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نخستین نمایشگاه کتاب های
«حقوق شهروندی» ،آبان برگزار می شود

...

استفتائات
پاسخ رهبر انقالب به استفتائاتی
درباره «نذر در اربعین »
رهبر معظم انقالب اسالمی به
استفتائاتی درباره «نذر در اربعین»
پاسخ دادند .به گزارش خبرگزاری
«حــوزه» ،متن استفتائات و پاسخ
حضرت آیت ا ...خامنه ای به این
شرح است:
▪نذر پخت غذا در اربعین و سفر زیارتی
سوال :خانمی هر ساله روز اربعین ،نذر پخت غذا دارد؛
امسال قصد کرده است که به پیاده روی اربعین برود و
روز اربعین ،در عراق است .تکلیف و نحوه ادای نذرش
چگونه است؟
جواب :اگر صیغه نذر شرعی نخوانده است ،عمل به نذر
واجب نیست؛ ولی اگر صیغه نذر با مراعات شرایط شرعی
خوانده است ،باید همان گونه که نذر کرده عمل کند و
تخلف از آن جایز نیست.
▪تغییر زمان نذر
سوال :آیا می شود کسی که روز اربعین نذری دارد ،آن را
روز قبل اربعین انجام دهد؟

جواب :اگر صیغه مخصوص نذر را که در رسال ه های عملیه
ذکر شده است ،نخوانده ،عمل به آن الزم نیست و میتواند
تغییر دهد؛ ولی اگر با لفظ مخصوص خوانده شده و مربوط
به روزهای معینی بوده [است] ،باید بر طبق آن عمل کند.

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :چیلر همسایه روبهرویی ما در آپارتمان ،خراب
است و از سر و صدایش درمانده شدهایم .بارها به او تذکر
دادهام ،اما فایدهای نداشته است .لطف ًا بگویید راهکار
قانونی برای واداشتن وی به تعمیر چیلرش ،چیست؟
پاسخ :ابتدا با ارســال اظهارنامه رسم ًا و محترمانه به
همسایه خود اعالم کنید که صدای ناشی از خرابی چیلر
واحد ایشان ،برای شما ایجاد مزاحمت کرده است .از او
درخواست کنید که از ادامه مزاحمت برای شما خودداری
کند .همچنین ،میتوانید از شــورای حل اختالف یا
بزرگان محل درخواست کنید که بین شما میانجی گری یا
داوری کنند .در صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه
و بینتیجه بودن میانجی گری ،میتوانید علیه وی در
دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دعوای رفع «مزاحمت از
حق» طرح (ماده  160قانون آیین دادرسی مدنی) یا به
دادسرای محل شکایت کنید (ماده  690قانون مجازات
اسالمی) .طبق اصل چهلم قانون اساسی« ،هیچ کس
نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضــرار به غیر یا
تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ».همچنین ،قانون مدنی
در مــاده  ،132دربــاره لــزوم رعایت حقوق همسایگان
مقرر میکند« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
کند که مستلزم تضرر همسایه شود ،مگر تصرفی که به
قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
حدود تصرف مجاز در ملک را قانون و عرف تعیین میکند.
به عبارت دیگر ،اگر شخصی در ملک خود تصرفاتی کند
که موجب مزاحمت همسایگان و همچنین ،این تصرفات
خــارج از حــدود قانونی یا حــدود معمول و متعارف یا به
قصد ضرر رساندن به همسایه باشد ،همسایگان متضرر و
ناراضی میتوانند با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی
درخواست «الزام به رفع مزاحمت» کنند.
پرسش :فرزندم در مدرسه با دوستش دعوا کرده و بعد
از کتککاری مفصلی ،دست فرزند من شکسته است.
برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم؟
پاسخ :از آن جا که معمو ًال مــدارس تحت پوشش بیمه
حوادث هستند ،میتوانید به مسئوالن مدرسه و شرکت
بیمه مراجعه کنید و از خسارتی که شرکت بیمه پرداخت
میکند ،استفاده کنید .به هر حال پیشنهاد میکنیم در
چنین مواردی ،با بردباری و مالحظه سن کودکان و اوضاع
و احوال قضیه ،تصمیم بگیرید و اقدام متناسبی انجام
دهید .همچنین ،میتوانید به دادسرای محل وقوع حادثه
(یعنی دادسرایی که مدرسه در حوزه قضایی آن قرار دارد)
مراجعه و با معرفی والدین کودک به عنوان نماینده او ،علیه
کودک شکایت کنید .اگر کودکی به دیگری جراحتی بیش
«م َو َّض ِحه» وارد کند (از جمله در شکستگیها)« ،عاقله»
از ُ
کودک ،مسئول پرداخت دیه خواهند بود .منظور از عاقله،
بستگان ن ََسبی (بستگان خونی) مذکر استُ .م َو َّض ِحه
زخمی است که به استخوان رسیده باشد .بنابراین ،در
صــورت محکومیت کــودک ،پرداخت دیه شکستگی بر
عهده خویشاوندان مذکر او خواهد بود .ماده  ۴۶۸قانون
مجازات اسالمی ،عاقله را اینگونه تعریف میکند« :عاقله
عبارت از پدر ،پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری
یا پدری به ترتیب طبقات ارث است .همه کسانی که در
زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف
به پرداخت دیه میباشند ».عاقله ،در صورتی مسئول
پرداخت دیه خواهند بود که عالوه بر داشتن نسب مشروع،
عاقل ،بالغ و در زمان پرداخت اقساط دیه ،توانایی پرداخت
دیه را داشته باشند .در صورتی که کودک ،دارای عاقله
نباشد ،یا عاقله او به دلیل ناتوانی مالی نتوانند دیه را در
مهلت مقرر بپردازند ،دیه از امــوال کودک و در صورت
ناتوانی مالی از بیت المال پرداخت میشود( .مواد 469
و  470قانون مجازات اسالمی) ماده  292قانون مجازات
اسالمی برخی جنایات (جنایت یعنی عملی که مستوجب
دیــه اســت) را در حکم خطای محض قــرار داده است.
«جنایت در مــوارد زیر خطای محض محسوب میشود:
الف -در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب -به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد .پ -جنایتی که
مجنی علیه را داشته باشد
در آن مرتکب نه قصد جنایت بر
ٌ
و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ،مانند آن که تیری به
قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید».

