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Abstract 
One of the most important ways to find out 
what the investigating judge or trial judge is 
facing is to use the information of people 
who are aware of the criminal process. By 
attending the crime scene or at the 
prosecutor's office, the investigating judge 
obtains information from people who have 
witnessed the crime or otherwise have 
information in this regard, and examines the 
various dimensions of the case. In the 
meantime, for various reasons, such as self-
interest or even fear of the judicial authority, 
the informed person may provide false 
information to the judicial authority. 
Although this title alone is not criminalized 
in the Islamic Penal Code, disrupting the 
judicial process is considered one of the 
crimes against judicial justice, which can 
naturally be punished and punishable. In the 
present article, the above issue has been 
studied using analytical-descriptive method 
and its various dimensions have been 
explained. Finally, it is concluded that 
providing false information to the judicial 
authority is a act in order to the deviation of 
proceedings and naturally, this act is criminal 
and deserves punishment. 

Keywords: False Statements, Aware’s 
Information, Aware, Crime Against Judicial 
Justice.  

  چکیده

براي کشف واقعیت که قاضی ها  راهین تر مهماز یکی 
تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروي خود دارد استفاده از 

قاضی  .مجرمانه است فراینداطالعات اشخاص مطلع از 
تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از 
افرادي که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگري 

زمینه هستند کسب اطالع کرده  داراي اطالعاتی در این
در این میان  .نماید می و ابعاد مختلف پرونده را بررسی

ممکن است به دالیل مختلفی از جمله وجود نفع 
شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به 

اگرچه  .ارائه اطالعات خالف واقع به مقام قضایی نماید
می جرم انگاري صرف این عنوان در قانون مجازات اسال

 عنوان بهدادرسی  فرایندنشده است اما ایجاد اخالل در 

رود که  می یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار
در مقاله حاضر  .طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیري است

توصیفی مورد - تحلیلی موضوع فوق با استفاده از روش
 .ستگرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده ا بررسی قرار

شود که ارائه اطالعات  میگیري  نهایتا چنین نتیجه
خالف واقع به مقام قضایی عملی است در راستاي 
انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و 

  .مستحق کیفر است

 ،آئین ،ماهیت ،استرداد مجرمین :واژگان کلیدي
   .تعدد دولت متقاضی ،امکان استرداد
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  مقدمه

وسایلی است ترین  یان رسیدگی به پرونده و نیز شهادت یکی از قدیمیرکسب اطالعات از مطلعان در ج

اطالعات مطلعان در بسیاري از حقوق  اند. برده می کاره که تمامی ملل در ادوار تاریخ براي اثبات دعوي ب

 .توانستند اثبات نمایند می ی راوسیله آن هر نوع دعوایه بود و ب می ملل قدیمه داراي ارزش غیرمحدودي

علت این امر آن است که بسیاري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقی خود 

دانستند  می از قبیل روساي مذهبی آن راها  آن سند تنظیم نمایند و مللی که داراي خط بودند افراد نادري از

اطالعات  این امر در کنار قابلیت و ارزش اثباتی .)190 ،1383 ،می(اما توانستند سند تنظیم کنند می و

حقوقی یکی از دالیلی است که اشخاص جهت اثبات این ادعاي هاي  مطلعان و شهادت در اکثر نظام

  .جویند می خویش بدان استناد

 منجر به افزایش ،خطر نبوده بی شیوع استفاده از اطالعات مطلعان در جهت اثبات ادعاي خویش

متفاوتی براي منع افراد از هاي  هاي مختلف حقوقی شیوه نظام .شهادت و اظهارات کذب نیز شده است

به مرتکبین و دادن  اند مانند وعده عذاب اخروي ارائه اخبار خالف واقع در مراجع قضایی در پیش گرفته

نهایت جرم انگاري  شاهد و درنبودن  شرایطی براي شاهد جهت احراز صالحیت اخالقی و متهمشدن  قائل

به عبارت دیگر سعی بر این شده است تا با عدم پذیرش شهادت افرادي  اند. عمل مذکور را در پیش گرفته

بر محوریت ایمان و عدالت از توسل افراد به  تأکیدکه داراي مفسده اخالقی و نفع شخصی بوده و 
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ر عصر حاضر شاهد این هستیم که در اظهارات مطلعان خالف واقع ممانعت به عمل آید و در نهایت ما د

حقوق اکثر کشورها اظهارات مطلعان ارزش اثباتی سابق خود را از دست داده و سعی بر این شده است 

ارزش  :ثانیاً .که دیگر مفاد اظهارات مطلعان تحمیل نگردد اول این :که از دو شیوه نسبت بدان اقدام گردد

تا از این طریق از توسل افراد اند  خص دعاوي مالی محدود نمودهاثباتی اظهارات مطلعان را در دعاوي باال

. به اظهارات کذب مطلعان جهت اثبات ادعاي خویش جلوگیري به عمل آید
1

  

همه نشانگر این است که بزه مذکور قدمتی دیرینه داشته و از دیرباز وجدان بشریت را آزرده ها  این

بندي جرائم  عمل مذکور جرم انگاري گردیده و در تقسیمحقوقی هاي  در سیستم حقوقی اکثر نظام .است

بحث دیگري که در  .آید می طبقه جرایم علیه عدالت قضایی به شمار حقوق جزا به جزاي اختصاص در
شود که در برخی از  می است که از اظهارات کذب مطلعان نصیب افراداي  این زمینه مطرح است نتیجه

عضو به عبارت بهتر تمامیت جسمانی افراد و در برخی از موارد متوجه موارد منجر به سلب حیات یا قطع 

مانند جرائم مشمول حد زنا یا لواط گردد یا در نهایت متوجه اموال مشهود ها  آن آبروي افراد یا هر دوي

این بودن  که متوجه حاکمیت جامعه است این است که شیوع و گستردهاي  نتیجهین تر مهمولی  .علیه باشد

در مقاله حاضر ابعاد مختلف موضوع بررسی  .منجر به بدبینی و وهن سیستم قضایی جامعه خواهد بودجرم 

  .گردد می شده و جوانب آن تبیین

  ماهیت اظهار خالف واقع مطلع -1

اولین معنا و مفهومی که از شنیدن  .واقوال استها  گفته ،بیانات ،تقریرات ،اظهارات جمع اظهار کردن

 ،1390 ،(آذرنوش گردد می شود اظهاراتی است که به وسیله زبان بیان می ذهن متبادر کلمه اظهارات به

 به طور مثال فردي که در جمعی سخنرانی .مختلف ارائه گرددهاي  تواند به شیوه می ولیکن اظهارات ،)56

 عیابد و به صورت شفاهی به دفا می وکیلی که براي دفاع از موکل در جلسه دادگاه حضور ،کند می

 ،کند می مجري تلویزیون در برنامه مطالبی بیان ،دهد می که به صورت کتبی الیحه ارائه پردازد و یا این می

فروشنده براي فروش  ،اظهارنظر طبیب براي مداوا ،کند می کارشناس در مقام کارشناسی نظرش را اعالم

                                                     
از به این دلیل که اوالً شـوراي   1357این مطلب مغایر با دیدگاه مورد قبول مقنن در اصالحات قانون مدنی پس از انقالب سال  -1

از ادله اثبات دعوا افزایش داد. ثانیـاً بـا    عنوان یکی قانون مدنی اعتبار شهادت را به 1309بودن ماده  نگهبان با اعالم خالف بین شرع

