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 چکیده 

دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده  جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه   
های  ترین جلوه البکاره از جمله مهم باشد که مهرالمثل و ارش های مختلفی در قوانین می و دارای جلوه 

جنسی از سوی زنان،  ادعای تجاوز  که  دهد  رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می شمار می   جبران خسارت به 
گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده  لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می به 

ر قانون  دیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم د تحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزه از روش توصیفی 
ختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته  های م مجازات اسالمی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوه 

ها در جبران خسارت ناشی از ادعای  هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه است و با آوردن نمونه 
ضایی مشخص گردید در رویۀ  واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ ق   ، اند تجاوز جنسی داشته 

ریافت خسارت، لزومًا منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی  دیده به د قضایی ایران، استحقاق بزه 
اند  البکاره دانسته ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش زیرا در موارد متعدد، دادگاه   یست؛ ن 

را مستحق جبران    دیده است با رضایتی که بزه   گذار انون ق نظر  د و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل م 
قائل شده   ، داند خسارت می  و    بنابراین   . اند تمایز  و ظاهری  واقعی  بیان مفهوم رضایت  این مقاله ضمن 

کند که این امر  بودن این مفاهیم را اثبات می های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه شاخصه 
،  باشد دیده از خسارت ن شدن بزه نای محروم تجاوز جنسی، به مع   تبرئه از اتهام   ها تن نه   که   گردد موجب می 

 بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد. 
 البکاره، مهرالمثل، خسارت معنوی، رضایت  تجاوز جنسی، جبران خسارت، ارش: واژگان کلیدی
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 مقدمه
شود و این صعوبت در اثبات  سختی اثبات میاست که در محاکم بهتجاوز جنسی از جرائمی  

تا نظام ناکارآمدی در مبارزه با این بزه ایجاد گردد. بنابراین در این پژوهش، فرضی  است  موجب شده  
اما زن کماکان مدعی عدم رضایت   ، شودرا که به موجب آن، مرتکب از اتهام تجاوز جنسی تبرئه می

ایم و هیچ تحقیق مستقلی پیرامون این موضوع صورت نگرفته و کاوی قرار دادهمورد وا   ، به زنا است 
متهم از اتهام تجاوز جنسی، مرتکب از    ۀکه آیا پس از تبرئ  کافی نشده استابعاد آن مورد دقت  در  

م در حکم آن را یجرا   زنای به عنف یا اکراه و  ، گذارقانون   .حیث مسئولیت مدنی تکلیفی دارد یا خیر
زنای مطاوعی دارای   ، ام زنا آورده و قواعد حاکم بر زنا را بر آن بار کرده است. آنچه مسلم استاقس  در

ا تجاوز جنسی فاقد عنصر ما  ؛ زوجیت وجود ندارد   ۀعلقها  آن   است که بین  یرضایت طرفین  عنصر
م علیه کرامت  یتجاوز جنسی، از جرا اند.  هم متفاوت   ا ماهیت بدر  لذا    است؛رضایت از سوی زن  

الله محض است و در فقه،  حق  ، رضایت با  ا زنای  ما  ؛باشدالناس میغلبه با حق  در آن  که  استبشری  
( و تعبیر عنف 38:  1395،  اکرمی )  دنباشبا غصب فرج دارای دو عنوان متفاوت می  مطاوعیزنای  

ژوهش (. لذا در پ128:  1397شیدائیان،  )  است، در متون فقهی وجود ندارد   بدان اشاره که در قانون  
تر از عنف و اکراه است و به  ای گستردهکه واژهاست  حاضر از عبارت تجاوز جنسی استفاده شده  

تجاوز جنسی در حقوق ایران   (.193:  1398پور،  نوروزی و عالی)  غصب فقهی شباهت بیشتری دارد 
را   تواند ادعای تجاوز جنسیندرت مدعی تجاوز جنسی میاما به ؛صرفًا دارای مجازات حدی است

در محاکم اثبات نماید. تجاوز جنسی در صورت عدم احراز شرایط حدی، فاقد مجازات بوده و نظام  
اوز جنسی، عمل مرتکب  تجاوز جنسی حاکم است و در صورت عدم احراز تج  ۀ صفر و یک در حوز
نامشروع تلقی شود. در چنین نظامی، موضوع جبران خسارت    ۀرضایت یا رابط با  ممکن است زنای  

ادعایاز ز بر  ها آن  نانی که  ثابت نمی  مبنی  اکراه  بزه   ، گرددعنف و  دارد.  اهمیت  دیدگانی که  بسیار 
مطالعات نشان    .خواهندرا میاز نظام کیفری، اجرای عدالت    ، کنندادعای تجاوز جنسی را مطرح می

بزه می  نیازهای اصلی  از   ,clark)   استدیدگان تجاوز جنسی  دهد که جبران مالی خسارت، یکی 

مانند بارداری و انزوا، استرس پس از حادثه، پارگی   ، ای از صدمات(. تجاوز جنسی با گستره 2011
(. به همین منظور ابتدا به بررسی تاریخچه و  50:  1394و دیگران،    واثق)   همراه است  بکارت  ۀپرد 

تبیین   نا  رویۀ قضاییابزارهای جبران خسارت در قوانین و سپس به  از پیرامون جبران خسارت  شی 
 ادعای تجاوز جنسی در فرض برائت پرداخته خواهد شد. 
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 جبران خسارت ناشی از جرم تجاوز جنسی ۀ. تاریخچ۱
  دیدگان، مقررات دقیقی وضع زدایی از بزه در جهت خسارت   1304می سال  قانون مجازات عمو

زدایی را در  و خسارت   هتفکیک نمود  غیرعنف و اکراه  از زنای  را   و حالت زنای به عنف و اکراه  کرده
بودکربینی  هر دو فرض پیش در    212و    209  اواًل طبق مواد  .ده    خصوص قانون مجازات عمومی 

محکمه اختیار داشت تا مرتکب را    ،که هتک ناموس بدون اکراه و تهدید بودسال    15دیدگان زیر  بزه 
پرداخت   مجنی  2000الی    50به  حق  در  نماید تومان  محکوم  ماد  ثانیاً   ؛علیه  قانون    213  ۀ طبق 

ازال عمومی،  مستلزم   ۀمجازات  غیرمقاربتی  و  مقاربتی  یا  غیرعنف  و  عنف  از  اعم  مطلقًا  بکارت 
علیه شناخته شده بود. بنابراین، دادگاه الزامًا مرتکب را به پرداخت  یپرداخت خسارت در حق مجن

ضایت صورت  بکارت دختری با ر ۀعلیه حتی در مواردی که ازالتومان در حق مجنی  2000الی  50
در مواردی که طرفین اقرار به زوجیت   قانون موصوف 214 ۀثالثًا طبق ماد ؛بینی نموده بودپیش ، گیرد 
مرتکب از مجازات، معاف و دادگاه کیفری مکلف    ، غیرممکن نباشد ها  آن   نمایند و زوجیت بینمی 

ثبت واقع ثبت احوال جهت  به  را  بود مراتب  ا  ۀشده  این  نماید که  ، در  گذارقانونقدام  نکاح اعالم 
زدایی شامل  ید باشد و این جنبه از خسارت تواند مف دیدگان و کاهش آالم می جهت حمایت از بزه 

  بکارت از  ۀرضایتی تشخیص داده شده و ازالها آن دخترانی که ادعای تجاوز جنسی داشتند اما زنای 
 د.شو می است نیز صورت گرفتهها آن 

  ،1312مجازات عمومی مصوب سال  قانون    214الی    207واد  م  ،قانون اصالحی  212  ۀدر ماد
بینی شد و در  پیش   209و    208و    207علیه موضوع مواد  ت معنوی به مجنیموضوع پرداخت خسار

دیدگان، دادگاه ملزم شد تا مرتکب را به پرداخت خسارت معنوی که از  زدایی از بزه جهت خسارت 
  .محکوم نماید  ،لیهی که فساد اخالقی وی مسّلم نباشدع در حق مجنی  ، ریال کمتر نباشد   500مبلغ  

از سوی    ، علیه با مرتکب، در مواردی که قانونًا امکان ازدواج وجود داردمجنی  همچنین نظام ازدواج
بکارت دختری    ۀو از مصادیق معافیت از مجازات شناخته شد. بنابراین ازالگردید  بینی  پیش   گذارقانون

 در فرض رضایت، مستلزم پرداخت خسارت معنوی بود.  ، استکه به سن قانونی نرسیده 
ماد مس  9  ۀبراساس  مصوب  ئقانون  مدنی  خوابگی هم  خصوص در    1339اردیبهشت    7ولیت 

 ۀتوانست دعوی مطالببودن، زن می استفاده از زیردستنامشروع بر اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء
خسارت،    ۀمطالب  ۀکه این مقرره باعث توسع  مایدهای حقوقی پیگیری نخسارت معنوی را از دادگاه

خسارت در این فرض، هیچ   ۀ گردید. مطالب  1312اصالحی سال    212  ۀبه غیر از موارد مذکور در ماد
تجاوز  مالزمه اثبات  با  آنبهو  نداشت  ای  فخسارت    ۀمطالب  تبع  تبرئدر  بودمرتکب    ۀرض  .  ممکن 



 ۱۳۹۹ستان تاب  /  ۱۱۰مارۀ / ش ۸۴ سال /                                                

 

۱۹۲ 

خسارت معنوی به    ۀبات نگردد، زن حق مطالبی اثبنابراین چنانچه ادعای زن مبنی بر تجاوز جنس
 خوابگی نامشروع دارد. ولیت مدنی را با اثبات همئقانون مس 9 ۀاستناد ماد

و قانون    1361بعد از انقالب اسالمی در قانون حدود و قصاص و مقررات مربوط به آن مصوب  
سکوت برگزار شد و    ه بهجبران خسارت ناشی از زنای به عنف یا اکرا   ، 1370مجازات اسالمی سال  

بکارت با انگشت که موجب   ۀتنها به موضوع ازال   441  ۀدر ماد  1370در قانون مجازات اسالمی سال  
در    گذارقانون و عالوه بر پرداخت دیه، مهرالمثل مقرر شده بود.  شد  پرداخته    ، عدم ضبط ادرار شود

قانون مجازات اسالمی را    231  ۀماد  ، از قربانیان تجاوز جنسی  زداییدر جهت خسارت   1392سال  
»در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب  به شرح زیر مقرر نمود:  

شود و در صورتی که باکره  البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میعالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش
 « .رددگت و پرداخت مهرالمثل محکوم میفقط به مجازا  ، نباشد 

ماد در  آن  بر  ازال  658  ۀعالوه  با  رابطه  در  اسالمی  مقرر شده است:    ۀقانون مجازات  بکارت، 
دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد،    ۀبکارت غیرهمسر با مقاربت یا هر وسیل  ۀ»هرگاه ازال

مهرالمثل است درقانون   «.موجب ضمان  ازال  مادۀ  یک  تبصرۀ  گذار  با  ۀموصوف،  مقاربتی    بکارت 
»رضایت دختر    است:  داشتهموصوف مقرر    مادۀ  2  تبصرۀرضایت را موجب ضمان ندانسته اّما در  

 « .در حکم عدم رضایت است ، نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته است 
جنبه اسالمی  انقالب  از  قبل  خسارت بنابراین  بزه های  از  جنسی،  زدایی  تجاوز  مدعی  دیدگان 

بینی شده بود  و جبران خسارت در صورت احراز یا عدم احراز عنف، پیشاست  نظر بوده  همواره مد
سال در هر حال دارای    15قانون مجازات عمومی، هتک ناموس نسبت به دختر زیر    209  ۀو طبق ماد

نظام    ، سال باشد  15باالی    و برای دختری که بکارت وی به غیرعنف زائل شده و  جبران خسارت بود
بینی شده بود. اّما  ارت مادی و معنوی و امکان ازدواج در صورت نبود موانع نکاح پیشپرداخت خس

ها  فاقد نص قانونی بود و دادگاه ، دیدگانبزه  برایها نظام جبران خسارت پس از انقالب اسالمی سال
قاعده اّما  طه با جبران خسارت میسازی در راببه استناد فتاوای معتبر، مبادرت به  در سال نمودند. 