مدیرمسئولانتشاراتحقوقشهروندی،ازچاپونشر100عنوانکتابباموضوعحقوقشهروندیخبرداد.بهگزارشایبنا،مونسکشاورزضمناعالمخبر
برگزاریویژهبرنامهایباموضوعحقوقشهروندیدرهفتهکتابوکتابخوانی،درآبانماهامسال،افزود:نمایشگاهآثارمکتوبدرحوزهحقوقشهروندیرابا
حضورنویسندگانآثار،برگزارخواهیمکردکهالبتهحضوردرآن،برایتمامعالقهمندانبهحوزهمطالعاتمربوطبهحقوقشهروندیآزاداست.

بررسی مجازات ها در «قانون جرایم رایانه ای»

خط و نشان «قانون»برای کالهبرداری اینترنتی؛موثرّ ،
اماناکافی
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

هرکس به طــور غیرمجاز از سامانههای رایــان ـهای یا
مخابراتی ،با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر،
محو ،ایجاد یا متوقف کــردن داد ههــا یا مختل کردن
سامانه ،وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات
مالی بــرای خــود یا دیگری تحصیل کند ،عــاوه بر رد
مال به صاحب آن ،به حبس از یک تا پنج سال یا جزای
نقدی محکوم خواهد شد .به گزارش خبرگزاری میزان،
پیشرفت جوامع و بهویژه توسعه فناور یها و فضای
مــجــازی ،سبب شکلگیری جرایمی شــد هاســت که
درگذشته نهچندان دور ،به این شکل وجود نداشت.
خاص ارتکاب و در عین حال،
جرایمی که با شکل و شیوه
ِ
بهدلیل تحققشان در ابعاد بسیار متنوع و گسترده،
سبب شده است که دستگاه قانون گذاری کشو رهای
مختلف و از جمله ایران ،به تعریف و تبیین آنها بپردازند
و قوانین خاصی را نیز ،برای مقابله با آن ها تصویب کنند.
کالهبرداری کامپیوتری یا رایانهای ()Cyber fraud
یکی از ایــن جرایم اســت که در فضای مجازی اتفاق
میافتد.
▪تفاوت بین  2نوع کالهبرداری!

