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  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از

   ميالدی٢٠١٠لندن، 
٠٧/٠٣/١١  

  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

١٣  

  انصراف مدعی عليه از افترای وارده

ين  ری دست به افتراء می زند؛ ولی بتواند ثابت سازد،کسی که عليه ديگ ه چن که بدون داشتن ارادۀ مغرضانه دست ب

البته، . عمل زده است، حق دارد ازحالت دفاع غير ارادی يا حالت موسوم به انصراف از افترای وارده، استفاده نمايد

اده باشد ت)  مدعی عليه(شخص استفاده کننده ازين حالت دفاعی رض، تغبايد آم ه معت راء آميزش علي ان افت ر يا دربي ي

ار ياين گونه تغ. وتعديل رونما سازد ته، اظھ ا انصراف از موقف گذش ر برگشت ي ی ب ر مبن ير وتعديل شامل نشر خب

ان پرداخت خساره  ه توسط قاضی ذيصالح تع ی می باشد،امعذرت خواھی وی در زمينه وھمچن ردديک . ين می گ

ه  می تواند يا به طور علنی درپيشگاه محکمه صورت گرفته،معذرت خواھی درھمچو موارد  ق درھم ه از آن طري ک

ه حاالتی دارد،. ی، به دست نشر سپرده شوداجاگزارش يابد؛ ويا ھم در روزنامه  ن حالت شباھت ب ه در برخی  اي ک

  .فقرات مادۀ ھفتم قانون رسانه ھای ھمگانی افغانستان پيشبينی شده است 

اعی  يه کنندۀ کامل،عالوۀ حاالت تبره ب ت، حاالت دف که تحت عنوان امتياز مطلق، مختصراً مورد بررسی قرارگرف

ود دارد، ز وج س ديگری ني ه م رده،ؤک ان نب الً از مي ه راک دعی علي ل  وليت م سارۀ قاب ران خ ف جب ه باعث تخفي بلک

ا نه چنين حاالت دفاعی ياحاالت تخفيف کننده راب ازين رو،. پرداخت به معترض می گردد سمی ي اعی ق ام حاالت دف

  . جزئی نيز ياد می کنند

ان . يکی از مھمترين حاالت دفاع جزئی در واقع انصراف از بيان افتراء آميز است  املی انصراف از بي درحقوق تع

دانسته؛ مگر آنکه فوراً بعد از وقوع افتراء صورت گرفته؛ وباافترای وارده يز را اساساً واجد حالت دفاعی نافتراء آم

ردد چنان ارتباط صريح وناگستننی داشته باشد، ی گ ی نف ه ُکل ز ب راء آمي ان افت اه انصراف از . که درنتيجۀ آن بي ھرگ

ه؛ وت اتھام وارده وقت زيادی در برگيرد، شتری يافت ثيرات منفی اکه ضمن آن کلمات افتراء آميز ميان مردم شيوع بي

ين  ن امر اجتناب خواھد ورزيد،ازخودبه جا گذارد، در آن صورت محاکم از پذيرفتن اي ه يق ام، ب رفتن اتھ که واپس گ

د ران نماي د نقصان وارده را جب ار. می توان ه عب راء تب ات افت ام وارده درصورت پخش بيان  ديگر انصراف از اتھ

  . آميز، ھيچ دردی را دوا نمی کند
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  .ش خواھد بودۀ ثبوت مبنی برانصراف از اتھام وارده در سه مقصد آتی قابل پذيرئمعھذا، ارا

ار   اول اين که مدارک انصراف ممکن نشان دھد، ه شھرت واعتب که معترض نسبت به آنچه در بارۀ خسارۀ واقعی ب

ای  خود ادعا کرده، ه انتف ل ب ار نفرت » غرض«کمتر نقصان ديده است؛ دوم اين که شايدچنين انصراف متماي ا رفت ي

ران خساره را انگيزی باشد، ه  در حقيقت اساس جب ورد سؤال ک ازی م ی وجودامتي االخره وقت د؛ وب شکيل می دھ  ت

