ افت ه ن در ھمۀ اين گونه حاالت و موارد، تمسک به اين واقعيت ک

د شد؛ وليتی نؤشنوانده شده است، منجر به ايجاد مس ه خواھ سته ب ول وشاي ور درحاالت معق ه روش مزب ه شرطی ک ب

ه ، . کار رفته باشد تيابی جوانب ذيعالق بدين ترتيب، امتياز نشرموضوعات افتراء آميز در يک روزنامه به منظوردس

تناد اي د شد،ن واقعيت باطل نبه اس د، خواھ م وجود دارن سانی ھ ه ک دگان آن روزنام ۀ خوانن ا در جمل ه  گوي ا  ک ه ب ک

شا  مورد بحث ارتباط ندارند؛ اما معلوم کردن اين مسأله نيز از اھميت بسزائی برخوردارست،موضوع ه اف نمودن ءک

ه است  ه چه شکل و روشی صورت گرفت ه شخص نادرست، ب راء ب واردی . افت ۀ آن م ه درھم دعی علي رو، م ازين

سبتاً ول  تلقی خواھد شد، ھرگاه پيام افتراء آميزش را بدون کدام ضرورت به جاؤمس ديل مناسب ون ی توسل به يک ب

ی برای اين مقصد استفاده نموده ويابه نحوی سخن امخفيانه، روی پوستکارد گسيل داشته يا از تيليگراف يا روزنامه 

ده باشدهکه ب رانده باشد، نيدن سخنانش گردي ه ش ادر ب ز ق ام، کس ديگری ني ورد اتھ ن، .  عالوۀ شخص م گذشته ازي

ۀ (ليه با داشتن حالت نادرست ذھنی که مدعی ع در مواردی نيز از ميان خواھد رفت،امتياز مصونيت مشروط  روحي

ۀ . ی بزندئدست به نشر افتراءھا) مجرمانه واره ازکلم ن رابطه ھم دخواھی « دري ا ب راء از » غرض ي وق افت ه حق ک

  . شروع پيدايش تا حال طاعون وار با آن مواجه بوده، ذکر به عمل می آيد

ن ملح ودروی اي د ب از خواھ ن امتي تفاده ازي افی اس اير و من شه  مغ ه ھمي ود وبدخواھان رای غرض آل ر افت ا . وظ، ھ ب

د وءوصف اين اصل، موجوديت محض چنين س اده  نخواھ از را اف ن امتي ا ابطال اي و ي  نيت، به خودی خود معنای لغ

ه مس» غرض « کرد؛ چه  ه  وؤبا چنين مفھوم می تواند مدعی عليه را، در صورتی ک رار داده شود، معروض ب ل ق

تناد . خسارات جزائی نمايد بالعکس، وقتی امتياز مشروط با توجه به مناسبت ومقصد خاص آن اصوالً ثابت گردد، اس

دکرد، ی  به اين واقعيت آنرا باطل نخواھ دنامی و ب ه ب رض، ب سبت نفرت و انزجارش از معت ه ن ا مدعی علي ه گوي ک

  ) .٩۴ - ٧٩٣پروسر(  می برده است عزتی او دامن زده؛ و از آن لذت

ه تحت ت زه ھای غرض وساھرگاه مدعی علي سلماً مسوءثير انگي رده، در آن صورت م رار داده ؤنيت عمل ک ول ق

د ان . خواھد شد؛ واز شدت لھجه اش در بيانات به مثابۀ سند و مدرک عليه خودش ،استفاده به عمل خواھد آم او ھمچن

ر از ه که شايد ب  رسيدن به ھدف ديگری،وليت خواھد داشت، اگر برایؤمس ی فرات ذات خود صبغۀ قانونی داشته، ول

ا داوم خدمت مزدور ي د ت ه حدود قبول شدۀ امتياز مشروط قرار داشته، دست به  بيان افتراء آميز بزند؛ مانن  مالزم، ب

  . وغيره مک کسی جھت حصول قرض خود ازکسی و يا افزايش تيراژ يک روزنامهدست آوردن  ھمکاری وک

واردی  از مصونيت مشروط در م ذا امتي وده، ل اعی مضمر نب از آنجاکه در نشر دروغ عمدی ھيچ گونه منفعت اجتم

اد نداشته باشد م . نيز باطل  تلقی خواھدشد، ھرگاه مدعی عليه بر آنچه ادعا دارد، باور واعتق ن ھ اکم ازي سياری مح ب

ه  تی نيز باطل پنداشته می شود،يک قدم فراتر رفته، اظھارمی دارد، امتياز درحال که افتراء کننده در باورمندی اش ب
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د، آن چه » سبب احتمالی « درست بودن گفته ھای خود، فاقد زمينه يا معقول باشد؛ حال آنکه ديگران تأکيد ورزيده ان

ا ودن آن، می باشد؛ ام ر مناسب ب اس غي  ھيچ درين مورد ضروريست، تنھا موجوديت حسن نيت، قطع نظر از مقي

ه  کدام ازين موقف ھا درکليه قضايای افتراء، قابل تطبيق نبوده است؛ چه از يک جانب دليلی وجود نخواھد داشت، ک

ه  ذل مساعی درتوجي دون ب ار شخص معصومی، ب ه شھرت واعتب ه زدن ب به افتراء کنندۀ احمق وبی پروائی درلطم

  . بياناتش، امتيازی اعطأ گردد

ا ز وجود دارد،ئیاز جانب ديگر، مناسبت ھ ا يک   ني ايعه  وي ارۀ يک ش ذاری اطالعات در ب ر آن واگ ی ب ه مبتن ک

رين راه حل  ياز. ظن ساده بدون اعتقاد و يا دليل اعتقاد بر حقانيت آن ، کامالً درست پنداشته می شودوءس ن رو، بھت

ه در حااليتطب ه خواسته شود، ک ه ق اين قاعده در آن خواھد بود تا ھمواره از مدعی علي ا توجه الزم ب اگون ب ت گون

ۀ يک شخص نيرومندی اعتقاد، زمينه ھا وقراين  ه مثاب ه ديگران، ب ال معلومات ب حمايت کننده وباالخره اھميت انتق

  ) .٧٩۶پروسر( ده عمل نمايديمعقول و سنج