و لغو محدودیت اثباتی شهادت در دعاوي مالی توسل از اصحاب دعوي به این دلیل را گسترش داد که این امر  1306حذف ماده 
  تواند یکی از علل افزایش ارتکاب بزه شهادت کذب باشد.  خود می
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  .)219 ،1388 ،(کریمی و شکوهی زاده از اظهارات استهایی  نمونه ...کاال و

در رابطه با اطالعان و اظهارات مطلعان و نیز شهادت و معانی لغوي و اصطالحی و تعریف آن در لسان 

حقوقدانان مطالب متعددي بیان ارائه گردیده که نیازي به تکرار آن نیست اما در باب وصف کذب باید 

نحل نیز بدین ارکه مبسوره  105بیان داشت که کذب به معنی خالف واقع است و در قرآن کریم آیه 

2معنی آمده است
شود و نزد اهل  می در لغت به وهمی که توأم با عمد است اطالق .)123 ،1383 ،(آشوري 

سنت آن اخبار از چیزي برخالف واقع است عمدي باشد یا سهوي یا ناشی از درك غلط و آل اباضیه آن 

ه را اخبار از چیزي برخالف واقع بو برخی دیگر ان  را اخبار عمدي برخالف واقع تعریف نموده است

  .)316 ،ق. ه1408 ،(ابوجیباند  صورت عمدي و با قصد حکایت آن دانسته

 فقها اکثرا شهادت کذب را تعریف نکرده و بیشتر با آثار شهادت کذب و رجوع از شهادت پرداختند

 به صورت عمدي ولی بعضی از فقها شهادت کذب را شهادت به باطل )65 ،ق. ه1410 ،(ابن ادریس حلی

گونه تعریف  برخی از حقوقدانان نیز اظهارات کذب را این اند. تعریف نموده )161 ،ق. ه1408 ،(ابوجیب

در مرجع  ،که اظهارات کذب آن است که شخص پس از اداي سوگند و التزام به حقیقت گوییاند  نموده

  .)293 ،1387 ،بوشهري( در امر مهم دروغ بگوید ،قضایی به عمد نه از روي سهو یا اشتباه

و مدنظر  ،با توجه به تعریف و مفاهیمی که از واژه کذب ارائه و تعریف اظهارات ارائه گردید

 توان شهادت کذب را می 1375) مصوب یراتتعز ( یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 650ماده دادن  قرار

ام به راستگویی به قصد وارونه اظهارات خالف واقع شخص ثالث نزد قاضی من بیده الحکم پس از التز

باتوجه به لفظ ثالث در تعریف فوق  :اوال از این تعریف برمی آید که .جلوه نمودن حقیقت تعریف نمود
بنابراین اقرار و قسم کذب از دایره شمول این  .بزه مذکور در توسط طرفین دعوا قابل ارتکاب نیست

ثالثا با توجه به  .ت یعنی اداي الفاظ قابل ارتکاب استثانیا این جرم از طریق فعل مثب .ف خارج استیتعر

عبارت قاضی من بیده الحکم اظهارات کذب در تمامی نهادهاي قضایی غیر از دادگاه از دایره تعریف 

شود که بزه بیان  حقیقت چنین مستفاد میدادن  از عبارت به قصد وارونه جلوه :رابعا .تمزبور خارج اس

الزم به ذکر است که تعریف فوق که مقتبس  .)70 ،1383 ،(اردبیلی مدي استاظهارات کذب از جرائم ع
است جامعیت نداشته و شامل  1375) مصوب یراتتعز ( یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 650از ماده 

                                                     
ومنونَ ِبآی -2 الذینَ الی الکذب فتريبونَ. دروغ را فقط کسانی میانما یالکاذ اهللاِ و اولئک هم هـاي خـدا را بـاور     سازند که آیـه  ات

 اند.  ها خودشان از دروغگویان ندارند و آن
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شود که آن هم ناشی از شمول ماده  مواردي مانند شهادت در دادسرا یا نهادهاي اداري و شبه قضایی نمی

  .عنصر قانونی بزه شهادت کذب است نوانع به 650

جرائمی است که متوجه عدالت قضایی بوده و ترین  اظهارات کذب توسط مطلعان یکی از قدیمی نبیا

تمدنی زیاد هاي  دورهشدن  حقوقی با آن دست به گریبان بودند و تا به حال نیز با توجه به سپريهاي  نظام

جایگاه و اهمیت زیاد شهادت  دهنده د را حفظ نموده و این نشانبشر هنوز به مانند جرائم طبیعی هویت خو

جامعه و  بدیهی است که یکی از نیازهاي اولیه هر .)112 ،1389 ،الیالتالو( در بین سایر ادله اثباتی است

تمدنی وجود سیستم قضایی است تا از توسل افراد به انتقام جویی شخصی و افراط در مجازات توسط افراد 

به تبع آن براي فصل  .حقوق اقشار ضعیف جلوگیري به عمل آیدشدن  و بالعکس پایمالقدرتمند 

ادعاي خود را به ها  آن تا افراد بتوانند با توسل به ،شد می یبین پیشسري تمهیدات  بایست یک خصومت می

اوردالی یا داوري اي مانند اقرار و سوگند و  در این راستا ما شاهد پیدایش ادله ،اثبات رسانده یا رد نمایند

 ز به همراه داشتهیتحول مذکور در رابطه با پیدایش ادله اثبات دعوي تبعات منفی ن .ایزدان و شهادت هستیم

  .یکی از این آثار منفی یاد نمود عنوان بهتوان از بیان اظهارات کذب  میکه 

واقعیت  .قعیت تبیین گرددکه مفهوم خالف واقع را بدانیم الزم است که ابتدا مفهوم واقع و وا براي آن

 ها، براي مثال تصادف اتومبیل .که باید یا نباید آن مورد نظر باشد افتد بدون این می اتفاقی است که افتاده یا

اما حقیقت این  ،که حقیقت داشته باشند هستند بدون اینها  از جمله واقعیت ...یک خانه وشدن  خراب

قوانین را باید محترم  ،که خدا را باید شناخت و پرستید یفتد مانند ایناست که یک اتفاق باید بیفتد یا نباید ب

اظهاراتی که صحیح باشد و مطابق با واقع باشد مفهوم واقعیت  ،واقعیت یعنی .شمرد و رعایت کرد

 که باید یا نباید آن مورد نظر باشد افتد بدون این می واقعیت اتفاقی است که افتاده یا .درگذشته بیان گردید

نماید و پس از آن در محفلی  می به طور مثال فردي ملکی را معامله .)421 ،ق. ه1415 ،(انصاري دزفولی

که طبیب در  یا این ،دارد که من فالن ملک را معامله نموده ام این اظهارات مطابق با واقع است می عنوان

کارشناس در مقام کارشناس ارزش روز که  یا این ،مقام طبابت بعد از معاینه بیمار بیماري او را بیان نماید

توان گفت اظهاراتی که دروغ نباشد مطابق با واقع  می به عبارتی ،ملک را بدون کم و کاستی بیان نماید

  .)177 ،ق. ه1405 ،(بحرانی آل عصفور گیرد می است و این اظهارات در برابر اظهارات خالف واقع قرار

حقیقت  ،تغییر است و به همین دلیل برخالف واقعیت حقیقت شامل ذات هر چیزي بوده و غیرقابل