خسارت گذارقانون   1392 بزه ،  از  ب زدایی  را  جنسی  تجاوز  و  هدیدگان  مهرالمثل  پرداخت  صورت 
موجب    ، نموده است و با آوردن عبارت »رضایت واقعی به زنا نداشته باشد«  بینیالبکاره پیششار

رویۀ    ، مورد توجهۀ متهم تجاوز جنسی، در فرض تبرئ  ۀدیدتا موضوع جبران خسارت بزه است  شده  
 قرار گیرد.  قضایی
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 ۱۳۹۲. ابزار جبران خسارت در قانون مجازات اسالمی سال ۲
به جلو در موضوع جبران خسارت ناشی از تجاوز    یک گام   1392قانون مجازات اسالمی سال  

می  تلقی  اسالمی  انقالب  از  پس  و  جنسی  و    گذارقانونشود  مهرالمثل  عناوین  فقه،  از  تأسی  به 
 د. کردیدگان تجاوز جنسی وضع زدایی از بزه خسارت  البکاره را جهتارش

نظر وجود راه، اختالفنحو عنف یا اکبکارت به  ۀپرداخت خسارت ناشی از ازال  دربارۀ در فقه،  
البکاره در مهرالمثل  از فقهای امامیه معتقدند که زن فقط مستحق مهرالمثل است و ارشای  دارد. عده

می  خراسانی،  )  نمایدتداخل  بی582:  1428/3وحید  لنکرانی،  فاضل  نجفی،  433  :2/تا؛  ؛ 
در خصوص این موضوع، تمسک به اصل عدم وجوب    جواهر(. عمده دلیل صاحب276  :1404/43

السالم است؛ به این شرح که اگر شک کنیم که آیا عالوه  عبدالله علیهسنان از ابیبنو روایت عبدالله
صل بر عدم وجوب است و اینکه بر اساس روایت مذکور،  ا  ، هم باید بدهده  البکاربر مهرالمثل، ارش

باشند؛ هر کدام که از بین ی می یک هستند و هر دو باعث زیباموی زن و بکارتش در زیبایی زن شری
فرمایند: »مهری که باکره استحقاق آن را به حسب دو  ره( می)  ه خوییلال مهر کامل دارد. آیت  ، برود

می  1روایتی ذکر  دارد که  مورد م  ، شود  زیادتی  و  است  بکر  گردیده   هرالمثل  ملحوظ  آن  در  نیز  نظر 
ق)  «.است و  فقهی  اما عده159:  1390/2ی،  یضاپرسمان  ازال(  در  معتقدند که  فقها  از  دیگر    ۀای 

مرعشی،  )  گرددالبکاره نیز واجب میبکارت از طریق زنای به عنف یا اکراه، عالوه بر مهرالمثل، ارش
؛ محقق حّلی،  584  :1420/5؛ حّلی،  203  : 1411/1؛ حّلی  2240:  1410/2؛ حّلی،  167:  1376
حّلی،  253:  1408/4 صیمری،  192:  1428/2؛  عاملی،  459:  1420/4؛  (. 437:  1413/15؛ 

ره( معتقدند: »اگر مردی اجنبی به اکراه با زنی مجامعت کند و موجب افضای )  حضرت امام خمینی
البکاره  بر احتیاط، مستحق دریافت ارش   گیرد و بناو تعلق می عالوه بر مهرالمثل، دیه نیز به ا  ، وی شود

( بنابراین در صورت اخیر، اصل عدم تداخل  584:  1422/3موسوی الخمینی،  )  .«  باشد...نیز می 
بکارت و مهرالمثل    ۀلحاظ جنایت ازالالبکاره بهو ارش  است البکاره و مهرالمثل حاکم  دو حق، ارش

زن به رضایت  بدون  میلحاظ وطی  واجب  مالمیر،  )  گردد،  و  اصفهانی  (.  119:  1392محمودیان 
 مادۀ  (. 253:  4/ 1408محقق حّلی،  )   باشند عدم تداخل ارش و مهرالمثل می   مشهور فقیهان، قائل به 

 
ِقیَمِتها و ان  زیدبنطلحه   ۀ. معتبر1 َفَعلیه ُعشُر  َفاقَتّضها  أَمًه  الّرُجُل  أبیه َعن علی)ع( قاَل: اذا اغتَصب  : »... جعَفٍر َعن 

ی َرُجٍل َوَثَب  کانت ُمّرًه َفَعلیه الصالق« و روایت عبدالله بن سنان «... َقاَل: ُقلُت ألبی عبدالله)ع( ُجِعلُت ِفداَک ما َعلَ 
تها؟ َقاَل: یضرُب ضربًا وجیعًا و یحبُس فی ِسجِن المسلمیَن حتی یستبرا شعُرها... یا ابَن ِسناٍن انِّ  َعَلی امرأٍه َفَحَلَق و أش 

 فاذا ُذِهَب بَاَحِدهما َوَجَب َلها الَمهُر َکَماًل«.  -َشعَر المراه و ُعذرَتها شریکان فی الجماِل 
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مشهور فقها تبعیت کرده است و زن را در صورت   ۀ از نظری  13921قانون مجازات اسالمی مصوب    231
 658  مادۀ   (. اما در 405:  1/ 1394باقری،  )   داند البکاره می المثل و ارش ، مستحق دریافت مهر بودنباکره 

بکارت غیرهمسر با مقاربت یا بدون مقاربت و بدون رضایت، از موجبات   ۀ قانون مجازات اسالمی، ازال 
 البکاره در فرض مقاربت نگردیده استای به ضمان ارش و اشاره   است   ضمان مهرالمثل شناخته شده 

قانون مجازات   658  مادۀ  با   231  مادۀ  (. بنابراین ظاهر160:  1395انی و دیگران،  محمودیان اصفه) 
البکاره از موجبات ارش   231  مادۀ   اطالق زنای غیرمطاوعی با باکره در   اسالمی در تعارض است؛ زیرا 

 قانون مجازات اسالمی صرفًا ضمان مهرالمثل است. 658  مادۀ  اما در  است؛   و مهرالمثل 
حقوقعده از  نمیای  ماعدا  نفی  شیء  »اثبات  معتقدند:  قانون    231  مادۀ  بنابراین  ؛کنددانان 

در مقام بیان فروض  658 مادۀ شود. مضاف به اینکهمحسوب می 658 مادۀ مجازات اسالمی متمم
  البکاره در( برخی نیز معتقدند: »حکم به نبودن ارش144:  1396/3مصدق،  )  «.باشددیگری نیز می

  ا وجود آنکه در مقام بیان بوده ب  گذارقانون اطالق مقامی است؛ به این بیان که  بر اساس    658  مادۀ
البکاره تصریح نموده به وجود ارش  231  مادۀ از آن سو  اما    کرده است؛البکاره را بیان ن ارش  است، 

 با آمدن بیان، عدم بیان  ، دیگر  عبارت بهتوان به اطالق عمل نمود.  است و با وجود تصریح قانونی نمی
 ( 412: 1394/1باقری، ) «.شودمرتفع می
دیده و بزهکار یا پرداخت  بینی امکان ازدواج بین بزه انقالب، جبران خسارت از طریق پیش  قبل از

کودک حاصل از تجاوز    ۀغرامت به والدین دختر یا پرداخت معاش دخترنابالغ و پرداخت مخارج یومی
ابزارها  جمله  از  معنوی،  خسارت  پرداخت  و  انقالب جنسی  از  پس  اّما  بود.  خسارت  جبران  ی 

قابلیت اعمال این ابزارها تردیدهایی وجود    دربارۀ به لحاظ تغییر ماهیت بزه تجاوز جنسی،    اسالمی، 
ها  آن ده است و اثرکر ابزارهای موصوف، تاکنون سکوت   در خصوص ، گذارقانونای که گونهبه ؛دارد 

 را در سرنوشت دعوی، معین ننموده است. 
گردید    تفکیک اعمال مشروع و نامشروع جنسی پس از انقالب، از محور رضایت، خارج  ۀطضاب

محوری موضوع  رضایت،  لذا  یافت؛  انتقال  زوجیت  به  زمان  و  ازدواج    در  و  بود  انقالب  از  قبل 
داد و این امر، یکی از علل اصلی  علیه با مرتکب یا گذشت وی، سرنوشت دعوی را تغییر میمجنی

 
مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت    ،شدبه عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره بادر موارد زنای  ».  1

شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میارش 
 « .گردد می
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کی از  می  فرمعافیت  جمله    ؛شدشناخته  از  اکراه  یا  عنف  به  زنای  بزه  اسالمی،  انقالب  از  پس  اّما 
 (. 1394آملی،  جوادی ) اندالله تلقی شده است و فقها تجاوز به ناموس را قابل صلح ندانستهحقوق

پیرامون مالکیت بضع، مباحث زیادی از فقها  ای  ای که عدهگونهبهوجود دارد،    اگرچه در فقه، 
(. مالکیت بضع به معنای مالکیت به اندام  1392نوری همدانی،  )  اندرا تملیک بضع دانستهح  نکا

نیست اعضا  این  منافع  یا  و رحم  زن  انحصاری است  ؛تناسلی  التذاذ جنسی  و  استمتاع    بلکه حق 
(. حال که سنخ حق استمتاع و التذاذ جنسی، از سنخ مالکیت است، آیا  1392اشرفی شاهرودی،  )

تواند موجب مشروعیت عمل یا معافیت یا کاهش مجازات تجاوز  ق متجاوز بر بضع، میح مالکیت ال
توان قائل به معافیت  جنسی گردد یا خیر؟ این امر از موضوعاتی است که با حل آن از نظر فقهی می

ی پیرامون  گذارقانون حصول شبهه گردید. بنابراین از نظر فقهی امکان    لحاظمرتکب از حد قتل، به
 دواج دختری که خالی از موانع نکاح است، با رضایت طرفین، وجود دارد. از

در موارد متعدد، ازدواج بعدی بین زانی و زانیه را، اگرچه ادعای زنای به عنف یا    رویۀ قضایی
باشد  می   ، اکراه شده  رضایت  بر  دفع  نمایحمل  را  قتل  حد  حصول شبهه،  با  و  لحاظ  به  1،کندمی د 

ی به  یاجرا ضمانتنمایند و هیچ  ها با ادعای زوجیت، صرفًا حد قتل را دفع میسکوت قانون، دادگاه
پرداخت معاش فرزند    راجع بهنفع زن در قوانین، جهت الزام مرد به ثبت نکاح وجود ندارد. قانون،  

ای ندارد. اگرچه  اش دختر نابالغ تا رسیدن به سن بلوغ، هیچ مقرره حاصل از مقاربت یا پرداخت مع
نظر نمی  از  ملحق  زانیه  به  زنا  از  متولد  طفل  روی  ، شودفقهی،  وحدت  رأی  -617  ۀ شمار  ۀطبق 

  ۀ کشور، زانی پدر عرفی طفل محسوب شده و اخذ شناسنام  دیوان عالیهیئت عمومی    3/4/1356
این امر، مستلزم طرح دعوی حقوقی از . با این حال  است  زانی  ۀبر عهد  ۀ ویطفل و پرداخت نفق

 اشد. بدیده میسوی بزه 

 . جبران خسارت در فرض عدم پذیرش تجاوز جنسی ۳
تردیدی در محکومیت متهم به پرداخت   ، شوددر مواردی که تجاوز جنسی در محاکم اثبات می

گردد.  متهم می  ۀ، منجر به تبرئاغلب اّما ادعای تجاوز جنسی    ؛البکاره وجود ندارد مهرالمثل و ارش

 
ازدواج    دیده با هممتهم و بزه   ،م دادگاه کیفری استانسو  ۀصادره از شعب  1391/ 7/ 8مورخ    9100081  ۀ شمار  ۀ. در دادنام 1

وقوع امر ازدواج در یک ماه پس از اعالم شکایت مبین تراضی بر ازدواج و محرمیت    ...»:  کرد اند که دادگاه استدالل  کرده 
گاه استدالل  داد  ،با موضوع زنای به عنف یا اکراه  5/1391/ 24مورخ    9100056  ۀ شمار  ۀ« یا در دادنام .ها بوده استآن 

مضافاً اینکه شاکی و متهم    .بکارت را تأیید نموده لیکن دلیلی بر وقوع زنا نیست  ۀپزشکی ازال  ۀ: »... اگرچه نظری کرد 
 « .  گردد...لذا رأی برائت صادر می  ؛اندازدواج نموده 
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فق از نظر حقوقی و  باید  ادعای  در چنین مواردی  در  امکان جبران خسارت  آیا  هی بررسی شود که 
 . تجاوز جنسی که منجر به تبرئه متهم گردیده است وجود دارد یا خیر

قانون مجازات اسالمی چیست؟   658  مادۀ  2  تبصرۀ« در  رضایت واقعی به زنا نداشتهمنظور از »
البکاره قائل  مثل و ارشتوان بین عدم رضایت موجب حد قتل، با عدم رضایت مستوجب مهرالآیا می

قانون   658  مادۀ  2  تبصرۀمتهم از اتهام تجاوز جنسی، امکان استناد به    ۀبه تفکیک شد؟ و آیا با تبرئ
 مجازات اسالمی وجود دارد یا خیر؟ 

 قانون مجازات اسالمی  6۵۸ مادۀ ۲ تبصرۀقعی موضوع . رضایت وا۳-۱
فایده  قانون مجازات اسالمی لغو و بی  658  مادۀ  2  تبصرۀ« را در  رضایت واقعیبرخی، تعبیر »

زنا انجام    بهامزنیزور و عنف با  یا به  کندرابطۀ جنسی برقرار می  با رضایت  زانیهدانند و معتقدند یا  می 
چیزی بین این دو تصور کرد. بنابراین تعبیر به رضایت واقعی و غیرواقعی معنا    توانشود و نمیمی 

توانند  نمی  ، نام برده شده است ها  آن   موصوف از   مادۀ  2  تبصرۀمکره که در    زیرا نابالغ، مجنون و  1؛ندارد 
باشند داشته  واقعی  معتقدند که  4/277:  1396زراعت،  )  رضایت  نیز  برخی  نحوی  به  2  تبصرۀ(. 