همان طور که از اسم کالهبرداری رایانهای پیداست،
این جرم در محدودهای خاص قابل ارتکاب است و آن هم
در فضای مجازی و بین دادههای رایانهای و سامانههای
کامپیوتری اســت .از همین نکته ،یکی از تفاو تهای
مهم این جرم با کالهبرداری معمولی و سنتی مشخص
میشود .در کالهبرداری سنتی باید جرم در دنیای
واقعی رخ دهد و بز هدیده ،فریب بخورد و مالش را در
اختیار کالهبردار قرار دهد؛ اما در کالهبرداری رایانهای،
کالهبردار از طریق فضای مجازی و با تغییر دادن دادهها
و اطالعات فــرد ،حتی بــدون آگاهی بــزهدیــده ،امــوال
وی را تصاحب میکند .مثال از طریق فضای مجازی،
در دادههــای حسابهای بانکی افــراد دست میبرد و
موجودی آن حسابها را به حساب خود واریز میکند.
ممکن است شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص
دیگری تماس بگیرد و با فریب وی از طریق صندوق
خودپرداز بانک و نیز ،با دادن دستورهای فریبکارانه،
مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود واریز
کند .در این حالت ،با اینکه قربانی ،عملیات بانکی را
خودش انجام داده است ،به نظر میرسد ،عمل یاد شده
مصداق عملیات متقلبانه باشد و میتواند از مصادیق
کالهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین

در کالهبرداری رایانهای  ،کسب سود به
صورت تحصیل وجه ،مال ،منفعت ،خدمات
یا امتیازات مالی ،بهطور غیرمجاز است .در
کالهبرداری سنتی ،صرف ًا فریب دادن افراد
و بردن مال آنان جرم دانسته شدهاست،
اما در کالهبرداری رایانهای ،اگر مرتکب
هرکدام از منافع مذکور را بهطور غیرمجاز
کسب کند،به مجازات کالهبرداری
رایانهای محکوم میشود
رایانهای ،با ایجاد اختالل در خود سیستم رایانهای و نه
دادههای آن ،به کسب سود و منفعت مالی میپردازد.
▪عایدی کالهبردار رایانهای چیست؟

ارتشاء و اختالس و کالهبرداری محسوب شود .با این
حال ،تشخیص مصداق ،بر عهده مرجع قضایی رسیدگی
کننده است.
▪تعریف کالهبرداری رایانهای

قانو نگذار در ســال  ،۱۳۸۸قانونی را تحت عنوان
قانون جرایم رایانهای ،به تصویب رساند .در ماده ۱۳
این قانون ،کالهبرداری رایانهای تعریف شد هاست:
«هرکس به طــور غیرمجاز از سامانههای رایــان ـهای یا
مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل :وارد کردن ،تغییر،
محو ،ایجاد یا متوقف کــردن داد ههــا یا مختل کردن
سامانه ،وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی
برای خود یا دیگری تحصیل کند ،عالوه بر رد مال به
صاحب آن ،به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از
بیست میلیون ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکصد میلیون
( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شــد ».قانو نگذار در ایــن مــاده ،رفتا رهایی را
که بهوسیله آ نهــا جرم کالهبرداری رایانهای محقق
مـیشــود ،تبیین کــرده اســت .منظور از «ورود» ،وارد
کــردن اطالعات به رایانه بــرای پــردازش اســت .برای
مثال ،کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با
واردکــردن رمز آن در دستگاه خودپرداز ،حساب وی را
خالی میکند ،مرتکب جرم کالهبرداری رایانهای ،با
وارد کردن داده ،شده است« .تغییر داده» ،شامل انواع