که از  در بسیاري موارد حقیقت به دلیل این .علمی قابل اثبات نیستهاي  با برهانلزوماً امري است که 
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واژگان  اگر در ریشه .کند می دسترس انسان به حیطه ذات به دور است به نوع نگرش افراد بستگی پیدا
حق به معناي راستی و  ،ریشه کلمه حقیقت .کنیم می را مشاهدههایی  تفاوت ،حقیقت و واقعیت دقیق شویم

اشاره به ماهیت  ،حقیقت .وقَع به معناي رویدادن و یا اتفاق افتادن است ،درستی است و ریشه کلمه واقعیت

  .)75 ،1387 ،(بوشهري افتند می راست و درست دارد و واقعیت اشاره به امور عینی و یا اموري که اتفاق

ما هم در این  ،روند می در جامعه و عرف در بین مردم غالبا دو واژه واقعیت و حقیقت در یک معنا به کار

 با توضیح مختصري که در این خصوص ارائه گردید .پژوهش معناي عرفی آن را مدنظر خواهیم داشت

داده است یا وجود دارد خالف واقع به معنی آن است که موضوعی را برخالف آنچه که رخ  ؛توان گفت می

 برخالف واقع داراي سابقه فقهی نیز .بیان گردد ،و یا حقیقت آن است که به وقوع پیوسته است و یا این

کند که فردي در مقام بیان  می برخالف واقع در جایی نمود پیدا .باشد و در فقه به معنی دروغ آمده است می

به طور مثال کارشناس در بیان ارزش مال  .را بیان نماید خالف آن ،رخدادهاي گذشته و یا واقعیت موضوعی

  .مورد کارشناسی ارزش واقعی مال را بیان نکند و ارزشی فراتر از ارزش واقعی را اظهار نماید

اظهاراتی که منطبق با واقعیت نیست در  .گیرند می اظهارات خالف واقع در مقابل اظهارات واقعی قرار

به طور مثال فردي که نسبت به یک ملک معامله ایی نموده  .باشد نمی نیتاغلب موارد فرد داراي حسن 

دارد که من  می بیان ،کنند می سؤالاست بعد از آن در پاسخ فردي که از او در خصوص معامله ملک 

غالب اظهارات خالف واقع سبب بروز خسارت اعم از  .معامله ایی در خصوص این ملک انجام نداده ام

گاهی به  ،تواند به اشکال مختلفی واقع شود می اظهارات خالف واقع .گردد می ه افرادمعنوي ب مادي و

گروهی از هاي  برخی اوقات از طریق رسانه .گیرد می صورت کتبی وگاهی به صورت شفاهی صورت

این گونه  .پذیرد می وسیله نطق در مجامع انجامه پذیرد و گاهی اوقات ب می تلویزیون صورتو قبیل رادیو 

به طور مثال یک  .متفاوت اجتماعی بیان گرددهاي  جایگاهبودن  تواند از سوي افراد با دارا می از اظهارات

 تواند اظهارات خالف واقعی داشته باشد هم یک فرد داراي جایگاه اجتماعی و علمی می فرد کارگر هم

شود که  می ه اظهاراتی گفتهبه طور کل اظهارات خالف واقع ب .تواند اظهارات خالف واقع داشته باشد می

افتد به  می خالف واقعیت موجود یا واقعیت به وقوع پیوسته ویا آنچه حقیقت آن است یا واقعیتی که اتفاق

رادیو و تلویزیون یا کتابت و یا استفاده از فضاي سایبري  استفاده از طریق مختلف اعم از کتبی یا شفاهی با

 .)96 ،1386 ،سامونزو  (پوت واین یا حقوقی بیان گرددنسبت به هر شخصی اعم از حقیقی  ...و
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 خالف واقع مطلع قلمرو اظهارات -2

 اظهارات کتبی - 2- 1

 ؛تعریف این نوع از اظهارات آمده است در .شود که به صورت کتبی صورت گیرد می به اظهاراتی گفته

 ظهارات زبانی است مانند ایناظهارات تحریري بیانات و تقریراتی است که نوشته شده باشند و برخالف ا

در جهان امروز با . که از طریق فرستادن نامه باشد که از طریق روزنامه یا کتابت صورت گیرد یا این

ایمیل یا درج  ،از طریق پیامک برسد بتوان ارسال مطال می به نظر ،روزافزون تکنولوژيهاي  پیشرفت

به صورت  ،اظهاري که هرگونه ،توان بیان داشت یم به طور کلی .را نیز کتبی دانستها  مطلب در سایت

 1379مصوب قانون آیین دادرسی مدنی  221به موجب ماده  .باشد می اظهار کتبی ،نوشتن باشد

(ماده  در دفتر تجاري یا ،شود می اقرار در یک سند عادي یا رسمی که به دادگاه تقدیم که درصورتی

3قانون مدنی) 1281
 ،1388 ،(زراعت شود می کتبی خارج از دادگاه محسوب به عمل آمده باشد اقرار 

الیحه  ،باشد که از طریق کتابت و نوشتن صورت بگیرد چه در کتاب می که اظهاراتی کتبی نتیجه این .)16

برخالف و  ..از طریق ارسال پیامک و ،کند می که وکیل براي دفاع از موکل به دادگاه تقدیماي  دفاعیه

  .اظهارات شفاهی است

  اظهارات شفاهی - 2- 2

 به اظهاراتی که کتبی نباشد و به صورت نطق یا اعالم مطالب با استفاده از بیان باشد اظهارات شفاهی گفته

 ،باشد نمی میزان جمعیت مهم .تواند به صورت نطق در یک مجلس یا جمعی باشد می اظهارات شفاهی .شود می

که شخصی در برنامه  مانند این ،ظهارات صورت گیردآنچه ضرورت دارد این است که از بیان براي اعالم ا

تواند اظهارات شفاهی از طریق برنامه  می تلویزیونی یا رادیویی مطلبی را اظهار نماید که این گونه اظهار مطالب

اظهارات غیرلفظی قرار  ،دربرابر این نوع از اظهارات .)75 ،1383 ،(جعفري لنگرودي رادیویی و تلویزیونی باشد

مقررات احوال شخصیه مسیحیان قانون  29در ماده  .تواند به صورت ایما و اشاره باشد می اظهاراتی کهدارد 

ایماء و اشاره یا  ،ر و یا الل باشندک ،زن یا مرد یا هر دو که درصورتی :آمده است 1387پروتستان ایران مصوب 
در امر ها  آن يمؤید قصد و رضا ،ارشناس برسدک تأییدبه که  ه به طور صریح و واضحک یاظهارات غیرلفظ

  .)320 ،1389 ،(جوانمرد خواهد بود یافکانجام مراسم عقد  يبرا ،ازدواج باشد

                                                     
 : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. 1281ماده  -3
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 اظهارات تخصصی - 2- 3

به افرادي که در یک مقوله خاص داراي تجربه و مهارت باشند و در خصوص زمینه کاري خود اطالعات 

چنانچه فردي که داراي تخصص الزم در  .شود می متخصص گفته ،علمی و تجربی الزم را داشته باشند
 ،در یک زمینه اظهارنظري نماید به این اظهارات ،زمینه کاري خود باشد و با توجه به تخصص خود

به بیان دیگر اظهاراتی که داراي یک پشتوانه علمی باشد اظهارات از  .شود می اظهارات تخصصی گفته

 از او قابل قبول ،هارات را با توجه به تخصص شخصغالب افراد این اظ .شود می روي تخصص گفته

 وقتی پزشک متخصص راجع به یک بیمار با توجه به تخصص خود اظهاري ؛به طور مثال .دانند می

