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Hymen Restoration from Criminal Law Perspective 
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Abstract 
The Iranian criminal law did not criminalize hymen restoration. But, 

whenever girls do this act - with its special conditions - as "marriage fraud", 

it causes criminal liability to realize for him as a perpetrator, and in case of 

unity of intention for the doctor as complicity in the offense. Also, if the 

"Hiding adultery" is true as the act of physician, and she has the intention to 

save the girl in from trial and conviction by these means, it could be 

punishable under Article 554 of the punishment law. This article reviews the 

above issues and hymen restoration in criminal cases and is to verify that 

hymen restoration is not a crime in most cases, because of lack of mental 

element and the mentioned criminal categories are not true about it. 
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 جزا حقوق منظر از بکارت ترمیم

 1یاهر رزادهیم یمرتضدیس

 دهیچك

 عمل هرگاه اما ،است نگرفته صورت انگاریجرم بکارت ترمیم عمل به نسبت ایران جزای حقوق در

 موجب رد،یگ خود به «ازدواج در بیفر» همجرمان عنوان ـ طیشرا اجتماع با ـ دختر یسو از یادشده

 پزشک یبرا قصد، وحدت احراز صورت در و بوده جرم مباشر عنوان به یو یبرا یفریک تیمسؤول تحقق

 صدق صورت در نیهمچن .مودن خواهد یفریک تیمسؤول جادیا مزبور، جرم در معاونت عنوان تحت زین

 و محاکمه از دختر دنیرهان بر یمبن یو دقص احراز با پزشک، عمل بر «زنا جرم یاخفا» همجرمان عنوان

 بود. خواهد بازدارنده یهامجازات و تعزیرات انونق 555 هماد در مندرج مجازات مولمش تیمحکوم

 یدادگستر محاکم در بکارت میترم خصوص در یفریک یدعاو زین و یادشده موارد بررسی به حاضر همقال

 عنصر قدانف دلیل به بکارت ترمیم عمل موارد، یشترب در که است مطلب این اثبات پی در و پرداخته

 گردد.نمی محسوب جرم و نگرفته قرار شدهیاد عناوین تحت روانی،
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 مقدمه

 به را مردم از یاریبس ذهن جامعه، در آن گسترش و طرح اوان همان از بکارت میترم همسأل

 جوانب به مربوط ،یعموم یهاینگران دل هعمد دیشا انیم نیا در است. داشته مشغول خود

 هرابط نیترمهم در تواندیم امر نیا که یمیمستق ریتأث جهت به هم آن ،باشد ماجرا یحقوق

 و شمندانیاند ود،وج نیا با اما ،گذارد یجا بر ـ ازدواج یعنی ـ اسلام منظر از هاانسان یحقوق

 حاضر ترکم و داشته ابا آن به مربوط مباحث طرح از یدلایل به بنا حقوق، هعرص پردازانهینظر

 همقال در است. آشکار بارهنیا در موجود یقانون خلأ در مسأله نیا نمود که اندشده آن طرح به

 یجزای تیماه ابتدا نظورم این برای شود.می پرداخته جزا حقوق منظر از بکارت ترمیم به حاضر،

 مرتبط عوامل سایر و پزشک و دختر به نسبت آن بر مترتب آثار و احکام سپس و بکارت میترم

 دادگستری محاکم در مزبور عمل به مربوط کیفری دعاوی پایان در و گرفته قرار بررسی مورد

 .شودمی گرفته پی

 

 بكارت میترم جزایی تیماه

 انگاریجرم بکارت هپرد میترم عمل خصوص در ،رانیا میاسلا جمهوری جزایی نیقوان در

 کار این اما ،بود نخواهد مجازات و مجرمانه عنوان واجد عمل، نفس نیبنابرا است. نگرفته صورت

 که گیرد خود به «جرم ادله اخفای» یا «ازدواج در فریب» عنوان موارد، برخی در است ممکن

 و یادشده همجرمان عنوان دو بررسی به زیر در .شوندمی محسوب جرم موضوعه حقوق در

 .شودمی پرداخته بکارت ترمیم عمل بر دو آن تطبیق

 ازدواج در فریب ـ1

 آن بحث که است مدنی تدلیس نخست صورت .شودمی واقع صورت دو به نکاح در تدلیس

 لیعام با عقد مقابل طرف خوردنفریب گاه اما ،کرد جستجو خصوصی حقوق هحیط در بایستی را

 همجرمان قصد از حاکی قرائن و احوال و اوضاع و گیردمی صورت مدنی تدلیس از بالاتر

 «زدواجا در فریب» یا «کیفری تدلیس» تدلیسی چنین است. امر این به نسبت دهندهفریب

 از بیشتر نانیاطم منظور هب ،یمدن یاجرا ضمانت بر علاوه ایران ارذقانونگ که شودمی نامیده

 از کی هر توسل از یریجلوگ هدف با و ازدواج، برای نیزوج از کی هر یرضا و قصد حصول

 ماده است. نموده نییتع نیز مجازات بکاریفر طرف یبرا ،واهی امور با یگرید فتنیفر یبرا هاآن
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 خصوص این در بازدارنده( های مجازات و )تعزیرات اسلامی مجازات قانون پنجم کتاب 156

 از یواه امور به را خود طرف ازدواج عقد از قبل نیزوج از کی هر هچنانچ» است: داشته مقرر

 امثال و تجرد خاص، سمت و شغل ،یاجتماع تیموقع ،یمال تمکن ،یعال لاتیتحص داشتن لیقب

 تا ماه شش از یریتعز حبس به مرتکب ،شود واقع هاآن از کی هر یمبنا بر عقد و دهد بیفر آن

 .«رددگ محکوم سال دو

 اغفال از است عبارت ازدواج در بیفر که گفت توانمی ،شده یاد هماد به توجه با بنابراین

 واقع. برخلاف و یواه امور ای امر به توسل با ،یگرید توسط عقد طرف متقلبانه

 برای عملی هر ،یکل طور به :ازدواج در فریب جرم گانه سه عناصر بررسی -1-1

 و مادی قانونی، عنصر از عبارتند که باشدمی یاساس رکن سه ازمندین ،شدننامیده «جرم»

 سه نیازمند شدن،محقق برای و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ازدواج در فریب جرم روانی.