« مختص دختر  که رضایت واقعی به زنا نداشتهالقاعده، عبارت » طلوب تدوین شده است و علینام
وجود ندارد و ها  آن   مجنون اساسًا قصد ندارند و تصور رضایت واقعی در  زیرا کودک و  ؛مکره است

نیز یا فاقد رضایت است یا رضایت وی معیوب است و این تبصره که کودک و مجنون و حتی    مکره 
 (.  144:  1393قربان نیا،  )  باشدبا موازین حقوقی ناسازگار می  ، داندمکره را دارای رضایت واقعی می

قائل    با آوردن لفظ »رضایت واقعی«،   گذارقانونرسد این تعابیر صحیح نباشد؛ زیرا  نظر میه  اما ب
باشد و بین رضایت ظاهری و رضایت باطنی یا واقعی، تفکیک قائل شده نمودن رضایت می به مدرج 

را می دروغین است. رضایت  آن  بیرونی  بروز  است  که ممکن  انگاشت  ذهنی  نشانگر حالت  توان 
تلقی    را دلیل قطعی بر رضایتها  آن  توان رضایت واقعی را از اعمالی که برخی، می  رواینباشد؛ از

کرد می  تفکیک  عشوه 198:  1393بیکس،  )  کنند،  صرف  بنابراین،  یا  (.  دوستی  روابط  یا  زن  گری 
جنسی    ۀحضور در محل خلوت ممکن است موجب این تصور در متهم گردد که وی به برقراری رابط 

ه  خاص جنسی نداشته است و مرتکب، با سوءاستفاد  ۀما واقعًا زن رضایتی به رابطا   ؛رضایت داده است
 دیده، با وی رابطه برقرار نماید.  از اعتماد و بدون اخذ تمایل قلبی بزه 

 
 . 1-6598  ۀ ال شمارؤس: 1398 قضائیه، ۀقی قومرکز تحقیقات فقهی و حقو. 1
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منظور   و  است  مدنی  ضمان  است، شرط سقوط  نفس  که همان طیب  واقعی  رضایت  بنابراین 
از ر  658  مادۀ  یک   تبصرۀ ضایت، رضایت واقعی است وااّل صرف تصور  قانون مجازات اسالمی 

ضمان ناشی از زنا گردد.    ۀکنندتواند ساقط بدون ابراز صریح، نمیدیده،  رضایت با اعمال و رفتار بزه 
بزه  التفات  از  بعد  مواردی  تصور، وی میدر چنین  از  نمایددیده  اعالم  را    تواند عدم رضایت خود 

 (. 1398شهیدی، )
آ است که باور و نگرش  ای  گونهدیده بهن است که اعمال و رفتار بزه منظور از رضایت ظاهری 

برقراری رابط به  ایجاد می  ۀرضایت  را در مرتکب  متعل    کندجنسی  آن است که  ق  و رضایت واقعی 
دیده و مرتکب، کاماًل  رضایت و زمان اعالم رضایت و اعتبار رضایت و شکل ابراز رضایت بین بزه 

هرگو و  باشد  منطبق  می باهم  واقعی،  قصد  تحقق  شرایط  از  انحراف  حالت عدم  نه  در  را  زن  تواند 
حد قتل تجاوز    عنوانبهنباید    دارند، رضایت واقعی قرار دهد. بنابراین افرادی که در ظاهر رضایت  

 جنسی محکوم شوند. 
 کنند. به این صورت ارتکاب جرائم جنسی را فراهم می   ۀپذیر، زمینگاهی زنان با تأثیرگذاری کنش 

یا وضعیتی   به خصوصیت شخصی  توجه  با  و  بدون قصد  آنان ممکن است  دارندکه  استعداد   ، که 
شدن ایجاد نمایند و همچنین، وجود یا همراهی عناصر  دیده واقع خاص و آمادگی الزم را برای بزه 

نماید تحریک  ارتکاب جرم  به  را  بالقوه  بزهکاران  آنان، ممکن است  در  و  شیخ)  جذاب  االسالمی 
گری زن یا جنبی یا عشوه پروایی زن با حضور در منزل یک مرد ابنابراین بی  (.218:  1397ده،  شاهی

ق  رضایت ظاهری وی باشد. اما ممکن است بین متعل    ۀتواند قرینارتباطات گسترده با یک مرد، می
ن  رضایت باطنی و رضایت ظاهری، اتفاق حاصل نشود و فهم مرتکب از ظواهر امر برای احراز ارکا

واقعی و رضایت ظاهری، آثار  بندی رضایت به رضایت  بنابراین درجه  ؛حد تجاوز جنسی کافی نباشد
توان بین عدم می ،دیدگان خواهد داشت. اگر قائل به پذیرش چنین دیدگاهی باشیمعملی در حق بزه 

قتل و عدم رضایت مستوجب مهرالمثل و ارش تفکیک شویم  رضایت موجب حد  به  قائل  البکاره 
قانون   658  مادۀ  2  تبصرۀ  .یمیاگر عدم رضایت را در هر حال، مساوی عنف و اکراه تلقی نما  گرنهو

  ، نیست و در این صورت اگر مرتکب از اتهام تجاوز جنسی تبرئه شود  پذیرمجازات اسالمی توجیه 
 البکاره بدهند. توانند در هیچ صورتی حکم به مهرالمثل و ارشنمیها دیگر دادگاه 
نکت  658  مادۀ  2  تبصرۀ چند  اسالمی  می   ۀقانون مجازات  نشان  که  دارد  رضایت اساسی  دهد 

  ،قانون مجازات اسالمی  224  مادۀ   2  تبصرۀ اواًل در    .است  شدنیواقعی از رضایت ظاهری تفکیک
زنا با دختر نابالغ صرفًا در صورت اغفال و فریب، در حکم زنای به عنف تلقی شده است، اگرچه  

باشد و  عقل می   دادن، نیازمند بلوغ وصورت مطلق قابل انتقاد است؛ زیرا رضایتهاغفال و فریب، ب
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حیدری و دیگران،  )  نیست  شدهپذیرفته  ، اعمال حقوقی است انجام  دادن فردی که ناتوان از  رضایت
دهد که اکثر فقها تفاوتی بین زنا با صغیره و کبیره  فقهی نشان می  ۀ(. اما بررسی سابق123:  1397

و   1.اندنشدهقائل   ممیز  صغیر  تفکیک  بدون  صغیره،  دختر  اغفال  و  فریب  فرض  در  فقها  از  برخی 
 گذار قانون( که 5/48: 1390ی، یپرسمان فقهی و قضا) اندغیرممیز، موضوع را به عنف الحاق کرده

قانون مجازات اسالمی،    658  مادۀ   2  تبصرۀاما در    ؛ده استکرموصوف از آن پیروی    مادۀ  2  تبصرۀدر  
صورت مطلق در حکم عدم رضایت  هب  باشد،   نابالغ که رضایت واقعی به زنا نداشته  رضایت دختر

البکاره، برخالف حد قتل،  دهد در ضمان مهرالمثل و ارشتلقی شده است که این تفکیک نشان می 
لحاظ عدم احراز عنصر اغفال و  مرتکب به  ۀدختر نابالغ مطلقًا در حالت عدم رضایت است و تبرئ

ازال  ۀند مانع مطالبتوایب نمیفر از  ناشی  بنابراین عدم رضایت موجب حد   ۀ ضمان  بکارت گردد. 
 تجاوز جنسی با عدم رضایت حکمی موضوع ضمان، متفاوت است. 

ای ندارد و زنا با مجانین، تابع عمومات بوده و اگر  پیرامون زنا با مجنون مقرره   گذارقانونثانیًا   
  ؛شودبه مجنون واقع نشود، مرتکب به حد قتل محکوم نمی  کم آن نسبتعنف و اکراه واقعی یا در ح

قانون مجازات اسالمی رضایت مجنون مطلقًا در حکم عدم رضایت    658  مادۀ   2  تبصرۀاّما طبق  
هرچند از نظر حقوقی، انشاء عمل    ، است. بنابراین مجنون در صورتی که راضی به زنا با دیگری گردد 

( اما  1390مصطفوی،  )  شود و قابلیت صدور اجازه را ندارد نمیذیرفته حقوقی رضایت، در مجنون پ
لحاظ عدم اعتبار رضایت، ضمان محکومیت وی به حد تجاوز جنسی دشوار خواهد بود. همچنین به

 گردد. مرتکب ثابت می ۀمهرالمثل و ارش البکاره بر عهد
سوی زانی را موجب اعدام  راه از قانون مجازات اسالمی، اک 224 مادۀ در بند ت گذارقانون ثالثاً 

 658  مادۀ  2  تبصرۀاما در    ؛وی شناخته است و عدم رضایت مکره، یک عدم رضایت اصلی است 
ندارد، عدم رضایتش یک عدم رضایت   زنا  به  واقعی  اسالمی، مکرهی که رضایت  قانون مجازات 

لحاظ  بهها  اهدادگ  ، دبنابراین در مواردی که زن، رضایت ظاهری به زنا دار  ؛حکمی تلقی شده است
دهند که در این فرض، عدم رضایت باطنی صرفًا از موجبات ضمان  حصول شبهه، حکم به برائت می

 باشد. البکاره میمهرالمثل و ارش
 ه داد: ئهایی ارا توان شاخصهبرای تفکیک رضایت ظاهری از واقعی می

ق شکل گیرد. بنابراین اگر متعل    رضایت   ق. رضایت ظاهری ممکن است بر اثر سوءبرداشت از متعل  1
ممکن است شدت   ، رضایت از سوی زن، روابط دوستی غیرجنسی باشد اما آن را صراحتًا اعالم نکند
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کالنتری )  گردد ق رضایت وی شامل روابط جنسی نیز می روابط دوستی، مرد را مشتبه سازد که متعل  
تواند موجب خدشه بر عنصر ردی است که می له موا ( یا فریب زن از جم323:  1397آباد و غیبی،  خلیل 

رضای وی معلول است. بنابراین باور   ، رضای زن گردد و در حالت فریب، اگرچه زن ظاهرًا راضی است
 ۀ ناشی از این سوءبرداشت، یک رضایت ظاهری است و این رضایت ظاهری ممکن است منجر به تبرئ 

مباالتی مرتکب را نسبت به اخذ ین مواردی بی در چن   توان ولی نمی   ؛ لحاظ حصول شبهه گردد آنان به 
 (.160:  1390بوهالندر،  )   رضایت یا عدم اخذ رضایت، موجب سقوط ضمان دانست

باشند.  می  شدنیتفکیک. رضایت ظاهری از واقعی، گاهی بر اثر شبهه در زمان رضایت، از هم  2
عتقدند که زن باید تا پایان عمل ند و مدانبرخی از فقها استمرار عنف را شرط تحقق زنای اکراهی می

(.  289:  1392/1موسوی اردبیلی،  )  جنسی هیچ رضایتی نداشته باشد و حق انتخاب وی سلب گردد 
  ، صورت صریح یا ضمنی، استمرار عمل جنسی را بخواهد هبنابراین اگر زن در طول عمل جنسی، ب

