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جبران خسارت بزهدیدۀ مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئۀ متهم در حقوق ایران


محمود اسپانلو ،کیومرث کالنتری
چکیده

جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی ،از حقوق اساسی بزهدیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده
و دارای جلوههای مختلفی در قوانین میباشد که مهرالمثل و ارشالبکاره از جمله مهمترین جلوههای
جبران خسارت به شمار میرود .بررسی رویۀ قضایی نشان میدهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان،
بهلحاظ سختگیری در اثبات ،اغلب منجر به تبرئۀ متهمان میگردد .بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده
از روش توصیفیتحلیلی ،امکان مطالبۀ خسارت بزهدیدۀ مدعی تجاوز جنسی ،پس از تبرئۀ متهم در قانون
مجازات اسالمی و رویۀ قضایی ،در رابطه با جلوههای مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته
است و با آوردن نمونههایی از آراء قضایی ،فروض مختلفی که دادگاهها در جبران خسارت ناشی از ادعای
تجاوز جنسی داشتهاند ،واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ
ً
قضایی ایران ،استحقاق بزهدیده به دریافت خسارت ،لزوما منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی
نیست؛ زیرا در موارد متعدد ،دادگاهها با وجود برائت متهم ،زن را مستحق مهرالمثل و ارشالبکاره دانستهاند
و محاکم ،بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانونگذار است با رضایتی که بزهدیده را مستحق جبران
خسارت میداند ،تمایز قائل شدهاند .بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و
شاخصههای آن از دیدگاه فقهی و حقوقی ،موضوع دوگانهبودن این مفاهیم را اثبات میکند که این امر
موجب میگردد که نهتنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی ،به معنای محرومشدن بزهدیده از خسارت نباشد،
بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود ،زن مستحق دریافت خسارت باشد.
واژگان کلیدی :تجاوز جنسی ،جبران خسارت ،ارشالبکاره ،مهرالمثل ،خسارت معنوی ،رضایت
 قاضی دادگستری ،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد گرگان)

mahmodspanlou@gmail.com
kalantar@nit.ac.ir
 استاد گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)
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مقدمه

تجاوز جنسی از جرائمی است که در محاکم بهسختی اثبات میشود و این صعوبت در اثبات
موجب شده است تا نظام ناکارآمدی در مبارزه با این بزه ایجاد گردد .بنابراین در این پژوهش ،فرضی
را که به موجب آن ،مرتکب از اتهام تجاوز جنسی تبرئه میشود ،اما زن کماکان مدعی عدم رضایت
به زنا است ،مورد واکاوی قرار دادهایم و هیچ تحقیق مستقلی پیرامون این موضوع صورت نگرفته و
در ابعاد آن مورد دقت کافی نشده است که آیا پس از تبرئۀ متهم از اتهام تجاوز جنسی ،مرتکب از
حیث مسئولیت مدنی تکلیفی دارد یا خیر .قانونگذار ،زنای به عنف یا اکراه و جرایم در حکم آن را
در اقسام زنا آورده و قواعد حاکم بر زنا را بر آن بار کرده است .آنچه مسلم است ،زنای مطاوعی دارای
عنصر رضایت طرفینی است که بین آنها علقۀ زوجیت وجود ندارد؛ اما تجاوز جنسی فاقد عنصر
رضایت از سوی زن است؛ لذا در ماهیت با هم متفاوتاند .تجاوز جنسی ،از جرایم علیه کرامت
بشری است که در آن غلبه با حقالناس میباشد؛ اما زنای با رضایت ،حقالله محض است و در فقه،
زنای مطاوعی با غصب فرج دارای دو عنوان متفاوت میباشند (اکرمی )38 :1395 ،و تعبیر عنف
که در قانون بدان اشاره است ،در متون فقهی وجود ندارد (شیدائیان .)128 :1397 ،لذا در پژوهش
حاضر از عبارت تجاوز جنسی استفاده شده است که واژهای گستردهتر از عنف و اکراه است و به
غصب فقهی شباهت بیشتری دارد (نوروزی و عالیپور .)193 :1398 ،تجاوز جنسی در حقوق ایران
ً
صرفا دارای مجازات حدی است؛ اما بهندرت مدعی تجاوز جنسی میتواند ادعای تجاوز جنسی را
در محاکم اثبات نماید .تجاوز جنسی در صورت عدم احراز شرایط حدی ،فاقد مجازات بوده و نظام
صفر و یک در حوزۀ تجاوز جنسی حاکم است و در صورت عدم احراز تجاوز جنسی ،عمل مرتکب
ممکن است زنای با رضایت یا رابطۀ نامشروع تلقی شود .در چنین نظامی ،موضوع جبران خسارت
از زنانی که ادعای آنها مبنی بر عنف و اکراه ثابت نمیگردد ،بسیار اهمیت دارد .بزهدیدگانی که
ادعای تجاوز جنسی را مطرح میکنند ،از نظام کیفری ،اجرای عدالت را میخواهند .مطالعات نشان
میدهد که جبران مالی خسارت ،یکی از نیازهای اصلی بزهدیدگان تجاوز جنسی است

( clark,

 .)2011تجاوز جنسی با گسترهای از صدمات ،مانند بارداری و انزوا ،استرس پس از حادثه ،پارگی
پردۀ بکارت همراه است (واثق و دیگران .)50 :1394 ،به همین منظور ابتدا به بررسی تاریخچه و
ابزارهای جبران خسارت در قوانین و سپس به تبیین رویۀ قضایی پیرامون جبران خسارت ناشی از
ادعای تجاوز جنسی در فرض برائت پرداخته خواهد شد.
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 .۱تاریخچۀ جبران خسارت ناشی از جرم تجاوز جنسی

قانون مجازات عمومی سال  1304در جهت خسارتزدایی از بزهدیدگان ،مقررات دقیقی وضع
کرده و حالت زنای به عنف و اکراه را از زنای غیرعنف و اکراه تفکیک نموده و خسارتزدایی را در
ً
هر دو فرض پیشبینی کرده بود .اوال طبق مواد  209و  212قانون مجازات عمومی در خصوص
بزهدیدگان زیر  15سال که هتک ناموس بدون اکراه و تهدید بود ،محکمه اختیار داشت تا مرتکب را
ً
به پرداخت  50الی  2000تومان در حق مجنیعلیه محکوم نماید؛ ثانیا طبق مادۀ  213قانون
ً
مجازات عمومی ،ازالۀ بکارت مطلقا اعم از عنف و غیرعنف یا مقاربتی و غیرمقاربتی مستلزم
ً
پرداخت خسارت در حق مجنیعلیه شناخته شده بود .بنابراین ،دادگاه الزاما مرتکب را به پرداخت
 50الی  2000تومان در حق مجنیعلیه حتی در مواردی که ازالۀ بکارت دختری با رضایت صورت
ً
گیرد ،پیشبینی نموده بود؛ ثالثا طبق مادۀ  214قانون موصوف در مواردی که طرفین اقرار به زوجیت
مینمایند و زوجیت بین آنها غیرممکن نباشد ،مرتکب از مجازات ،معاف و دادگاه کیفری مکلف
شده بود مراتب را به ثبت احوال جهت ثبت واقعۀ نکاح اعالم نماید که این اقدام قانونگذار ،در
جهت حمایت از بزهدیدگان و کاهش آالم میتواند مفید باشد و این جنبه از خسارتزدایی شامل
دخترانی که ادعای تجاوز جنسی داشتند اما زنای آنها رضایتی تشخیص داده شده و ازالۀ بکارت از
آنها صورت گرفته است نیز میشود.
در مادۀ  212قانون اصالحی ،مواد  207الی  214قانون مجازات عمومی مصوب سال ،1312
موضوع پرداخت خسارت معنوی به مجنیعلیه موضوع مواد  207و  208و  209پیشبینی شد و در
جهت خسارتزدایی از بزهدیدگان ،دادگاه ملزم شد تا مرتکب را به پرداخت خسارت معنوی که از
ّ
مبلغ  500ریال کمتر نباشد ،در حق مجنیعلیهی که فساد اخالقی وی مسلم نباشد ،محکوم نماید.
ً
همچنین نظام ازدواج مجنیعلیه با مرتکب ،در مواردی که قانونا امکان ازدواج وجود دارد ،از سوی
قانونگذار پیشبینی گردید و از مصادیق معافیت از مجازات شناخته شد .بنابراین ازالۀ بکارت دختری
که به سن قانونی نرسیده است ،در فرض رضایت ،مستلزم پرداخت خسارت معنوی بود.
براساس مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی مصوب  7اردیبهشت  1339در خصوص همخوابگی
نامشروع بر اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوءاستفاده از زیردستبودن ،زن میتوانست دعوی مطالبۀ
خسارت معنوی را از دادگاههای حقوقی پیگیری نماید که این مقرره باعث توسعۀ مطالبۀ خسارت،
به غیر از موارد مذکور در مادۀ  212اصالحی سال  1312گردید .مطالبۀ خسارت در این فرض ،هیچ
مالزمهای با اثبات تجاوز نداشت و بهتبع آن مطالبۀ خسارت در فرض تبرئۀ مرتکب ممکن بود.
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بنابراین چنانچه ادعای زن مبنی بر تجاوز جنسی اثبات نگردد ،زن حق مطالبۀ خسارت معنوی به
استناد مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی را با اثبات همخوابگی نامشروع دارد.
بعد از انقالب اسالمی در قانون حدود و قصاص و مقررات مربوط به آن مصوب  1361و قانون
مجازات اسالمی سال  ،1370جبران خسارت ناشی از زنای به عنف یا اکراه به سکوت برگزار شد و
در قانون مجازات اسالمی سال  1370در مادۀ  441تنها به موضوع ازالۀ بکارت با انگشت که موجب
عدم ضبط ادرار شود ،پرداخته شد و عالوه بر پرداخت دیه ،مهرالمثل مقرر شده بود .قانونگذار در
سال  1392در جهت خسارتزدایی از قربانیان تجاوز جنسی ،مادۀ  231قانون مجازات اسالمی را
به شرح زیر مقرر نمود« :در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد ،مرتکب
عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارشالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره
نباشد ،فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد».
عالوه بر آن در مادۀ  658قانون مجازات اسالمی در رابطه با ازالۀ بکارت ،مقرر شده است:
«هرگاه ازالۀ بکارت غیرهمسر با مقاربت یا هر وسیلۀ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد،
موجب ضمان مهرالمثل است ».قانونگذار در تبصرۀ یک مادۀ موصوف ،ازالۀ بکارت مقاربتی با
رضایت را موجب ضمان ندانسته ّاما در تبصرۀ  2مادۀ موصوف مقرر داشته است« :رضایت دختر
نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته است ،در حکم عدم رضایت است».
بنابراین قبل از انقالب اسالمی جنبههای خسارتزدایی از بزهدیدگان مدعی تجاوز جنسی،
همواره مدنظر بوده است و جبران خسارت در صورت احراز یا عدم احراز عنف ،پیشبینی شده بود
و طبق مادۀ  209قانون مجازات عمومی ،هتک ناموس نسبت به دختر زیر  15سال در هر حال دارای
جبران خسارت بود و برای دختری که بکارت وی به غیرعنف زائل شده و باالی  15سال باشد ،نظام
پرداخت خسارت مادی و معنوی و امکان ازدواج در صورت نبود موانع نکاح پیشبینی شده بودّ .اما
پس از انقالب اسالمی سالها نظام جبران خسارت برای بزهدیدگان ،فاقد نص قانونی بود و دادگاهها
به استناد فتاوای معتبر ،مبادرت به قاعدهسازی در رابطه با جبران خسارت مینمودندّ .اما در سال
 1392قانونگذار ،خسارتزدایی از بزهدیدگان تجاوز جنسی را بهصورت پرداخت مهرالمثل و
ارشالبکاره پیشبینی نموده است و با آوردن عبارت «رضایت واقعی به زنا نداشته باشد» ،موجب
شده است تا موضوع جبران خسارت بزهدیدۀ تجاوز جنسی ،در فرض تبرئۀ متهم ،مورد توجه رویۀ
قضایی قرار گیرد.
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 .۲ابزار جبران خسارت در قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹۲

قانون مجازات اسالمی سال  1392یک گام به جلو در موضوع جبران خسارت ناشی از تجاوز
جنسی پس از انقالب اسالمی تلقی میشود و قانونگذار به تأسی از فقه ،عناوین مهرالمثل و
ارشالبکاره را جهت خسارتزدایی از بزهدیدگان تجاوز جنسی وضع کرد.
در فقه ،دربارۀ پرداخت خسارت ناشی از ازالۀ بکارت بهنحو عنف یا اکراه ،اختالفنظر وجود
دارد .عدهای از فقهای امامیه معتقدند که زن فقط مستحق مهرالمثل است و ارشالبکاره در مهرالمثل
تداخل مینماید (وحید خراسانی582 :3/1428 ،؛ فاضل لنکرانی ،بیتا433 :2/؛ نجفی،
 .)276 :43/1404عمده دلیل صاحبجواهر در خصوص این موضوع ،تمسک به اصل عدم وجوب
و روایت عبداللهبنسنان از ابیعبدالله علیهالسالم است؛ به این شرح که اگر شک کنیم که آیا عالوه
بر مهرالمثل ،ارشالبکاره هم باید بدهد ،اصل بر عدم وجوب است و اینکه بر اساس روایت مذکور،
موی زن و بکارتش در زیبایی زن شریک هستند و هر دو باعث زیبایی میباشند؛ هر کدام که از بین
برود ،مهر کامل دارد .آیتالله خویی (ره) میفرمایند« :مهری که باکره استحقاق آن را به حسب دو
روایتی 1که ذکر میشود دارد ،مهرالمثل بکر است و زیادتی مورد نظر نیز در آن ملحوظ گردیده
است( ».پرسمان فقهی و قضایی )159 :2/1390 ،اما عدهای دیگر از فقها معتقدند که در ازالۀ
بکارت از طریق زنای به عنف یا اکراه ،عالوه بر مهرالمثل ،ارشالبکاره نیز واجب میگردد (مرعشی،
ّ
ّ
ّ
ّ
167 :1376؛ حلی2240 :2/1410 ،؛ حلی 203 :1/1411؛ حلی584 :5/1420 ،؛ محقق حلی،
ّ
253 :4/1408؛ حلی192 :2/1428 ،؛ صیمری459 :4/1420 ،؛ عاملی.)437 :15/1413 ،
حضرت امام خمینی (ره) معتقدند« :اگر مردی اجنبی به اکراه با زنی مجامعت کند و موجب افضای
وی شود ،عالوه بر مهرالمثل ،دیه نیز به او تعلق میگیرد و بنا بر احتیاط ،مستحق دریافت ارشالبکاره
نیز میباشد( ». ...موسوی الخمینی )584 :3/1422 ،بنابراین در صورت اخیر ،اصل عدم تداخل
دو حق ،ارشالبکاره و مهرالمثل حاکم است و ارشالبکاره بهلحاظ جنایت ازالۀ بکارت و مهرالمثل
بهلحاظ وطی بدون رضایت زن ،واجب میگردد (محمودیان اصفهانی و مالمیر.)119 :1392 ،
ّ
مشهور فقیهان ،قائل به عدم تداخل ارش و مهرالمثل میباشند (محقق حلی .)253 :4/1408 ،مادۀ
َ
َ
الر ُج ُل َأم ًه َف َ
قال :اذا َ
اقت ّضها َف َعلیه ُع ُ
اغتصب ّ
شر ِق َیم ِتها و ان
 .1معتبرۀ طلحهبنزید ...« :جعف ٍر َعن أبیه َعن علی(ع)
َ ََ
َ
َ
ُ
َ َ ُ ُ
داک ما علی َر ُجل َوث َب
کانت ُم ّر ًه ف َعلیه الصالق» و روایت عبدالله بن سنان » ...قال :قلت ألبی عبدالله(ع) ُج ِعلت ِف
ٍ
َ َ
ََ
َ َ
ً
ً
ِّ
وجیعا و ُ
ُ
َ
َ
ُ
نان ان
یحبس فی ِس
یضرب ضربا
امرأه ف َحل َق و أشتها؟ قال:
علی ٍ
جن المسلمین حتی یستبرا شعرها ...یا ابن ِس ٍ
ِ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ً
َ
هر ک َمال».
الجمال -فاذا ذ ِه َب با َح ِدهما وجب لها الم
ش َعر المراه و ُعذرتها شریکان فی
ِ
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 231قانون مجازات اسالمی مصوب  11392از نظریۀ مشهور فقها تبعیت کرده است و زن را در صورت
باکرهبودن ،مستحق دریافت مهرالمثل و ارشالبکاره میداند (باقری .)405 :1/1394 ،اما در مادۀ 658
قانون مجازات اسالمی ،ازالۀ بکارت غیرهمسر با مقاربت یا بدون مقاربت و بدون رضایت ،از موجبات
ضمان مهرالمثل شناخته شده است و اشارهای به ضمان ارشالبکاره در فرض مقاربت نگردیده است
(محمودیان اصفهانی و دیگران .)160 :1395 ،بنابراین ظاهر مادۀ  231با مادۀ  658قانون مجازات
اسالمی در تعارض است؛ زیرا اطالق زنای غیرمطاوعی با باکره در مادۀ  231از موجبات ارشالبکاره
ً
و مهرالمثل است؛ اما در مادۀ  658قانون مجازات اسالمی صرفا ضمان مهرالمثل است.
عدهای از حقوقدانان معتقدند« :اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند؛ بنابراین مادۀ  231قانون
مجازات اسالمی متمم مادۀ  658محسوب میشود .مضاف به اینکه مادۀ  658در مقام بیان فروض
دیگری نیز میباشد( ».مصدق )144 :3/1396 ،برخی نیز معتقدند« :حکم به نبودن ارشالبکاره در
مادۀ  658بر اساس اطالق مقامی است؛ به این بیان که قانونگذار با وجود آنکه در مقام بیان بوده
است ،ارشالبکاره را بیان نکرده است؛ اما از آن سو مادۀ  231به وجود ارشالبکاره تصریح نموده
است و با وجود تصریح قانونی نمیتوان به اطالق عمل نمود .بهعبارت دیگر ،با آمدن بیان ،عدم بیان
مرتفع میشود( ».باقری)412 :1/1394 ،
قبل از انقالب ،جبران خسارت از طریق پیشبینی امکان ازدواج بین بزهدیده و بزهکار یا پرداخت
غرامت به والدین دختر یا پرداخت معاش دخترنابالغ و پرداخت مخارج یومیۀ کودک حاصل از تجاوز
جنسی و پرداخت خسارت معنوی ،از جمله ابزارهای جبران خسارت بودّ .اما پس از انقالب
اسالمی ،به لحاظ تغییر ماهیت بزه تجاوز جنسی ،دربارۀ قابلیت اعمال این ابزارها تردیدهایی وجود
دارد؛ بهگونهای که قانونگذار ،در خصوص ابزارهای موصوف ،تاکنون سکوت کرده است و اثر آنها
را در سرنوشت دعوی ،معین ننموده است.
ضابطۀ تفکیک اعمال مشروع و نامشروع جنسی پس از انقالب ،از محور رضایت ،خارج گردید
و به زوجیت انتقال یافت؛ لذا رضایت ،موضوع محوری در زمان قبل از انقالب بود و ازدواج
مجنیعلیه با مرتکب یا گذشت وی ،سرنوشت دعوی را تغییر میداد و این امر ،یکی از علل اصلی