مرتکب اظهارات  ،دهد می یا در جایی که وکیل دادگستري با توجه به تخصص خود مشاوره ایی ،نماید می

 .باشد می اظهارات کارشناسان ؛توان بیان نمود می موردمثال دیگري که در این  اند. تخصصی شده

 مقام کارشناسی در این دسته قرار درها  آن کارشناسان با توجه به تخصصی که دارند همیشه اظهارات

  .تواند بیان گردد می هم شفاهی اظهارات تخصصی هم به صورت کتبی و .گیرد می

 اظهارات غیرتخصصی - 2- 4

به بیان دیگر چنانچه فردي داراي  .گیرد می بل اظهارات تخصصی قراراظهارات غیرتخصصی در مقا

نباشد و راجع به موضوعی که در آن تجربه علمی ندارد اظهارنظري نماید به این گونه اي  تخصص در زمینه

این  ،اظهاراتی که داراي پشتوانه علمی و تجربی نیست .شود می اظهارات غیرتخصصی گفته ،اظهارنظرها

به طور مثال فردي داراي یک سابقه بیماري  ،گردد می رات در غالب اقشار جامعه مالحظهگونه اظها

گوید  می خطرناك با عالئم خاصی بوده است چنانچه دوست او نیز داراي همان عالئم گردد به طور قاطع

العی از مسائل که فردي که اط یا این ،تو به بیماري خطرناکی مبتال شده ایی من نیز این بیماري را داشته ام

این اظهاراتی که بدون هیچ گونه تبحري در خصوص  .حقوقی ندارد اقدام به مشاوره حقوقی نماید

گردد اما در برخی مواقع سبب بروز  نمی غالبا منجر به بروز خسارت به افراد ،گردد می موضوع ارائه

مواردي است که بروز خسارت ذکر گردید نمونه ایی از اخیراً در مثالی که  .گردد می خسارت به افراد

  .)26 ،1389 ،(حجتی و یاري براي مخاطب بسیار محتمل است

  انواع اظهارات خالف واقع -3

مبحث در  مفید بیان گردید در ادامه در این اظهارات در گذشته به صورت مختصر وبودن  خالف واقع
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  .چهار گفتار به بررسی و بیان انواع اظهارات خالف واقع خواهیم پرداخت

 آن از سوي گویندهبودن  علم به خالف واقعبر  مبتنیاظهارات خالف واقع  - 3- 1

ولی غالبا افراد در  .آن اطالعی نداردبودن  در برخی از موارد که فرد اظهاراتی دارد نسبت به خالف واقع

 ات را بیاناظهار ،آن علم دارند و با توجه به آنبودن  اظهارات خالف واقعی که دارند نسبت به خالف واقع

داند طرف مقابل  می که یابد و با توجه به این می که شاهدي در جلسه دادگاه حضور مانند این .دارند می

 .)45 ،1389 ،(دیانی خالف واقع استکه  دارد می اما در بیان اظهارات خود مطالبی را اعالم ،ذیحق است

در جلسه دادگاه اظهارات خالف  ،نداردداند موکلش حقی  می که که وکیل دادگستري علیرغم این یا این

گاهی اوقات شخص ملک  .منطبق با واقعیت اتفاق افتاده در رابطه با اطراف پرونده نیستکه  واقعی دارد

که داراي مسئولیت کیفري است داراي  رساند که عالوه بر این می دیگري را با عنوان ملک خود به فروش

اظهار خالف  ،ملک خود عنوان بهمعرفی نمودن ملک دیگري این عمل که  باشد می ولیت مدنی نیزئمس

اظهاراتی است که گوینده آن توجهی به  ،با علم به آن ،که اظهارات خالف واقع نتیجه این .واقع است

  .دارد که به آن علم دارد ندارد و بدون توجه به آن اظهاراتی برخالف آن واقعیت موجود علیرغم این

 آن از سوي گویندهبودن  جهل به خالف واقعبر  مبتنیاظهارات خالف واقع  - 3- 2

 در این خصوص .آن اطالعی نداردبودن  در برخی از موارد فرد در اظهاراتی که دارد نسبت به خالف واقع

صورت  ؛توان به دو دسته تقسیم نمود می توان قائل به تفکیک بود و این نوع از اظهارات خالف واقع را می

نماید و به تصور خود نظرش مطابق با  می تخصصی که دارد نسبت به موضوع اظهارنظراول فرد با توجه به 

به طور مثال  ،)77 ،1381 ،(فرهودي نیا ولیکن فرد در اظهاري که داشته دچار اشتباه شده است .واقع است

ي مفید کند که این دارو براي این بیمار می نماید و ادعا می داروسازي دارویی را براي یک بیماري کشف

دسته دوم فرد مطلبی  .گردند می داراي عوارض دیگر واند  ولی پس از مصرف بیماران درمان نشده ،است

نماید ولیکن اصل موضوع خالف واقع بوده است و گوینده نسبت به آن  می را از یک منبع دیگر نقل

وکیل دادگستري از جانب که  مانند این .اطالعی نداشته است با این حال این مطالب را بیان نموده است

آن اطالعی بودن  باشد ولیکن وکیل نسبت به خالف واقع می نماید که خالف واقع می موکل مطالبی را بیان

 .)79 ،1385 ،(شکري و سیروس نداشته باشد
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 آنبودن  اظهارات خالف واقع مبتنی برآگاهی مخاطب نسبت به خالف واقع - 3- 3

اما مواردي نیز  .آن اطالعی نداردبودن  خالف واقع مخاطب از ،غالب موارد در اظهارات خالف واقع

آن دارد و با این وجود با توجه به آن اظهارات بودن  هست که مخاطب اطالع کامل از خالف واقع

به ضرر خود در فقه تحت عنوان قاعده اقدام بیان گردیده کردن  این نحو عمل .دهد می اقداماتی را انجام

سبب از بین  ،داند استفاده از نوع خاصی از سم دفع آفت می که ردي با توجه به اینطور مثال ف به .است

خطري  ،سم با این حال وقتی فردي دیگر به او بگوید که این نوع ،گردد می رفتن محصول کشاورزي او

بین رفتن محصوالت او  این موضوع سبب از براي محصوالت ندارد از سم براي دفع آفت استفاده نماید و

  .)320 ،1391 ،(فیض گردد

  سابقه جرم انگاري اظهارات خالف واقع -4

نسبت به جرم انگاري بیان اظهارات خالف واقع و  1304 مصوباولین بار در قانون مجازات عمومی 

از  .قانون فوق الذکر بود 219تا  215عنصر قانونی بزه موصوف مواد  .ذب اقدام گردیدکشهادت 

تعیین میزان مجازات با توجه به نوع  ،کیفري و اداري ،بین امور حقوقیشدن  آن تفکیک قائلهاي  ویژگی

با این حال بارزترین موضوع مذکور در  .آن در حکم دادگاه بود تأثیرجنحه و خالفی و  ،مشهود به جنایت

این قانون توجه به انگیزه مادي شاهد در بیان اظهارات خالف واقع و اداي شهادت کذب است که در مواد 

  .گردید می از موارد تشدید مجازات محسوب 218و  217

پس از انقالب اسالمی و نظر به اراده حاکم بر اسالمی ساختن قوانین نظام حقوقی ایران شاهد تصویب 

بیان اظهارات خالف واقع بودن  به جرماي  در قانون مذکور هیچ اشاره .بود 1361قانون تعزیرات در سال 