 .شودمی پرداخته مطلب این بررسی به زیر در .باشدمی شدهیاد عنصر

 صورتی در لفع ترک ای فعل مجازات، و جرم بودنقانونی اصل وفق :قانونی عنصر -1-1-1

 بیفر جرم باشد. شده اعلام آن بودنمجرمانه قانون، موجب به که گیردمی خود به «جرم» عنوان

 قانون 156 ماده در ی،خانوادگ فیتکال و حقوق ضد بر میجرا از یکی عنوان به نیز ازدواج در

 نظر در سال 2 تا ماه 1 از یریتعز حبس مجازات آن مرتکب یبرا و شده یانگارجرم تعزیرات

 .باشدمی شدهیاد هماد ،جرم نیا یقانون عنصر بنابراین است. شده گرفته

 تواننمی را کارانه فریب رفتار انجام صرف که داشت توجه بایستی :مادی عنصر -2-1-1

 از متشکل خود موارد، گونهاین در مادی عنصر کهچرا نامید، قانون نظر مورد «ازدواج در فریب»

 :باشدمی زیر رحش به که است جزء سه

 ستییبا عقد طرف سوی از .(،تق. 156 )ماده ازدواج در فریب کیفری اصطلاح به توجه با ـ

 به است ممکن که گیرد صورت واهی صفات به اتصاف و شده انجام ایفریبنده اتیعمل یا اعمال

 که باشد اقداماتى و اعمال ات،یعمل نیا است ممکن همچنین .باشد نوشتار یا گفتار صورت

 است، موجود یو در که را نقصى صفت ای بیع که نحوى به ،دهدیم انجام شیخو یرو بر دختر

 که کند پنهان یطور میگر با را شیخو ییروآبله ای قیعم چروک و نیچ مثلاً ،سازد مخفى

 فریب» مادی عنوان صدق در شکی بنابراین شود. دهید دابشا و صاف کاملاً یو صورت پوست

 مورد در اما ندارد، وجود شده، انجام مثبت فعل شکل به که ایمدلسانه رفتار بر «ازدواج در
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 میان دارد، وجود وی در یبیع که یحالت در شخص سکوت بر فوق عنوان صدق عدم یا صدق

 کردنبازگو از سکوت هرگاه یکسو از زیرا ،دارد وجود تردید حقوقدانان میان ایشان تبع به و فقها

 ازدواج در فریب جرم مادی عنصر ایجاد سبب مقابل، طرف به اطلاعات دندا از خودداری و عیب

 تواندمی ناراضی طرف و گراییده سستی به رو موارد یاریبس در ازدواج عقد پایداری باشد،

 برای آویزیدست ی،کاف تحقیق عدم خصوص در را خویش تقصیر بسا چه و مبالاتیبی و کاهلی

 عیب که مواردی در سکوت دیگر، سوی از و نماید ویشخ همسر علیه شکایت و جرم اعلام

 و شده واقع نظر مورد عیب از وی سلامت مبنای بر عقد و دارد وجود طرف دو از یکی در پنهانی

 ناتوانی و جهل از برداریبهره گمانبی ،نمایدمی اعتماد او درستی و صداقت به دیگر طرف

 اوست.

 موسع صورت به را سکوت دینبا ،«قول ساکت یإ ل نسبی لا» هقاعد وفق رسدیم نظر به

 کارفریب عنوان به کند،یم یخوددار خویش وبیع کردنبازگو از سکوت با که را یکس و تفسیر

 حیتوض نیبد .داد قرار ظرن مد عرف به توجه با را سکوت است لازم وجود نیا با اما ،کرد یتلق

 عنوان به ،شود بازگو موارد یبرخ که کندیم اقتضا مورد برحسب عقود، ای معاملات عرف گاه که

 دختری یخواستگار به اساس نیا بر و باشدمی بارنیاول یبرا ازدواج صدددر که یجوان نمونه

 سراغش به ،نکرده ازدواج قبلاً زین خانم آن کهاین فرض با افراد نوع نیا عرفاً  چون رود،یم

 نیچن رسدمی نظر به نکند، بازگو را آن ،پیشین ازدواج وجود با خانم که یصورت در ،روندیم

 برخی کرد. بار آن بر را «ازدواج در فریب» همجرمان عنوان توانمی و نبوده اثریب یسکوت

 نقص که شود یبررس ستییبا خصوص نیا در که اندکرده بیان گونهاین را فوق سخن حقوقدانان

 ،ردیگیم دهیناد هاازدواج در معمولاً را آن عادت و عرف که باشد یاگونه به اگر .است چگونه

 یمصنوع همسر یهادندان از یمحدود تعداد اگر مثلاً  ،دانست سیتدل را آن از سکوت توانینم

 ییهانقص جمله از اگر اما ،گرددینم محسوب یچندان نقص عرف نظر در آن از سکوت باشند،

 (.1) گرددیم محسوب سیتدل اردمو از مورد ،ستین مسامحه قابل عادت و عرف نظر از که باشد

 برای هاآن وجود که شرایطی :سیتدل تحقق یبرا لازم احوال و اوضاع و طیشرا مجموعه ـ

 است: زیر صورت به ،باشدمی ضروری ازدواج در فریب مادی عنصر تحقق

 فعلى ای گفتارى اقدامات و اتیعمل یعنی :ق.م( 514 )ماده شود عقد طرف بیفر موجب

 به ،گردد ایجاد او در عقد به نسبت لیم و رغبت آن، جهینت در و هشد عقد طرف فتنیفر موجب
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 توجه با گشت.ینم ازدواج به حاضر زین عقد طرف ،شدینم انجام فریبنده عمل اگر که ایگونه

 در فریب نشود، مقابل طرف خوردنفریب موجب اتیعمل نیا اگر ،.تق. 156 ماده مفهوم به

 شخص رغبت ایجاد تنها ،مزبور جرم مادی رکن تحقق ملاک نیبنابرا .است نشده محقق ازدواج

 کی جهینت در ظاهرى صورت نیا که باشد داشته علم عقد طرف اگر بلکه ،نیست عقد انجام به

 فریب جرم ،باشد باقی عقد به او لیم و رغبت ن،یا وجود با و است اقدامات و اتیعمل سرى

 (.2) است شدهن محقق

 طرف حق در که است ناروایی بزه ،«ازدواج در فریب» عمل :باشد عقد طرف ،کارفریب

 از یکی گفت توانمی رو این از گردد.می وی حقوق شدنپایمال موجب و گرفته صورت مقابل

 وی زیان جبران عقد طرف برای کیفری تعقیب و شکایت حق ایجاد و انگاریجرم هایحکمت

 به استناد اب توانمین ،شود سیتدل مرتکب لثیثا شخص که یصورت در بنابراین .باشدمی

 داد. قرار جزایی پیگرد مورد را عقد طرف ،است کرده وارد که یانیز و شده مرتکب او که ییخطا

 توسط جرم ارتکاب دلیل به را شخصی توانمین ،«مجازات بودنشخصی» اصل وفق همچنین

 استفاده قابل ق.ت. 156 هماد متن از خوبی به مطلب این نمود. مجازات و محاکمه دیگری

 «زوجین از یکی» که است دانسته مجازات قابل صورتی در تنها را ازدواج در فریب کهچرا است،

 در و بوده ازدواج در فریب مجازات بیان مقام در ارقانونگذ ماده، این در باشد. شده آن مرتکب

 دانست دیبا ن،یا وجود با .است نموده عقد طرف دو فریب به محدود را خود کلام زمینه همین

 انجام زوجه یا زوج شخص توسط بندهیفر یکارها که ستین لازم ،شده یاد جرم تحقق یبرا که

 به و دانسته ای کند یتبان ثالثی شخص با مقابل، طرف دادنبیفر یبرا وی هرگاه بلکه ،گیرد

 با نیزوج از یکی یتبان رایز ،شودمی محقق جرم مادی رکن ،نماید یبرداربهره او اعمال از عمد

 و شده فریب مرتکب ثالث مشارکت با وی خود که است آن همنزل به فریب در ثالث شخص

 .باشدمی محرز وی به جرم انتساب

 عرف با رودیم شمار به ازدواج در فریب که یاتیعمل صیتشخ باشد: نامتعارف فریبنده، کار

 حکم به هادروغ از یاپاره حقوق در یول ،کندیم نکوهش را یتصنع و دروغ هر ،اخلاق است.