 نسی باشد. عمل ج  تواند ظاهر در رضایت به شروععمل، می ۀعمل مرتکب در ادام
تفکیک رضایت ظاهری از رضایت واقعی است. بنابراین    های. اعتبار رضایت، یکی از شاخصه3

دهنده  بلکه باید رضایت  ؛صرف رضایت زن به نزدیکی جنسی، کافی برای تحقق تجاوز جنسی نیست
تواند  می این شرایطبالغ و دارای رشد و کمال عقل باشد و فقدان هریک از  و عاقل ، در حین رضایت

براین بدون تفکیک رضایت ظاهری از باطنی در هرجایی که  نفوذ حقوقی رضایت را از بین ببرد. بنا
اطالع است و زن راضی به زنا با وی  یا عدم رشد و کمال عقل زن بی  جنون یا عدم بلوغ  از  مرتکب

، در هر  این شرایطکه با تفکیک    در حالی  سازد؛مواجه می جّدی    ای با مسئلهی را  یگردد، نظام قضامی 
ز جنون یا عدم بلوغ یا رشد و کمال عقل اطالع ندارد و زن راضی به  موردی که احراز شود مرتکب ا

ولی این عدم اطالع، نافی مسئولیت مدنی    ؛تواند از مصادیق شبهه تلقی شودزنا بوده است، مورد می 
زن  وجبات ضمان تلقی گردد وتواند از م مباالتی( میبی) وی نخواهد بود؛ زیرا عدم فحص و کاوش 

رضایت    ، اندشود. لذا برخالف آنچه برخی افراد ادعا نموده راضی شناخته نمیدر این حالت واقعاً 
 . شوداست و آثار مهمی بر این تفکیک، بار می پذیرواقعی از رضایت ظاهری تفکیک

 لحاظ حصول شبهه در فقه. جبران خسارت در صورت تبرئه به۳-۲
ت مرتکب از اتهام تجاوز  ول شبهه در ادعای تجاوز جنسی، محاکم حکم برائ در صورت حص 

می صادر  را  یا  کنجنسی  مهرالمثل  به  مرتکب  محکومیت  جهت  مانعی  فرض،  این  در  آیا  ند. 
 البکاره در فقه وجود دارد یا خیر؟ ارش
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  ،شبهه باشدهرگاه وقوع زنا نزد دادگاه محرز شود اما وجود عنف و اکراه واقعی یا حکمی، محل  
تبرئه می اتهام تجاوز جنسی  از  بار میمتهم  بر وی  این شود و مجازات زنای مطاوعی  در  گردد که 

البکاره بر زانی  صورت، مهرالمثل ثابت نیست. اّما اگر زن در زنای مطاوعی، بکر باشد در اینکه ارش
 بین فقها اختالف وجود دارد. ، واجب است یا خیر

؛ 465  : 1411/3حّلی،  )  بالغه مستحق مهرالمثل نیست  ۀزانی  با رضایت،   طبق اجماع فقها در زنای 
عاملی257:  1404/43نجفی،   اول(،  )  ؛    : 1414/4ثانی(،  شهید)  عاملی  ؛541  : 1414/4شهید 

اردبیلی،  541 حّلی،  417  :1403/14؛  آیا  115  :1417/3عاملی،    ؛584  :1420/5؛  اینکه  اما   .)
اند و مطلق رضایت به زنا را  تعرض آن نشدهری، فقها مرضایت واقعی مالک است یا رضایت ظاه

بین رضایت باطنی و رضایت ظاهری، اتحاد وجود    ددانند. قاعدتًا بایموجب اسقاط مهرالمثل می
د  کنمیداشته باشد و این در فقه، تفکیک نشده است. گاهی رضایت ظاهری داللت بر رضایت باطنی  

لحاظ حصول شبهه، مرتکب  باید به  ،  راضی بودو زن ظاهراً و چنانچه عدم رضایت باطنی احراز نشد  
 تبرئه گردد. 

در فقه اختالف وجود دارد: برخی معتقدند که    ، گونه که گفته شد   البکاره، هماناما پیرامون ارش
گونه که حق دریافت    همان  ؛البکاره را ندارددر صورت مقاربت با رضایت، زانیه حق دریافت ارش

قانون مجازات اسالمی، از آن    658  مادۀ  یک  تبصرۀکه قانون مجازات اسالمی در    1مهرالمثل را ندارد
از فقها در ذکر دلیل این نظریه چنین بیان داشته اند در صورتی که زن، پیروی نموده است. بعضی 

بودن زن و اینکه بکارت با اختیار وی  بکارت وی از بین برود، به دلیل زناکار  باشد و طوعاً   باکره بوده
 (.450: 1411/3حّلی، ) نیست مستحق ارش البکاره  ، از بین رفته است
ای از فقهای امامیه معتقدند که صرف اذن در جنایت، موجب دیدگاه نخست، عده  اّما در مقابِل 

ارش دریافت  مستحق  رضایت،  صورت  در  را  زانیه  و  نیست  ضمان  و  دیه  میسقوط   دانند البکاره 
 اند البکاره شدهبسیاری از فقهای معاصر نیز قائل به استحقاق ارش  (.272:  10/عاملی، بی تاحسینی)
(. ولی مبنای استدالل فقها بر عدم اعتبار رضایت، بر جنایت استوار 203:  1418فاضل لنکرانی،  )

  ۀنه اینکه مفاد رضایت را ارزیابی نمایند. البته آیت الله سبحانی در نظری اعالم نمودند: »قاعد  ، است
اّما مثبت نیستقتل را برطرف می  فقط حکم  أ در کند که زن بدون عنف زنا یعنی ثابت نمی  ؛سازد 

برائت    أاما خیلی از فقها به منش   2« .شود ولی مهرالمثل ثابت استکرده طبعًا حکم قتل برطرف می
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دانند و در فرض رضایت،  و تبرئه از تجاوز جنسی را در هرحال مساوی رضایت می   کنندتوجه نمی 
برائت    أالله سبحانی، به منش آیت  ۀدانند. در حالی که نظریالبکاره نمیتحق مهرالمثل و ارشوی را مس

قاعد  ه کرده استتوج می  ۀکنندرا ساقط   أ در  ۀو  یا عدم  حد  استحقاق  در  را  و ماهیت رضایت  داند 
از حیث  تواند مبنای بسیار روشنی  فقهی می   ۀداند که این نظریارزیابی میقاق مهرالمثل، قابلاستح

نظر  به  و  گردد  واقعی  رضایت  و  ظاهری  رضایت  بین  تفکیک  جهت  شبهه،  می  فقهی  که  رسد 
لحاظ حصول شبهه در عنف و اکراه، مرتکب از حد قتل تبرئه  جایی که به  حد است و هر  ۀ کنندساقط

  م و رضایت مستوجب ضمان مهرالمثل کنی، نباید آن را به معنای رضایت واقعی به زنا تلقی  گردد می 
(. زناکردن مرد با  236:  1413/29سبزواری،  )  البکاره، در چنین مواردی قابلیت ارزیابی دارد و ارش

ا در  زیرا امکان دارد امر بر زن مشتبه شده باشد. لذ  ؛دادن زن به آن مرد نیستیک زن، مقتضی زنا
بهه باعث  آید و این شبه عنصر رضایت زن، خدشه وارد می  ، مواردی که زن دچار شبهه شده باشد

(. از طرفی، از تعلیل بعضی از فقها مبنی بر 651:  1385عاملی،  )  گرددسقوط حقوق مالی زن نمی 
د و زن  شوز می یشامل صورت افضاء در اثر زنا ندیه  اینکه  خسارت دارد و  جبران  اینکه دیه ماهیت  

ه بر مرد  ین دیابرا بن است؛ ن راضی به افضاء نبودهک ل  ، هرچند با طوع و رغبت حاضر به زنا شده باشد
  ردهکرفته و حق خود را اسقاط  ین ضرر را پذیتوان گفت او حاضر به زنا شده و اثابت است و نمی

رضا  است؛ زنایچون  به  نیرضا  ، ت  افضاء  به  می 1605:  1419/5شبیری،  )  ستیت  چنین  (.  توان 
علیها است،  مزنیشده به  البکاره نیز که خسارت وارد بکارت، ارش  ۀبرداشت کرد که در صورت ازال

تواند با تقاضای زن و در صورت اثبات این امر با قرائن  هرچند در واقع زنای به عنف احراز نگردد، می
 جبران گردد.   ، است آن با رضایت واقعی زن نبوده ۀاینکه ازال مبنی برو امارات قوی 

کومت مضیق ح   ، گرددموجب تفکیک حد از مسائل مالی در این بحث می   رسد آنچهبه نظر می 
قواعد    .باشدقواعدی همچون الحدود تدرء بالشبهات، احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیفات می

مالی، تحت این    ئلۀزیرا مس  ؛شود کنند و مسائل مالی با این قاعده ساقط نمیمذکور، حد را ساقط می 
 گیرد. قاعده قرار نمی

 رویۀ قضایی وز جنسی در . جبران خسارت در فرض برائت مرتکب از اتهام تجا۴
ی اعمال  یگیری در اثبات قضالحاظ رویکرد شارع مبنی بر سختادعای تجاوز جنسی به  غلب ا

تبرئ به  اتهام تجاوز می  ۀمنافی عفت، منجر  از  بین سیاست  گرددمتهم  اینکه در تجاوز جنسی،  با   .
  اکم در باب تزاحم، اقتضا دیده تزاحم وجود دارد و قواعد حپوشی و ضرورت حمایت از بزه جنایی بزه 

لحاظ شدت مجازات، تمایلی  ی بهیکند که حرمت تحقیق در تجاوز جنسی رفع شود، نظام قضامی 
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  معضلمتهمین، نظام جبران خسارت با    ۀتبرئ  (. با74:  1398امیدی و دیگران،  )  به اثبات آن ندارد 
بکارت با عنف یا    ۀن ازالقانون مجازات اسالمی، بی  658و    231زیرا مواد    ؛گرددجدی مواجه می 

ازال و  طریق   ۀاکراه  به  رضایتی  زنای  وقوع  صورت  در  و  است  شده  قائل  تفکیک  رضایتی،  بکارت 
روی دیگر عنف و    ، آیدز ظاهر قانون برمیگونه که ا  مقاربت، جبران خسارت منتفی خواهد شد. آن

لحاظ شبهه،  ی که بهدیدگان تجاوز جنسجهت کمک به بزه   رویۀ قضاییاما    است؛ اکراه، رضایت  
نشده اثبات  خصوص ،  است  ادعایشان  قاعده  در  به  مبادرت  خسارت  است.  جبران  نموده  سازی 

که برخی محاکم، صرف برائت از اتهام تجاوز جنسی    دهدکشور نشان می   دیوان عالیآراء    ۀمالحظ
محاکم،    اما برخی  ؛دانندرا مانع از محکومیت متهم به جبران خسارت ناشی از عمل جنسی نمی

 دانند.خسارت از سوی زن می  ۀصرف برائت از اتهام تجاوز جنسی را مانع مطالب

 . عدم مالزمه بین برائت از تجاوز جنسی و جبران خسارت ۴-۱
صورت مطلق، رضایت دختر مجنون هب  ، قانون مجازات اسالمی  658  مادۀ  2  تبصرۀدر    گذارنونقا

ایجاد کرده است  را  جدیدی    ۀدختر مکره نیز قاعد  بارۀ در  وکرده  و نابالغ را در حکم عدم رضایت تلقی  
نمایندکه دادگاه ارزیابی  را  آن  بر جبران خسارت،  در نظام حاکم  باید  اک  ؛ها  باید  لذا در حالت  راه 

یا اینکه زن واقعًا راضی به زنا نبوده است.   است بررسی شود که آیا رضایت، یک رضایت واقعی بوده
  ۀای بین تبرئده است که مالزمهکرسازی دقیق در موارد مختلف، عنوان  مفهوم   با  رویۀ قضایی بنابراین  

 بکارت یا دخول، وجود ندارد.    ۀ خسارت ناشی از ازال  ۀ متهم از اتهام تجاوز جنسی با رد ادعای مطالب
کشور آمده است:    دیوان عالیهفتم    ۀشعب  29/07/1393مورخ    9300244  ۀشمار  ۀدر دادنام

را نیز مستحق    علیه را احراز نموده و شاکیهه دادگاه زنای غیرمحصن توسط محکوم نظر به اینک »...  
بکارت    ۀباشد و پزشکی قانونی نیز ازالمجازات ندانسته که حاکی از عدم رضایت واقعی وی به زنا می