گروهی با این استدالل که با  .جب اختالف نظر در بین حقوقدانان گشتنشده بود که همین امر مو

بر این نظر بودند که عمل مذکور جرم  ؛قانون مجازات عمومی منسوخ شده است ،تصویب قانون تعزیرات

جنحه و خالف  ،جرائم به جنایتبندي  د نظر فوق باشد از بین رفتن تقسیمیتوانست مؤ می آنچه .نیست

  .)98 ،1393 ،(گلدوزیان عیین مجازات اظهارات دروغ بوداست که مبناي ت

 1304مصوب  یبخشی از قانون مجازات عمومصرفاً گروهی دیگر با این استدالل که قانون تعزیرات 

در قانون تعزیرات و قانون راجع اي  را که مغایرت صریح یا ضمنی با آن داشته نسخ نموده و چون هیچ ماده

 ،ذب گنجانده نشده استکص عمل بیان اظهارات خالف واقع و شهادت به مجازات اسالمی در خصو

هاي  جرائم مواد مذکور را با مجازاتبندي  النهایه باید در تقسیم .مواد موصوف به قوت خود باقی هستند
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 215بنابراین معتقد بودند که مواد  .معیار آن میزان مجازات استکه  حدود و قصاص و دیات تطبیق داد

وجود این اختالف نظرها باعث شد  .نسخ نگردیده است 1304مصوب  ینون مجازات عمومقا 219الی 

. اظهارنظر نماید 22/04/1365مورخه  7/84441شماره  یمشورت یهنظردر که اداره حقوقی دادگستري 
4

  

  عناصر جرم بیان اظهارات خالف واقع -5

شدن  شود و براي محکوم می نی تشکیلمادي و روا ،دانیم هر جرم از سه عنصر قانونی می که طور همان

بنابراین در صورت  .متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزاي این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود

  .توان مرتکب را تحت تعقیب قرار داد نمی از عناصر مذکور هریکتزلزل 

  عنصر قانونی - 5- 1

ظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که فعل یا ترك فعل انسان هر اندازه زشت و نکوهیده و براي ن

 به بیان دیگر تا زمانی که .قابل مجازات نیست ،ی نشده باشدبین پیشحکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون 

 فعل یا ترك فعلی را جرم نشناسد و کیفري براي آن تعیین نکند افعال انسان مباح است گذار قانون

عنصر قانونی است که در آن مقنن  ،عنصر از عناصر سه گانه بزهترین  اصلیبنابراین  .)126 ،1383 ،(اردبیلی

به همین دلیل برخی از  .نماید می اقدام دهنده ی سایر عناصر تشکیلبین پیشنسبت به جرم انگاري فعل و 

در  عنصر قانونی ؛یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد عنوان بهعنصر قانونی را نباید « :حقوقدانان معتقدند

جرم و مجازات و زیربناي عناصر مادي و روانی است به عبارت دیگر بودن  واقع پرتوي از اصل قانونی

مورد بحث قرار ها  آن و همسنگ باها  آن عنصر قانونی هم عرض عناصر مادي و روانی نیست تا در کنار
  .)53 ،1389 ،دقی(میرمحمدصا »قانون هستندبر  مبتنیگیرد بلکه هم عنصر مادي و هم عنصر روانی 

344ماده  در
5

 .شده است يجرم انگار اظهارت خالف 1318مصوب  ارتش یفرو ک یقانون دادرس 

                                                     
مجازات اسالمی و سایر قوانین اخیر التصویب  قانون مجازات عمومی صراحت و ضمناً به موجب قانون 219الی  215چون مواد  -4

اعتباري و مخالفت این مواد با شـرع اعـالم نگردیـده اسـت و بـا فتـواي حضـرت امـام          نسخ نشده و از طرف شوراي نگهبان نیز بی

 مخالفت صریح ندارد بنابراین در خصوص مورد به قوت خود باقی است. 

هاي ارتش گزارشی  ها و سایر نظامیان و یا کارمندان و خدمتگزاران دوایر و قسمت : هریک از افسران و همردیفان آن344ماده  -5

پوشـی   برخالف حقیقت به مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و به اطالع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده
د و یا سعی نماید که حقایق به طور ناقص به اطالع مافوق برسد کرده و گزارش آن را با تغییر ماهیت قضیه به مقام مافوق تقدیم کن
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650جرمی مشابه قانون مجازات اسالمی در ماده  عنوان بهعالوه بر این 
6
 یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 

  .ذب را بیان کرده استکعنصر قانونی بزه شهادت  1375) مصوب یراتتعز (

  عنصر مادي - 5- 2

 ،کند می پندار زشت و ناپسند را محکوم هرگونهست و اها  برخالف اخالق که قواعد آن ناظر بر وجدان

است که حافظ جامعه هایی  و توأم با تضمینها  حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان

از  .رساند نمی ر نرسیده به مجازاتحقوق جزا پندار نکوهیده را تا زمانی که به منصه ظهو .بشري است

آید که قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت  می آنچه گفته شد چنین بر

به عبارت بهتر تا وقتی قصد  .)208 ،1383 ،(اردبیلی آشکار شود گذار قانونعملی مغایر با اوامر و نواهی 

عنصر مادي جرم گاه رفتاري  .توان وي را تحت تعقیب قرار داد مین ،مجرمانه فرد با عمل مادي توام نگردد

در  .شود می کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می است که در وضع خاص از انسان بروز

هاي  رفتار ممکن است به صورت .بردند می گذشته اروپائیان از آن تحت عنوان پیکره جرم نامهاي  سده

  .)210 ،1383 ،یلیاردب( و فعل ناشی از ترك فعل باشد ،علترك ف ،مختلف فعل

مجموعه شرایط و  ،در مبحث حاضر عناصر مادي جرم شهادت کذب را تحت سه عنوان رفتار فیزیکی

اوضاع و احوال ضروري جرم که وجود یا عدم وجود آن از نظر قانون شرط تحقق جرم است و نتیجه 

  .ی قرار خواهد گرفتحاصله از رفتار متهم مورد نقد و بررس

رفتار فیزیکی ممکن است به صور گوناگون متعلق حکم جزایی قرار گیرد که بستگی تام به نوع جرم 

 یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 656فعل مثبت مانند سرقت (موضوع ماده  :دارد که عبارتند از

 ي(قانون مجازات خوددار ) یا ترك فعل مانند خودداري از کمک به مصدومین1375) مصوب یراتتعز (

کتاب  597یا استنکاف از احقاق حق (ماده  )1354مصوب ی و رفع مخاطرات جان یناز کمک به مصدوم

یا فعل ناشی از ترك فعل (که شخص توانایی ) 1375) مصوب یراتتعز ( یپنجم قانون مجازات اسالم

البته به نظر برخی از  .پیوندد) می وعجلوگیري از وقوع حادثه را دارد و به علت عدم اقدام وي جرم به وق

                                                                                                                                 
گنـاه را   همچنین افراد امنیه و سایر نظامیان که بدون مدرك و دلیل از لحاظ اخاذي و سوءاستفاده و یا اغراض دیگر اشـخاص بـی  

 . سازي نمایند مطابق مواد پایین محکوم خواهند شد ها پرونده تحت تعقیب قرار داده و براي آن

: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تـا دو سـال حـبس و یـا بـه یـک میلیـون و        650ماده  - 6

 پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.  
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جرم بیان اظهارات خالف واقع نیز مانند اکثر  .حقوقدانان مصداقی در قوانین ایران براي آن وجود ندارد