 هایتوصیف گفت توانمی مطلب این توجیه در رد.یگینم قرار جرم مستند و است مجاز عرف

 ایاندازه به مرسوم، هایآشنایی و گاریخواست مراسم در پسر یا دختر از آمیزمبالغه و گزاف

 از نشوند. فریفته و نپنداشته یجد را هاآن اندکرده عادت بیش و کم اشخاص که است شایع



 

 

 6931ویکم، تابستان سال یازدهم، شماره چهل                   / فصلنامه حقوق پزشكی 04

 

دیس
ض

مرت
یم ی

ده
رزا

 
هر

ا
ی

 

 یا شنیده را آنچه که شودمی پذیرفته دشواری به فریب، اثبات مقام در عقد طرف از رو این

 چنین هم اگر است. داده ازدواج به تن اوصاف آن اعتماد به بستهچشم و کرده باور دیده،

 (.1) تگذاش خوردهفریب «اقدام» پای به را آن بایستی دهد، روی لوحیساده

 در بایستی همواره فریب :باشد شده واقع نظر مورد وصف بر ابتنا ای اشتراط نحو به عقد

 این و پیوندد وقوع به عقد طرف نظر مد شروط یا اوصاف تریناهمیت با از یکی یا ترینمهم

 بنابراین .شودمی یاد آن بر عقد «ابتنا» یا صفت «اشتراط» عنوان با آن از که است همان مطلب

 عقد قلمرو وارد ضمناً ای حاًیصر منظور وصف که شودمی محقق زمانی ازدواج، در فریب جرم

 شمار به جرم یزمان وی، نظر مورد صفت در مقابل طرف فریفتن سخن، دیگر به باشد. شده

 یبنا عقد هنگام یا و شده واقع نیطرف حیصر توافق مورد عقد از قبل صفت وجود که آیدمی

 که شود استنباط عرف حسب بر هیقض احوال و اوضاع و قبل مذاکرات از ای و دهبو آن بر نیطرف

 عملیات اگر اما ،است شده واقع نًا(ی)متبا آن اساس بر عقد و بوده نیطرف نظر مورد صفت آن

 چنانکه است، شدهن عقد قلمرو وارد ضمنی یا صریح هگون به که دهد یرو یوصف در فریبنده

 ـ دیگر طرف سوی از همسر نسب یا تحصیلات اهمیت عدم اعلام دوجو با ـ همسرها از یکی

 هرگز یکارفریب نیا است، شخص فلان فرزند ای یلیتحص مدرک فلان یدارا که کند تظاهر

 طرف هاراد توافق و قلمرو وارد وجه چیه به که یوصف کهچرا ،داشت نخواهد مجرمانه عنوان

 گردد. مقابل طرف تمجازا و محاکمه موجب دینبا ،است نشده مقابل

 یواقع ریغ کمال هفروز اظهار باشد: گرفته صورت شخص همان فریب تجه به فریبنده عملیات

 جهت به ،گرید طرف فریب یراستا در بایستی ،عقد طرف یسو از یکاست هفروز داشتنپنهان ای

 بار آن بر ار «ازدواج در فریب» همجرمان عنوان بتوان تا باشد گرفته صورت فرد همان با ازدواج

 را خویش نظر مورد طرف که شودن موفق انه،کارفریب رفتارهای با مرتکب، اگر بنابراین کرد.

 به منجر و شده دیگری فریب سبب اتفاقاً دادهروی رفتار همین اما ،کند ازدواج وی با و فریفته

 آن جهت به یکارفریب که ازدواجی زیرا ،است نشده محقق ازدواج در فریب جرم گردد، ازدواج

 است. نبوده وی مراد گرفته، صورت اکنون که ازدواجی و نشده محقق بوده وی مقصود

 دهدیم لیتشک را ازدواج در بیفر جرم یماد عنصر شده،ادی طیشرا مجموع صورت هر در

 جرم آن، تبع به و نبوده کامل جرم یماد عنصر نباشد، موجود هاآن از یکی که یصورت در و

 داد. واهدنخ یرو مزبور
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 قابل صورتی در تنها ،شودمی مجرمانه اعمال مرتکب که انسانی :روانی عنصر -1-1-1

 وجود با تنها مجرمانه عمل ارتکاب بنابراین (.5) باشد برگزیده را جرم ارتکاب که است مجازات

 مرتکب کهاین یبرا اساس همین بر گردد.می محسوب جرم «نیت سوء» یا «روانی عنصر»

 داشته نیت سوء آن، ارتکاب در یستیبا شود، قلمداد «ازدواج در کارفریب» گفته،شیپ اعمال

 باشد.

 مراد .«خاص نیت سوء» و «عام نیت سوء» از عبارتند که است بند دو دارای خود ،نیت سوء

 در فریب همجرمان عمل ارتکاب در فرد خودآگاه هاراد ،ازدواج در بیفر جرم در عام نیت سوء از

 به عقد طرفین از یکی هرگاه رو این از .باشدمی هبندیفر اعمال به توسل در عمد یا ازدواج

 به معتقد صادقانه اعتقاد با و پنداشته عرفی را آن یا نداند فریبنده را خویش عمل اشتباه،

 بود. خواهد متزلزل جرم عام نیت سوء رکن باشد، خویش عمل نبودنفریب مصداق

 طرف دادنفریب قصد یعنی ،«خاص نیت سوء» ازدواج، در فریب جرم روانی عنصر دوم بند

 خاص نیت سوء باشد، نداشته را مقابل طرف فریب قصد مرتکب، اگر بنابراین .است عقد دیگر

 (.5) بود نخواهد .ق.ت 156 ماده مشمول نتیجه در و نشده احراز وی

 ماده در واهی امور برای ذکرشده مصادیق :بكارت میترم همسأل بر بحث قیتطب -2-1

 بستگی نکاح عقد در آن قرارگرفتن مبنا و اوصاف بودنواهی به جرم، احراز و بوده تمثیلی ،156

 نیامده میان به دختر دوشیزگی هفروز از یذکر شده،یاد هماد در چندهر بنابراین (.5) دارد

 ،است دختر بودنباکره ،نخستین ازدواج عقد عرفی طیشرا از یکی موارد، از بسیاری در اما ،است

 ازدواج در فریب جرم عنوان باشد، شده یاد هگانسه عناصر واجد بکارت، ترمیم عمل هرگاه پس

 نمود. خواهد صدق آن بر

 مبنای بر عقد اولاً که شد خواهد محقق زمانی ،شده یاد عمل در جرم هگانسه عناصر

 و سیتدل قصد به باکره غیر تردخ یسو از بکارت پرده میترم ثانیاً ؛باشد گرفته صورت گیهباکر

 و قصد به بسته نهایت در زوجه، سوی از جرم احراز رو این از .باشد گرفته انجام شوهر بیفر

 دارد. وی بکارت هازال عامل با مستقیمی ارتباط مسأله، این و بوده مزبور عمل انجام از وی نیت

 است: متصور وی یبرا حالت سه زوجه، دخترگی هپرد رفتنبین از سبب به توجه با

 یحوادث اثر در دخترگی هپرد هرگاه باشد: نزدیکی از غیر عواملی ارت،بک هازال سبب -1-2-1

 به حقیقت در ،برود نیب از ییخودارضا یحت و ورزش ارتفاع، از سقوط مانند یجنس رابطه از ریغ
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 هدوبار اتصاف بموج پرده، یبازساز ن،یا بر علاوه است. نشده وارد گزندی دختر یزگیدوش هفروز

 شرط دو هر واجد یدختر نیچن نیبنابرا شد. خواهد «بکارت هپرد یدارا دختر» عنوان به یو

 خواهد یمنتف جرم تحقق و شوهر بیفر قصد که است روشن و بوده «پرده وجود» و «یزگیدوش»

 بود.