تغییرات جزئی و کلی در دادههای افراد است .مثال یک
بدهکار بانکی ،در داد ههــای حساب بانکی خود تغییر
ایجاد میکند و قسط پرداخت نشده را ،پرداخت شده
نمایش میدهد .همچنین ،منظور از «محو داده» نیز،
حذف دایمی اطالعات است؛ ب ه طوری که امکان بازیابی
وجود نداشته باشد .مانند اینکه بدهکاری ،سند بدهی
خــود را به بانک ،از بین ببرد« .ایجاد داده» ،رفتاری
برعکس محوکردن است و فرد ،در این حالت ،دادهای را
که وجود نداشته است ،بهوجود میآورد .به عنوان نمونه،
فرد اطالعات خود را به طور غیرمجاز ،وارد سامانه طرح
ترافیک میکند یا موجودی غیرواقعیای را در حساب
خود نشان میدهد.
«متوقف کردن داده» ،یعنی قطع کردن جریان دسترسی
به اطالعات .این شیوه کالهبرداری رایانهای بیشتر
به این صورت است که هنگام انتقال وجه یا مال از یک
حساب به حساب دیگر ،زمانی که وجه از حساب شخص
«الــف» خــارج شده و هنوز به حساب شخص «ب» وارد
نشدهاست ،در این فاصله زمانی کوتاه ،دادهها متوقف
شوند و فرد کالهبردار ،وجه را وارد حساب خود کند.
معمو ًال سایتهای انتقال وجه و کارت به کارت غیرمجاز،
از این شیوه و نیز کپی کردن اطالعات کاربرانشان برای
کالهبرداری رایانهای استفاده میکنند .مختل کردن
سامانه نیز ،مربوط به سیستم و دستگاهی اســت که
دادههــا در آن پــردازش میشود .مرتکب کالهبرداری

مرتکب کالهبرداری رایانهای مانند هر مجرم دیگر ،با
ارتکاب جرم در پی کسب سود است .در کالهبرداری
رایانهای این کسب سود به صورت تحصیل وجه ،مال،
منفعت ،خدمات یا امتیازات مالی ،بهطور غیرمجاز است.
در کالهبرداری سنتی ،صرف ًا فریب دادن افراد و بردن
مال آنان جرم دانسته شد هاست ،اما در کالهبرداری
رایانهای ،اگر مرتکب هرکدام از منافع مذکور را بهطور
غیرمجاز کسب کند ،به مجازات کالهبرداری رایانهای
محکوم میشود .در عبارت باال ،منظور از وجه ،وجه نقد و
مال ،دارایی افراد مانند موجودی حسابهای بانکیشان
است .منفعت چیزی است که سود مالی از آن حاصل شود
و خدمات امری است که فرد یا نهادی ارائه میدهد و در
قبال دریافت آن باید پول پرداخت کرد؛ مثل کارت مترو و
کارت تلفن .منظور از امتیازات مالی نیز ،مزیتی است که
فرد برای تحصیل آن باید پول پرداخت کند؛ مانند امتیاز
تراکم شهرداری.
▪مجازات کالهبرداری رایانهای

قانونگذار برای ارتکاب این جرم ،مرتکب را عالوه بر رد
مال ،به یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی  20تا 100
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است .شاید
جزای نقدی این جرم ،با توجه به گذشت نزدیک به ۱۰
سال از تصویب قانون جرایم رایانهای ،کم بهنظر برسد،
اما مجازات حبس و در کل ،مجموع مجازات این جرم
نسبت به دیگر جرایم رایانهای ،در سطح باالیی قرار دارد
و نشاندهنده اهمیت برخورد با این جرم است.