« .1در موارد زنای به عنف و در حکم آن ،در صورتی که زن باکره باشد ،مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت
ارشالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد ،فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم
میگردد».
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معافیت از کیفر شناخته میشد؛ ّاما پس از انقالب اسالمی ،بزه زنای به عنف یا اکراه از جمله
حقوقالله تلقی شده است و فقها تجاوز به ناموس را قابل صلح ندانستهاند (جوادی آملی.)1394 ،
اگرچه در فقه ،پیرامون مالکیت بضع ،مباحث زیادی وجود دارد ،بهگونهای که عدهای از فقها
نکاح را تملیک بضع دانستهاند (نوری همدانی .)1392 ،مالکیت بضع به معنای مالکیت به اندام
تناسلی زن و رحم یا منافع این اعضا نیست؛ بلکه حق استمتاع و التذاذ جنسی انحصاری است
(اشرفی شاهرودی .) 1392 ،حال که سنخ حق استمتاع و التذاذ جنسی ،از سنخ مالکیت است ،آیا
مالکیت الحق متجاوز بر بضع ،میتواند موجب مشروعیت عمل یا معافیت یا کاهش مجازات تجاوز
جنسی گردد یا خیر؟ این امر از موضوعاتی است که با حل آن از نظر فقهی میتوان قائل به معافیت
مرتکب از حد قتل ،بهلحاظ حصول شبهه گردید .بنابراین از نظر فقهی امکان قانونگذاری پیرامون
ازدواج دختری که خالی از موانع نکاح است ،با رضایت طرفین ،وجود دارد.
رویۀ قضایی در موارد متعدد ،ازدواج بعدی بین زانی و زانیه را ،اگرچه ادعای زنای به عنف یا
اکراه شده باشد ،حمل بر رضایت مینماید و با حصول شبهه ،حد قتل را دفع میکند 1،بهلحاظ
ً
سکوت قانون ،دادگاهها با ادعای زوجیت ،صرفا حد قتل را دفع مینمایند و هیچ ضمانتاجرایی به
نفع زن در قوانین ،جهت الزام مرد به ثبت نکاح وجود ندارد .قانون ،راجع به پرداخت معاش فرزند
حاصل از مقاربت یا پرداخت معاش دختر نابالغ تا رسیدن به سن بلوغ ،هیچ مقررهای ندارد .اگرچه
از نظر فقهی ،طفل متولد از زنا به زانیه ملحق نمیشود ،طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ -617
 1356/4/3هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،زانی پدر عرفی طفل محسوب شده و اخذ شناسنامۀ
طفل و پرداخت نفقۀ وی بر عهدۀ زانی است .با این حال این امر ،مستلزم طرح دعوی حقوقی از
سوی بزهدیده میباشد.
 .۳جبران خسارت در فرض عدم پذیرش تجاوز جنسی

در مواردی که تجاوز جنسی در محاکم اثبات میشود ،تردیدی در محکومیت متهم به پرداخت
مهرالمثل و ارشالبکاره وجود ندارد؛ ّاما ادعای تجاوز جنسی اغلب ،منجر به تبرئۀ متهم میگردد.
 .1در دادنامۀ شمارۀ  9100081مورخ  1391/7/8صادره از شعبۀ سوم دادگاه کیفری استان ،متهم و بزهدیده با هم ازدواج
کردهاند که دادگاه استدالل کرد ...« :وقوع امر ازدواج در یک ماه پس از اعالم شکایت مبین تراضی بر ازدواج و محرمیت
آنها بوده است ».یا در دادنامۀ شمارۀ  9100056مورخ  1391/5/24با موضوع زنای به عنف یا اکراه ،دادگاه استدالل
ً
کرد ...« :اگرچه نظریۀ پزشکی ازالۀ بکارت را تأیید نموده لیکن دلیلی بر وقوع زنا نیست .مضافا اینکه شاکی و متهم
ازدواج نمودهاند؛ لذا رأی برائت صادر میگردد». ...
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در چنین مواردی باید از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا امکان جبران خسارت در ادعای
تجاوز جنسی که منجر به تبرئه متهم گردیده است وجود دارد یا خیر.
منظور از «رضایت واقعی به زنا نداشته» در تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی چیست؟
آیا میتوان بین عدم رضایت موجب حد قتل ،با عدم رضایت مستوجب مهرالمثل و ارشالبکاره قائل
به تفکیک شد؟ و آیا با تبرئۀ متهم از اتهام تجاوز جنسی ،امکان استناد به تبصرۀ  2مادۀ  658قانون
مجازات اسالمی وجود دارد یا خیر؟
 .۳-۱رضایت واقعی موضوع تبصرۀ  ۲مادۀ  6۵۸قانون مجازات اسالمی

برخی ،تعبیر «رضایت واقعی» را در تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی لغو و بیفایده
میدانند و معتقدند یا زانیه با رضایت رابطۀ جنسی برقرار میکند یا بهزور و عنف با مزنیبها زنا انجام
میشود و نمیتوان چیزی بین این دو تصور کرد .بنابراین تعبیر به رضایت واقعی و غیرواقعی معنا
ندارد؛ 1زیرا نابالغ ،مجنون و مکره که در تبصرۀ  2مادۀ موصوف از آنها نام برده شده است ،نمیتوانند
رضایت واقعی داشته باشند (زراعت .)277/4 :1396 ،برخی نیز معتقدند که تبصرۀ  2بهنحوی
نامطلوب تدوین شده است و علیالقاعده ،عبارت «که رضایت واقعی به زنا نداشته» مختص دختر
ً
مکره است؛ زیرا کودک و مجنون اساسا قصد ندارند و تصور رضایت واقعی در آنها وجود ندارد و
مکره نیز یا فاقد رضایت است یا رضایت وی معیوب است و این تبصره که کودک و مجنون و حتی
مکره را دارای رضایت واقعی میداند ،با موازین حقوقی ناسازگار میباشد (قربان نیا.)144 :1393 ،
اما به نظر میرسد این تعابیر صحیح نباشد؛ زیرا قانونگذار با آوردن لفظ «رضایت واقعی» ،قائل
به مدرجنمودن رضایت میباشد و بین رضایت ظاهری و رضایت باطنی یا واقعی ،تفکیک قائل شده
است .رضایت را میتوان نشانگر حالت ذهنی انگاشت که ممکن است بروز بیرونی آن دروغین
باشد؛ ازاینرو میتوان رضایت واقعی را از اعمالی که برخی ،آنها را دلیل قطعی بر رضایت تلقی
میکنند ،تفکیک کرد (بیکس .)198 :1393 ،بنابراین ،صرف عشوهگری زن یا روابط دوستی یا
حضور در محل خلوت ممکن است موجب این تصور در متهم گردد که وی به برقراری رابطۀ جنسی
ً
رضایت داده است؛ اما واقعا زن رضایتی به رابطۀ خاص جنسی نداشته است و مرتکب ،با سوءاستفاده
از اعتماد و بدون اخذ تمایل قلبی بزهدیده ،با وی رابطه برقرار نماید.