 ارتبک ترمیم عمل هرچند صورت این در باشد: نامشروع نزدیکی بکارت، هازال سبب -2-2-1

 احراز برای ،مطلب نیا صرف اما شد، خواهد شوهر فریب موجب حال هر در دختری چنین

 نه است، بوده وی «نیت» شوهر، فریب که گردد اثبات بایستی و نبوده کافی جرم روانی عنصر

 وقوع از پس نوعاً  زهیانگ متعلق که است نیا قصد و زهیانگ مهم یهاتفاوت از یکی او. «انگیزه»

 نظرانصاحب یبرخ .یو اتیح سلب از پس مقتول پول ربودن مانند ،گرددمی حاصل تین متعلق

 جهت و علت انیم وتتفا به جزا، حقوق در را زهیانگ و تین انیم تفاوت مطلب، شدنترروشن یبرا

 (.1) اندنموده هیتشب یمدن حقوق در معامله

 خاطر به صرفاً و نبوده هرشو فریب بکارت، هپرد بازنشانی از دختر نیت هرگاه بنابراین

 آبروی یا جان حفظ یا آن، افشای از ترس و خویش گناه اثر نمودنپنهان همچون دیگری اغراض

 موجود خاص نیت سوء که رسدمی نظر به باشد، یازیده دست عمل بدان اشخانواده و خود

 دانست. ازدواج در فریب جرم مرتکب را وی توانمین جهت این از و نبوده

 تین و بوده دختر یسو از جرم ارتکاب هزیانگ فوق، اغراض که شود گفته است ممکن

 فرض در اما ،باشدمی شوهر فریب همان دختر نیت بلکه ،شوندمین محسوب (یروان )عنصر

 مقاصد کهاین چه ،دانست زوج بیفر قصد از خرأمت و دختر هزیانگ را هاآن توانمین ،فوق

 و داشته تقدم شوهر بیفر قصد بر آبرو( حفظ و جان حفظ ناه،گ نمودنپنهان )همچون یادشده

 .باشدمی ترمیم عمل انجام از واسطهیب هدف

 همچنین و ق.م.ا 155 ماده مطابق که است این شود، مطرح است ممکن که دیگری ایراد

 مقید، جرائم در نتیجه وقوع به علم صرف قانون، همان 232 ماده« ب» بند در مذکور ملاک

 جرم که آنجا از بنابراین .باشدمین قصد احراز به نیازی و بوده جرم روانی عنصر تحقق موجب

 تحقق در شوهر خوردنفریب به دختر علم مجرد ،باشدمی دیمق جرائم از نیز ازدواج در بیفر

 است. یکاف جرم یروان عنصر
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 لیتشک ءجز سه از که است مرکب یجرم ،«ازدواج در بیفر» که داشت توجه بایستی اما

 امور به توسل همان نخست جزء سازد:می یمنتف را آن تحقق هاآن از یک هر فقدان و شده

 از گیریبهره با خویش وانمودکردن زهیدوش از است عبارت اینجا در که است یواقع ریغ و یواه

 شدنواقع ،سوم جزء و بوده مقابل طرف خوردنبیفر از عبارت دوم جزء بکارت. ترمیم عمل

 مفهوم وفق ،عزیراتت انونق 156 ماده جرم به شروع که آنجا از .باشدمی مبنا این بر زدواجا

 جرم سوم، جزء بدون نخست جزء دو تحقق صرف ست؛ین مجازات قابل ق.م.ا 122 ماده مخالف

 عمل هنتیج بنابراین داشت. نخواهد یپ در یفریک تیمسؤول مرتکب یبرا و نشده محسوب

 نه است؛ گرفته صورت زوج خوردنفریب سبب به که است ازدواجی وقوع اینجا، در مجرمانه

 هپرد نمودنمیترم با دختر کرد ادعا توانمین هرگز که است روشن وی. شدنفریفته صرف

 است! داشته علم اینتیجه چنین حصول به ابتدا از ،بکارتش

 هنگامی مزبور اشکال کنیم، فرض شوهر خوردنفریب نفس را جهینت اگر حتی این، بر علاوه

 آگاه مرتکب ثانیاً  ؛گردد آن رینظ ای نتیجه تحقق موجب نوعاً  نظر، مورد فعل اولاً که است صحیح

 به توجه با سخن، دیگر به گردد.می رآنینظ ای نتیجه آن موجب نوعاً کار آن که باشد متوجه و

 که یاگونه به ،باشد موجود یستیبا جهینت حصول به یقطع علم شده،ادی هماد «ب» بند ملاک

 عدم امکان ،عرف نظر از هرگاه بنابراین .گردد تلقی مردود عرفاً مرتکب، سوی از علم عدم یادعا

 یروان عنصر تحقق و بوده یمنتف جهینت وقوع به علم بحث باشد، داشته وجود جهینت تحقق

 یقین به هرگز رازی ،ندارد وجود یعلم نیچن جانیا در بود. خواهد جهینت قصد احراز بر یمبتن

 است ممکن کهاین چه ،داد خواهد فریب را مرد دختر، نمودنبکارت ترمیم که گفت توانمین

 نیهمچن گردد. منکشف وی برای موضوع دلیل هر به عقد، شدنجاری از قبل و نخورده فریب

 هنتیج که بوده نکته این متوجه و آگاه همواره دختر، که گفت توانمین مطلب، این به توجه با

 است. مقابل طرف خوردنفریب وی، بکارت ترمیم

 فریب جرم تحقق نتیجه در و بوده دشوار بسیار یادشده فرض در روانی عنصر احراز بنابراین

 بود. خواهد منتفی ازدواج در

 توجیهی هیچ دختر، بکارت ترمیم عمل نباشد، انیم در یادشده اغراض یپا که یصورت در اما

 محرز ازدواج، در فریب جرم تحقق نتیجه در و جرم روانی عنصر و نداشته مقابل طرف فریب جز

 داده دست از را خویش دخترگی هپرد نامشروع هرابط اثر در که یدختر نمونه برای بود. خواهد
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 دختر خواهان که ثروتمندی مرد با ازدواج برای هرگاه ندارد، امر این از ابایی دلیل هر به و است

 ، زیرااست شده ازدواج در فریب جرم مرتکب شکبی نماید، بکارت ترمیم ،باشدمی دوشیزه

 زوج بیفر بکارت، میترم عمل از یو (بلاواسطه قصد) تین یادشده، فرض در که است روشن

 قرار بعدی هرتب در ،...و مرفه زندگی داشتن یا کلان هیمهر افتیدر همچون هاییهزیانگ و است

 دارند.