...
پرسمان

چرا برخی نظرات مراجع در مورد
یک مسئله ،متفاوت است؟
علمای متخصص دیــن ،در فهم دیــن ،درجــات مختلفی
دارنــد .به گــزارش خبرگزاری حــوزه« ،مرکز مطالعات و
پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» به پرسشی در این
زمینه پاسخ داده است که در پی میآید.
سوال :چرا نظرات مراجع تقلید در مورد یک مسئله
متفاوت است؟ مگر اسالم یکی نیست؟
پاسخ :اســام ،دینی است شریف که از دو منبع اصلی
قرآن و سنت (روایات صحیحه) برداشت می شود .در زمان
حیات پیامبر اکرم ،صلوات ا ...علیه و آله ،زمانی که در فهم
صحیح یک حکم شرعی یا اعتقادی ،مشکل و شبهه ای
ایجاد می شد ،پیامبر اکــرم(ص) به عنوان منبع متصل
به وحی ،از حقیقت ماجرا با خبر میشدند و آن را برای
مردمان آشکار می کردند .بعد از رحلت آن حضرت ،امامان
دوازده گانه ،انجام این مهم را برعهده داشتند؛ آنان نیز به
امامان دارای علم غیب و آگاه به امور دینی ،اقدام به
عنوان
ِ
پاسخگویی و رفع شبهات و معضالت دینی میکردند .این
سلسله ادامه داشت تا زمانی که امام دوازدهم ،صلوات
ا ...علیه ،از دید مردمان غایب شدند و دسترسی به ایشان
دیگر امکان نداشت.
▪شرایط در عصر غیبت

در این زمان بود که مؤمنان برای فهم صحیح از دین ،دو
راه کلی در مقابلشان باز بود؛ اول :اجتهاد از قرآن و روایات
و دوم :سوال از علما و راهنمایی گرفتن از متخصصان
دین (تقلید) .راه اول به دلیل سختی های فراوان و نیاز به
تخصص داشتن در دین ،کار ساده و آسانی نبود و از عهده
هر شخصی برنمیآمد .اما راه دوم ،راهی است معمول و
ساده که عق ً
ال و شرع ًا تجویز شده است .در این بین ،علمای
متخصص دیــن ،در فهم دیــن ،درجــات مختلفی دارنــد؛
برخی از یک روایت ،یک معنای ظاهری برداشت می کنند،
برخی دو معنا و برخی چندین معنا .نسبت به قرآن کریم
نیز ،همین مسئله صادق است؛ قرآن کریم ،معجزه الهی
است و دارای بطون عمیق است که فهم آن بر هر شخصی
ممکن نیست .علمای اسالم ،نسبت به تخصص و علم و
آگاهی خود ،به فهم و استنباط از طریق ادله شرعیه(قرآن
و روایات) پرداخته اند و به علت برخی اختالفات علمی،
اختالف در فتاوا مشهود شده است .بنابراین ،اختالفات
در احکام فقهی علما ،ریشه در نوع برداشت مراجع تقلید
دارد و نه در چندگانگی دین اســام .یقین ًا  ،دین اسالم
یکی است و حکم شرعی نمی تواند دو صورت باشد؛ ولی
به دلیل دسترسی نداشتن ما به منبع یقینی و همچنین،
نوع برداشت های مختلف و اختالفات علمی ،با احکام
مختلفی روبه رو میشویم.

...

حقوقخانواده

امکان «مطالبه خسارت» در صورت برهم خوردن نامزدی
نامزدی یا همان وعده ازدواج ،عقدی عهدی است که
به موجب آن ،زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می شود که
در آینده ،عقدی را (ازدواج) منعقد کند .به همین دلیل،
قانون مدنی بیان میکند که «وعده ازدواج ،ایجاد علقه
زوجیت نمیکند ،اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که
بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده ،پرداخته
شده باشد ».بنابراین ،هر یک از زن و مرد ،مادام که عقد
نکاح جاری نشده است ،میتواند از وصلت امتناع کند و
طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه ،او را مجبور به ازدواج
کند یا به دلیل امتناع از وصلت ،از او جبران خسارت وارد
شده را بخواهد.
▪نکاتی درباره نامزدی