باشد و  نحو مذکور تأیید نموده و شخص دیگری جز متهم موصوف در مظان این امر نمی شاکیه را به
و    231  مادۀ  اند به استنادتوبدیهی است شاکیه می  ، توسط وی در دادگاه به اثبات رسیده است  دخول 

اسالمی    658  مادۀ  2  تبصرۀو    658  مادۀ  متن مجازات  ارش  1392قانون  خصوص  و  در  البکاره 
1«. مهرالمثل اقدام قانونی معمول دارد 

 

کشور آمده   دیوان عالیام  سی  ۀشعب  20/08/1393مورخ    9300198  ۀ شمار   ۀهمچنین در دادنام 
نظر از اینکه وی ادعای عنف و اکراه نموده و این در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه صرف است: »
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۲۰۳ 

عنف احراز  عدم  لیکن  نشده  ثابت  رضایت  بادعا  و  ندارد  شاکیه  رضایت  احراز  با  مالزمه  زنا  ودن 
بکارت    ۀصریح متهم و اینکه ازالاظهارات طرفین و اعترافات    ، مشارالیها از توجه به محتویات پرونده

در جلسش اظهارات وی  و  دارد  اقرار  امر  این  به  خود  و  نامبرده است  به  منتسب  مورخ   ۀ اکیه  مقرر 
مراتب و با توجه به فتاوای    به  گردد. بناپرونده احراز نمی  23دادگاه کیفری استان برگ    04/05/91

و    584  ۀصفح  5  ۀدر تحریرالوسیله مسئل  ره( جلد چهارم )  فتوای حضرت امام خمینی)  معتبر شرعی
 1392قانون مجازات اسالمی    658  مادۀ  جواهر و بعض دیگر از آیات عظام( که مقررات  نظر صاحب

البکاره یا مهرالمثل را داشته؛ لذا تجدیدنظرخواهی  نامبرده استحقاق ارش  ، نیز مؤید موضوع است
1«.وارد استهای تجدیدنظرخواسته وکالی تجدیدنظرخواهان در قسمت

 

متهم تأثیری در ارزیابی رضایت نداشته و نوع رضایتی که    ۀبرابر دیدگاه این دسته از قضات، تبرئ
متفاوت    گرداند، خسارت می  ۀ با نوع رضایتی که زن را مستحق مطالب  ، تجاوز جنسی است   ۀسازند

را در جایی که    باید تبعات ناشی از تجاوز،  باشداست و اگرچه مرتکب، مستحق کیفر حد قتل نمی
 به دوش بکشد.  ، بکارت و دخول ندارد  ۀزن، رضایت واقعی به ازال

عالیبنابراین   چند   دیوان  جنسی،  تجاوز  ادعای  اتهام  از  برائت  با وصف  آراء صادره  در  کشور 
 داند:البکاره میمهرالمثل و ارش بهموضوع را مبنای استحقاق زن 

ز سوی مرد و عدم مجازات زن را حاکی از عدم رضایت  کشور، احراز وقوع زنا ا یدیوان عالاواًل 
دانند و به زن بودن زن می زیرا فقها یکی از علل عدم تعلق مهرالمثل را زانیه  ؛ده استکرواقعی تحلیل 

یه  موصوف، زن تبرئه شده است و لذا زانهای در حالی که در دادنامه ؛ گیرد زانیه، مهرالمثل تعلق نمی
گردد و با خدشه  عنصر مطاوعه مخدوش می  ، ن هرجایی که زن، زانیه تلقی نشودشود. بنابرایتلقی نمی 

»ال روایت  اطالق  از  زن  عمل  مطاوعه،  عنصر  س   مهر  به  را  زناکار  مهر  که  روایاتی  و    ت خلبغی« 
 ؛(173: 1413/3قمی،  بابویه؛ ابن126-127: 1407/5کلینی، شیخ) گرددخارج می ، شمارد می 

ب زنا  بر وعدثانیًا هرجایی که  ازدواج واقع شده است، هرچند عمل    ۀا فریب و اغفال زن مبنی 
ن ، رضایت در چنین زنی مخدوش است و عدم احراز  یستمرتکب، مشمول عنوان تجاوز جنسی 

ندارد. رضایت در صورتی معتبر است کهعنف با احراز رضایت شاکیه  زنا، مالزمه  به همان    بودن 
لذا هرگونه تجاوز یا سوءاستفاده از رضایت اعطایی، ممکن    ؛واقع شود  است،   ترتیبی که ابراز شده

ق رضایت  و مرتکب، از متعل    ازدواج باشدق رضایت،  است تجاوز شناخته شود. هرجایی که متعل  
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۲۰۴ 

یری زنجانی  الله شب(. آیت54: 1395اکرمی،  )  شودزن در حال عدم رضایت تلقی می  ، عدول نماید 
بکارت راضی نبوده و پسر او را مجبور کرده   ۀابت نشود که دختر به ازالنیز صراحتًا اعالم نمودند: »تا ث

 1داند. این فقیه، فریب را یکی از عناصر تعلق مهرالمثل می  «.مهرالمثل ثابت نیست  ، یا فریب داده
از مصادیق تجاوز جنسی شناخته   اگرچه فریب بزرگسال،  اتهام تجاوز  نمیبنابراین  از  شود و مرد، 

می  تبرئه  به ،  گردد جنسی  مدنی،  مسئولیت  در  موجبات  فریب  از  واقعی،  رضایت  بر  خدشه  لحاظ 
 شود. ضمان شناخته می

قانون آیین دادرسی کیفری، اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی،    20  مادۀ   ثالثًا طبق
بین برائت و سقوط ای  صورت مطلق، مالزمههبنابراین بگردد.  موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی

لحاظ عدم وقوع  مرتکب، به  ۀمان مدنی وجود ندارد و باید به علت تبرئه توجه شود. چنانچه تبرئض
باشد ارش  دردادگاه مکلف است    ، زنا  و  نمایدمهرالمثل  تبعیت  آن  از  تبرئه،   ؛البکاره  اگر علت  اما 

دارد.   کراه و اعتقاد به حلیت باشد، در سقوط ضمان تردید وجوداو  لحاظ حصول شبهه در عنف  به
دهد که وی رضایت به زنا نداشته است  بنابراین عدم استحقاق شاکیه به مجازات زنای ساده نشان می

زنا،   گرنهو به  باید هر دو  لحاظ جرم به  در صورت رضایت  از طرف زن و مرد،  بودن زنای مطاوعی 
 مجازات شوند. 
ذهنی    ۀ ماندسال و افراد عقب 18دیده بالغ زیر  بزه   دربارۀ ن، جهت تبیین دقیق موضوع  عالوه بر ای

در فرض تبرئه، قائل به وجود ضمان مدنی شده است که به   رویۀ قضایی ، اندکه به حد جنون نرسیده
 خواهیم پرداخت.بررسی آن 

 سال در جبران خسارت  ۱۸دیدگان بالغ زیر . وضعیت بزه۴-۱-۱
موا  از  که  یکی  قضاییردی  تجاوز    رویۀ  اتهام  از  متهم  برائت  مستحق  با وصف  را  زن  جنسی، 

کشور در موارد متعدد، سن کم    دیوان عالی  است.سن کم شاکیه    ، داندالبکاره میمهرالمثل و ارش
 ۀ شمار  ۀالبکاره و مهرالمثل دانسته است. در دادنامشاکیه را موجبی برای استحقاق وی بر تعلق ارش 

عالیهفتم    ۀشعب  27/8/1393مورخ    9300270 است:    دیوان  آمده  خصوص » کشور  در   ...
موجب آن متهم آقای... از اتهام زنای به عنه که به معترض   ۀتجدیدنظرخواهی خانم... با نسبت به دادنام 

عنف تبرئه گردیده و به اتهام زنای غیرعنف به یکصد ضربه شالق محکوم شده است، در خصوص 
و بار دوم هم با رضایت ه عنف در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته: بار اول خود خواستم  تجاوز ب 

 
 8860ال ؤ)نرم افزار(، س  ییاستفتائات قضا ۀ. گنجین 1
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۲۰۵ 

هرچند که شاکیه کم )  نبودن تجاوز وجود دارد قوی بر اکراهی   ۀ شبه  . بار سوم را قبول نداشتم ، خودم بود
اعتراضات شاکیه  رسد(، لذا با رد گونه موارد ممکن به نظر می سال بوده و احتمال فریب او در این و سن 

 گردد. الزم به یاد آوریست که با توجه به و ابرام می   تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید  ۀ و... دادنام 
همان قانون و   658  مادۀ  2  تبصرۀ و    224  مادۀ   2  تبصرۀ و    1392قانون مجازات اسالمی    231  مادۀ 

 حضرت امام   ۀ کتاب تحریرالوسیل پنج از مبحث دیات در قسمت دیه مربوط به زنان    ۀ مستفاد از مسئل
سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز  12خ وقوع بزه حدود  ره( و نظر به اینکه شاکیه در تاری) 

 1«. البکاره و مهرالمثل او قابل مطالبه خواهد بود لذا ارش   ؛ باشد با اشکال مواجه می 
  ؛ تابع نظام حاکم بر بزرگساالن نموده استسال قمری را  9، دختر بالغ باالی گذارقانونبنابراین 

سال، امتیازی در نظر گرفته    18دیدگان زیر  یک از مقررات، برای بزه یچسال باشد. در ه  18اگرچه زیر  
  تبصرۀبالغ است و از شمول اطالق    ، سال تمام قمری رسید 9نشده است. زن به محض اینکه به سن  

 گردد.ت اسالمی خارج میقانون مجازا  224 تبصرۀ مادۀو  658 مادۀ 2
...  »  :توجه نبوده و در قسمتی از رأی آورده استبی  دیدهبه مقوله سن بزه   رویۀ قضاییبا این حال،  

و احتمال فریب او   سال بودهوسنهرچند که شاکیه کم ؛نبودن تجاوز وجود دارد قوی بر اکراهی ۀشبه
علیه و احتمال فریب،  بنابراین دادگاه، بین سن کم مجنی«  .رسدنظر میه  در اینگونه موارد ممکن ب

  ،اندند به سن بلوغ رسیده باشد؛ زیرا فریب افرادی که به سن رشد نرسیدههرچ   ؛رابطه برقرار کرده است
 نظر به اینکه شاکیه  »... سازی کرده است:محتمل است و دادگاه از این احتمال، به شرح ذیل، قاعده

باشد،  سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز با اشکال مواجه می   12در تاریخ وقوع بزه حدود  
 « . البکاره و مهرالمثل قابل مطالبه خواهد بود...ش لذا ار

کشور    دیوان عالیهشتم    ۀشعب  22/10/1393مورخ    9300343  ۀ شمار  ۀاین موضوع در دادنام
ه این توضیح که دادگاه کیفری یک، متهم را از اتهام تجاوز جنسی  ب  ؛نیز مورد تصریح قرار گرفته است

به تحمل یکصد ضربه شالق حدی محکوم نمود و در خصوص    ولی او را به اتهام زنای ساده  کرد   تبرئه
ارش و  که  مهرالمثل  است  نکرده  اظهارنظری  عالیالبکاره  دادنامه  دیوان  تأیید  ضمن  در    ، کشور 

  »... البکاره و مهرالمثل اظهارنظر کرده است:  ارش  در خصوص ،  خصوص زنای ساده به شرح ذیل
علی هذا با عنایت به    ، البکاره برآمدهارش  ۀدر مقام مطالباعتراضیه    ۀ نظر به اینکه شاکیه به شرح الیح
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۲۰6 

با لحاظ گواهی   ، قانون مجازات اسالمی 658 مادۀ 2 تبصرۀبا توجه به  ، ساله است 16سن شاکیه که 
 1« .تواند در این خصوص رأی مقتضی صادر نمایدپزشکی قانونی ضمیمه دادگاه می
کشور، رضایت    دیوان عالیبودن،  سال  18سبب زیر  به  ، بوددیده بالغ  لذا اگرچه در هر دو مورد، بزه 

ی انطباق  قانون مجازات اسالم  658  مادۀ  2  تبصرۀو موضوع را با  است واقعی وی را مخدوش دانسته  
باره، در تحقق مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان استفاده دفعی و یک ۀاز شیو گذارقانونداده است. 