ای م زه ھ ت وانگي انگر حسن ني اھراً نماي ام وارده، ظ صراف از اتھ د، ان أت وباش ود؛ و ھي د ب ه خواھ دعی علي ه م ج

دگرفت، ورد س منصفه برمبنای آن نتيجه خواھ ذکره، م از مت ه امتي تفاده قرارنوءک ه است  اس ين جھت، . گرفت از ھم

وت سامتناع م وان ثب ه عن ه، ب ام مطالب ام وارده، ھنگ رفتن اتھ شبرد وءدعی عليه از واپس گ ه معترض وپي نيت اوعلي

  ).   ٨٠٠  - ٧٩٩پروسر( ھدف نادرست درنشريه يابيان افتراء آميز، تلقی می شود

د گرف رار خواھ ول ق ورد قب ه ت، باگر انگيزه ھای مدعی عليه مورد سؤال بوده، در آن صورت ھر سند و مدرک  م

ه  ن گون ا اي رار دارد؛ ام اوتی ق شرطی که نشان دھد، وی اکنون در بارۀ نشر افترای وارده در يک حالت فکری متف

ذير داشته ؛ و متضمن اشارات  ثريت داشته باشد،وانصراف فقط زمانی می تواند م سخ ناپ ه خصوصيت کامل وف ک

ان ضاحات پنھ ا افت ذب ي ای متذب شه ھ روج فرضی، اندي الی، خ داحتم ائی نباش صراف . ی وکن ل ان اه، عم خن کوت س

ائی باشد، ا  بايدکوشش صادقانه جھت ترميم ھمه خطاھ ه تنھ ر آن ن ده است؛ در غي ه عمل آم ام وارده ب ه توسط اتھ ک

ه در آن  زی ک باعث تخفيف جبران خسازه نشده، بلکه جرم اصلی را شدت خواھد بخشيد؛ به طورمثال بيان افتراء آمي

د شد، ياصوالً با تغ»  نداشته کض خوی وخصلت خومعتر« گفته می شود ه تصحيح نخواھ ير و تبديل آن به اين گون

ه » . داردکمعترض خوی و خصلت خو« : د گفته شوھرگاه چه مفھوم افتراء آميز درجملۀ به اصطالح ترميم شده، ب

ام از عين وسعت به اين ترتيب، انصراف از افتراء بايد ھمواره. مراتب رساتر و قويتر جلوه می نمايد  به صورت ع

  . که در متن يا بيان افترای وارده به مالحظه رسيده است  وبرجستگئی برخور دار باشد،

شنھاد  ی پي د بخشيد؛ ول ران خساره را تخفيف خواھ ام وارده، جب ا انصراف از اتھ ه ي رای عذرخواھی عام پيشنھاد ب

د واھش وتأکي شاندھندۀ خ ه ن انی ک رپخش بي ر ب ه داي دعی علي شنھاد م ه ارادۀ شخصی او، اصوالً پي وده ن رض ب  معت

ام . انصراف از افتراء پنداشته نمی شود ا انصراف از اتھ ه ي بدين معنا که مدعی عليه بايد درپيشنھاد عذرخواھی عام

  :وارده ھميشه برنکوھش عمل خود تأکيد نموده، نه اينکه بدون ندامت از عمل ناپسنديدۀ خود، محض اظھار دارد

ا انصراف شده ام  خاطر خوشی و رضايت معترض، مجبور به صرف به« ن عذرخواھی ي  در ھمچو حاالت،» .اي

د  چنان که به وضوح مشاھده می گردد، مدعی عليه از عمل افتراء آميز خود صادقانه نادم نبوده؛ ازين رو نمی خواھ

   ) .٨٠١پروسر ( بر بطالن و نادرستی آن آشکارا اعتراف نمايد

وتی از جانب از آن جا که م وده، لذاپيشکش نمودن ثب ار خود ب عترض خواستار جبران  لطمۀ وارده به شھرت واعتب