 .1مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوۀ قضائیه :1398 ،سؤال شمارۀ .1-6598
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بنابراین رضایت واقعی که همان طیب نفس است ،شرط سقوط ضمان مدنی است و منظور
ّ
تبصرۀ یک مادۀ  658قانون مجازات اسالمی از رضایت ،رضایت واقعی است واال صرف تصور
رضایت با اعمال و رفتار بزهدیده ،بدون ابراز صریح ،نمیتواند ساقطکنندۀ ضمان ناشی از زنا گردد.
در چنین مواردی بعد از التفات بزهدیده از تصور ،وی میتواند عدم رضایت خود را اعالم نماید
(شهیدی.)1398 ،
منظور از رضایت ظاهری آن است که اعمال و رفتار بزهدیده بهگونهای است که باور و نگرش
رضایت به برقراری رابطۀ جنسی را در مرتکب ایجاد میکند و رضایت واقعی آن است که متعلق
ً
رضایت و زمان اعالم رضایت و اعتبار رضایت و شکل ابراز رضایت بین بزهدیده و مرتکب ،کامال
باهم منطبق باشد و هرگونه انحراف از شرایط تحقق قصد واقعی ،میتواند زن را در حالت عدم
رضایت واقعی قرار دهد .بنابراین افرادی که در ظاهر رضایت دارند ،نباید بهعنوان حد قتل تجاوز
جنسی محکوم شوند.
گاهی زنان با تأثیرگذاری کنشپذیر ،زمینۀ ارتکاب جرائم جنسی را فراهم میکنند .به این صورت
که آنان ممکن است بدون قصد و با توجه به خصوصیت شخصی یا وضعیتی که دارند ،استعداد
خاص و آمادگی الزم را برای بزهدیده واقعشدن ایجاد نمایند و همچنین ،وجود یا همراهی عناصر
جذاب در آنان ،ممکن است بزهکاران بالقوه را به ارتکاب جرم تحریک نماید (شیخاالسالمی و
شاهیده .)218 :1397 ،بنابراین بیپروایی زن با حضور در منزل یک مرد اجنبی یا عشوهگری زن یا
ارتباطات گسترده با یک مرد ،میتواند قرینۀ رضایت ظاهری وی باشد .اما ممکن است بین متعلق
رضایت باطنی و رضایت ظاهری ،اتفاق حاصل نشود و فهم مرتکب از ظواهر امر برای احراز ارکان
حد تجاوز جنسی کافی نباشد؛ بنابراین درجهبندی رضایت به رضایت واقعی و رضایت ظاهری ،آثار
عملی در حق بزهدیدگان خواهد داشت .اگر قائل به پذیرش چنین دیدگاهی باشیم ،میتوان بین عدم
رضایت موجب حد قتل و عدم رضایت مستوجب مهرالمثل و ارشالبکاره قائل به تفکیک شویم
وگرنه اگر عدم رضایت را در هر حال ،مساوی عنف و اکراه تلقی نماییم .تبصرۀ  2مادۀ  658قانون
مجازات اسالمی توجیهپذیر نیست و در این صورت اگر مرتکب از اتهام تجاوز جنسی تبرئه شود،
دیگر دادگاهها نمیتوانند در هیچ صورتی حکم به مهرالمثل و ارشالبکاره بدهند.
تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی چند نکتۀ اساسی دارد که نشان میدهد رضایت
ً
واقعی از رضایت ظاهری تفکیکشدنی است .اوال در تبصرۀ  2مادۀ  224قانون مجازات اسالمی،
ً
زنا با دختر نابالغ صرفا در صورت اغفال و فریب ،در حکم زنای به عنف تلقی شده است ،اگرچه
اغفال و فریب ،بهصورت مطلق قابل انتقاد است؛ زیرا رضایتدادن ،نیازمند بلوغ و عقل میباشد و
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رضایتدادن فردی که ناتوان از انجام اعمال حقوقی است ،پذیرفتهشده نیست (حیدری و دیگران،
 .)123 :1397اما بررسی سابقۀ فقهی نشان میدهد که اکثر فقها تفاوتی بین زنا با صغیره و کبیره
قائل نشدهاند 1.برخی از فقها در فرض فریب و اغفال دختر صغیره ،بدون تفکیک صغیر ممیز و
غیرممیز ،موضوع را به عنف الحاق کردهاند (پرسمان فقهی و قضایی )48/5 :1390 ،که قانونگذار
در تبصرۀ  2مادۀ موصوف از آن پیروی کرده است؛ اما در تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی،
رضایت دختر نابالغ که رضایت واقعی به زنا نداشته باشد ،بهصورت مطلق در حکم عدم رضایت
تلقی شده است که این تفکیک نشان میدهد در ضمان مهرالمثل و ارشالبکاره ،برخالف حد قتل،
ً
دختر نابالغ مطلقا در حالت عدم رضایت است و تبرئۀ مرتکب بهلحاظ عدم احراز عنصر اغفال و
فریب نمیتواند مانع مطالبۀ ضمان ناشی از ازالۀ بکارت گردد .بنابراین عدم رضایت موجب حد
تجاوز جنسی با عدم رضایت حکمی موضوع ضمان ،متفاوت است.
ً
ثانیا قانونگذار پیرامون زنا با مجنون مقررهای ندارد و زنا با مجانین ،تابع عمومات بوده و اگر
عنف و اکراه واقعی یا در حکم آن نسبت به مجنون واقع نشود ،مرتکب به حد قتل محکوم نمیشود؛
ً
ّاما طبق تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی رضایت مجنون مطلقا در حکم عدم رضایت
است .بنابراین مجنون در صورتی که راضی به زنا با دیگری گردد ،هرچند از نظر حقوقی ،انشاء عمل
حقوقی رضایت ،در مجنون پذیرفته نمیشود و قابلیت صدور اجازه را ندارد (مصطفوی )1390 ،اما
محکومیت وی به حد تجاوز جنسی دشوار خواهد بود .همچنین بهلحاظ عدم اعتبار رضایت ،ضمان
مهرالمثل و ارش البکاره بر عهدۀ مرتکب ثابت میگردد.
ً
ثالثا قانونگذار در بند ت مادۀ  224قانون مجازات اسالمی ،اکراه از سوی زانی را موجب اعدام
وی شناخته است و عدم رضایت مکره ،یک عدم رضایت اصلی است؛ اما در تبصرۀ  2مادۀ 658
قانون مجازات اسالمی ،مکرهی که رضایت واقعی به زنا ندارد ،عدم رضایتش یک عدم رضایت
حکمی تلقی شده است؛ بنابراین در مواردی که زن ،رضایت ظاهری به زنا دارد ،دادگاهها بهلحاظ
ً
حصول شبهه ،حکم به برائت میدهند که در این فرض ،عدم رضایت باطنی صرفا از موجبات ضمان
مهرالمثل و ارشالبکاره میباشد.
برای تفکیک رضایت ظاهری از واقعی میتوان شاخصههایی ارائه داد:
 .1رضایت ظاهری ممکن است بر اثر سوءبرداشت از متعلق رضایت شکل گیرد .بنابراین اگر متعلق
ً
رضایت از سوی زن ،روابط دوستی غیرجنسی باشد اما آن را صراحتا اعالم نکند ،ممکن است شدت
 . 1گنجینۀ استفتائات قضایی (نرمافزار) ،سؤال .4185
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روابط دوستی ،مرد را مشتبه سازد که متعلق رضایت وی شامل روابط جنسی نیز میگردد (کالنتری
خلیلآباد و غیبی )323 :1397 ،یا فریب زن از جمله مواردی است که میتواند موجب خدشه بر عنصر
ً
رضای زن گردد و در حالت فریب ،اگرچه زن ظاهرا راضی است ،رضای وی معلول است .بنابراین باور
ناشی از این سوءبرداشت ،یک رضایت ظاهری است و این رضایت ظاهری ممکن است منجر به تبرئۀ
آنان بهلحاظ حصول شبهه گردد؛ ولی نمیتوان در چنین مواردی بیمباالتی مرتکب را نسبت به اخذ
رضایت یا عدم اخذ رضایت ،موجب سقوط ضمان دانست (بوهالندر.)160 :1390 ،
 .2رضایت ظاهری از واقعی ،گاهی بر اثر شبهه در زمان رضایت ،از هم تفکیکشدنی میباشند.
برخی از فقها استمرار عنف را شرط تحقق زنای اکراهی میدانند و معتقدند که زن باید تا پایان عمل
جنسی هیچ رضایتی نداشته باشد و حق انتخاب وی سلب گردد (موسوی اردبیلی.)289 :1/1392 ،
بنابراین اگر زن در طول عمل جنسی ،بهصورت صریح یا ضمنی ،استمرار عمل جنسی را بخواهد،
عمل مرتکب در ادامۀ عمل ،میتواند ظاهر در رضایت به شروع عمل جنسی باشد.
 .3اعتبار رضایت ،یکی از شاخصههای تفکیک رضایت ظاهری از رضایت واقعی است .بنابراین
صرف رضایت زن به نزدیکی جنسی ،کافی برای تحقق تجاوز جنسی نیست؛ بلکه باید رضایتدهنده
در حین رضایت ،عاقل و بالغ و دارای رشد و کمال عقل باشد و فقدان هریک از این شرایط میتواند
نفوذ حقوقی رضایت را از بین ببرد .بنابراین بدون تفکیک رضایت ظاهری از باطنی در هرجایی که
مرتکب از جنون یا عدم بلوغ یا عدم رشد و کمال عقل زن بیاطالع است و زن راضی به زنا با وی
ّ
میگردد ،نظام قضایی را با مسئلهای جدی مواجه میسازد؛ در حالی که با تفکیک این شرایط ،در هر
موردی که احراز شود مرتکب ا ز جنون یا عدم بلوغ یا رشد و کمال عقل اطالع ندارد و زن راضی به
زنا بوده است ،مورد میتواند از مصادیق شبهه تلقی شود؛ ولی این عدم اطالع ،نافی مسئولیت مدنی
وی نخواهد بود؛ زیرا عدم فحص و کاوش (بیمباالتی) میتواند از موجبات ضمان تلقی گردد و زن
ً
در این حالت واقعا راضی شناخته نمیشود .لذا برخالف آنچه برخی افراد ادعا نمودهاند ،رضایت
واقعی از رضایت ظاهری تفکیکپذیر است و آثار مهمی بر این تفکیک ،بار میشود.
 .۳-۲جبران خسارت در صورت تبرئه بهلحاظ حصول شبهه در فقه