و هر    است  مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را در هم آمیخته  و مرز بین حداقل سناست  نموده  
مسئولیت کیفری، اثر سوء خود   ۀ بارو پیامدهای پذیرش دیدگاه تکمیل یک  است   دو را یکسان انگاشته 

در موضوع جبران خسارت، قائل به پذیرش مسئولیت   رویۀ قضاییا  ؛ امدیده نیز گذاشته استرا بر بزه 
کتدریجی می  و سن  واقعی میباشد  بر عنصر رضایت  در خدشه  مؤثر  را یک عامل   داند م شاکیه 

 (.40: 1398ابوذری، )
ده است، اختصاص کر قانون مجازات اسالمی وضع    91  مادۀ   در   گذار قانون ای که  عالوه بر آن، قاعده 

است ماهیت   سال ممکن   18دیده را دارد. بنابراین افراد بالغ کمتر از  به متهم ندارد و قابلیت تسری به بزه 
ه وجود داشته باشد. اقدام شبه ها  آن  شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل جرم انجام 
و ممکن است دادگاه ضمن   یست وجه ن سال، بی   18دیدگان زیر  کشور در توجه به سن بزه   دیوان عالی

سن کم درک نکرده   لحاظ را به   یافته یا حرمت عملدیده، ماهیت عمل انجام رسیدگی احراز نماید که بزه 
تواند به رضایت واقعی وی خدشه وارد نماید دیده می باشد و عدم درک و شبهه در رشد و کمال عقل بزه 

 دهد.و این خدشه در رضایت، وضعیت ذهنی او را در حکم عدم رضایت قرار می 

 برائت غیرمجنون( شاکیه در جبران خسارت در فرض ) ماندگی ذهنی. وضعیت عقب۴-۱-۲
 ۀبا وصف تبرئ  رویۀ قضایی  ، جایی که امکان فریب و نیرنگ به زن و زنای با او وجود دارد   در هر

قانون مجازات اسالمی دارد و چنین   658  مادۀ  2  تبصرۀمتهم از اتهام تجاوز جنسی، تمایل به اعمال  
می  قلمداد  واقعی  در حالت عدم رضایت  را  قضایینماید.  فردی  ذهنی    دگیمان، عقباغلب  رویۀ 

البکاره و مهرالمثل دانسته است.  و زن را مستحقق ارش  است  شاکیه را در حکم زنای به عنف قرار داده
احتیاط    ، ماندگی ذهنی استدیده دارای عقبعمومی جرم در جایی که بزه   ۀمحاکم در رسیدگی به جنب

می  دفع  اصواًل  را  قتل  حد  و  نموده  جنب  ؛نمایندفراوان  در  جر  ۀاما  و  م،  خصوصی  مجنون  رضایت 
 شود.  ذهنی، مطلقًا در حکم عدم رضایت تلقی می ۀماندعقب
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۲۰۷ 

...  »کشور، آمده است:    دیوان عالی هفتم    ۀشعب  12/7/1393مورخ    9300215  ۀ شمار  ۀدر دادنام
ماندگی ذهنی خفیف تا متوسط با توجه به عقب)  با توجه به گواهی پزشکی خانم... که حاکی است

می که  توسوی  اتواند  و  ط  گردد(  خالف  اعمال  به  وادار  و  گیرد  قرار  سوءاستفاده  مورد  شرور  فراد 
تواند مورد فریب و نیرنگ واقع  دیگر گواهی مذکور حاکی از آن است که چنین فردی می  عبارتی به

همان قانون حسب    658  مادۀ  2  تبصرۀ و    1392قانون مجازات اسالمی    231  مادۀ   شود و با عنایت به 
1« .اره یا مهرالمثل شاکیه قابل مطالبه خواهد بودالبک مورد ارش

  
پروند اعالم    ۀدر  قانونی  پزشکی  است:  کرموصوف،  عقب»بزه ده  به  مبتال  ذهنی  دیده  ماندگی 

گردد.  االحوال قلمداد نمیولی مجنون و مختلف  است؛  خفیف تا متوسط متصل به زمان صغر بوده
وی   میاگرچه  کیفری  مسئولیت  مسئودارای  و  به باشد  توجه  با  ولی  است  خود  رفتار  و  اعمال  ل 

تا متوسط میعقب تواند توسط افراد شرور مورد استفاده قرار گیرد و وادار به ماندگی ذهنی خفیف 
 « .  اعمال خالف گردد...

  مادۀ  2 تبصرۀبنابراین از اطالق مجنون که در  ؛شوددیده، مجنون تلقی نمیآنچه مسلم است بزه 
گردد.  خارج می  ، المی، رضایت وی در حکم عدم رضایت تلقی شده است قانون مجازات اس  658

اما امکان سوءاستفاده از وی را محتمل   داند؛می پزشکی قانونی نیز وی را مسئول اعمال و رفتار خود 
ماندگی ذهنی که به حد  دیدگان دارای عقباز بزه کشور در جهت حمایت    دیوان عالیشمرده است و  
نرسیده  قاعدهم  ، اندجنون  به  ازالبادرت  از  ناشی  خسارت  موضوع جبران  در  نموده   ۀسازی  بکارت 

برائت  ،  ماندگی ذهنی او خفیف بودهلحاظ اینکه عقبعمومی، حد قتل به  ۀ است. هرچند در جنب
یک رضایت معتبر شناسایی نکرده و    عنوانهبدادگاه، رضایت چنین شخصی را    کرده است، حاصل  

 تی کیفر نداده است. زن را به اتهام زنای رضای
از آن است که چنین  کشور در قسمتی از رأی آورده است: »   دیوان عالی گواهی مذکور حاکی 

  658  مادۀ  2  تبصرۀو    231  مادۀ  لذا وی را به استناد«  .تواند مورد فریب و نیرنگ واقع شودفردی می
 البکاره یا مهرالمثل دانسته است.قانون مجازات اسالمی، مستحقق ارش

تواند رضایت واقعی عنصری که می   عنوان به خصوص افراد بزرگسال نیز رویۀ قضایی، فریب را  در  
داند. لذا به طریق اولی، در زن را معلول کند، شناسایی کرده است و زن را مستحق جبران خسارت می 

افزایش می بزه جایی که ذهن   امکان فریب وی  باشد،  و زن در چنین مواردی، مدیده معلول  کره یابد 
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۲۰۸ 

یک   عنوان به شود و رضایت وی، در حکم عدم رضایت است و محاکم باید این موضوع را  محسوب می 
 دیدگان خاص فراهم گردد.قاعده، به سایر موارد تسری دهند تا موجبات اصالح قانون در حمایت از بزه 

 خسارت  ۀدیدگاه مبتنی بر برقراری رابطه بین برائت از تجاوز جنسی و مطالب .۴-۲
متهم از اتهام تجاوز جنسی و محکومیت وی به زنای ساده    ۀخی از محاکم معتقدند رأی بر تبرئبر

بکارت با میل و رضایت زن بوده و موضوع عدم رضایت، از اعتبار امر   ۀبه معنای آن است که ازال
 باشد. ارزیابی نمی مختوم برخوردار است و مجددًا قابل

 ۀشمار ۀموجب دادنامهم دادگاه حقوقی قرچک که عینًا بسو ۀشعب  1039/1391 ۀ شمار ۀدر دادنام
استان  ۀشعب  27/03/1392مورخ    9200394 تجدیدنظر  دادگاه  شده  سیزدهم  تأیید  آمده   ، تهران 

دادگاه محترم کیفری   72  ۀصادره از شعب  11/1390/  12ـ    277  ۀ شمار  ۀخوانده طی دادنام  ...»است:  
اک و  به عنف  زنای  اتهام  از  تهران  زنای  استان  اتهام  به  و صرفـاً  تبـرئه گردیده  به خوانـده  نسبت  راه 

حد شرعی محکوم شده است و رأی    عنوانبهغیرعنف و غیرمحصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه  
کشور   دیوان عالی  24  ۀشعب  1391/  26/2ـ    9109970908400120  ۀشمار  ۀصادره نیز طی دادنام

دادگاه کیفری استان تهران در خصوص    72  ۀصادره از شعب  ۀچند در دادنامتأیید گردیده است که هر
شاکیه به  توجه  با  خواهان  ً اتهام  اثباتا یا  نفیاً  وی  مع  بودن  ولی  نگردیده  مفهوم  اظهارنظری  الوصف 

نمودن خوانده از اتهـام زنای به عنف و محکـوم نمودن وی به اتهام زنای غیرمحصن به  مخالف تبرئه
  ،بکارت وی گردیده است   ۀواهان با خوانده که موجب ازالباط نامشروع خجلد حدی، این است که ارت 

با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که 
چنین زنی    ۀنگرفتن مهریتعلقالمهر لبغی: زناکار مهر ندارد( قائـل به)  بدین مضمون وارد شده است: 

 1« .باشندمی
ام تجدیدنظر استان تهران آمده سی  ۀشعب  20/12/1391مورخ    91002349  ۀ شمار  ۀ در دادنام

دادگاه کیفری    79  ۀشعب  5/5/90مورخ    197  ۀ قطعی شمار  ۀموجب دادنام... نظر به اینکه به» است:  
 ۀپروند  از این اتهام تبرئه شده و در  تجاوز به عنف و اکراه ثابت نشده و تجدیدنظرخوانده  ، استان تهران 
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۲۰۹ 

حاضر نیز دلیلی بر اجبار و اکراه اقامه نگردیده است و مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر  
 1« .نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشود، استحقاق ارش و دیه نخواهد داشت

کشورآمده    دیوان عالی  24  ۀشعب  06/08/1393مورخ    9300488  ۀشمار  ۀدر دادنام همچنین
باید اظهارنظر میدادگاه محترم در خصوص ارش  ... است: »  نیز  اگرچه    ؛نمودالبکاره و مهرالمثل 

است نشده  ثابت  عنف  به  تجاوز  ادعای  رحم  ، چون  امام  حضرت  فتوی  به  مسئلهلالةبنا    5  ۀعلیه 
کلی المهر    ۀو قاعد  قانون مجازات اسالمی  231  مادۀ  کتاب الدیات و مفهوم   2تحریرالوسیله جلد  

 2«. باشدالبکاره ثابت نمیللبغی ارش
موصوف حکایت از آن دارد که در زنای مطاوعی، زن حق مهر و ارش ندارد  های بنابراین دادنامه

شود و در زنای مطاوعی طبق  و برائت متهم از اتهام تجاوز جنسی، مساوی زنای مطاوعی تلقی می
بر دریافت مهرالمثل و    قانون مجازات اسالمی، زن استحقاقی  231و    658  مادۀ  1  تبصرۀصراحت  

 البکاره ندارد. ارش
دهد و نظام حاکم بر  این دیدگاه، حق ارزیابی رضایت پس از برائت از اتهام تجاوز جنسی را نمی

عنصر زنای    ۀباشد. عدم رضایت واقعی، سازندارزیابی رضایت و عدم رضایت، یک نظام واحد می
رضای    ، جنسی نداشته باشد  ۀعی به برقراری رابطباشد و چنانچه زن، رضای واقعنف یا اکراه می  به

شود. بنابراین بر خالف  جنسی با چنین زنی، غصب فرج تلقی می   ۀو برقراری رابط  استوی معلول  
وی آمده  توجه نبوده و در قسمتی از رأی دادگاه بدسابق بی  ۀها به وضعیت دادنامدیدگاه اول، دادگاه 

یید گردیده است، صحبت از  أتبرئه شده و حکم نیز ت چون در خصوص تجاوز به عنف متهماست: »
نیز بیان   سوم دادگاه حقوقی قرچک ۀ« همین معنا در رأی شعب.البکاره و مهرالمثل وجاهت ندارد ارش

کیفری استان تهران در   72  ۀشعب  ۀهرچند در دادنام ...شده و در قسمتی از رأی دادگاه آمده است: »
به   توجه  با  اتهام خواهان  ولی معشاکیهخصوص  نگردیده  اظهارنظر  اثباتاً  یا  نفیاً  الوصف بودن وی 

وی به اتهام زنای غیرمحصن  نمودن  نمودن خوانده از اتهام زنای به عنف و محکوم مفهوم مخالف تبرئه
بنابراین دادگاه صرف    «.  به جلد حدی این است که ارتباط نامشروع با میل و رضایت بوده است...

