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 نقدی رب صدور حکم ربائت ربای زبه افتراء؛ از باب تظلم خواهی
 

 7، امیررضا قان 8فرود شکوه مسقانی

 چکیده

بامرد. ایرن در حرالی بی مک امدو   یکی ا  جدایمی که بسیار در محاکم کیفدی با آن مواجه هستیم، بز  افتداء مری
های مطدوحه پس ا  پایان تحقیقات مقردماتی و صردور قردار جلرب بره دادرسری ا  سروی در غالب پدوند است که 

مرتهم ا  براب تظلرم »دادسدا، پدوند  پس ا  طدح در دادگا  کیفدی دو، یا در همان مدحله بدوی با این استدالل که 
که پس ا  صدور حکرم محکومیرت ا   ا آن؛ با حکم بدائت مواجه گددید  و ی«خواهی اقدام به طدح مکایت نمود  اند

سوی دادگا  بدوی و اعتداض متهم نسبت به آن، در مدحله تجدیدنظدخواهی با همان استدالل فوق، منجد به صردور 
مود. پژوهش حاضد ضمن بدرسی این امد، به واقع نقردی اسرت برد رای صرادر  ا  حکم بدائت گددید  و مختومه می

 -8708870777700777د اسررتان تهرردان در خصرروص دادنامرره مررمار  دادگررا  تجدیرردنظ 77سرروی مررعبه 
ا  براب  7دادگا  عمومی جزایی تهردان 8004 ، که علیدغم صدور حکم محکومیت متهم ا  سوی معبه87/07/8787

اند. با عنایت به مروارد فروق و صرداحت مراد  بز  افتداء، با همان استدالل مارالذکد، اقدام به صدور حکم بدائت نمود 
، نظد به این که ماد  مذکور ا  جمله مدوط تحقق بز  افترداء را 8776قانون مجا ات اسالمی )تعزیدات( مصوب  587

جدم بودن امد منتسب و همچنین عدم توانایی مفتدی در اثبات ادعای خود در نزد محراکم دانسرته اسرت، معرذلک 
ماد  مذکور در مواردی کره افرداد نیرز بره قصرد  کند این است که، آیا صداحتسوالی که در اینجا به ذهن خطور می
 گیدد یا خید؟کنند را هم در بد میتظلم خواهی اقدام به طدح مکایت می

 مضیق. تفسید افتداء، تظلم خواهی، بز  حقوق معنوی،واژگان کلیدی: 

                                                      

معاون دادستان و سدپدست دادسدای ناحیه یک میدا ، دانشجوی دکتدی حقوق کیفدی و جدم مناسی دانشکد  حقوق  -8

 دانشگا  آ اد اسالمی میدا 
foroodshokoh@gmail.com 

 Amirghanej88@gmail.com کارمناس ارمد مدیدیت اصالح و کیفدهای قضایی)نویسند  مسئول( -7
5426-9076-0001-https://orcid.org/0000 

 8004 معبه: کنند  رسیدگی مدجع ،07/87/8787: تاریخ ،8708877816408718: دادنامه بدوی: ممار  رای مشخصات -7

 مدجع ،87/07/8787: تاریخ ،8708870777700777: دادنامه تجدیدنظد: ممار  رای تهدان. مشخصات جزایی عمومی دادگا 

 تهدان. استان تجدیدنظد دادگا  77 معبه: کنند  رسیدگی

 88/05/8781: دشیپذ خیتار -87/06/8781: افتیدر خیتار
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 مقدمه

اسرت کره  نردگی ای که ا  ابتدای خلقت خود به دست آورد ، این مهم را آموخته انسان به لحاظ تجدبه   

ای است که منفدد  یستن نره تنهرا ها و تمایالتش به گونهجمعی ضدورت عقلی و عملی دارد،  یدا خواسته

هرا و نیا هرا، امکان عملی ندارد بلکه رویایی است دست نایافتنی، لذا جهت بدآوردن این تمایالت، خواسرته

مسراعی در ابعراد مختلرف  نردگی را  پس ا  پشت سد گذامتن دوران غارنشینی،  ندگی جمعی و تشدیک

بامرد؛ ای مستحسن یافت. مضال بد این که این طدیقه و روش، خواسته فطدی و ذاتی وی نیرز مریطدیقه

هرای انسرانیش همچرون عشرق، ای است که ارضاء بسریاری ا  جنبرهبدان معنا که ارگانیزم آدمی به گونه

)ذاقلی، انردبب وی را مردنی برالطبع نامیرد محبت و حتی تکاملش بدین سو گردایش دارد. بره همرین سر

8775 ،80.) 