یابد و ترك فعل حتی اگر توأم با سوءنیت باشد تحت عنوان  می ابکبه شکل مثبت یعنی با فعل ارت ،جرائم

اب فعل مجرمانه بوده و جهت کمثال چنانچه شخصی شاهد ارت براي .ذب قابل تعقیب نیستکشهادت 

تحت  ،مساعدت به متهم از اعالم جرم به مقامات ذیربط و یا اداي شهادت در نزد مراجع مربوطه امتناع کند

 یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 650زیرا مقنن در ماده  ؛ذب قابل تعقیب نیستکعنوان شهادت 

  .اب فعل مثبت را جرم انگاري نموده استکنها اداي شهادت یعنی ارتت 1375) مصوب یراتتعز (

اظهارات ادا شده این است که شاهد حقیقت را به ضرر یکی از طرفین قلب بودن  منظور از کذب

که طرف دعوي اشخاصی ذینفع مانند شاکی و خواهان یا دادستان و سایر نهادهاي  اعم از این ،نماید

 .مشهود به داشته باشددادن  ن شاهد با اظهارات خویش سعی در وارونه جلوهبه دیگر سخ ،عمومی باشند

رسد که قلب حقیقت باید به واسطه اظهارات شاهد رخ داده باشد نه  می ذکر این مطلب نیز ضروري به نظر

شاهد حقایق را به نحوي بیان نماید که دروغ نبوده ولی به  که درصورتیبه دیگر سخن  .عدم بیان موضوع

که تمام حقیقت را نگفته و مشهود به وارونه جلوه داده شود و موضوع در نظر دادگاه مشتبه  ت اینعل

براي نمونه شخصی شاهد درگیري بین دو نفر بوده  .توان مدعی ارتکاب بزه شهادت کذب شد نمی گردد

ضرب و جرح در مقام دفاع از خود اقدام به » ب«حمله کرده و » ب«با چاقو به سمت » الف«که در آن 

در خصوص ایراد ضرب و جرح صرفاً با این حال شاهد در دادگاه حضور یافته و  .نموده است کننده حمله

اظهارات وي که  ه مجروح بیان نکردهیاظهار نموده و مطلبی در خصوص حمله اول »ب«توسط  »الف«

این زمینه باید اذعان نمود در  .منجر به محکومیت و رد دفاعیات متهم در استناد به دفاع مشروع شده است

در زمان اداي توضیحات مطلع التزام خود را از طریق اتیان سوگند به راستگویی و بیان تمامی  هرچند

حقیقت توسط شاهد جرم و قابل تعقیب تحت عنوان دادن  ولی زمانی وارونه جلوه ،کند می حقایق اعالم

نه به عدم  ،ارات شاهد صورت گرفته باشداظهبودن  اظهارات کذب است که قلب حقیقت به علت دروغ

  .گردد نه ترك فعل می ق فعل محققیذب از طرکزیرا بزه بیان اظهارات  ؛بیان حقایق

پس با این توضیحات عدم بیان تمام ماوقع توسط شاهد حتی اگر توام با سوءنیت شاهد بوده و منجر به 

ست که هرچند ا جاه ذکر این مطلب ب .ب نیستیذب قابل تعقکتحت عنوان شهادت  ،قلب حقیقت گردد

649توان مشمول ماده  نمی شاهد برخالف سوگند خویش اقدام نموده ولی عمل وي را
7
کتاب پنجم قانون  

                                                     
یـاد نمایـد بـه شـش مـاه تـا دو سـال حـبس         : هر کس در دعواي حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ 649ماده  - 7
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  .دانست 1375) مصوب یراتتعز ( یمجازات اسالم

برخی از حقوقدانان معتقدند که اظهارات خالف واقع باید در امور مهم باشد و در خصوص امر مهم 

که در یک دعوا مهم است در دعواي دیگر ممکن است چنان اي  گفته ؛امر مهم نسبی است :دارند می بیان

این است که آن گفته در راي دادگاه مؤثر افتد و دلیلش این است که » امر مهم«مالك در تشخیص  .نباشد

 احتمال نتیجه بر آنیا  ،ارتباط بوده بی یا با موضوع دعوا ،در تصمیم دادگاه اثري نداشتهاي  اگر گفته

مشمول تعهد  ،آن آگاه بوده یا نهبودن  که گوینده به دروغ اعم از این ،چه راست و چه دروغ ،رفته نمی

با داشتن  ،متهمی که پس از اداي سوگند .تا تخلف از آن مستوجب مجازات باشد ،ناشی از سوگند نیست

دروغ او در تصمیم دادگاه و میزان مجازات خود را بدون سابقه معرفی کند چون  ،سابقه محرومیت کیفري
  .)295 ،1387 ،(بوشهري فر استکیمستحق  ،افتد می وي مؤثر

ز آن هم یتوان اظهارات شاهد را به دو بخش مهم و غیرمهم تفکیک کرد و تم می با توجه به نظر فوق

فته شده توسط مثال به کار گر .به عهده دادرس دادگاه است که امري را مهم یا غیرمهم تشخیص دهد

شود و و التزام شاهد به  نمی کند که این امر شامل مشهود به می نویسنده محترم این شائبه را در ذهن ایجاد

 ،بایست به مواردي مانند رابطه خادم و مخدومی و سوابق کیفري و تمامی موارد جرح می راستگویی را

  .وي را تحت تعقیب قرار داداظهارات شاهد در آن موارد بودن  تسري داد و در صورت دروغ

قائل نشده و ماده  650مقنن چنین تمییزي را براي شمول ماده  :در تحلیل موضوع اول باید گفت اوال

 اظهارات شاهد خالف واقع باشد با احراز سایر شرایط که درصورتی .مذکور در این زمینه اطالق دارد

که جهت تمییز امور به مهم و  ضمن این ؛ادذب تحت تعقیب قرار دکتوان وي را تحت عنوان شهادت  می

به تشخیص قضات اکتفا نمود و اال اعتماد صرف به صرفاً توان  نمی غیرمهم معیار و سنجشی الزم است و

ذب کمتفاوت و در نتیجه رهایی افرادي خواهد بود که با شهادت هاي  به ایجاد رویه تشخیص قضات منجر

اما در ارتباط با مثالی  .)66 ،1388 ،(کریمی طرفانه دارند بی نه واز مسیر عادال سعی در انحراف دادرسی

که (باید منظور استاد محترم از مطالب خالف واقع  ،که نگارنده فوق جهت توضیح مطلب بیان نموده

 قرار داد مورد مداقه )مشهود به بوده یا هر مطلبی در شهادت و ارزیابی آن مؤثر استدادن  وارونه جلوه

  .)228 ،1383 ،(کاشانی

ن مطلب فوق در گرو این موضوع است که نگاهی به قوانین شکلی در رابطه با نحوه اخذ اظهارات ییتب

                                                                                                                                 
 محکوم خواهد شد.  
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سوابق کیفري یا رابطه خادم و مخدومی قبل  ،بدین شرح که مواردي مانند هویت مطلع ،مطلع داشته باشیم

مطلبی در  انون آئین دادرسی کیفريدر ق .گردد می یا بعد از بیان اظهارات و التزام به راستگویی از وي اخذ

مدنی مقنن متعرض تشریفات مذکور شده  انون آئین دادرسیق 236اما در ماده  ،این خصوص بیان نشده

. است
8

توان حداقلی از الزام ماده مذکور را براي اظهارات خالف واقع مادون شهادت نیز  می طبیعتا 