اوز جنسی را صراحتًا مساوی زنای مطاوعی زن تلقی کرده است. بسیاری از فقهایی  تبرئه از اتهام تج
مس این  که  نمودهئهم  مطرح  را  تبله  صورت  در  که  قائلند  جنسی،    ۀرئاند  تجاوز  اتهام  از  مرتکب 
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۲۱۰ 

مانند »المهر لبغی« و نیز    ، گیرد و بر اساس برخی روایاتالبکاره به زن تعلق نمیمهرالمثل و ارش
فرمایند: »ایما امراه زوجت نفسها عبدًا بغیر اذن موالیه فقد اباحت فرجها و ال می  کونی کهروایت س

حضرت   ۀ( و همچنین در معتبر2: 1390؛ موسوی خویی، 92: 1409/17حر عاملی، ) صدق لها«
ع( که فرمودند: »بهای حیوان مرده و سگ و شراب انگور و مهر ناشی از زنا و رشوه در  )   امام صادق

باشند. این دو دیدگاه البکاره میقائل به عدم تعلق مهرالمثل و ارش  ، ر حکم، حرام و نارواست« صدو
می تضاد  در  هم  با  از  ؛  ندباش کاماًل  صادره  آراء  عالیبیشتر  بین    دیوان  تفکیک  و  تفاوت  بر  کشور، 

که    البکاره دارد جهت استحقاق ضمان مهرالمثل و ارش  الزم نظر در حد قتل و رضایت  درضایت م
 سابقًا توضیح داده شد.

 خسارت معنوی در ادعای تجاوز جنسی در فرض برائت  ۀ. امکان مطالب۵
باشد که عالوه بر مشکالت  قطعی در تجاوزات جنسی میای  هخسارت معنوی، یکی از خسارت 

بزه  شخص  بر  حیثیتی  و  لطمروحی  بزه   ۀدیده،  خانوادگی  حیثیت  به  می شدیدی  وارد   شود دیده 
برادران و سایر اعضای    ،تا(. قربانی عالوه بر اینکه درون خانواده از سوی پدر، شوهری، بیناترشمس)

نمای دیگران  دار، انگشتیک فرد عیب  عنوانبهشود، در جامعه  میسختی تأیید  خانواده تحقیر و به
بهمی  بزه شدت برچسب میگردد و  به  این موضوع، فشار روانی شدیدی    آورد دیده وارد می خورد و 

(, 2011: 65clark ) 1  گردد.که بعضًا موجب خودکشی او می 
، پر از درد و رنج هایی است که بعضًا از سوی  قضائیهای  الی پروندههدیدگان در الباظهارات بزه 

افزوده است. ضررهای روانی،  ها  آن  ها باور نشده و این عدم باور، بر شدت صدمات روحیدادگاه
یوسفی،  )  انگاری تلقی شودتواند مبنایی برای جرم تنهایی میباشد که بهحدی جدی و حیاتی میبه

به  (.33:  1393 گاهی  صدمات  موجب  ایگونهشدت  خاطرات،  یادآوری  که  و    اتاست  اضطراب 
البکاره، زن حق  حال در این وضعیت آیا به جز مهرالمثل و ارش  2آورد. دیده را فراهم میاسترس بزه 

 دارد یا خیر؟خسارت معنوی را  ۀمطالب

 
دادنام 1 در  گلستان  ۀشعب  15/12/1396مورخ    422  ۀ شمار  ۀ.  استان  یک  کیفری  دادگاه  تجاوز بزه   ،دوم  از  پس  دیده 
مبادرت به خودکشی از طریق خوردن قرص برنج نموده که   ،ی و فشار حیثیتی ناشی از آنلحاظ شدت صدمات روحبه

 است. منجر به فوت وی شده 
سوم دادگاه کیفری استان گلستان آمده است:   ۀشعب  27/3/1394مورخ    9400052  ۀ شمار  ۀ. در قسمتی از دادنام 2
  . ها پیاده شدندبین راه آن   .ند نفر مسافر داشتبوس شدم. چعصر سوار مینی 5/3هنگام مراجعت از دانشگاه ساعت  »
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۲۱۱ 

آیین دادرسی کیفری سال    14  مادۀ  در  گذارقانونهرچند   ، زیان معنوی را صراحتًا 1392قانون 
در  قابل دانسته،  بیان    مادۀ  2  تبصرۀمطالبه  منافع  ده است: » کرموصوف  با  همچنین مقررات مرتبط 

تعزیر منصوص شرعی و  ممکن پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب  نیز  دیه  الحصول و 
، عدم پرداخت خسارت معنوی در دیات را در پی ایراد شورای نگهبان،  گذارقانون « و چون  .شودنمی

است و مهرالمثل نیز در مبحث سیزدهم از فصل سوم کتاب دیات، تحت عنوان »دیه   کرده  وارد قانون
وز جنسی  ای معتقدند خسارت معنوی در دعوی تجا بکارت و افضاء« بیان شده است، لذا عده ۀازال

  ، البکاره باشد، قابلیت استماع ندارد و افزون بر مهرالمثل و ارش  البکاره که مستلزم مهرالمثل و ارش
نمی تعلق  زن  به  جرایم  36:  1393خالقی،  )  گیرد چیزی  در  چراکه  است؛  قانون  ظاهر  این  اما   .)

عنوی داد  توان حکم به پرداخت خسارت ممستلزم حد یا قصاص یا تعزیر غیرمنصوص شرعی، می
  کم به خسارت معنوی ممنوع است. نظر به اینکه تجاوز جنسیولی در جرایم مستوجب دیه، صدور ح

 مادۀ   2  تبصرۀشود، از شمول استثنای مقرر در  زنای به عنف یا اکراه( از جمله جرایم حدی تلقی می )
آیین دادرسی کیفری خارج می   14 می در بخش  قانون مجازات اسال  231  مادۀ  گردد و چونقانون 

جرایم   جزء  و  است  شده  بیان  نمیحدود  تلقی  دیه  جنسی  ود، شمستلزم  تجاوز  احراز  صورت   در 
اما اگر مرتکب از اتهام تجاوز جنسی برائت حاصل   ؛توان زن را مستحق خسارت معنوی دانستمی 

قانون آیین   14  مادۀ  قاعدتًا طبق  ، یمباشالبکاره  مهرالمثل و ارش  ۀ در فرضی که قائل به مطالب   ، نماید
 ضمان دیه و تعزیر است، خسارت معنوی قابل مطالبه نیست.  دادرسی کیفری چون از موجبات 

مس  9  مادۀ  در »ئقانون  است:  آمده  مدنی  یا  ولیت  و  تهدید  یا  حیله  اعمال  اثر  در  که  دختری 
ان مادی،  تواند از مرتکب عالوه از زی بودن برای همخوابگی نامشروع شده میاستفاده از زیردستسوء

  ی هرکس که به حیثیت و اعتبارات شخصنیز آمده است: »  10  مادۀ  « و در.زیان معنوی نماید  ۀمطالب
 «.  تواند... جبران زیان معنوی خود را بخواهد...یا خانوادگی او لطمه وارد شود می

ید، در صورتی که همخوابگی ناشی از تهد  گذار قانون ولیت مدنی،  ئ قانون مس   9  مادۀ  بنابراین در
 است.   بینی کرده بودن اتفاق بیفتد، امکان جبران خسارت معنوی را پیش استفاده از زیردست حیله یا سوء 

خوابگی را برای بکارت یا دخول یا عنف یا اکراه را در نظر نداشته و صرف هم  ۀ، موضوع ازال گذار قانون 

 
پس از طی مسافتی   .هرچه فریاد زدم نایستاد  .توقف نکرد   .خواستم ایستگاه گرگان پیاده شوم   ،هنگامی که به گرگان رسید

کردم و داد خیابان توقف کرد و آمد موهای مرا گرفت و کشید و من مقاومت می  ۀکمربندی رفت و در حاشی  ۀبه جاد
 « . های مرا پاره کرد..تجاوز کرد و لباس بوس به من  نشد و داخل مینی   ،او دهان مرا گرفت و هرچه مقاومت کردم  .دمزمی

 آرامش نخواهد یافت.  ،گاه از نظر روحی دیده هیچحدی است که بزه لذا شدت تجاوز به
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 ۀحالت همخوابگی، امکان مطالب در    گذار قانون زیان معنوی کافی دانسته است. بنابراین وقتی    ۀ مطالب
به طریق اولی باید در حالت تجاوز جنسی، چنین امکانی   کرده است، خسارت معنوی را پیش بینی  

قانون آیین دادرسی کیفری   24  مادۀ   وجود داشته باشد و چون مجازات تجاوز جنسی، حدی است، بین 
برائت از اتهام تجاوز جنسی، چون اما در فرض   ؛ یت مدنی تعارضی وجود ندارد مسئول قانون  9 مادۀ و 

قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت معنوی را   14  مادۀ   ، صورت دیه و تعزیر استه مجازات مرتکب ب 
 باشد.یت مدنی در فرض اخیر می مسئول قانون    9  مادۀ   داند و ناسخ مطالبه نمی قابل 

  22/4/1392مورخ    9200472  ۀ شمار  ۀموجب دادنامدادگاه تجدیدنظر استان تهران به  41  ۀشعب
نامشروع است و خسارت معنوی    ۀالبکاره، فرع بر اثبات بزه زنا یا رابطارش  ۀمطالبه است: »کرد اعالم  

ع قانون  « بنابراین در نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران، با وض.در این موارد موضوعیت ندارد 
ارش مواردی که خسارت  در  اسالمی  مهرالمجازات  و  مقرر شده استالبکاره  مطالب  ، مثل    ۀ امکان 

 .یستن پذیرفتنییت مدنی، مسئولبا عنوان خسارت معنوی در راستای قانون  ، جداگانه
در این خصوص، ورود مؤثری نداشته و آراء چندانی   رویۀ قضایی شود  طور که مالحظه می  همان

ه است. با این حال امکان البکاره به دست نیامدبا خسارت معنوی مازاد بر مهرالمثل و ارش در رابطه
البکاره در فرضی که ادعای تجاوز جنسی اثبات  خسارت معنوی و جمع آن با مهرالمثل و ارش  ۀمطالب
 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.  14 مادۀ طبق  ، گرددنمی

 نتیجه  
د مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه، مور  ۀدیدسنجی جبران خسارت بزه در پژوهش حاضر، امکان

 واکاوی فقهی و حقوقی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد: 
جبران خسارت ناشی از زنای مطاوعی و مهرالمثل، اجماع نظر وجود دارد و از    دربارۀ . در فقه،  1

تعلق یا عدم    اما در خصوص   ؛دعی شناخته شده استضمان م  ۀکنندحیث فقهی، رضایت، ساقط
 ؛ باشدمی  البکاره، دیدگاه فقها مختلفتعلق ارش

نشده2 قائل  تمایزی  رضایت،  اقسام  بین  اساسًا  فقها  به.  را  رضایت  و  مسقط اند  مطلق،  نحو 
منطبق استمی  مهرالمثل واقع  با  در هر حال،  معتقدند که رضایت  فقها  به  بنابراین    ؛دانند. گویی 

برخی فقها قائل    عدم بلوغ،   یا  اند. اما در مواردی مثل فریب یا جنونتحلیل محتوای رضایت نپرداخته
نحو مطلق،  به بقای مهرالمثل هستند؛ گویی بدون توجه به محتوای رضایت، گاهی اجرای قاعده را به

ن رضایت مستوجب اند و معتقد به تفکیک بیو در برخی از حاالت احتیاط کرده  دچار اشکال دانسته 
 ؛باشندمی   قتل و رضایت مستوجب مهرالمثل
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... که رضایت  » عبارت    658  مادۀ   2  تبصرۀدر    1392ب سال  . قانون مجازات اسالمی مصو3
دهد  را آورده است که این عبارت نشان می  «.  واقعی به زنا نداشته باشد را در حکم عدم رضایت...