ها برا آن رو بره رو برود  و هسرتند، همران تعرارض منرافع و در جوامع بشدی، یکی ا  مسائلی که انسان   

گرددد و ایرن همران های افداد با یکدیگد است که به دالیل مختلف موجب بدو  غدض مریبدخوردها و نزاع

مود. لذا قواعد و مقدراتی ال م است که حدود، ثیرور، نحرو ، دم ا  آن یاد میچیزی است که تحت عنوان ج

کیفیت و اندا   آ ادی و رفتار انسان را تحت چهارچوب و قالبی درآورد تا آدمری مرهد مریدین سرعادت و 

های مختلفی است که هد جنبره بره کمال را در سایه  ندگی بچشد. ا  طدل دیگد وجود آدمی دارای جنبه

بامد. در یک تقسیم بنردی کلری تفکیرک برین ای میور مختصات خود مستلزم قواعد و مقدرات ویژ فداخ

جسم و روان انسان قابل ذکد است که به این اعتبار الجدم باید بین قواعرد حراکم برد ایرن دو مقولره فردق 

هرا دبوط به آنگذامت و بالطبع ضمانت اجدای تعدض به هد یک ا  این دو جنبه و نادید  گدفتن مقدرات م

بامد. باید در نظد دامت که تمامی سدمایه وجودی آدمی در تمامیرت جهرانی دارای تمایزی قابل توجه می

مود بلکه آنچه ا  اهمیت باالتدی بدخروردار اسرت کیمیرایی اسرت کره بره و کالبد خاکی وی خالصه نمی

ی نیسرت جرز مردافت و حیثیرت نماید و این چیزتد ا  مق نخست جلو  میآید لکن، پداهمیتچشم نمی

آدمی و اعتبار و آبدوی وی. لذا بدین جهت است که انسان دوست دارد در میران همنوعران خرود همیشره 

مورد احتدام و تکدیم دیگدان بامد و به عبارت بهتد همان گونه که محتدم آفدیرد  مرد ، دارای مخصریتی 

عتاب دیگدان واقرع مرود و دچرار تحقیرد گرددد محتدم نیز بامد. بد این اساس، ا  این که مورد سد نش و 

 (.88، 8775)ذاقلی، داندسخت بیمناک است و مدتکب چنین اعمالی را مایسته مجا ات می

. همچنرین نسربت (6، 8776)افخمی، به معنای تهمرت و بهتران آمرد  اسرت افتداءواژ  ا  لحاظ لیوی،    

 افتررداءق و بررد خررالل واقررع را دروغ و کررذب برره کسرری، تهمررت و اسررناد خیانررت هررد چیررز نرراح
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(. 15، 8768) اهردی مرالندوش، اندنی افتضاح و اتهرام نیرز آورد را به مع8ءافتدا (.78،8757)عمید،گویند

به معنی تهمت  دن، دروغ بستن و بره  افتداءگاهی نیز به معنی مذمت و رسوایی و تهمت معنا مد  است. 

به لحاظ حقوقی، اصرطالح افترداء،  (.70، 8768تدی، )فهدین مومدروغ نسبت خیانت دادن نیز آمد  است

نسربت دادن »، عبارت اسرت ا : 8776قانون مجا ات اسالمی)تعزیدات( مصوب سال  587مستنبط ا  ماد  

به عبارت دیگد چنانچره مخصری عملری را کره مطرابق « صدیح جدم به دیگدی و عجز ا  اثبات صحت آن.

 7است را عمال و یا قوال به دیگدی نسبت دهد؛ به عنوان مفتردیقانون جدم و بدای آن مجا ات تعیین مد  

 قابل تعقیب خواهد بود، مشدوط بد این که انتساب عمل مذکور بد خالل واقع و حقیقت بامد.