که مطالب بیان شده در خصوص هویت و  بنی بر اینبا توجه به صراحت ماده مذکور م .مفروض داشت

 ،بنابراین حتی اگر اظهارات شاهد در خصوص هویت ،شود نمی جزء مفاد شهادت محسوب ...شغل و

 .ذب تلقی نمودکتوان آن را اظهارات  نمی رابطه خادم و مخدمی وي برخالف واقع باشد ،سوابق کیفري

گردد و یکی از شرایط  می بل از اتیان سوگند از شاهد استماعهمچنین طبق ماده فوق الذکر این اطالعات ق

در این  که درصورتیحتی  ،ذب التزام به راستگویی از طریق اتیان سوگند استکارتکاب بزه شهادت 

 به نظر .ان سوگند جرم مذکور تحقق نیافته استیبا توجه به عدم ات ،زمینه قائل به صحت نظر فوق باشیم

  .توان در بیان اظهارات مطلعان در نظر گرفته و اجرایی نمود می زام این ماده رارسد حداقلی از ال می

  جرم انگاري بر مبناي نظم عمومی - 5- 3

توان اظهارات خالف واقع متهم را علیرغم فقدان عنصر قانونی  می آن براساسیکی از مبانی قانونی که 

فقر مباحث و  ،ف حقوق کیفري ایرانیکی از نقاط ضع .واضح مجرمانه دانست مبناي نظم عمومی است
بررسی تکنیکال حقوق کیفري که بر  مبتنییعنی برخالف مطالعات توصیفی و فنی  ؛مطالعات بنیادین است

 ،در زمینه مطالعات بنیادین ؛حجم بزرگی از ادبیات حقوق کیفري ایران را به خود اختصاص داده است

کشور  که درحالیدر واقع  .ه حقوق پدید نیامده استو چشمگیري توسط پژوهشگران عرص توجه قابلآثار 

امان رکورد دار بوده و زرادخانه بزرگی از  بی خشن وهاي  ما در عرصه جرم انگاري و اجراي مجازات

لیکن در زمینه توسعه غناي مطالعات کیفی  ،مختلف به وجود آورده استهاي  قوانین کیفري را در عرصه

دهد توفیق  می به سیاست جنایی آن تشکیلدهی  ر کشور را با جهتبنیادین که اساس نظام کیفري ه

زیرا  ؛شاید یکی از علل غناي زرادخانه کیفري جامعه ایران نیز همین امر باشد .چندانی حاصل نکرده است

اي  شود که بین غناي مباحث و مطالعات بنیادین و غناي زرادخانه کیفري هر کشوري رابطه می گفته

                                                     
: قبل از اداي گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که براي آن مقرر شده است را به 236ماده  -8

ا اظهـار و سـوگند یـاد    خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خـود ر  سازد. گواهان قبل از اداي گواهی نام و نام گواه خاطرنشان می
 کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزي اظهار ننمایند.  می
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که هر چقدر مباحث و مطالعات بنیادین حقوق کیفري از غناي بیشتري  ترتیب بدین ،تمعکوس برقرار اس

برخوردار باشد نتیجتاً از غناي زرادخانه کیفري کاسته خواهد شد و بر عکس هر مقدار که مطالعات 

  .باشد بر غناي زرادخانه کیفري افزوده خواهد شدتر  بنیادین فقیرتر و نحیف

در واقع دولت باید بتواند با  .ستاها  از وظایف اصلی و اساسی دولتآسایش عمومی یکی  تأمین

در غیر  ؛همگان از آسایش عمومی را فراهم نمایدمندي  امکان بهره ،استقرار نظم و امنیت کامل در جامعه

 .یک دولت مطلوب و مقبول عموم خواهد بودهاي  و ویژگیها  فاقد مؤلفه ،صورت چنین دولتی این

 گذار قانونمورد تعریف  گاه هیچ ،علیرغم کاربست گسترده در حقوق کیفري »عمومی آسایش«اصطالح 

 خورد نمی و حقوقدانان کیفري قرار نگرفته است و در رویه قضایی نیز تعریف مشخصی از آن به چشم

)Bassiouni,2016,65(. توان آسایش عمومی را به معنی فقدان هرگونه آزار و ناراحتی در  می با این حال

به نحوي  )184 :1390 ،(عباسی جامعه دانست که از حدود متعارف و عادي زندگی اجتماعی خارج باشد

به راحتی در امور جاري  ،که شهروندان بتوانند بدون دغدغه در رابطه با امنیت و حقوق اساسی خویش

در واقع  .به زندگی عادي و روز مره خویش بپردازند ،و بدون هیچ رادع و مانعیگیري  خویش تصمیم

مردم در تعامالت روزمره خویش با یکدیگر دچار دغدغه خاطر و  ،آسایش عمومی وقتی برقرار است که

 در آرامش خیال زندگی کنند ،احساس عدم امنیت نبوده و بتوانند به راحتی و بدون هیچ اشکال و خللی

)Gunther,2019,112(. آن  تأمینو امنیت که وظیفه شود مگر در سایه وجود نظم  نمی چنین شرایطی فراهم

 در واقع مادامی که نظم عمومی در جامعه برقرار نباشد و مردم .با حاکمیت و دولت به معناي اعم است

  .توان آسایش عمومی را در جامعه برقرار دانست نمی ؛احساس امنیت کافی نداشته باشند

عمومی در جامعه است و آسایش  نتیجه برقراري و استقرار نظم ،آسایش عمومی ،گانبه عقیده نگارند

مادامی که در  ،در واقع .توانند مترادف و داراي رابطه این همانی با هم باشد نمی عمومی و نظم عمومی

در حدود اقتضائات آن  ،کنند می نظم و امنیت برقرار نبوده و مردمی که در کنار هم زندگی اي جامعه

آسایش عمومی نیز در آن جامعه محقق نخواهد شد و  طبعاً ؛جامعه احساس آرامش و امنیت کافی نکنند

مقدمه الزم تحقق آسایش  ؛لذا تردیدي وجود ندارد که نظم عمومی در رابطه و تعامل با آسایش عمومی

  .نتیجتاً آسایشی نیز در کار نخواهد بود ؛عمومی است و چنانچه نظمی در جامعه برقرار نباشد

طبعاً به  ،که ناقض نظم عمومی است ارتکاب جرم ضمن آن ،ناگفته نماند که از زوایه حقوق کیفري

لیکن این به معناي آن  ؛سلب آسایش عمومی را نیز در پی دارد ،لحاظ ایجاد احساس عدم امنیت در جامعه
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جا که  از آن .)Ehrlich,2018,23( نیست که این دو مؤلفه داراي معناي یکسان و مترادف با یکدیگرند

کشف  شدن فرایند ا خالف واقع توسط مطلع به نهاد و مرجع قضایی سبب دشوارارائه اطالعات ناقص ی

توان آن را مصداقی از اخالل در نظم عمومی به شمار آورده و از این  می گردد می جرم و نیز اطاله دادرسی

  .منظر انجام این عمل را بر همین مبنا مجرمانه تشخیص داد

  نتیجه

لیت کیفري و مدنی ناشی از اظهارات خالف واقع به صورت جداگانه وئکه به موضوع مس با توجه به این

تواند مورد بررسی بیشتري  می رسد که این موضوع می توسط نویسندگان حقوقی پرداخته نشده است به نظر

با بررسی  .قرار گیرد و الزم است نویسندگان و اساتید حقوقی در خصوص این موضوع نظراتی را ارائه نمایند