در صورت حصول شبهه در ادعای تجاوز جنسی ،محاکم حکم برائت مرتکب از اتهام تجاوز
جنسی را صادر میکنند .آیا در این فرض ،مانعی جهت محکومیت مرتکب به مهرالمثل یا
ارشالبکاره در فقه وجود دارد یا خیر؟
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هرگاه وقوع زنا نزد دادگاه محرز شود اما وجود عنف و اکراه واقعی یا حکمی ،محل شبهه باشد،
متهم از اتهام تجاوز جنسی تبرئه میشود و مجازات زنای مطاوعی بر وی بار میگردد که در این
صورت ،مهرالمثل ثابت نیستّ .اما اگر زن در زنای مطاوعی ،بکر باشد در اینکه ارشالبکاره بر زانی
واجب است یا خیر ،بین فقها اختالف وجود دارد.
ّ
طبق اجماع فقها در زنای با رضایت ،زانیۀ بالغه مستحق مهرالمثل نیست (حلی465 :3/1411 ،؛
نجفی257 :43/1404 ،؛ عاملی (شهید اول)541 :4/1414 ،؛ عاملی (شهیدثانی):4/1414 ،
ّ
541؛ اردبیلی417 :14/1403 ،؛ حلی584 :5/1420 ،؛ عاملی .)115 :3/1417 ،اما اینکه آیا
رضایت واقعی مالک است یا رضایت ظاهری ،فقها متعرض آن نشدهاند و مطلق رضایت به زنا را
ً
موجب اسقاط مهرالمثل میدانند .قاعدتا باید بین رضایت باطنی و رضایت ظاهری ،اتحاد وجود
داشته باشد و این در فقه ،تفکیک نشده است .گاهی رضایت ظاهری داللت بر رضایت باطنی میکند
ً
و چنانچه عدم رضایت باطنی احراز نشد و زن ظاهرا راضی بود ،باید بهلحاظ حصول شبهه ،مرتکب
تبرئه گردد.
اما پیرامون ارشالبکاره ،همان گونه که گفته شد ،در فقه اختالف وجود دارد :برخی معتقدند که
در صورت مقاربت با رضایت ،زانیه حق دریافت ارشالبکاره را ندارد؛ همان گونه که حق دریافت
مهرالمثل را ندارد 1که قانون مجازات اسالمی در تبصرۀ یک مادۀ  658قانون مجازات اسالمی ،از آن
پیروی نموده است .بعضی از فقها در ذکر دلیل این نظریه چنین بیان داشتهاند در صورتی که زن،
ً
باکره بوده باشد و طوعا بکارت وی از بین برود ،به دلیل زناکاربودن زن و اینکه بکارت با اختیار وی
ّ
از بین رفته است ،مستحق ارش البکاره نیست (حلی.)450 :3/1411 ،
ّاما در مقابل دیدگاه نخست ،عدهای از فقهای امامیه معتقدند که صرف اذن در جنایت ،موجب
ِ
سقوط دیه و ضمان نیست و زانیه را در صورت رضایت ،مستحق دریافت ارشالبکاره میدانند
(حسینیعاملی ،بی تا .)272 :10/بسیاری از فقهای معاصر نیز قائل به استحقاق ارشالبکاره شدهاند
(فاضل لنکرانی .)203 :1418 ،ولی مبنای استدالل فقها بر عدم اعتبار رضایت ،بر جنایت استوار
است ،نه اینکه مفاد رضایت را ارزیابی نمایند .البته آیت الله سبحانی در نظری اعالم نمودند« :قاعدۀ
درأ فقط حکم قتل را برطرف میسازد ّاما مثبت نیست؛ یعنی ثابت نمیکند که زن بدون عنف زنا
ً
کرده طبعا حکم قتل برطرف میشود ولی مهرالمثل ثابت است 2».اما خیلی از فقها به منشأ برائت
 . 1گنجینه استفتائات قضائی(نرم افزار) ،سؤال 9009
 . 2مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوۀ قضائیه :1398 ،سؤال .1-6598
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توجه نمیکنند و تبرئه از تجاوز جنسی را در هرحال مساوی رضایت میدانند و در فرض رضایت،
وی را مستحق مهرالمثل و ارشالبکاره نمیدانند .در حالی که نظریۀ آیتالله سبحانی ،به منشأ برائت
توجه کرده است و قاعدۀ درأ را ساقطکنندۀ حد میداند و ماهیت رضایت را در استحقاق یا عدم
استحقاق مهرالمثل ،قابلارزیابی میداند که این نظریۀ فقهی میتواند مبنای بسیار روشنی از حیث
فقهی جهت تفکیک بین رضایت ظاهری و رضایت واقعی گردد و به نظر میرسد که شبهه،
ساقطکنندۀ حد است و هر جایی که بهلحاظ حصول شبهه در عنف و اکراه ،مرتکب از حد قتل تبرئه
میگردد ،نباید آن را به معنای رضایت واقعی به زنا تلقی کنیم و رضایت مستوجب ضمان مهرالمثل
و ارشالبکاره ،در چنین مواردی قابلیت ارزیابی دارد (سبزواری .)236 :29/1413 ،زناکردن مرد با
یک زن ،مقتضی زنادادن زن به آن مرد نیست؛ زیرا امکان دارد امر بر زن مشتبه شده باشد .لذا در
مواردی که زن دچار شبهه شده باشد ،به عنصر رضایت زن ،خدشه وارد میآید و این شبهه باعث
سقوط حقوق مالی زن نمیگردد (عاملی .)651 :1385 ،از طرفی ،از تعلیل بعضی از فقها مبنی بر
اینکه دیه ماهیت جبران خسارت دارد و اینکه دیه شامل صورت افضاء در اثر زنا نیز میشود و زن
هرچند با طوع و رغبت حاضر به زنا شده باشد ،لکن راضی به افضاء نبوده است؛ بنابراین دیه بر مرد
ثابت است و نمیتوان گفت او حاضر به زنا شده و این ضرر را پذیرفته و حق خود را اسقاط کرده
است؛ چون رضایت به زنا ،رضایت به افضاء نیست (شبیری .)1605 :5/1419 ،میتوان چنین
برداشت کرد که در صورت ازالۀ بکارت ،ارشالبکاره نیز که خسارت واردشده به مزنیعلیها است،
هرچند در واقع زنای به عنف احراز نگردد ،میتواند با تقاضای زن و در صورت اثبات این امر با قرائن
و امارات قوی مبنی بر اینکه ازالۀ آن با رضایت واقعی زن نبوده است ،جبران گردد.
به نظر میرسد آنچه موجب تفکیک حد از مسائل مالی در این بحث میگردد ،حکومت مضیق
قواعدی همچون الحدود تدرء بالشبهات ،احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیفات میباشد .قواعد
مذکور ،حد را ساقط میکنند و مسائل مالی با این قاعده ساقط نمیشود؛ زیرا مسئلۀ مالی ،تحت این
قاعده قرار نمیگیرد.
 .۴جبران خسارت در فرض برائت مرتکب از اتهام تجاوز جنسی در رویۀ قضایی

اغلب ادعای تجاوز جنسی بهلحاظ رویکرد شارع مبنی بر سختگیری در اثبات قضایی اعمال
منافی عفت ،منجر به تبرئۀ متهم از اتهام تجاوز میگردد .با اینکه در تجاوز جنسی ،بین سیاست
جنایی بزهپوشی و ضرورت حمایت از بزهدیده تزاحم وجود دارد و قواعد حاکم در باب تزاحم ،اقتضا
میکند که حرمت تحقیق در تجاوز جنسی رفع شود ،نظام قضایی بهلحاظ شدت مجازات ،تمایلی
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به اثبات آن ندارد (امیدی و دیگران .)74 :1398 ،با تبرئۀ متهمین ،نظام جبران خسارت با معضل
جدی مواجه میگردد؛ زیرا مواد  231و  658قانون مجازات اسالمی ،بین ازالۀ بکارت با عنف یا
اکراه و ازالۀ بکارت رضایتی ،تفکیک قائل شده است و در صورت وقوع زنای رضایتی به طریق
مقاربت ،جبران خسارت منتفی خواهد شد .آن گونه که از ظاهر قانون برمیآید ،روی دیگر عنف و
اکراه ،رضایت است؛ اما رویۀ قضایی جهت کمک به بزهدیدگان تجاوز جنسی که بهلحاظ شبهه،
ادعایشان اثبات نشده است ،در خصوص جبران خسارت مبادرت به قاعدهسازی نموده است.
مالحظۀ آراء دیوان عالی کشور نشان میدهد که برخی محاکم ،صرف برائت از اتهام تجاوز جنسی
را مانع از محکومیت متهم به جبران خسارت ناشی از عمل جنسی نمیدانند؛ اما برخی محاکم،
صرف برائت از اتهام تجاوز جنسی را مانع مطالبۀ خسارت از سوی زن میدانند.
 .۴-۱عدم مالزمه بین برائت از تجاوز جنسی و جبران خسارت

قانونگذار در تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی ،بهصورت مطلق ،رضایت دختر مجنون
و نابالغ را در حکم عدم رضایت تلقی کرده و دربارۀ دختر مکره نیز قاعدۀ جدیدی را ایجاد کرده است
که دادگاهها باید در نظام حاکم بر جبران خسارت ،آن را ارزیابی نمایند؛ لذا در حالت اکراه باید
ً
بررسی شود که آیا رضایت ،یک رضایت واقعی بوده است یا اینکه زن واقعا راضی به زنا نبوده است.
بنابراین رویۀ قضایی با مفهومسازی دقیق در موارد مختلف ،عنوان کرده است که مالزمهای بین تبرئۀ
متهم از اتهام تجاوز جنسی با رد ادعای مطالبۀ خسارت ناشی از ازالۀ بکارت یا دخول ،وجود ندارد.
در دادنامۀ شمارۀ  9300244مورخ  1393/07/29شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور آمده است:
« ...نظر به اینکه دادگاه زنای غیرمحصن توسط محکومعلیه را احراز نموده و شاکیه را نیز مستحق
مجازات ندانسته که حاکی از عدم رضایت واقعی وی به زنا میباشد و پزشکی قانونی نیز ازالۀ بکارت
شاکیه را به نحو مذکور تأیید نموده و شخص دیگری جز متهم موصوف در مظان این امر نمیباشد و
دخول توسط وی در دادگاه به اثبات رسیده است ،بدیهی است شاکیه میتواند به استناد مادۀ  231و
متن مادۀ  658و تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی  1392در خصوص ارشالبکاره و
مهرالمثل اقدام قانونی معمول دارد1».

همچنین در دادنامۀ شمارۀ  9300198مورخ  1393/08/20شعبۀ سیام دیوان عالی کشور آمده
است« :در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه صرفنظر از اینکه وی ادعای عنف و اکراه نموده و این
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ادعا ثابت نشده لیکن عدم احراز عنفبودن زنا مالزمه با احراز رضایت شاکیه ندارد و رضایت
مشارالیها از توجه به محتویات پرونده ،اظهارات طرفین و اعترافات صریح متهم و اینکه ازالۀ بکارت
ش اکیه منتسب به نامبرده است و خود به این امر اقرار دارد و اظهارات وی در جلسۀ مقرر مورخ
 91/05/04دادگاه کیفری استان برگ  23پرونده احراز نمیگردد .بنا به مراتب و با توجه به فتاوای
معتبر شرعی (فتوای حضرت امام خمینی (ره) جلد چهارم در تحریرالوسیله مسئلۀ  5صفحۀ  584و
نظر صاحب جواهر و بعض دیگر از آیات عظام) که مقررات مادۀ  658قانون مجازات اسالمی 1392
نیز مؤید موضوع است ،نامبرده استحقاق ارشالبکاره یا مهرالمثل را داشته؛ لذا تجدیدنظرخواهی
وکالی تجدیدنظرخواهان در قسمتهای تجدیدنظرخواسته وارد است1».