انتشار یک اظهاری که منجد به تحقید یرک مرخص نرزد »در حقوق انگلستان نیز افتداء عبارت است ا :    

مود که منجد به لکره دار کرددن بنابداین افتداء به عملی اطالق می« مود.اعضای ذی معور یک جامعه می

مرود. برد همرین مهدت مخص در ذهن امخاص عاقل عادی که بد روی هم نمایند  جامعره بامرند، مری

بامد و معموال نمونره عرادی افترداء حملره بره اخرالق اساس مدط جدم بودن اسناد، رکن مادی جدم نمی

روش  (.Philips,1969,128)د اخالق مانند نادرستی یرا دروغگرویی خواهرد برودمخص و نسبت دادن فسا

. بامردمریای کتابخانرهتوصیفی و  -تحقیق و میو  جمع آوری اطالعات در این پژوهش به صورت تحلیلی

بامد. در این پژوهش پس ا  بیان خالصه پدونرد  ال م بذکد است که اثد حاضد به صورت نقد رای محور می

ایم و پس ا  تحلیرل و موضوع، به تدتیب آراء صادر  ا  سوی محاکم بدوی و تجدیدنظد را بیان کدد و مدح 

بدرسی مسائل مکلی و ماهوی آراء صادر ، در پایان نظد نهایی و تحلیلی خرود را ا  پدونرد  مطدوحره و بره 

 ایم.طور کلی موضوع امد، در قالب دو بند بیان دامته

 3و شرح موضوعخالصه جریان پرونده  - 1

در پدوند  مورد بدرسی، ابتدا فددی به نام آقای الف.ل مکایتی را علیه آقای الف.ح مبنی بد سدقت ادبری    

ثبت اثد هندی ادبی متعلق به ماکی( در نزد دادسردا لدی آمو ش خومنویسی( تحت عنوان ))دور  چهارج

بدرسی صرورت گدفتره و همچنرین ارجراع نمایند. معبه محتدم دادسدا پس ا  انجام تحقیقات و مطدح می

                                                      

1 - Defamation 

2  -  slanderer 

 :مود می نقل  ید نشانی به قضائیه قو  آرا بانک ا  عینا رمی و سجاوندی و نگارمی های نشانه بدخی به کارگیدی با گزارش -7

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NGxsRXU4UHQwalk9 
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امد به کارمناسی، مکایت ماکی فوق الذکد را وارد دانسرته و پدونرد  را برا صردور قردار کیفدخواسرت، بره 

د. مرعبه محتردم پرس ا  بدرسری کنن دادگا  عمومی جزایی تهدان( ارسال می 8068دادگا  بدوی )معبه 

ات طدفین، مکایت ماکی فوق الرذکد را وارد ندانسرته و اوراق و محتویات پدوند  و همچنین استماع اظهار

 د.نمایحکم بدائت در خصوص متهم پدوند  می اقدام به صدور

دادگرا   8068در ادامه متهم فوق الذکد، آقای الف.ح نیز مستندا به رای بدائت صادر مد  ا  سوی معبه    

در نزد دادسردا مطردح مری نماینرد. افتداء ز  دائد بد ب ن نیز علیه آقای الف.ل مکایتی راعمومی جزایی تهدا

  عمرومی دادگا 8068معبه محتدم دادسدا پس ا  بدرسی پدوند  و مالحظه رای صادر مد  ا  سوی معبه 

دادگرا  عمرومی جزایری  8004مرعبه قدار کیفدخواست به دادگا  بدوی )با صدور جزایی تهدان، پدوند  را 

س ا  بدرسی پدونرد  و مالحظره آراء صرادر مرد  ا  سروی مرعب د. دادگا  محتدم پکننتهدان( ارسال می

 587را وارد دانسته و مستندا بره مراد   (آقای الف.ح)دادسدا و همچنین دادگا  بدوی سابق، مکایت ماکی 

مشارالیه آقای الف.ل را به تحمل چهار ما  حبس تعزیردی  8776مجا ات اسالمی مصوب ( تعزیدات)قانون

متهم پدوند  آقای الف.ل برا وکالرت آقرای م.س بره رای صرادر  ا  سروی مرعبه ذلک . معدکنمحکوم می