 اگر ویژه به ـ پیشین ازدواج نمودنیمخف باشد: مشروع نزدیکی ت،بکار هازال سبب -1-2-1

 چراکه ،آیدمی شمار به ازدواج در بیفر قیمصاد از شرایط، حصول با ـ باشد شده نزدیکی به منجر

 مشورتی نظر در قضائیه هقو حقوقی هادار نیست. متصور فرض این در زن برای دیگری نیت

 پیشین ازدواج هواقع که را ایباکره زن عمل و اردهگذ هصح مطلب این بر 5265/6-6/4/1115

 دانسته ازدواج در فریب بود، داشته نگاه مکتوم خود فعلی شوهر از دوم، ازدواج از قبل را خویش

 (.6) است

 سپس و داده دست از را خود دخترگی هپرد سابق، شوهر با نزدیکی اثر در که زنی بنابراین

 که صورتی در است، نموده پنهان یشخو فعلی همسر از را ألهمس نیا و نموده میترم را آن

 ماده مشمول باشد، شده واقع آن بر یمبتن عقد، یا نموده ازدواج او با بودنباکره شرط به شوهر

 .بود خواهد .ق.ت 156

 جرم ادله اخفای ـ2

 ،تاس انسانی هر حق تنها نه زندگی، در آمدهپیش هایلغزش و گناهان داشتننگه پنهان

 و بوده دیگران و خود گناهان پوشانیدن به مکلف مسلمانی هر اسلام، مبین دین حکم به بلکه

 رو این از .باشدمی جداگانه عقابی سزاوار که است مستقلی بزرگ گناه خود هاآن آشکارساختن

 میحر تیرعا ضرورت و دانسته ممنوع را گرانید شخصی امور در تجسس ،قانون و شرع

 .است داده قرار تأکید مورد را اشخاص یخصوص

 یعموم تیامن و نظم خطرافتادن به و نظام اختلال سبب جرائم یبرخ نمودنپنهان گاه اما

 ممنوع را ییهایکارپنهان نیچن امر، نیا از یریجلوگ یبرا ارذقانونگ رو نیا از گردد.می جامعه

 و تعزیرات انونق 555 ادهم در که است «جرم ادله اخفای» موارد، نیا از یکی است. نموده

 زیر صورت به شدهادی هماد متن است. گرفته قرار یانگارجرم مورد بازدارنده یهامجازات

 تیمحکوم و محاکمه از مجرم یخلاص یبرا و شده مطلع یجرم وقوع از کس هر» :باشدمی
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 تبرئه یبرا ای دینما یمخف را جرم ادله ای کند هیته منزل او یبرا کهاین لیقب از کند، مساعدت

 «.شودیم محکوم حبس سال سه تا کی به مورد حسب کند، ابراز یجعل ادله مجرم

 وی ییرها یبرا مجرم به کمک هدف با ،جرم وقوع لیدلا نمودنیمخف هرگاه اساس این بر

 دنبال به حبس سال سه تا کی از است ممکن و بوده جرم گیرد، انجام تیمحکوم و محاکمه از

 باشد. داشته

 اخفای» جرم عناصر به پرداختن از قبل :جرم ادله اخفای گانه سه عناصر بررسی -1-2

 بازدارنده یهامجازات و تعزیرات قانون 555 ماده خصوص در مهم بسیار هنکت دو ذکر ،«جرم ادله

 است. ضروری

 شامل و نموده عموم هافاد ماده، صدر در رفته کار به «جرم» هواژ هرچند کهاین نخست هنکت

 عمومی و اطلاق چنین قبول اما گردد،می ـ عفت منافی جرائم حتی ـ نوع هر از جرائم تمامی

 یهااستیس همچنین بود. خواهد فحشا پوشاندن بر یمبن عتیشر دستور با آشکار تعارض در

 چنین ماندنمکتوم بر مبتنی اول هدرج در ،رانیا یاسلام یجمهور جزایی نیقوان بر حاکم یکل

 موارد در ،عفت یمناف میجرا در قیتحق ممنوعیت بر ارذقانونگ اتتأکید از امر نیا .است جرائمی

 .است استفاده قابل یخوب به متعدد

 ییهابزه همثاب به دینبا «جرم» هواژ اشتراک وجه رغم به ـ را «عفت یمناف میجرا» رو این از

 ریتفس لزوم هقاعد و مطلب نیا به توجه با نمود. یتلق آن رینظا و ییرباآدم جعل، قتل، همچون

 و عفت با مرتبط ریغ موارد به انصراف یادشده هماد که رسدمی نظر به ،یفریک نیقوان از قیمض

 .استثنا موارد در مگر د؛دار عمومی اخلاق

 مجرم شخص از غیر دیگری اشخاص سوی از تنها یادشده جرم که است این دوم هنکت

 جهت از مجرم نمودنمحکوم شده،ادی هماد اساس بر سخن گرید به دارد. وقوعی امکان اصلی

 در یسع عتاًیطب یمجرم هر ، زیراندارد یقانون محمل و وجاهت جرم، آثار و ادله اخفای جرم

 هادل و آثار که دارد ییجا به اشاره ،یقانون هماد صراحت و داشته شیخو جرم آثار نمودنپنهان

 شودمی محقق یزمان جرم آثار و ادله اخفای جرم نیبنابرا .دباش شده پنهان گرانید توسط جرم

 .ردیگ صورت مجرم از ریغ یشخص توسط که

 :شودمی دنبال زیر در جرم هگانسه عناصر نکته، دو این به توجه با
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 125 ماده در نخست محکومیت، و محاکمه از مجرم استخلاص جرم :قانونی عنصر -1-1-2

 توجه با اما ،بود شده بینیپیش قبلی تعزیرات انونق 51 ماده در سپس و عمومی مجازات قانون

 تعزیرات قانون در ارقانونگذ داشت، وجود مزبور هماد ود در که ابهامات و ایرادات برخی به

 شد، ذکر یادشده قانون 555 ماده در که صورتی به را آن مجازات و انگاریجرم ،1165 مصوب

 .باشدمی فوق هماد جرم، ادله ایاخف جرم قانونی رکن حاضر حال در و داد تغییر

 که است خارجی مادی مثبت عمل هر یادشده، جرم مادی رکن :قانونی عنصر -2-1-2

 از ماندهبرجای انگشت آثار کردنپاک نمونه برای کند. صدق آن بر «جرم ادله اخفای» عنوان

 مادی فعل از مصادیقی ،است شده قتل مرتکب آن با مجرم که ایاسلحه نمودنپنهان یا مجرم،

 .باشدمی جرم ادله اخفای

 سوء بایستی و است عمدی جرائم هزمر در «جرم ادله اخفای» جرم :روانی عنصر -1-1-2

 نیت سوء فعل، انجام قصد بر علاوه مزبور، جرم تحقق برای بنابراین گردد. احراز مرتکب نیت

 البته (،4) باشدمی تیوممحک و محاکمه از مجرم یخلاص قصد اینجا در که است لازم نیز خاص

 نیست لازم مزبور جرم موضوع مجرم و اصلی مجرم میان قصد وحدت که داشت توجه بایستی

(4.) 