این است که رضایِت   گذارقانون به  باید رضایت  ضمان مهرالمثل و ارش  ۀ کنندساقط  قائل  البکاره، 
 ؛باشدمی حد قتل ۀکنندصرفًا ساقط  مطلق رضایت،  گرنهواقعی باشد و

کشور پذیرفته شده    دیوان عالی دهد که دیدگاه اخیر، در اکثر آراء  می  نشان  رویۀ قضایی. بررسی  4
شود و تفسیر منبع حقوق، تلقی می  عنوانبه  ، در مواردی که قانون دارای ابهام است   رویۀ قضاییو  

دهد که رضایت واقعی، از  ازات اسالمی نشان می قانون مج 658 مادۀ 2 تبصرۀکشور از   دیوان عالی
لزومًا همان رضایتی نیست که در   پذیرتفکیک  رضایت ظاهری  قتل،  است و رضایت مستلزم حد 

 البکاره نیاز است. لمثل و ارشاستحقاق مهرا 
رسد که امکان پرداخت خسارت در فرض برائت  بنابراین با وصف اختالف فقیهان به نظر می

ضمن انجام اصالحات،    گذارقانونو باید  است    دفاعتجاوز جنسی، کاماًل قابل  ۀدیدبزه   متهم از ادعای
 .مصادیق عدم رضایت واقعی را در فرض برائت از حد قتل تجاوز جنسی، تبیین نماید صراحتاً 
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 منابع 
 فارسی 

، 83، دوره  مجله حقوقی دادگستریسن مسئولیت کیفری«،  ۀ  (، »نگرش فازی در حوز1398)  ابوذری، مهرنوش  ▪
 .108شماره 

ری زوجه از منی مرد بدون  بارو (، درس مسائل مستحدثه در موضوع 16/2/1392) اشرفی شاهرودی، مصطفی ▪
 :، سایت مدرسه فقاهت به آدرس اجازه زوج

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/mostahdeseh/ 91/920216 / 

فصلنامه پژوهش (، »عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزای ایران و انگلستان«،  1395)  اکرمی، روح الله   ▪
 .1 ، سال سوم، شماره تطبیقی حقوق اسالم و غرب

ی در احراز عنف و اکراه در  (، »نقش علم قاض1398)  الامیدی، جلیل؛ جوانمردی صاحب، مرتضی؛ مرادپور، ژی ▪
منافی عفت؛ بررسی  ، یازدهم، سال  مطالعات فقه و حقوق اسالمیعملی«،  های  نظری و تجربههای  جرائم 

 .20شماره 
، جلد اول،  حدود( )   1392شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسالمی مصوب  (،  1394)  باقری، ابراهیم ▪

 ائیه نشر قضا. قات فقهی و حقوقی قوه قضچاپ اول، مرکز تحقی
 ، ترجمه عباس اصلی، تهران: انتشارات مجد. مبانی حقوق کیفری آلمان(، 1390) بوهالندر، مایکل ▪
یه حقوقی(، 1393) بیکس، برایان ▪  ، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تهران: نشر نی. فرهنگ نظر
دوم و پنجم،    ، جلدهایکیفری محاکمهای  تحقیقی به پرسشهای  پاسخ(،  1390)  قضائی  و  پرسمان فقهی ▪

 چاپ اول، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا. 
 : ، سایت مدرسه فقاهت به آدرس درس خارج از فقه موضوع نکاح(، 9/12/1394) جوادی آملی، عبدالله ▪

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/feqh/94/941209   
(، »تحوالت تقنینی جرم زنا در قانون مجازات  1397)  حیدری، فریبرز؛ شاه ملک پور، حسن؛ سلمان پور، عباس ▪

 .1 ، سال نهم، شماره قوق کیفریپژوهشنامه ح«، 1392اسالمی 
 ، چاپ سوم، شهردانش. ین دادرسی کیفرییدر قانون آها نکته(، 1393) خالقی، علی ▪
قانون مجازات اسالمی(،  1396)  زراعت، عباس ▪ دیات( )   شرح مبسوط  اول، مبحث  ، جلد چهارم، چاپ 

 تهران: انتشارات جنگل. 
 پرداز. ، جلد پنجم، قم: مؤسسه پژوهشی رای زنجانی( )  احکتاب نک(، 1419) د موسییری زنجانی، سیشب ▪
کز انتشارات تبلیغات  ، چاپ اول، قم: مربررسی تطبیقی مجازات اعدامبی تا(،  )  شمس ناتری، محمدابراهیم ▪

 اسالمی. 
 : مبحث اباحه مکان رضایت تقدیریذیل بحث  16(، درس خارج فقه مسأله 2/10/1398) شهیدی، محمدتقی ▪

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahidi/feqh/98/981002 
(، »رویکرد بزه دیده شناسی قانونی نسبت به بزه دیدگی جنسی  1397)   خ االسالمی، عباس؛ شاهیده، فرهادشی ▪

 .2، سال نهم، شماره پژوهشنامه حقوق کیفری(«، رویۀ قضاییبا نگاهی به قوانین کیفری و ) زنان

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/mostahdeseh/91/920216/
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/feqh/94/941209
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahidi/feqh/98/981002
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به جرائم منافی عفت«،   1392ین دادرسی کیفری ی(، »رویکرد قانون آ1397) شیدائیان، مهدی؛ شیدائیان، زینب ▪
 . 101، شماره 82، سال مجله حقوقی دادگستری

ز)  عاملی ▪ ثانی(،  الدیشهید  علی ی ن  بن  لعمه(،  1385)  ن  تهران: شرح  لطفی، چاپ چهارم،  اسدالله  ترجمه   ،
 انتشارات مجد. 

 ، جلد دوم، چاپ یازدهم، قم: انتشارات امیرالعلم. جامع المسائلبی تا(، ) فاضل لنکرانی، محمد ▪
، چاپ اول، قم: پژوهشگاه فرهنگ  1392مالحظاتی درباره قانون مجازات اسالمی  (،  1393)  ربان نیا، ناصرق  ▪

 شه. و اندی 
(، »رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه 1397)  کالنتری خلیل آباد، عباس؛ غیبی، سیده معصومه ▪

 .3، سال نهم، شماره زن و جامعهفصلنامه علمی پژوهشی ایران«،  رویۀ قضاییفقه، حقوق و 
(، »جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و  1392)  اصفهانی، کامران؛ مالمیر، محمود  محمودیان ▪

 .83، شماره مجله حقوقی دادگستریفقه امامیه«، 
بکارت در  ۀ  (، »بررسی تطبیقی ازال1395)  محمودیان اصفهانی، کامران؛ پور بافرانی، حسن؛ یوسف زاده، علی ▪

 . 1، شماره 12، دوره فقهیهای هش پژو فقه امامیه و حقوق کیفری«، 

 ، تهران: نشر میزان. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسالم(، 1376) مرعشی، سید محمد حسن ▪

، جلد سوم، چاپ دوم،  حدود( با رویکردی کاربردی)   شرح قانون مجازات اسالمی(،  1396)  مصدق، محمد ▪
 انتشارات جنگل. 

، سایت اینترنتی مدرسه  فقه شروط عقل تمّیز بصیرتدرس خارج از  (،  20/12/1390)  سیدکاظم وی،مصطف ▪
 :فقاهت

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/mostafavi/feqh/90/901220 

سیدعبدالکریمموسوی ▪ فقه(،  1392)  اردبیلی،  زمینه  در  کیفری  دادرسی  و  اول، حقوق  چاپ  اول،  جلد   ،
 انتشارات دادنگار. 

به  ، جلد سوم، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته  استفتائات(،  1422)   موسوی الخمینی، روح الله ▪
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

، ترجمه علیرضا سعید، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات مبانی تکمله المنهاج(،  1390)  موسوی خویی، ابوالقاسم ▪
 خرسندی. 

حسن ▪ پور،  عالی  اکبر؛  جنسیتی«،  1398)  نوروزی،  تعارض  و  جنسی  »تجاوز  کیفری(،  حقوق  ، پژوهشنامه 
 . 1دانشگاه گیالن، سال دهم، شماره 

حسین ▪ همدانی،  موضوع  (،  9/2/1392)  نوری  البیع  کتاب  فقه  از  خارج  الشرایط  درس  فی  فضولی  عقد 
 : ، سایت مدرسه فقاهتالمتعاقدین

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/91/920209 

(، »مطالعه اختالل پس از تروما در بین زنان شاکی از تجاوز  1394) ره رحیم؛ پرور، سیدفاطمه؛ متقی، بهاواثق،  ▪
 .1، شماره 21، دوره مجله پزشکی قانونی ایرانبه عنف«، 

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/mostafavi/feqh/90/901220/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D9%85%DB%8C%DB%8C%D8%B2%20%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/91/920209/
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محمد ▪ جنسی(،  1393)  یوسفی،  تجاوز  قبال  در  اسالم  جنایی  دانشگاه  سیاست  تهران:  دکتری،  نامه  پایان   ،
 تهران. 

 عربی
، جلد سوم، چاپ چهارم، قم: دفتر (، من الیحضره الفقیه1413)  علیشیخ صدوق(، محمد بن  )  بویه قمیابن با ▪

 انتشارات اسالمی. 
، جلد چهاردهم، چاپ شرح إرشاد األذهان  یمجمع الفائدة و البرهان ف(،  1403)  لی، احمد بن محمدیاردب ▪

 ه قم. یعلمن حوزه یاول، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 
 ، جلد هفدهم، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت.وسایل الشیعه(، 1409) سنحّر عاملی، محمدبن ح ▪
 ، جلد دهم، چاپ اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی. منهاج الکرامهبی تا(، ) حسینی عاملی، سیدجواد ▪
 می. ، جلد سوم، چاپ دوم، قم: مدرسه نشر اسالالسرائر(، 1411) حّلی، ابن ادریس ▪
، جلد دوم، چاپ اول، قم: دفتر  مانیام ال کإرشاد األذهان إلی أح(،  1410)  وسف بن مطهریحّلی، حسن بن   ▪

 ه قم.ین حوزه علم ی انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 
، جلد اول، تهران: مؤسسه چاپ  نیام الدکأح ین فیتبصرة المتعلم(، 1411) وسف بن مطهریحّلی، حسن بن  ▪

 ارشاد اسالمی. ه به وزارت فرهنگ و و نشر وابست
،  ثة( یالحد  -ط  )   ةیة علی مذهب المامیام الشرعکر األحیتحر (،  1420)  وسف بن مطهریحّلی، حسن بن   ▪

 ه السالم. یجلد پنجم، قم: مؤسسه امام صادق عل
الد  ▪ نجم  زهدریی حّلی،  بن  الشرائعیإ(،  1428)  ن جعفر  ترددات  انتشارات ضاح  قم:  دوم،  چاپ  دوم،  ، جلد 

 ره.  – ة الله مرعشی نجفی ی تابخانه آک
 ، چاپ چهارم، قم: موسسه المنار. 29، جلد مهّذب االحکام(، 1413) سبزواری، سیدعبداالعلی ▪
 ، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب االسالمیه. الکافی(، 1407) شیخ کلینی ▪
المرام فیغا ،  (1420)  ن(یحس)  مری، مفلح بن حسنیص ▪ اول،  مشرح شرائع السال  یة  ، جلد چهارم، چاپ 

 . یبیروت: دار الهاد
، جلد چهارم، چاپ اول، قم:  ت الرشادکشرح ن  یة المراد فیغا (،  1414)  یکد اول(، محمد بن م یشه)  عاملی ▪

 ه قم.یغات اسالمی حوزه علم یانتشارات دفتر تبل
م، چاپ دوم، قم:دفتر  ، جلد سوةیفقه المام  یة فیالدروس الشرع(،  1417)  یکد اول(، محمد بن م یشه)  عاملی ▪

 ه قم.ین حوزه علم ی انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 
، جلد پانزدهم، ح شرائع السالمیاألفهام إلی تنق  کمسال(،  1413)  ن بن علیی ن الدید ثانی(، زیشه)  عاملی ▪

 ة. یچاپ اول، قم: مؤسسة المعارف اإلسالم 
، جلد چهارم، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر  ة الرشادیحاش(،  1414)  ن بن علیی ن الدید ثانی(، زیشه)  لیعام  ▪

 ه قم. یغات اسالمی حوزه علمیتبل
یرالوسیله(، 1418) فاضل لنکرانی، محمد ▪ یعه فی شرح تحر ، چاپ اول، قم: مرکز فقهی  الدیات-تفضیل الشر

 ائمه اطهار علیه السالم.



 ی اسپانلو و کالنتر  /ران یا حقوق در متهم ۀتبرئ  از پس ی جنس تجاوز یمدع ۀدیدبزه  خسارت جبران
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 سه اسماعیلیان. ، جلد چهارم، چاپ دوم، قم: موس شرایع االسالم(، 1408) محقق حّلی، ▪
 ، چاپ هفتم، بیروت: داراحیاء التراث العربی. 43، جلد جواهر الکالم(، 1404) نجفی، محمد حسین ▪
 ع(. ) ، جلد سوم، چاپ پنجم، قم: مدرسه امام محمد باقرمنهاج الصالحین(، 1428) وحید خراسانی، حسین ▪

 انگلیسی 

▪ Clark, H. C. (2011), criminal justice for victim/survivors of sexual assault, 

univercity of Melbourne.   
 

 

 

 