تجدیدنظدخواهی و رسیدگی مجردد خرود را دادگا  عمومی جزایی تهدان اعتداض نمود  و تقاضای  8004

کره تظلرم خرواهی  دادگا  تجدیدنظد استان تهدان با عنایت به این 77نمایند، که در نهایت معبه اعالم می

دادگا  عمومی جزایی تهدان را نقرض نمرود  و  8004دوند است رای صادر مد  ا  سوی معبه حق هد مه

 ینآئر قرانون 877قانون اساسی جمهوری اسالمی ایدان و بند الرف مراد   77مستندا به اصاله البدائه، اصل 

 اند.کدد خوا  را صادر دنظدکیفدی، رای بد بدائت تجدی امور در انقالب و عمومی های دادگا  دادرسی

 متن رای دادگاه بدوی -2

د ادبری ا  طدیق طدح مکایت مبنی بد سردقت اثرافتداء در خصوص اتهام آقای الف.ل. فد ند ن. داید بد     

نویسی( که تحت عنوان )ثبت اثد هندی ادبی متعلق به ماکی به نام خرود( )دور  چهارجلدی آمو ش خوم

دادگا  عمومی جزایی تهدان مرورد رسریدگی قردار  8068ه معب 800787در پدوند  کالسه ممار  بایگانی 

گدفته است موضروع مرکایت آقرای الرف.ح. فد نرد ی. برا وکالرت خرانم ع.ح.؛ دادگرا  برا توجره بره مفراد 

دادگرا   8068مرعبه  800881751740001کیفدخواست صادر ، مالحظه تصروید اوراق پدونرد  کالسره 

و مفرراد دادنامرره مررمار   8088707707000688عمررومی جزایرری تهرردان، مفرراد دادنامرره مررمار  

الذکد و دیگرد قردائن و اد گواهینامه قطعیت دادنامه اخیدصادر  در آن پدوند ، مف 8708870870700045

قرانون مجرا ات اسرالمی  587امارات موجود در پدوند  مجدمیت وی را محد  دانسته و مسرتنداً بره مراد  
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ی محکوم و اعالم می دارد. رای صادر  حضروری برود  و ظردل ما  حبس تعزید مشارالیه را به تحمل چهار

 .بیست رو  ا  تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظد در محاکم محتدم تجدیدنظد استان می بامد

 متن رای دادگاه تجدیدنظر -3

 مرمار  دادنامره بره نسربت. ن فد ند. ل.الف آقای ا  وکالت به. س.م آقای تجدیدنظدخواهی خصوص در   

 بره کره تهدان جزایی عمومی دادگا  8004 معبه ا  صادر  07/87/8787 مورخ 8708877816408718

 سردقت برد مبنری مکایت طدح طدیق ا  افتداء بد داید حبس چهارما  تحمل به تجدیدنظدخوا  آن موجب

 همچنرین و پدونرد  در موجرود محتویرات بره توجره با ؛(خومنویسی آمو ش جلدی چهار دور ) ادبی اثد

 علیرره بررد خررود مررکایت برره اقرردام در تجدیرردنظدخوا  گررددد مرری مشررخص تجدیرردنظدخواهی الیحرره

 در و دامرته ایشان کتابت با فیه متنا ع اثد مباهت ا  که است بود  حقی اثبات دنبال به تجدیدنظدخواند ،

 مرباهت و تطرابق ایرن کارمناسی بعدی مداحل در گدچه گدفته قدار تصدیق مورد کارمناسی، مدحله یک

 و تجدیرردنظدخوا  بررین قبلرری ارتبرراط ایررن بررد عررالو  و اسررت نشررد  تاییررد تجدیدنظدخوانررد  کتابررت بررا

 کره امرد ایرن بره توجره نیز و تجدیدنظدخوا  امار  مورد اثد و ها کتاب انتشار به اقدام در تجدیدنظدخواند 

 احردا  پدونرد ، محتوای دیگد و بامد می دادگستدی یقضائ محاکم در ایدانی مهدوند هد حق خواهی تظلم

 گرددد، محقرق انتسرابی برز  معنروی رکرن تا بود  سوءنیت واجد مکایت طدح در تجدیدنظدخوا  که این