 که دختری گفته،پیش مطالب به توجه با :بكارت ترمیم همسأل بر بحث تطبیق -2-2

 عمل و بودهن بازدارنده یهامجازات و تعزیرات قانون 555 هماد مشمول بازنشانده، را خویش هپرد

 کند. پیدا مصداق تواندمی کنندهترمیم پزشک مورد در تنها جرم، ادله اخفای همجرمان

 دختر داد، قرار بیتعق تحت اخفا جرم به بتوان را مرمم پزشک کهنیا یبرا نخست هلوه در

 عفت منافی جرائم ارتکاب اثر در یستیبا حتماً بکارت، ترمیم عمل انجام جهت کنندهمراجعه

 جرم، وقوع عدم صورت در که است روشن ، زیراباشد داده دست از را خویش هپرد زنا، چونهم

 عوامل سبب به که ایپرده میترم بنابراین .بود خواهد منتفی نیز «جرم ادله اخفای» عنوان

 هپرد که صورتی در همچنین .کرد نخواهد مزبور هماد مشمول را پزشک هرگز رفته، نیب از دیگر

 وی توسط زنا جرم ارتکاب هکننداثبات موضوع این صرف باشد، رفته بین از دخول راث در دختر

 صورت )دخول بکارت هازال سبب بودننامشروع ای مشروع هدربار قیتحق دیگر سوی از .باشدمین

 .ستین لازم پزشک بر نیز گرفته(
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 موارد غیر در ،شد آگاه ،گرفته صورت دخول بودننامشروع از جهت، هر به پزشک اگر حال

 ای و است مطرح زنا مشهودبودن اثر در یعموم عفت دارشدنحهیجر که یهنگام یعنی استثنایی ـ

 ،پنهانی زنای مرتکب دختر روی بر وی توسط بکارت ترمیم عمل انجام ـ دارد وجود یخصوص یشاک

 بازدارنده یهامجازات و تعزیرات قانون 555 هماد نظر مورد معنای به «جرم ادله اخفای» تنها نه

 ماده .است شده کشف بر کَتم حیترج و تجسس عدم بر تأکید ،برعکس مورد نیا در بلکه نیست،

 هیکل و داروفروشان و ماماها ،جراحان ،اطبا» داشته: مقرر بازدارنده یهامجازات و تعزیرات انونق 154

 اسرار ،یقانون موارد از ریغ در هرگاه ،شوندیم اسرار محرم خود حرفه ای شغل مناسبت به که یکسان

 شش تا هزار پانصد و ونیلیم کی به ای و حبس سال کی تا روز کی و ماه سه به کنند افشا را مردم

 «.شوندیم محکوم ینقد یجزا الیر ونیلیم

 دختر زنای اولاً که گرفت خواهد خود به جرم عنوان یصورت در تنها پزشک عمل بنابراین

 با زین پزشک ثانیاً  باشد؛ یقضای تعقیب تحت گرید دلایل و نهیب هماقا هواسط هب ای و مشهود

 انجام او یرو بر را بکارت میترم عمل ،مجازات از یو یخلاص قصد به و موضوع نیا از اطلاع

 عمل مقام در آن اثبات و دهدمی روی ندرت به فرضی چنین پیداست، که همچنان اما ،دهد

 است. دشوار بسیار

 

 بكارت میترم جزایی آثار

 بکارت هپرد ترمیم جراحی عمل بر جرم لیدل یاخفا ای ازدواج در بیفر نیعناو هرگاه

 داشت. خواهد پی در پزشک و دختر یبرا کیفری( یتمسؤول) جزایی آثار برخی ،گردد منطبق

 )مرمم( دختر یبرا بكارت میترم جزایی آثار ـ1

 موفق خویش مقصود اجرای در و بوده شوهر فریب بکارت، ترمیم عمل از دختر قصد هرگاه

 است، نموده ازدواج قبلاً  که وهیب یزن یا گردد، واقع ازدواج عقد مبنا این بر و شده وی فریب به

 ازدواج و نموده داماد بیفر به اقدام بکارت هپرد یپارگ میترم با ،یزگیدوش به تظاهر یبرا

 آگاه بیفر این از یلیدل هر به رشوه اگر و داده یرو ازدواج در بیفر جرم شکیب رد،یگ صورت

 قانون 156 ماده وفق تواندیم دادگاه حالت نیا در ،دینما مراجعه کیفری دادگاه به و هشد

 ماه شش به ازدواج، در بیفر عنوان تحت را مزبور زن یا دختر ،بازدارنده یهامجازات و تعزیرات

 د.ینما محکوم حبس سال دو تا
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 هدرج تعزیری جرائم هزمر در ق.م.ا 13 ماده وفق یادشده، جرم که داشت توجه بایستی البته

 و اجتماعی موقعیت ،احوال ،اوضاع ،شرایط نظرگرفتن در با دادگاه رو این از است. گرفته قرار شش

 ،شوهر دادنبیفر یبرا بکارت میترم به توسل ریتأث درجه احراز به توجه با نیز و دختر خانوادگی

 را وی مجازات که صورتی در همچنین اندازد. تعویق به را حکم صدور .م.ا،ق 52 ماده وفق تواندمی

 جایگزین هایمجازات از یکی مزبور، حبس جای به تواندمی کند، تعیین حبس سال یک تا حداکثر

 گیرد. نظر در وی برای آن، تناسب به عنایت با را ق.م.ا 15 مواد در مذکور

 این که است نیا ازدواج در فریب جرم مرتکب ریکیف یتمسؤول مورد در تیاهم زئحا هنکت

 ،گیردمی قرار گذشت قابل غیر جرائم هزمر در منظر این از و بوده عمومی هجنب دارای جرم

 قابل جرائم نییتع» ،1132 مصوب یفریک یدادرس آیین قانون 12 هماد هتبصر وفق چراکه

 ریغ بر اصل ران،یا یفریک قوقح در که دیآمیبر مقرره نیا از «.است قانون موجب به گذشت

 شده ذکر قانون در حتصرا به جرم، بودنگذشت قابل کهنیا مگر، است جرائم بودنگذشت قابل

 جرائم ،1165 مصوب بازدارنده یهامجازات و راتیتعز قانون 626 ماده در ابتدا ارگذقانون باشد.

 موارد ،1132 مصوب یماسلا مجازات قانون 125 ماده در سپس ،کرده احصا را گذشت قابل

 «ازدواج در بیفر» جرم یخصوص هجنب کهنیا وجود با است. نموده ابرا و تیتثب را آن در مندرج

 مقنن ییاحصا گذشت قابل جرائم زمره در است، غالب آن یعموم هجنب بر و بوده پررنگ اریبس

 بنابراین است. نشده زودهاف دسته نیا به زین ق.م.ا 125 هماد در و نگرفته قرار م.اق. 626 ماده در

 کیفر سقوط یا تعقیب موقوفی موجب عقد( مقابل )طرف خصوصی مدعی یا شاکی گذشت

 گردد.می محسوب مجازات تخفیف جهات از تنها و نبوده

 )مرمم( پزشک یبرا بكارت میترم جزایی آثار ـ2

 قبیل نای از اشخاصی یا ماما یا پزشک توسط بکارت ترمیم جراحی عمل اجرای که گذشت

 جرم دلیل یاخفا» یا «ازدواج در فریب جرم در معاونت» عنوان تواندمی ویژه، شرایط برخی در