مدعی عليه مبنی براين که معترض قبالً ھم از شھرت واعتبار خوبی برخوردار نبوده، با توجه با ارزش آنچه صدمه 

ن روال، دليل مدعی عليه در بارۀ اينکه اوکلمات به ھمي. ديده، درتخفيف جبران خساره، قابل پذيرش پنداشته می شود

ته، ار داش اتی اظھ ساسات وھيجان زش را در اوج اح راء آمي ه  افت سبت ب رض ن ار نادرست معت ت از رفت ه درحقيق ک

رد رار گي ست،. اونشأت گرفته، نيز می تواند مورد پذيرش ق ر آن اد ب اکم را اعتق ادی از مح ه ارا شمار زي وت ئک ۀ ثب

رار   »غرض«مبنی برنفی ورد بررسی ق صفه م أت من درمسايل مربوط به  جبران خساره، فقط درمواردی توسط ھي

   ) .٨٠١پروسر ( نيت وادار به ارتکاب آن نشده باشدوءکه مدعی عليه در اثر س خواھد گرفت،
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  تکليف اثبات امتياز درپيشگاه محکمه يا ھيأت منصفه

ا خصوصی تکليف اثبات در اول وھله به دوش مدعی عليه قرا ه ي ر داشته تا با عنوان کردن منفعت شناخته شدۀ عام

ز در آن را  در قبال نشريه يا بيان افتراء آميز، موجوديت مناسبت خاصی راثابت سازد، راء آمي ه اظھارکلمات افت ک

ود. توجيه نمايد ر، اينکه مناسبت مورد تمسک به وسيلۀ مدعی عليه واقعاً از زمرۀ حاالت شناخته شدۀ امتياز ب ا خي ه ي

ان  ه در مي ردد؛ مگر آنک ۀ ذيصالح حل وفصل گ د توسط محکم انونی باي سأله ق ه حيث يک م ه ب ست ک خود سؤالي

که در آن صورت ھيأت منصفه ھدايت خواھد يافت تا قواعد درست  درين زمينه را  واقعيت ھا تنازع  به وجود آمده،

  .  بگذاردءبه منصۀ اجرا

ريک قضيه  توسط مدعی عليه به اثبات رسيد، آنگاه بر معترض است تا درپيشگاه مدامی که وجود امتياز مصونيت د

شان  محکمه ثابت سازد، ا ن رده است ي ررۀ آن، تجاوز ک که مدعی عليه درامتياز تمسک شدۀ خود از حدود وثغور مق

ه عمل  تفاده ب رای مقصد نادرستی اس ا ثابت دھدکه از مناسبت استناد شده به وسيلۀ مدعی عليه اصوالً ب ده است ي آم

 ً وت ارا اعتقاد يا دليل برای اعتقاد ننمايدکه مدعی عليه بر آنچه تمسک ورزيده، اساسا ه ئداشته است؛ مگر آنکه از ثب

رد، تنباط ک ات حقيقت دي شده صرف نتيجۀ واحدی را اس اً ضرورت اثب ه در آن صورت طبع د گری وجود نک خوھ

  . داشت 

ورد ستشخيص اين مسأله که امتياز تمسک ش اً م ورد بحث، واقع ا وءده درقضيه م ه ي رار گرفت ه ق تفادۀ مدعی علي اس

صفه می باشد أت من ا خصوصئی . خير، منوط به صواب ديد ھي ه ي ه منفعت عام وط ب ام قواعد مرب دون شک، ابھ ب

ضايای س تفاده از اموءدرخورحراست و تشخيص منصفانه بودن ياغيرجانبدارانه بودن  تبصره يا انتقاد در ق از ، اس تي

ه درجه  ن امحاکم  رادر امر دستيابی ب سايل مطروحه دري د تام انده؛ واجازه می دھ اری رس ذيری ي ی از انعطاف پ

أت  ه ھي ا غرض حل وفصل ب ه حل وفصل شده وي ا توسط خود محکم ضاات خاص يک قضيه ي زمينه مطابق اقت

  ) .٧٩۶پروسر( منصفه محول گردد
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