برابر دیدگاه این دسته از قضات ،تبرئۀ متهم تأثیری در ارزیابی رضایت نداشته و نوع رضایتی که
سازندۀ تجاوز جنسی است ،با نوع رضایتی که زن را مستحق مطالبۀ خسارت میگرداند ،متفاوت
است و اگرچه مرتکب ،مستحق کیفر حد قتل نمیباشد ،باید تبعات ناشی از تجاوز را در جایی که
زن ،رضایت واقعی به ازالۀ بکارت و دخول ندارد ،به دوش بکشد.
بنابراین دیوان عالی کشور در آراء صادره با وصف برائت از اتهام ادعای تجاوز جنسی ،چند
موضوع را مبنای استحقاق زن به مهرالمثل و ارشالبکاره میداند:
ً
اوال دیوان عالی کشور ،احراز وقوع زنا از سوی مرد و عدم مجازات زن را حاکی از عدم رضایت
واقعی تحلیل کرده است؛ زیرا فقها یکی از علل عدم تعلق مهرالمثل را زانیهبودن زن میدانند و به زن
زانیه ،مهرالمثل تعلق نمیگیرد؛ در حالی که در دادنامههای موصوف ،زن تبرئه شده است و لذا زانیه
تلقی نمیشود .بنابراین هرجایی که زن ،زانیه تلقی نشود ،عنصر مطاوعه مخدوش میگردد و با خدشه
به عنصر مطاوعه ،عمل زن از اطالق روایت «ال مهر لبغی» و روایاتی که مهر زناکار را سخت
میشمارد ،خارج میگردد (شیخکلینی126-127 :5/1407 ،؛ ابنبابویه قمی)173 :3/1413 ،؛
ً
ثانیا هرجایی که زنا با فریب و اغفال زن مبنی بر وعدۀ ازدواج واقع شده است ،هرچند عمل
مرتکب ،مشمول عنوان تجاوز جنسی نیست ،رضایت در چنین زنی مخدوش است و عدم احراز
عنفبودن زنا ،مالزمه با احراز رضایت شاکیه ندارد .رضایت در صورتی معتبر است که به همان
ترتیبی که ابراز شده است ،واقع شود؛ لذا هرگونه تجاوز یا سوءاستفاده از رضایت اعطایی ،ممکن
است تجاوز شناخته شود .هرجایی که متعلق رضایت ،ازدواج باشد و مرتکب ،از متعلق رضایت
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عدول نماید ،زن در حال عدم رضایت تلقی میشود (اکرمی .)54 :1395 ،آیتالله شبیری زنجانی
ً
نیز صراحتا اعالم نمودند« :تا ثابت نشود که دختر به ازالۀ بکارت راضی نبوده و پسر او را مجبور کرده
یا فریب داده ،مهرالمثل ثابت نیست ».این فقیه ،فریب را یکی از عناصر تعلق مهرالمثل

میداند1.

بنابراین اگرچه فریب بزرگسال ،از مصادیق تجاوز جنسی شناخته نمیشود و مرد ،از اتهام تجاوز
جنسی تبرئه میگردد ،فریب در مسئولیت مدنی ،بهلحاظ خدشه بر رضایت واقعی ،از موجبات
ضمان شناخته میشود.
ً
ثالثا طبق مادۀ  20قانون آیین دادرسی کیفری ،اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی،
موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیگردد .بنابراین بهصورت مطلق ،مالزمهای بین برائت و سقوط
ضمان مدنی وجود ندارد و باید به علت تبرئه توجه شود .چنانچه تبرئۀ مرتکب ،بهلحاظ عدم وقوع
زنا باشد ،دادگاه مکلف است در مهرالمثل و ارشالبکاره از آن تبعیت نماید؛ اما اگر علت تبرئه،
بهلحاظ حصول شبهه در عنف و اکراه و اعتقاد به حلیت باشد ،در سقوط ضمان تردید وجود دارد.
بنابراین عدم استحقاق شاکیه به مجازات زنای ساده نشان میدهد که وی رضایت به زنا نداشته است
وگرنه در صورت رضایت به زنا ،بهلحاظ جرمبودن زنای مطاوعی از طرف زن و مرد ،باید هر دو
مجازات شوند.
عالوه بر این ،جهت تبیین دقیق موضوع دربارۀ بزهدیده بالغ زیر  18سال و افراد عقبماندۀ ذهنی
که به حد جنون نرسیدهاند ،رویۀ قضایی در فرض تبرئه ،قائل به وجود ضمان مدنی شده است که به
بررسی آن خواهیم پرداخت.
 .۴-۱-۱وضعیت بزهدیدگان بالغ زیر  ۱۸سال در جبران خسارت

یکی از مواردی که رویۀ قضایی با وصف برائت متهم از اتهام تجاوز جنسی ،زن را مستحق
مهرالمثل و ارشالبکاره میداند ،سن کم شاکیه است .دیوان عالی کشور در موارد متعدد ،سن کم
شاکیه را موجبی برای استحقاق وی بر تعلق ارشالبکاره و مهرالمثل دانسته است .در دادنامۀ شمارۀ
 9300270مورخ  1393/8/27شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور آمده است ...« :در خصوص
تجدیدنظرخواهی خانم ...با نسبت به دادنامۀ معترضعنه که بهموجب آن متهم آقای ...از اتهام زنای به
عنف تبرئه گردیده و به اتهام زنای غیرعنف به یکصد ضربه شالق محکوم شده است ،در خصوص
تجاوز به عنف در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته :بار اول خود خواستم و بار دوم هم با رضایت
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خودم بود ،بار سوم را قبول نداشتم .شبهۀ قوی بر اکراهینبودن تجاوز وجود دارد (هرچند که شاکیه کم
سنوسال بوده و احتمال فریب او در اینگونه موارد ممکن به نظر میرسد) ،لذا با رد اعتراضات شاکیه
و ...دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و ابرام میگردد .الزم به یاد آوریست که با توجه به
مادۀ  231قانون مجازات اسالمی  1392و تبصرۀ  2مادۀ  224و تبصرۀ  2مادۀ  658همان قانون و
مستفاد از مسئلۀ پنج از مبحث دیات در قسمت دیه مربوط به زنان کتاب تحریرالوسیلۀ حضرت امام
(ره) و نظر به اینکه شاکیه در تاریخ وقوع بزه حدود  12سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز
با اشکال مواجه میباشد؛ لذا ارشالبکاره و مهرالمثل او قابل مطالبه خواهد بود1».

بنابراین قانونگذار ،دختر بالغ باالی  9سال قمری را تابع نظام حاکم بر بزرگساالن نموده است؛
اگرچه زیر  18سال باشد .در هیچیک از مقررات ،برای بزهدیدگان زیر  18سال ،امتیازی در نظر گرفته
نشده است .زن به محض اینکه به سن  9سال تمام قمری رسید ،بالغ است و از شمول اطالق تبصرۀ
 2مادۀ  658و تبصرۀ مادۀ  224قانون مجازات اسالمی خارج میگردد.
با این حال ،رویۀ قضایی به مقوله سن بزهدیده بیتوجه نبوده و در قسمتی از رأی آورده است...« :
شبهۀ قوی بر اکراهینبودن تجاوز وجود دارد؛ هرچند که شاکیه کمسنوسال بوده و احتمال فریب او
در اینگونه موارد ممکن به نظر میرسد ».بنابراین دادگاه ،بین سن کم مجنیعلیه و احتمال فریب،
رابطه برقرار کرده است؛ هرچند به سن بلوغ رسیده باشد؛ زیرا فریب افرادی که به سن رشد نرسیدهاند،
محتمل است و دادگاه از این احتمال ،به شرح ذیل ،قاعدهسازی کرده است ...« :نظر به اینکه شاکیه
در تاریخ وقوع بزه حدود  12سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز با اشکال مواجه میباشد،
لذا ارشالبکاره و مهرالمثل قابل مطالبه خواهد بود». ...
این موضوع در دادنامۀ شمارۀ  9300343مورخ  1393/10/22شعبۀ هشتم دیوان عالی کشور
نیز مورد تصریح قرار گرفته است؛ به این توضیح که دادگاه کیفری یک ،متهم را از اتهام تجاوز جنسی
تبرئه کرد ولی او را به اتهام زنای ساده به تحمل یکصد ضربه شالق حدی محکوم نمود و در خصوص
مهرالمثل و ارشالبکاره اظهارنظری نکرده است که دیوان عالی کشور ضمن تأیید دادنامه ،در
خصوص زنای ساده به شرح ذیل ،در خصوص ارشالبکاره و مهرالمثل اظهارنظر کرده است...« :
نظر به اینکه شاکیه به شرح الیحۀ اعتراضیه در مقام مطالبۀ ارشالبکاره برآمده ،علی هذا با عنایت به

 .1در دسترس در سایت رسمی پژوهشگاه قوه قضائیه ،سامانۀ آراء و رویههای قضایی:

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=OTVZSm5HMkk4SHM9

 /سال  / ۸۴شمارۀ  / ۱۱۰تابستان ۱۳۹۹

۲۰6

سن شاکیه که 16ساله است ،با توجه به تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی ،با لحاظ گواهی
پزشکی قانونی ضمیمه دادگاه میتواند در این خصوص رأی مقتضی صادر نماید1».

لذا اگرچه در هر دو مورد ،بزهدیده بالغ بود ،بهسبب زیر  18سالبودن ،دیوان عالی کشور ،رضایت
واقعی وی را مخدوش دانسته است و موضوع را با تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی انطباق
داده است .قانونگذار از شیوۀ دفعی و یکباره ،در تحقق مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان استفاده
نموده است و مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را در هم آمیخته است و هر
دو را یکسان انگاشته است و پیامدهای پذیرش دیدگاه تکمیل یکبارۀ مسئولیت کیفری ،اثر سوء خود
را بر بزهدیده نیز گذاشته است؛ اما رویۀ قضایی در موضوع جبران خسارت ،قائل به پذیرش مسئولیت
تدریجی میباشد و سن کم شاکیه را یک عامل مؤثر در خدشه بر عنصر رضایت واقعی میداند
(ابوذری.)40 :1398 ،
عالوه بر آن ،قاعدهای که قانونگذار در مادۀ  91قانون مجازات اسالمی وضع کرده است ،اختصاص
به متهم ندارد و قابلیت تسری به بزهدیده را دارد .بنابراین افراد بالغ کمتر از  18سال ممکن است ماهیت
جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد .اقدام
دیوان عالی کشور در توجه به سن بزهدیدگان زیر  18سال ،بیوجه نیست و ممکن است دادگاه ضمن
رسیدگی احراز نماید که بزهدیده ،ماهیت عمل انجامیافته یا حرمت عمل را بهلحاظ سن کم درک نکرده
باشد و عدم درک و شبهه در رشد و کمال عقل بزهدیده میتواند به رضایت واقعی وی خدشه وارد نماید
و این خدشه در رضایت ،وضعیت ذهنی او را در حکم عدم رضایت قرار میدهد.
 .۴-۱-۲وضعیت عقبماندگی ذهنی (غیرمجنون) شاکیه در جبران خسارت در فرض برائت