 عنوان دو صدق صورت در افراد این کیفری یتمسؤول قسمت این در گیرد. خود به «زنا

 گیرد.می قرار بررسی مورد جداگانه صورت به ایشان، عمل بر یادشده همجرمان

 در اسلامی مجازات قانون :ازدواج در بیفر جرم در معاونت یفریك تیلومسؤ -1-2

 بند به توجه با است. نموده مشخص آیند،می شمار به جرم معاون که را اشخاصی ،121 ماده

 شد. خواهد محسوب جرم معاون نماید، لیتسه را جرم وقوع که شخصی ره فوق، ماده «پ»
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 در جرم، مباشر و معاون نیب مزبور، هماد هتبصر وفق که است صورتی در مطلب این البته

 قصد وحدت از مقصود لبتها ،باشد داشته وجود اراده( )اتحاد قصد وحدت مجرمانه عمل ارتکاب

 آمده دیپد جرم ارتکاب بر مواضعه ای و نیشیپ توافق لزوماً  مباشر و معاون نیب که ستین نیا

 تحقق جهت در و بسازد قاصد را او ای بداند قاصد را مباشر معاون، که اندازه نیهم بلکه ،باشد

 (.3) است آمده وجود به قصد وحدت رساند، یاری او به قصد نیا

 نظر مورد جرم تیماه از معاون اطلاع و علم معاونت، یروان عنصر تحقق یبرا یرو هر به

 تین سوء از یستیبا )پزشک( معاون ازدواج، در بیفر جرم در بیترت نیا به است. لازم مباشر

 هدف کنندهمراجعه دختر که گمان این با پزشک هرگاه رو این از باشد. برخوردار خاص و عام

 در معاونت دهد، انجام وی روی بر را مزبور عمل دارد، نظر مد پرده نمودنترمیم از را مشروعی

 که کند تصور اگر همچنین .رفتیپذ نخواهد تحقق عام تین سوء عنصر فقدان لیدل به جرم

 همین به نیل در او به کمک برای و است خویش آبروی یا جان حفظ پرده رمیمت از دختر قصد

 توسط ازدواج در فریب جرم ارتکاب صورت در دهد، قرار ترمیم مورد را اششدهازاله هپرد قصد

 جرم معاون خاص، نیت سوء نداشتن دلیل به پزشک شده،ترمیم هپرد از استفاده با مزبور دختر

 آمد. نخواهد شمار به

 قانون، و عتیشر منظر از کهنیا به توجه با باشد، نداشته دختر قصد از یاطلاع پزشک اگر

 .ستین لازم بارهنیا در دختر از پرسش و قیتحق ندارد؛ وجود افراد قصد دنیفهم یبرا یالزام

 عمل، نیا از یریگبهره با دختر اما بدوزد، را یو بکارت هپرد ت،ین سوء بدون پزشک اگر حال

 نیا در ، زیرادانست وی جرم معاون را پزشک توانمین گردد، ازدواج در بیفر جرم کبمرت

 هقاعد وفق بنابراین رد.ندا وجود قصد وحدت ،کارفریب دختر و پزشک عمل انیم زین حالت

 نمود. تبرئه را وی بایستی برائت، اصل و کیفری قوانین از مضیق تفسیر لزوم

 او با ازدواج و شیخو خواستگار بیفر بر یمبن را ردخت قصد پزشک، که یصورت در اما

 محقق قصد وحدت د،ینما یو بکارت هپرد نمودنمیترم به اقدام قصد نیا از یآگاه با و دانسته

 و داده یاری ازدواج در بیفر جرم ارتکاب در را دختر خود اقدام نیا با پزشک که آنجا از و شده

 در معاونت ،وی عمل ق.م.ا 121 ماده «پ» بند به اداستن با است؛ نموده تسهیل را جرم وقوع

 شد. خواهد محسوب ازدواج در بیفر جرم
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 دو تا یک را تعزیری جرم در معاونت مجازات که ق.م.ا 126 هماد «ت» بند وفق بنابراین

 زیر شرح به هشت یا هفت هدرج از وی مجازات است، نموده مقرر ارتکابی جرم از ترییناپ درجه

 شد: دخواه تعیین

 محکوم ماه( شش مدت به )حبس مقرر مجازات حداقل به کارفریب دختر که صورتی در ـ

 ازدواج در فریب مجازات ماهیت از نظر صرف با ـ یادشده مجازات کهاین به توجه با باشد، شده

 پزشک ،باشدمی هفت هدرج از ـ شودمی محسوب شش هدرج ق.م.ا، 13 ماده 2 هتبصر وفق که

 هتبصر کهاین توضیح .گردد محکوم ماه( سه تا )حداکثر هشت درجه حبس مجازات به بایستی

 درجات از یکی بر منطبق آن حداقل که یمجازات» است: داشته مقرر نیچن ق.م.ا 13 ماده 2

 وفق چندهر ،«شودمی محسوب بالاتر درجه از باشد، بالاتر درجه با منطبق آن حداکثر و فوق

 به توجه با ـ است سال دو تا ماه شش از حبس که ـ ازدواج در بیفر مجازات شده،ادی هتبصر

 هماد هچهارگان یبندها به تیعنا با اما ،باشدمی شش درجه یهامجازات جزء آن، مقدار حداکثر

 مجازات از ترکم لزوماً معاونت مجازات که است نیا ارذقانونگ مطلوب گفت توانمی ق.م.ا 126

 وفق اگر حال باشد. ترنییپا درجه کی کم دست جرائم، انواع یمتما در و شده نییتع مباشرت

 ماه شش به زین معاون و شده فرض شش هدرج از دختر یبرا ماه شش مجازات فوق، هتبصر

 آن مجازات در یتفاوت چیه عملاً صورت نیا در گردد، محکوم هفت هدرج عنوان با یول ،حبس

 جرم، معاون یبرا مجازات نییتع در که رسدمی نظر به رو نیا از داشت. نخواهد ودوج دو

 با صورت این در که گردد توجه جرم مباشر مجازات از آن زانیم بودنترکم لزوم به یستیبا

 کند. استفاده وی برای حبس جایگزین هایمجازات از است مکلف دادگاه ق.م.ا، 15 ماده به توجه

 محکومیت باشد، سال دو تا ماه شش از بیش دختر، برای شدهتعیین مجازات که صورتی در ـ

 شرایط تمامی نظرگرفتن در با و دادگاه نظر به بسته حالت این در بود. خواهد شش هدرج از وی

 هایمجازات از مورد دو یا یک به یا و هشت یا هفت هدرج حبس مجازات به پزشک حکم، در دخیل

 مدت به حبس از بیش ندتوامین وی مجازات صورت هر در شد. خواهد محکوم حبس جایگزین

 گردد. تعیین ماه شش

 به را بکارت ترمیم عمل پزشک که یصورت در :زنا جرم اخفای یفریك تیلرمسؤ -2-2

 وفق باشد، داده انجام محکومیت و محاکمه از وی خلاصی برای و دختر یزنا جرم نمودنپنهان قصد
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 علت به را ماما ای پزشک تواندیم دادگاه بازدارنده، هایمجازات و تعزیرات قانون 555 ماده

 د.ینما محکوم حبس سال سه تا کی به بکارت، هپرد میترم قیطر از جرم هادل کردنیمخف

 جرائم هزمر در آن، 2 هتبصر به عنایت با و ق.م.ا 13 ماده بندیتقسیم وفق یادشده مجازات