به گزارش خبرگزاری میزان ،با وجود این ،در این زمینه
باید به چند نکته اشاره شود -1 :امتناع از وصلت ،به
معنای این است که عقد نامزدی یا همان وعده نکاح،
عقدی جایز است .بنابراین ،طبق ماده  ۱۸۶قانون
مدنی ،هر یک از طرفین می تواند هر وقت که بخواهد،
آن را فسخ کند -2 .اصو ًال عدم قابلیت فسخ عقد جایز
وجود دارد و به عبارت دیگر ،میتوان حق فسخ عقد را
اسقاط(از بین بردن ،ساقط کردن) کرد .اما در مواردی
که پای مصالحی فراتر از خواست افراد ،از جمله نظم
عمومی در میان باشد ،قواعد دیگری اجرا میشود .به
دیگر سخن ،به دلیل ارتباط موضوع نامزدی و ازدواج
با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت تشکیل و
حفظ کانون حیاتی خانواده ،مرد نمی تواند زن را در
شرایطی قــرار دهــد که از اختیار خــود در بر هم زدن
نامزدی استفاده نکند یا اصال چنین حقی نداشته باشد.
بنابراین ،تعهد به زناشویی الزام آور نیست و نمی توان
زن را ملزم (مجبور) به ازدواج کرد -3 .توجه به اصل
عدم تبعیض و تساوی همه افــراد ،اعم از زن و مرد ،در
برابر قانون ،بدون هرگونه مالحظهای از قبیل جنسیت،
قومیت ،مذهب و گرایشهای سیاسی یا اجتماعی،
مورد توجه قانون گذار و سایر متولیان امر بوده است؛
به همین دلیل ،ماده  ۷منشور حقوق شهروندی بیان
میکند که «شهروندان از کرامت انسانی و تمامی
مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ،به نحو
یکسان بهرهمند هستند».
▪امکان مطالبه خسارت

درباره امکان مطالبه خسارت توسط زن ،در صورت بر
هم خوردن نامزدی ،باید گفت که زن می تواند تحت
شرایطی از مرد مطالبه خسارت کند .متن اولیه ماده
 ۱۰۳۶قانون مدنی ،مصوب سال  ۱۳۱۳که در این
بــاره تکلیف را مشخص کــرده بــود ،به موجب قانون
اصالحی مورخ  1370.8.14حذف شد .طبق این

به دلیل ارتباط موضوع نامزدی و ازدواج
با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت
تشکیل و حفظ کانون حیاتی خانواده ،مرد
نمی تواند زن را در شرایطی قرار دهد که از
اختیار خود در بر هم زدن نامزدی استفاده
نکند یا اصال چنین حقی نداشته باشد.
بنابراین ،تعهد به زناشویی الزام آور نیست و
نمی توان زن را ملزم (مجبور) به ازدواج کرد
ماده« ،اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت
موجهی به هم بزند ،در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا
اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده(فریب
خــورده) و مخارجی کرده باشند ،طرفی که وصلت را
به هم زده است ،باید از عهده خسارات وارده برآید.
ولی خسارات مزبور ،فقط مربوط به مخارج متعارفه
خواهد بود ».با حذف این ماده و نیز توجه به ظاهر قانون
مدنی ،عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده
و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده ،تکلیفی به
جبران خسارت ناشی از این اقدام نخواهد داشت ،ولو
اینکه عذر موجهی نیز نداشته باشد .در حالیکه برای
آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های
نادرست در جامعه ،باید گفت که مطابق اصل چهلم
قانون اساسی ،هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش
را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین ،در زمینه سوءاستفاده طرفین ،در حق بر هم
زدن نامزدی یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت
به دیگری ،مسئولیت ،قابل طــرح خواهد بــود و این
مسئولیت ،تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد
داشت .همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو ،اعتبار یا
عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی ،وی
می تواند با توجه به مالک اصل  ۱۷۱قانون اساسی و
مواد  ۹ ،۸ ،۲ ،۱و  ۱۰قانون مسئولیت مدنی ،مطالبه
خسارت معنوی نیز داشته باشد.
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