در هر جایی که امکان فریب و نیرنگ به زن و زنای با او وجود دارد ،رویۀ قضایی با وصف تبرئۀ
متهم از اتهام تجاوز جنسی ،تمایل به اعمال تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی دارد و چنین
فردی را در حالت عدم رضایت واقعی قلمداد مینماید .رویۀ قضایی اغلب ،عقبماندگی ذهنی
شاکیه را در حکم زنای به عنف قرار داده است و زن را مستحقق ارشالبکاره و مهرالمثل دانسته است.
محاکم در رسیدگی به جنبۀ عمومی جرم در جایی که بزهدیده دارای عقبماندگی ذهنی است ،احتیاط
ً
فراوان نموده و حد قتل را اصوال دفع مینمایند؛ اما در جنبۀ خصوصی جرم ،رضایت مجنون و
ً
عقبماندۀ ذهنی ،مطلقا در حکم عدم رضایت تلقی میشود.
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در دادنامۀ شمارۀ  9300215مورخ  1393/7/12شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور ،آمده است...« :
با توجه به گواهی پزشکی خانم ...که حاکی است (با توجه به عقبماندگی ذهنی خفیف تا متوسط
وی که میتواند توسط ا فراد شرور مورد سوءاستفاده قرار گیرد و وادار به اعمال خالف گردد) و
بهعبارتی دیگر گواهی مذکور حاکی از آن است که چنین فردی میتواند مورد فریب و نیرنگ واقع
شود و با عنایت به مادۀ  231قانون مجازات اسالمی  1392و تبصرۀ  2مادۀ  658همان قانون حسب
مورد ارشالبکاره یا مهرالمثل شاکیه قابل مطالبه خواهد بود1».

در پروندۀ موصوف ،پزشکی قانونی اعالم کرده است« :بزهدیده مبتال به عقبماندگی ذهنی
خفیف تا متوسط متصل به زمان صغر بوده است؛ ولی مجنون و مختلفاالحوال قلمداد نمیگردد.
اگرچه وی دارای مسئولیت کیفری میباشد و مسئول اعمال و رفتار خود است ولی با توجه به
عقبماندگی ذهنی خفیف تا متوسط میتواند توسط افراد شرور مورد استفاده قرار گیرد و وادار به
اعمال خالف گردد». ...
آنچه مسلم است بزهدیده ،مجنون تلقی نمیشود؛ بنابراین از اطالق مجنون که در تبصرۀ  2مادۀ
 658قانون مجازات اسالمی ،رضایت وی در حکم عدم رضایت تلقی شده است ،خارج میگردد.
پزشکی قانونی نیز وی را مسئول اعمال و رفتار خود میداند؛ اما امکان سوءاستفاده از وی را محتمل
شمرده است و دیوان عالی کشور در جهت حمایت از بزهدیدگان دارای عقبماندگی ذهنی که به حد
جنون نرسیدهاند ،مبادرت به قاعدهسازی در موضوع جبران خسارت ناشی از ازالۀ بکارت نموده
است .هرچند در جنبۀ عمومی ،حد قتل بهلحاظ اینکه عقبماندگی ذهنی او خفیف بوده ،برائت
حاصل کرده است ،دادگاه ،رضایت چنین شخصی را بهعنوان یک رضایت معتبر شناسایی نکرده و
زن را به اتهام زنای رضایتی کیفر نداده است.
دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی آورده است« :گواهی مذکور حاکی از آن است که چنین
فردی میتواند مورد فریب و نیرنگ واقع شود ».لذا وی را به استناد مادۀ  231و تبصرۀ  2مادۀ 658
قانون مجازات اسالمی ،مستحقق ارشالبکاره یا مهرالمثل دانسته است.
در خصوص افراد بزرگسال نیز رویۀ قضایی ،فریب را بهعنوان عنصری که میتواند رضایت واقعی
زن را معلول کند ،شناسایی کرده است و زن را مستحق جبران خسارت میداند .لذا به طریق اولی ،در
جایی که ذهن بزهدیده معلول باشد ،امکان فریب وی افزایش مییابد و زن در چنین مواردی ،مکره
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محسوب میشود و رضایت وی ،در حکم عدم رضایت است و محاکم باید این موضوع را بهعنوان یک
قاعده ،به سایر موارد تسری دهند تا موجبات اصالح قانون در حمایت از بزهدیدگان خاص فراهم گردد.
 .۴-۲دیدگاه مبتنی بر برقراری رابطه بین برائت از تجاوز جنسی و مطالبۀ خسارت

برخی از محاکم معتقدند رأی بر تبرئۀ متهم از اتهام تجاوز جنسی و محکومیت وی به زنای ساده
به معنای آن است که ازالۀ بکارت با میل و رضایت زن بوده و موضوع عدم رضایت ،از اعتبار امر
ً
مختوم برخوردار است و مجددا قابلارزیابی نمیباشد.
ً
در دادنامۀ شمارۀ  1391/1039شعبۀ سوم دادگاه حقوقی قرچک که عینا بهموجب دادنامۀ شمارۀ
 9200394مورخ  1392/03/27شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده ،آمده
است ...« :خوانده طی دادنامۀ شمارۀ  277ـ  1390/11 /12صادره از شعبۀ  72دادگاه محترم کیفری
ً
استان تهران از اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خوانـده تبـرئه گردیده و صرفـا به اتهام زنای
غیرعنف و غیرمحصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه بهعنوان حد شرعی محکوم شده است و رأی
صادره نیز طی دادنامۀ شمارۀ  9109970908400120ـ  1391 /2/26شعبۀ  24دیوان عالی کشور
تأیید گردیده است که هرچند در دادنامۀ صادره از شعبۀ  72دادگاه کیفری استان تهران در خصوص
ً
ً
اتهام خواهان با توجه به شاکیهبودن وی نفیا یا اثباتا اظهارنظری نگردیده ولی معالوصف مفهوم
مخالف تبرئه نمودن خوانده از اتهـام زنای به عنف و محکـوم نمودن وی به اتهام زنای غیرمحصن به
جلد حدی ،این است که ارتباط نامشروع خواهان با خوانده که موجب ازالۀ بکارت وی گردیده است،
با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که
بدین مضمون وارد شده است( :المهر لبغی :زناکار مهر ندارد) قائـل بهتعلقنگرفتن مهریۀ چنین زنی
میباشند1».

در دادنامۀ شمارۀ  91002349مورخ  1391/12/20شعبۀ سیام تجدیدنظر استان تهران آمده
است ...« :نظر به اینکه بهموجب دادنامۀ قطعی شمارۀ  197مورخ  90/5/5شعبۀ  79دادگاه کیفری
استان تهران ،تجاوز به عنف و اکراه ثابت نشده و تجدیدنظرخوانده از این اتهام تبرئه شده و در پروندۀ
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حاضر نیز دلیلی بر اجبار و اکراه اقامه نگردیده است و مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر
نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشود ،استحقاق ارش و دیه نخواهد داشت1».

همچنین در دادنامۀ شمارۀ  9300488مورخ  1393/08/06شعبۀ  24دیوان عالی کشورآمده
است ...« :دادگاه محترم در خصوص ارشالبکاره و مهرالمثل نیز باید اظهارنظر مینمود؛ اگرچه
چون ادعای تجاوز به عنف ثابت نشده است ،بنا به فتوی حضرت امام رحمةاللهعلیه مسئلۀ 5
تحریرالوسیله جلد  2کتاب الدیات و مفهوم مادۀ  231قانون مجازات اسالمی و قاعدۀ کلی المهر
للبغی ارشالبکاره ثابت نمیباشد2».

بنابراین دادنامههای موصوف حکایت از آن دارد که در زنای مطاوعی ،زن حق مهر و ارش ندارد
و برائت متهم از اتهام تجاوز جنسی ،مساوی زنای مطاوعی تلقی میشود و در زنای مطاوعی طبق
صراحت تبصرۀ  1مادۀ  658و  231قانون مجازات اسالمی ،زن استحقاقی بر دریافت مهرالمثل و
ارشالبکاره ندارد.
این دیدگاه ،حق ارزیابی رضایت پس از برائت از اتهام تجاوز جنسی را نمیدهد و نظام حاکم بر
ارزیابی رضایت و عدم رضایت ،یک نظام واحد میباشد .عدم رضایت واقعی ،سازندۀ عنصر زنای
به عنف یا اکراه میباشد و چنانچه زن ،رضای واقعی به برقراری رابطۀ جنسی نداشته باشد ،رضای
وی معلول است و برقراری رابطۀ جنسی با چنین زنی ،غصب فرج تلقی میشود .بنابراین بر خالف
دیدگاه اول ،دادگاهها به وضعیت دادنامۀ سابق بیتوجه نبوده و در قسمتی از رأی دادگاه بدوی آمده
است« :چون در خصوص تجاوز به عنف متهم تبرئه شده و حکم نیز تأیید گردیده است ،صحبت از
ارشالبکاره و مهرالمثل وجاهت ندارد ».همین معنا در رأی شعبۀ سوم دادگاه حقوقی قرچک نیز بیان
شده و در قسمتی از رأی دادگاه آمده است ...« :هرچند در دادنامۀ شعبۀ  72کیفری استان تهران در
ً
ً
خصوص اتهام خواهان با توجه به شاکیهبودن وی نفیا یا اثباتا اظهارنظر نگردیده ولی معالوصف
مفهوم مخالف تبرئهنمودن خوانده از اتهام زنای به عنف و محکومنمودن وی به اتهام زنای غیرمحصن
به جلد حدی این است که ارتباط نامشروع با میل و رضایت بوده است ». ...بنابراین دادگاه صرف
ً
تبرئه از اتهام تجاوز جنسی را صراحتا مساوی زنای مطاوعی زن تلقی کرده است .بسیاری از فقهایی
هم که این مسئله را مطرح نمودهاند قائلند که در صورت تبرئۀ مرتکب از اتهام تجاوز جنسی،
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مهرالمثل و ارشالبکاره به زن تعلق نمیگیرد و بر اساس برخی روایات ،مانند «المهر لبغی» و نیز
ً
روایت سکونی که میفرمایند« :ایما امراه زوجت نفسها عبدا بغیر اذن موالیه فقد اباحت فرجها و ال
صدق لها» (حر عاملی92 :17/1409 ،؛ موسوی خویی )2 :1390 ،و همچنین در معتبرۀ حضرت
امام صادق ( ع) که فرمودند« :بهای حیوان مرده و سگ و شراب انگور و مهر ناشی از زنا و رشوه در
صدور حکم ،حرام و نارواست» ،قائل به عدم تعلق مهرالمثل و ارشالبکاره میباشند .این دو دیدگاه
ً
کامال با هم در تضاد میباشند؛ بیشتر آراء صادره از دیوان عالی کشور ،بر تفاوت و تفکیک بین
رضایت مدنظر در حد قتل و رضایت الزم جهت استحقاق ضمان مهرالمثل و ارشالبکاره دارد که
ً
سابقا توضیح داده شد.
 .۵امکان مطالبۀ خسارت معنوی در ادعای تجاوز جنسی در فرض برائت