 و عمرومی هرای دادگرا  دادرسی نیآئ قانون 767 ماد  ب قسمت ا  اول بند به مستنداً. بامد می مخدوش

 اساسری قانون 77 اصل البدائه، اصالت به استناد با و نقض تجدیدنظدخواسته دادنامه کیفدی امور در انقالب

. گرددد مری صادر تجدیدنظدخوا  بدائت بد رای مارالذکد قانون 877 ماد  الف بند و ایدان اسالمی جمهوری

 .است قطعی رای این

 مسائل شکلی -4

 نیآئرقرانون  771الری  774هرای مرکلی پریش بینری مرد  در مرواد دادنامه به لحاظ مجموعه بایسته   

 دقیق و بدون امکال تنظیم و مقدر مد  است. 8787دادرسی کیفدی مصوب 

 متعرال، خداونرد ا  استعانت با دادرسی ختم اعالم ا  پس دادگا »قانون فوق الذکد:  774با عنایت به ماد    

 عردم صرورت در و جلسره همان در موجود، ادله و پدوند  محتویات به توجه با و وجدان و مدل بد تکیه با

 مسرتدل، باید دادگا  رمی. کند می مبادرت رمی انشای به هفته  یک ظدل حداکثد و فدصت اولین در کانام
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که مفراد ایرن مراد  در رای « .است مد  صادر آن بد اساس که بامد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه

 دادگا  کامال و به طور صحیح رعایت گددید  است.

 یرا حضروری رمی، در باید دادگا »دارد: نیز بیان می 8787دادرسی کیفدی مصوب  نیآئقانون  776ماد    

 قابرل رمی اگرد. کنرد قیرد را آن مدجرع و مهلرت و فدجرام یا و تجدیدنظد واخواهی، قابلیت و بودن غیابی

 ایرن کنرد اعرالم فدجرام یا تجدیدنظد واخواهی، غیدقابل را آن دادگا  و بامد فدجام یا تجدیدنظد واخواهی،

محتوای این ماد  نیز عینا و به طرور کامرل در رای  «.نیست خواهی فدجام یا تجدیدنظد واخواهی، مانع امد،

 فوق اعمال گددید  است.

مرامل؛  8787دادرسی کیفردی مصروب  نیآئقانون   771ذکد است که موارد مطدوحه در ماد  ه ال م ب   

کنند  رای و رای، مشخصرات دادگرا  و قاضری صرادر صردورممار  پدوند ، ممار  و تاریخ دادنامه و تراریخ 

گددید ، اما متاسفانه گددش کار )بیان مردح  سمت وی، مشخصات متهم و متن کامل رای در دادنامه درج

گددید دادنامه فوق الرذکد بره که این مهم نیز رعایت می ذلک در صورتیشد  است، معوقع پدوند ( درج نما

 بود.تد میلحاظ مکلی کامل

 مسائل ماهوی و نقد و بررسی -5

 هرد»نمایرد: در بیان مصادیق بز  افتداء بیان مری 8776مصوب  (تعزیدات)قانون مجا ات اسالمی 587ماد  

 وسریله هرد به یا مجامع در نطق یا جدائد و رو نامه در درج وسیله به یا خطی یا چاپی اوراق وسیله به کس

 محسروب جردم امرد آن قانون مطابق که نماید منتشد را ها آن یا دهد نسبت صدیحاً  را امدی کسی به دیگد

 سرال یک تا ما  یک به است حد موجب که  مواردی در جز نماید ثابت را اسناد آن صحت نتواند و مود می

ذکرد اسرت کره ا  ه ال م بر« .مد خواهد محکوم مورد حسب آنها ا  یکی یا و مالق ضدبه( 74) تا و حبس

آیرد عبارتنرد ا : دسرت مریه برافترداء جمله نکات کلیدی و مهمی که ا  ماد  فوق الذکد بدای تحقق برز  

در نهایرت عنصرد روانری برز   انتساب جدم به دیگدی، صداحت انتساب، ناتوانی مفتدی ا  اثبرات اسرناد و»

 .«افتداء

آید، اوال، اصل بد تفسید مضریق قروانین دست می هبا دقت نظد در ماد  مذکور چند نکته مهم و اساسی ب   