 دادگاه ق.م.ا، 52 هدما مخالف مفهوم به توجه با رو این از گیرد.می قرار پنج درجه تعزیری

 بود. خواهد محروم امتیاز این از مرتکب و اندازد تعویق به را حکم صدور تواندمین

 جایگزین مجازات اعمال حبس، سال یک از بیش به پزشک محکومیت صورت در همچنین

 که صورتی در اما ،نماید تحمل را حکم در مقرر حبس مجازات همان بایستی و بوده ممنوع

 بازدارنده یهامجازات و تعزیرات قانون 555 ماده در مقرر مجازات قلحدا وی، ایبر دادگاه

 ماده در مذکور کیفری هسابق فقدان احراز با باشد، گرفته نظر در را سال( یک مدت به )حبس

 حبس جایگزین مجازات به را او آن جای به قانون، همین 16 ماده وفق تواندمی ق.م.ا، 11

 .کند محکوم

 

 یدادگستر محاكم در بكارت میترم به مربوط یفریك یدعاو

 تنها «نامشروع هرابط ادله اخفای» و «ازدواج در فریب» جرم دو گذشت، که همچنان

 چگونگی به زیر در گیرند. دربر را بکارت ترمیم عمل است ممکن که هستند ایمجرمانه عناوین

 پردازیم.می یادشده جرم دو دلیل به کیفری تعقیب درخواست و شکایت طرح

 ازدواج در بیفر هیشكوائ ـ1

 که شود متوجه عقد، از پس نموده، ازدواج وی با دختر دوشیزگی بر مبتنی که مردی هرگاه

 قیطر از تواندمی است، فتهیفر را وی بکارتش هپرد ترمیم هواسط به و نبوده دوشیزه همسرش

 خود هشکوائی بایستی زوج حالت نیا در نماید. تیشکا طرح زوجه علیه بر و نموده اقدام یفریک

 به ازدواج در بیفر لیدل به عنهیمشتک جزایی بیتعق یتقاضا» موضوع با زوجه طرفیت به را

 مربوط جرائم به یدگیرس که رسدمی نظر به هرچند ، زیرانماید دادسرا تقدیم «یینمابکر هواسط

 یدگیرس که ـ 1131 مصوب هخانواد تیحما قانون نخست هماد 2 تبصره وفق خانواده، هطیح به

 دادگاه در یستبای ـ است دانسته خانواده دادگاه تیصلاح در را خانواده به مربوط یدعاو به

 ه،یقضائ هقو یحقوق اداره 24/12/1132-2551/32/6 شماره هینظر برابر اما ،ردیگ صورت مزبور

 بوده فوق قانون 5 هماد در ییاحصا هگانجدهیه یبندها به محدود صرفاً خانواده دادگاه تیصلاح
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 یهادادگاه لیتشک قانون اصلاح قانون و یفریک یدادرس نییآ اساس بر مربوطه، یفریک یدعاو و

 دادسرا در ابتدا هیشکوائ یستیبا الزاماً رو نیا از .ردیگمی قرار یدگیرس مورد انقلاب و یعموم

 گردد. مطرح

 و دلایل که صورتی در و شده گیرسید موضوع این به دادسرا، در پرونده تشکیل از پس

 دادگاه به «دادرسی به جلب» قرار با پرونده باشد، شده ارائه آن بر کافی مدارک و شواهد

 شد. خواهد ارسال دو کیفری

 بر دادگاه در ازدواج در فریب جرم هگانسه عناصر وجود اثبات که است یادآوری به لازم

 شد. خواهد داده زوجه برائت به حکم اثبات، معد صورت در و بوده دادستان یا و شاکی هعهد

 باشد، جرم معاون عنوان به مرمم پزشک مجازات و تعقیب خواستار زوج که صورتی در همچنین

 رساند. اثبات به نیز را زوجه با وی میان قصد وحدت بایستی

 زنا جرم ادله اخفای یفریك بیتعق ـ2

 و امنیت علیه جرائم هزمر در و بوده عدالت یاجرا از ممانعت مصداق جرم، ادله اخفای

 توسط صرفاً آن، تعقیب آغاز و پیگیری رسدمی نظر به رو این از دارد. قرار عمومی آسایش

 ارائه شکوائیه عنوان این تحت توانندمین دیگر اشخاص و بوده العموم( )مدعی دادستان شخص

 نفعیذ ت،یشکا طرح یبرا ق.آ.د.م، 45 ماده 12 بند ملاک وفق که رسدمی نظر به ، زیرادهند

 یحال در ،است لازم یو بر آن جینتا ای جرم میمستق ریغ ای میمستق ریتأث و یشاک شخص بودن

 و ادله آوریجمع با وی، هنمایند یا دادستان بنابراین ندارد. وجود نجایا در یامر نیچن که

 را وی بکارت هپرد کومیت،مح و محاکمه از دختر یرهای هدف با که را پزشکی کافی، شواهد

 این در دادگاه قاضی و نموده دو کیفری دادگاه هروان دادرسی به جلب قرار با است، نموده ترمیم

 صشخ با جرم هگانسه عناصر وجود اثبات حالت این در نماید.می گیریتصمیم خصوص

 .باشدمی وی هنمایند یا دادستان

 

 گیرینتیجه

 مورد عمل این خصوص و نشده بکارت هپرد میترم به یاختصاص هاشار موضوعه حقوق در

 به «ازدواج در فریب» همجرمان عنوان تواندمی شرایطی حصول با اما ،است نگرفته قرار انگاریجرم

 بیفر بر یمبن دختر قصد از یآگاه با که یپزشک نیهمچن .شود محسوب جرم و گرفته خود
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 عنوان به ،طیشرا اجتماع با ،دینمامی یو یرو بر بکارت میترم یجراح انجام به مبادرت عقد طرف

 به توجه با موارد، بیشتر در که رسدمی نظر به وجود، این با است. بیتعق قابل جرم در معاونت

 جرم مرتکب را دختر توانمین آبرو، حفظ همچون دیگری اغراض تقدم و فریب قصد احراز عدم

 هکنندترمیم پزشک تعقیب همچنین دانست. شده یاد جرم معاون را پزشک و واجازد در فریب

 با رو این از نیست. پذیرامکان اندک بسیار موارد در جز ،«جرم ادله اخفای» اتهام با بکارت هپرد

 عمل که گفت توانمی ،درء هقاعد و متهم برائت اصل و یفریک نیقوان قیمض ریتفس اصل به توجه

 موجب را آن توانمین اندک، موارد در جز و دهنش تلقی جرم موارد از بسیاری در بکارت ترمیم

 ترمیم به توسل با ازدواج در بیفر هیشکوائ دانست. فوق گروه دو یبرا یفریک تیمسؤول تحقق

 همجرمان عنوان خصوص در اما ،گردد مطرح دادسرا در بایستی نخست اصل، بر بنا بکارت هپرد

 و بوده العمومیمدع با صرفاً  آن، بیتعق زآغا و یریگیپ حق که رسدمی نظر به جرم، ادله اخفای

 ندارند. را مزبور هسرنام با هیشکوائ تقدیم صلاحیت گرید اشخاص
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