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 افتراء چه مجازاتی دارد؟
 

باشد و در اصطالح  های ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می زدن و کار در لغت به معنی بهتان، تهمت« افتراء»

باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخالقی تهمت و افتراء عملی  حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می

به دیگران از جمله  اندیشی و سوءظن در حق دیگران و بهتان مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسالمی نیز بد

 گناهان کبیره و مخالف اخالق معرفی شده است 

یک اتهام دروغین که به اعتبار و افتخار آسیب می رساند" یا "استفاده  و تهمتبه « Calomnie»در زبان فرانسه 

 استفاده می شود های دروغ برای بی اعتبار کردن شخص".  سیستماتیک از ادعا

 

و یا هر راه  میشخصی که به وسیله اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمو

است و نتواند امر انتساب  دیگری امری را به شخصی منتسب نماید که آن امر در قوانین هر کشوری جرم اعالم شده

 .داده شده را با سند اثبات نماید، مجازات خواهد شد

آنچه شما من حیث یک حقوق دان در مورد اخذ پول از » این سایت نوشتند در صفحه نظر سنجی نبیل عزیزیمحترم 

باید ثبوت گردد تا ما هم آگاه شویم که  ٫نها قرار داشتن پورتال افغان جرمن آنالین می فرمایدآامنیت ملی و در خدمت 

دانید که متهم بدون  مسائل حقوقی را بهتر می مرتکب همچو یک خیانت کدام شخص گردیده است؟ در غیر آن شما

فیصد نتیجه به نفع پورتال خواهد  ۱۰۰شود که اگر ما از نگاه حقوقی با شما برخورد کنیم  ثبوت، مجرم شمرده نمی

 .بود

 «.ایممینمچرا ما افغان ها موقعی که به گفتهٔ عوام در بحث ها جام ماندیم شروع به کوبیدن، توهین نمودن و اتهام بستن 

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر ٨مادهء جناب دکتور صاحب ! شما بهتر می دانید که بر اصل 

ت او به رسمی ییا قوانین دیگر برا یكه قانون اساس یفرد تجاوز كنند ـ حقوق یكه به حقوق اساس یدر برابر اعمال»

 « صالح را دارد. یمل یها ء موثر به دادگاهحق مراجعه یشناخته است ـ هر شخص

 این اعالمیه آمده است:  11و   ۱۰ اده هایمهمچنان در 

شود و  یرسیدگ یطرف، منصفانه و علن یمستقل و ب یهر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش در دادگاه»

 .كه به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد ییا هر اتهام جزای ،یء حقوق و الزامات و در باره یچنین دادگاه

كه در  یعلن یكه در جریان محاكمه ا یتا هنگام شودی گناه محسوب م یمتهم شده باشد، ب گناهیكه به  یهر شخص -۱

 «.محرز گردد یبه طور قانون یدفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن و یالزم برا یها آن تمام تضمین

 یها هیچ كس مداخله مکاتباتاقامت گاه یا  ،یامور خانوادگ ،یخصوص یدر زندگ نباید» میگوید:آن اعالمیه  ۱۲ مادهءو 

 ،یهای ها و حمله حمله شود. در برابر چنین مداخله یخودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت كس

 «است. یاز حمایت قانون، حق هر شخص یبرخوردار
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کشور تهمت و اتهام به شخص و اشخاص جرم پنداشته شده و قابل مجازات است. چنانچه محترمم! در قوانین مدنی هر 

عالوه  تواند یم رد،یگ یاو مورد تجاوز قرار م یحقوق شخص که شخص»قانون مدنی افغانستان آمده است  ۴۵ماده  در

 «بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.

به دیگری بدون توان در اثبات آن را در مسائل حقوقی، افتراء گویند. در واقع افتراء تهمتی است که  میجرنسبت دادن 

  کند. میشخص به منظور متهم کردن دیگری از آن استفاده 

از جناب شما بحیث استاد و دکتور حقوق عطف توجه تان را به سطور خود تان خواهانم که چگونه می توانید آن را 

 ثابت سازید. 

 با احترامات
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