گرددد کره کیفدی )ماهوی( است. ثانیا، با استناد به اصل تفسید مضیق قوانین ماهوی، این مهم حاصل مری

)حقیقری( بره  یابد که جدمری ا  سروی مخصریبا استناد به ماد  فوق، صدفا در جایی تحقق میافتداء بز  

ی نیرز مداجع قضائود، لکن مخص مفتدی توانایی اثبات آن را در نزد )حقیقی(، نسبت داد  م مخص دیگد

نیرز  70/01/8748مرورخ  771ندامته بامد. رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مرمار  
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 اسرناد صورت درافتداء  بز  تحقق چون»رای مذکور حاکی ا  این است که: در راستای اثبات این مدعاست. 

 انتسرابی عمرل ثبروت عدم و تهمت کذب احدا  به معلق سوءنیت با دیگدی به کسی لطد ا  جدمی صدیح

 محکروم قرانون در مقدر مجا ات به و محسوب مفتدی دهند  اسناد وصف این با که است یقضائ مداجع در

 کرذب ثبروت و اسرناد اثبرات ا  عجز قطعیت تاریخ ا  طبعاافتداء  جدم  مان مدور مدوع بنابداین مود، می

 نتیجتراً کشرور عرالی دیروان هشت معبه رمی لذا بز ، اسناد و مکایت اعالم صدل نه است، ماکی مکایت

  نظدیره در قضراییه  قرو  حقروقی ادار  مشرورتی کمیسریون ثالثا، «است. قانونی موا ین با منطبق و صحیح

 581 ،587 مرواد مفاد بدحسب»که:  کدد  است اظهارنظد چنین خود 70/08/8718مورخ 1817/1 ممار 

 کسری علیه خود ا  ظلم رفع و حق احقاق مقام در ماکی اگد ،8776اسالمی مصوب  مجا ات قانون 588 و

 را اسرناد این صحت نتواند ولی است جدم قانونا که دهد نسبت او به صدیحا را امدی یا عملی و کند مکایت

رابعرا، وجرود عنصرد روانری در مرخص  «.نیسرت مجرا ات و تعقیرب قابل مفتدی عنوان به رساند اثبات به

 بامد.ا  جمله مدایط تحقق بز  افتداء می مفتدی

با دقت نظد در آرای صادر  در خصروص برز  افترداء کره امردو   مراهد آن هسرتیم و همچنرین نظدیره    

گرددد قضاییه ابدا  گددید ، رومرن مری  قو  حقوقی ادار  مشورتی مشورتی مارالذکد که ا  سوی کمیسیون

حالی اسرت کره صرداحت  بامد. لکن این دراساس و غالب اکثد احکام صادر ، در راستای این نظدیه میکه 

دامت کره افرداد دارای گیدد. باید در نظد د را در بد میو اصل تفسید صحیح این ماد ، امدی دیگ 587ماد  

دادرسری  نیآئرن قرانو 84تد حقوقی معنروی هسرتند، کره در مراد  حقوقی اجتماعی، عدفی و ا  آن مهم

توانرد جبردان تمرام  مراکی می»با اصالحات بعدی نیز، به این امد امار  مد  اسرت:  8787کیفدی مصوب 

 یران  رر8 مری ا  جردم را مطالبره کنرد. تبصرد الحصول نا و منافع ممکن معنویهای مادی و  ضدر و  یان

بایرد در  .«یا اجتمراعی اسرتعبارت ا  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار مخصی، خانوادگی معنوی 

نظد دامت که افداد در اکثد مواقع به جهت ضدر و  یان معنوی که بد آنران وارد گددیرد  اسرت، اقردام بره 

مکایت مذکور در رای مورد بحث نیز دقیقا بد همرین مبنرا ) نمایند،طدح مکایت تحت عنوان بز  افتداء می

گرذاری،  مله علل تدوین ماد  مذکور ا  سوی مدجع قرانوناقامه گددید  است(. همچنین، به عقید  ما، ا  ج

جلوگیدی ا  مکایات واهی و احقاق حقوق معنوی افداد بود  است، لذا خدوج مبحث تظلم خرواهی ا  مراد  