 کهدست آمده ه ب ینتایج حائز اهمیت ،ولیت کیفري ناشی از اظهارات خالف واقعئوضوع مسبر روي م

معنوي  غالب اظهارات خالف واقع سبب بروز خسارت اعم از مادي و .گرددبندي  تواند به شرح ذیل دسته می

  .در پروسه رسیدگی شود فگردد و ممکن است سبب انحراف ذهن مقام قضایی و اختال می به افراد

شود قابل  می که خسارتی که از اظهارات خالف واقع به افراد وارد در مورد جبران خسارت براي این

بار و وجود ضرر محقق  فعل زیان ،رابطه سببیت :مطالبه باشد باید ارکان مسئولیت مدنی که عبارتند از

سارات وارده در خصوص چگونگی مطالبه خ .باشد نمی صورت خسارت قابل مطالبه در غیر این .گردد

توان با توجه به  می قواعد جدید حقوقی ضرورت ندارد بلکه تأسیسولیت مدنی ئناشی از این نوع از مس

  .قواعد تسبیب که در حقوق ما بیان گردیده است خسارات را مطالبه نمود

در جریان رسیدگی به بروز جرایم مقام قضایی به اخذ توضیح و بیان اظهارات مطلعان اتکا کرده و 

مورد رسیدگی کسب اطالع نماید تا ابعاد بیشتري از  فرایندنماید تا حد ممکن از اشخاص مطلع از  می سعی

 در این راستا ممکن است به دالیل مختلف اشخاصی که در دادگاه یا دادسرا حاضر .موضوع تبیین گردد

تواند  می این عمل .عی نمایندشودند علیرغم داشتن اطالع از واقعه اقدام به ارائه عمدي اطالعات غیرواق می

وي از بستگان یا  که درصورتیترحم نسبت به فرد مجرم  ،به دالیل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی

  .باشد ...دادرسی کیفري و فرایندترس از مقام قضایی و  ،نزدیکان مطلع باشد

ستقیم جرم انگاري شده در متون قانونی ارائه اطالعات خالف واقع به مقام قضایی عموما به طور غیرم

اگرچه در قانون مجازات اسالمی صرف این عمل با این عنوان مجرمانه جرم انگاري نشده است اما  .است

توان حداقلی از  می رسد می جرم مشابهی همچون شهادت کذب در قانون مذکور وجود دارد که به نظر
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در رابطه با شهادت کذب  1375مصوب ) یراتتعز ( یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 650مجازات ماده 

عالوه بر متون قانونی فوق از  .را در بزه ارائه اطالعات خالف واقع به مقام قضایی به منصه اجرا گذاشت

تواند سبب انحراف ذهن مقام قضایی شود این  می جا که ارائه اطالعات خالف واقع به مقام قضایی آن

 فرایندمجرمانه بوده و بایستی در راستاي حراست از  ،لصرف این عم ،باشد می عمل خالف نظم عمومی

  .ل سزادهی باشدبمقدس دادرسی و نیز مقام و شان دادرس یا قاضی تحقیق اراده اطالعات غلط و کذب قا

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .ه استتماماً رعایت گردید

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریم -

  فارسی

  .انتشارات نی ،تهران ،چاپ سیزدهم ،فرهنگ معاصر عربی فارسی ،1390 ،آذرتاش ،آذرنوشـ 

  .انتشارات سمت ،تهران ،چاپ چهارم ،دادرسی کیفري آیین ،1383 ،محمد ،آشوريـ 

انتشارات  ،تهران ،چاپ ششم ،جلدهاي اول و دوم ،حقوق جزاي عمومی ،1383 ،محمدعلی ،اردبیلیـ 

  .میزان

  .هیانتشارات اسالم ،تهران ،چاپ هفدهم ،حقوق مدنی ،1383 ،سیدحسن ،امامیـ 

انتشارات  ،تهران ،چاپ سوم ،مهدي کی نیادکتر ترجم م ،ی قضاییشناس روان ،1389 ،آنریکو ،الیالتالوـ 

  .مجد

  .شرکت سهامی انتشار ،تهران ،چاپ دوم ،حقوق جزا (اصول و مسائل) ،1387 ،جعفر ،بوشهريـ 

 ،چاپ دوم ،توانا نجفی داود ،مترجم ،ی و جرمشناس روان ،1386 ،آیدن ،سامونز و دیوید ،پوت واینـ 

  .انتشارات میزان ،تهران

  .انتشارات گنج دانش ،تهران ،چاپ چهاردهم ،ترمینولوژي حقوق ،1383 ،محمدجعفر ،لنگرودي جعفريـ 

  .انتشارات بهنامی ،تهران ،چاپ اول ،دادرسی در حقوق کیفري ایران فرایند ،1389 ،بهروز ،جوانمردـ 
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چاپ  ،قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی ،1389 ،مجتبی ،یاري و سیدمهدي ،حجتیـ 
  .انتشارات دادستان ،تهران ،ولا

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ اول ،ادله اثبات در امور مدنی و کیفري ،1389 ،عبدالرسول ،دیانیـ 

  .پذیر دانش هنري فرهنگی همؤسس ،تهران ،اول چاپ ،مدنی دادرسی آیین ،1318 ،عباس ،ـ زراعت

 ،چاپ پنجم ،در نظم حقوقی کنونی قانون مجازات اسالمی ،1385 ،قادر ،سیروس و رضا ،شکريـ 

  .انتشارات مهاجر ،تهران

  .انتشارات فروزش ،تبریز ،چاپ اول ،جرائم ناقص (بررسی تطبیقی) ،1381 ،حسن ،فرهودي نیاـ 

سازمان  ،تهران ،چاپ ششم ،مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسالم ،1391 ،رضایعل ،ضیفـ 

  .چاپ و انتشارات

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ اول ،استانداردهاي جهانی دادگستري ،1383 ،دسیدمحمو ،کاشانیـ 

قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در  ،1388 ،رضا ،شکوهی زاده و عباس ،کریمیـ 

فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم  ،با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران النظام کامن 

  .1 شماره ،سیاسی

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ دوم ،ادله اثبات دعوا ،1388 ،عباس ،کریمیـ 

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ دهم ،حقوق جزاي عمومیهاي  بایسته ،1383 ،ایرج ،گلدوزیانـ 

مرکز نشر علوم  ،تهران ،چاپ دوازدهم ،سومجلد  ،قواعد فقه ،ق. ه1406 ،سیدمصطفی ،محقق دامادـ 

  .اسالمی

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ یازدهم ،جرائم علیه اموال و مالکیت ،1389 ،حسین ،محمدصادقیریمـ 

  عربی

 ،قم ،دومجلد  ،ر الفتاويیلتحر يالسرائر الحاو ،ق. ه1401 ،محمد بن منصور بن أحمد ،ابن ادریس حلیـ 

  .دفتر انتشارات اسالمی

مجموعه  ،خ األنصاري)یقضاء و الشهادات (للشال ،ق. ه1415 ،نیمرتضی بن محمد ام ،انصاري دزفولیـ 

  .قم ،چاپ اول ،مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاري

  .دارالفکر ،دمشق ،دوم چاپ ،اصطالحا و لغه الفقهی القاموس ،ق. ه1408 ،سعدي ـ ابوجیب

م العترة اکأح یالحدائق الناضرة ف ،ق. ه1405 ،میوسف بن احمد بن ابراهی ،بحرانی آل عصفورـ 
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