رسرد؛ چردا کره همره افرداد در مذکور نیز با عنایت به اصل تفسید صحیح این قوانین، درست به نظد نمری

اند و فاقد عنصد روانری تند که به قصد تظلم خواهی اقدام به طدح مکایت نمود ابتدای امد بد این مدعا هس

خرود بره ایرن امرد امرار  سا د. لذا اگرد در اسرتدالل اند، که این خود اثبات امد را دموار میبز  افتداء بود 

 بایست در کل فلسفه وجودی این ماد  را منکد مویم.ذلک مینماییم، مع
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که ماد  مذکور به صداحت ا  جمله موارد ممول تحقق بز  افتداء را، انتساب جردم بره باید در نظد دامت    

دیگدی و عدم توانایی در اثبات آن دانسته است. همچنین به عقید  ما استناد به محتوای نظدیره مشرورتی، 

اصرل رسرد و مخرالف برا یه در متن آراء، چندان صحیح به نظد نمریادر  ا  سوی ادار  حقوقی قو  قضائص

، 8776قانون مجا ات اسالمی )تعزیدات( مصوب سرال  587تفسید مضیق قوانین ماهوی و به تبع آن ماد  

های افتداء و همچنرین صردور به بیان دیگد به عقید  ما، اصل گدفتن باب تظلم خواهی، در پدوند  بامد.می

و ا  طدفری موجرب نادیرد   بامردحکم بدائت بدین جهت در مسیدی خارج ا  اهدال قانونگذار برود  و مری

گدفتن حقوق معنوی امخاص نیز خواهد مد. همچنین یافتن عنصد روانی در امخاص نیرز بردای محراکم 

بسیار دموار است. به این معنا که معیار خاصی به جهت مناخت و وجود عنصد روانی در افداد وجود نردارد 

محاکم و بالطبع قضات محتدم دمروار سراخته  چدا که این امور مواردی درونی است و ا  طدفی کار را بدای

مود تا قضات محتدم ا  باب حاکمیت اصل بدائت بره مفراد نظدیره است، لذا به عقید  ما این خود سبب می

 مشورتی فوق رجوع نمایند.
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 نتیجه گیری

بایسرت در عقیرد  مرا مریگددد، به با عنایت به موارد ذکد مد  و همچنین بددامتی که ا  ماد  مذکور می 

، قائل به تفکیک مویم؛ بردین صرورت 8776قانون مجا ات اسالمی )تعزیدات( مصوب  587خصوص ماد  

 که: اوال، اصل را بد این امد گیدیم که حسب تفسید صحیح ا  ماد  مذکور، کلیه مکایات ا  سروی افرداد، در

گرددد. مامل ماد  مذکور مری ها،ی به آنی به جهت ورود  یان معنوفدض عدم اثبات ا  سوی مداجع قضائ

نیز به جهرت ورود  یران معنروی بره ایشران، در  8به عقید  ما مکایت ماکی پدوند ، در رای مورد بحث ما

گیدد و رای صادر  ا  سوی دادگا  بدوی نیز در خصوص مکایت ایشان تحت عنروان  مد  این اصل قدار می

و برد خرالل  ه مشورتی ادار  حقوقی قرو  قضرائیهثانیا، با عنایت به نظدیرسد. بز  افتداء، صحیح به نظد می

اصل کلی و همچنین اصل تفسید مضیق ا  قوانین ماهوی، صدفا مواردی را که به قصد تظلم خواهی اقامره 

توان ا  ممول ایرن مراد  خرارج گددید  و همچنین ضدر و  یان معنوی نیز به افداد وارد ننمود  است را می

بایست ا  سروی قرانون گرذار محتردم بسیار مشکل است و جای تامل دارد و میالبته اثبات این ادعا  نمود؛

اقدامی به جهت اصالح ماد  مذکور نیز صورت گیدد؛ به بیان دیگد در صورتی که اصل را بد تظلرم خرواهی 

بدون مرک ایرن امرد  توان مفاد ماد  مذکور را نادید  گدفت؛ لکن به عقید  ماامخاص گیدیم به راحتی می

 خارج ا  اهدال قانون گذار بود  و نیا  به بدرسی و اصالح خواهد دامت.
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