خسارت معنوی ،یکی از خسارتهای قطعی در تجاوزات جنسی میباشد که عالوه بر مشکالت
روحی و حیثیتی بر شخص بزهدیده ،لطمۀ شدیدی به حیثیت خانوادگی بزهدیده وارد میشود
(شمسناتری ،بیتا) .قربانی عالوه بر اینکه درون خانواده از سوی پدر ،شوهر ،برادران و سایر اعضای
خانواده تحقیر و بهسختی تأیید میشود ،در جامعه بهعنوان یک فرد عیبدار ،انگشتنمای دیگران
میگردد و بهشدت برچسب میخورد و این موضوع ،فشار روانی شدیدی به بزهدیده وارد میآورد
ً
بعضا موجب خودکشی او میگردد1 .
( )clark, 2011: 65که
ً
اظهارات بزهدیدگان در البهالی پروندههای قضائی ،پر از درد و رنج هایی است که بعضا از سوی
دادگاهها باور نشده و این عدم باور ،بر شدت صدمات روحی آنها افزوده است .ضررهای روانی،
بهحدی جدی و حیاتی میباشد که بهتنهایی میتواند مبنایی برای جرمانگاری تلقی شود (یوسفی،
 .)33 :1393شدت صدمات گاهی بهگونهای است که یادآوری خاطرات ،موجبات اضطراب و
استرس بزهدیده را فراهم میآورد 2.حال در این وضعیت آیا به جز مهرالمثل و ارشالبکاره ،زن حق
مطالبۀ خسارت معنوی را دارد یا خیر؟

 .1در دادنامۀ شمارۀ  422مورخ  1396/12/15شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان ،بزهدیده پس از تجاوز
بهلحاظ شدت صدمات روحی و فشار حیثیتی ناشی از آن ،مبادرت به خودکشی از طریق خوردن قرص برنج نموده که
منجر به فوت وی شده است.
 .2در قسمتی از دادنامۀ شمارۀ  9400052مورخ  1394/3/27شعبۀ سوم دادگاه کیفری استان گلستان آمده است:
«هنگام مراجعت از دانشگاه ساعت  3/5عصر سوار مینیبوس شدم .چند نفر مسافر داشت .بین راه آنها پیاده شدند.
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ً
هرچند قانونگذار در مادۀ  14قانون آیین دادرسی کیفری سال  ،1392زیان معنوی را صراحتا
قابلمطالبه دانسته ،در تبصرۀ  2مادۀ موصوف بیان کرده است« :همچنین مقررات مرتبط با منافع
ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه
نمیشود ».و چون قانونگذار ،عدم پرداخت خسارت معنوی در دیات را در پی ایراد شورای نگهبان،
وارد قانون کرده است و مهرالمثل نیز در مبحث سیزدهم از فصل سوم کتاب دیات ،تحت عنوان «دیه
ازالۀ بکارت و افضاء» بیان شده است ،لذا عدهای معتقدند خسارت معنوی در دعوی تجاوز جنسی
که مستلزم مهرالمثل و ارشالبکاره باشد ،قابلیت استماع ندارد و افزون بر مهرالمثل و ارشالبکاره،
چیزی به زن تعلق نمیگیرد (خالقی .)36 :1393 ،اما این ظاهر قانون است؛ چراکه در جرایم
مستلزم حد یا قصاص یا تعزیر غیرمنصوص شرعی ،میتوان حکم به پرداخت خسارت معنوی داد
ولی در جرایم مستوجب دیه ،صدور حکم به خسارت معنوی ممنوع است .نظر به اینکه تجاوز جنسی
(زنای به عنف یا اکراه) از جمله جرایم حدی تلقی میشود ،از شمول استثنای مقرر در تبصرۀ  2مادۀ
 14قانون آیین دادرسی کیفری خارج میگردد و چون مادۀ  231قانون مجازات اسالمی در بخش
حدود بیان شده است و جزء جرایم مستلزم دیه تلقی نمیشود ،در صورت احراز تجاوز جنسی
میتوان زن را مستحق خسارت معنوی دانست؛ اما اگر مرتکب از اتهام تجاوز جنسی برائت حاصل
ً
نماید ،در فرضی که قائل به مطالبۀ مهرالمثل و ارشالبکاره باشیم ،قاعدتا طبق مادۀ  14قانون آیین
دادرسی کیفری چون از موجبات ضمان دیه و تعزیر است ،خسارت معنوی قابل مطالبه نیست.
در مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی آمده است« :دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا
سوءاستفاده از زیردستبودن برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب عالوه از زیان مادی،
مطالبۀ زیان معنوی نماید ».و در مادۀ  10نیز آمده است« :هرکس که به حیثیت و اعتبارات شخصی
یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند ...جبران زیان معنوی خود را بخواهد». ...
بنابراین در مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی ،قانونگذار در صورتی که همخوابگی ناشی از تهدید،
حیله یا سوءاستفاده از زیردستبودن اتفاق بیفتد ،امکان جبران خسارت معنوی را پیشبینی کرده است.
قانونگذار ،موضوع ازالۀ بکارت یا دخول یا عنف یا اکراه را در نظر نداشته و صرف همخوابگی را برای

هنگامی که به گرگان رسید ،خواستم ایستگاه گرگان پیاده شوم .توقف نکرد .هرچه فریاد زدم نایستاد .پس از طی مسافتی
به جادۀ کمربندی رفت و در حاشیۀ خیابان توقف کرد و آمد موهای مرا گرفت و کشید و من مقاومت میکردم و داد
میزدم .او دهان مرا گرفت و هرچه مقاومت کردم ،نشد و داخل مینیبوس به من تجاوز کرد و لباسهای مرا پاره کرد»...
لذا شدت تجاوز بهحدی است که بزهدیده هیچ گاه از نظر روحی ،آرامش نخواهد یافت.
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مطالبۀ زیان معنوی کافی دانسته است .بنابراین وقتی قانونگذار در حالت همخوابگی ،امکان مطالبۀ
خسارت معنوی را پیش بینی کرده است ،به طریق اولی باید در حالت تجاوز جنسی ،چنین امکانی
وجود داشته باشد و چون مجازات تجاوز جنسی ،حدی است ،بین مادۀ  24قانون آیین دادرسی کیفری
و مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی تعارضی وجود ندارد؛ اما در فرض برائت از اتهام تجاوز جنسی ،چون
مجازات مرتکب بهصورت دیه و تعزیر است ،مادۀ  14قانون آیین دادرسی کیفری ،خسارت معنوی را
قابلمطالبه نمیداند و ناسخ مادۀ  9قانون مسئولیت مدنی در فرض اخیر میباشد.
شعبۀ  41دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9200472مورخ 1392/4/22
اعالم کرده است« :مطالبۀ ارشالبکاره ،فرع بر اثبات بزه زنا یا رابطۀ نامشروع است و خسارت معنوی
در این موارد موضوعیت ندارد ».بنابراین در نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران ،با وضع قانون
مجازات اسالمی در مواردی که خسارت ارشالبکاره و مهرالمثل مقرر شده است ،امکان مطالبۀ
جداگانه ،با عنوان خسارت معنوی در راستای قانون مسئولیت مدنی ،پذیرفتنی نیست.
همان طور که مالحظه میشود رویۀ قضایی در این خصوص ،ورود مؤثری نداشته و آراء چندانی
در رابطه با خسارت معنوی مازاد بر مهرالمثل و ارشالبکاره به دست نیامده است .با این حال امکان
مطالبۀ خسارت معنوی و جمع آن با مهرالمثل و ارشالبکاره در فرضی که ادعای تجاوز جنسی اثبات
نمیگردد ،طبق مادۀ  14قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
نتیجه

در پژوهش حاضر ،امکانسنجی جبران خسارت بزهدیدۀ مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه ،مورد
واکاوی فقهی و حقوقی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
 .1در فقه ،دربارۀ جبران خسارت ناشی از زنای مطاوعی و مهرالمثل ،اجماع نظر وجود دارد و از
حیث فقهی ،رضایت ،ساقطکنندۀ ضمان مدعی شناخته شده است؛ اما در خصوص تعلق یا عدم
تعلق ارشالبکاره ،دیدگاه فقها مختلف میباشد؛
ً
 .2فقها اساسا بین اقسام رضایت ،تمایزی قائل نشدهاند و رضایت را بهنحو مطلق ،مسقط
مهرالمثل میدانند .گویی فقها معتقدند که رضایت در هر حال ،با واقع منطبق است؛ بنابراین به
تحلیل محتوای رضایت نپرداختهاند .اما در مواردی مثل فریب یا جنون یا عدم بلوغ ،برخی فقها قائل
به بقای مهرالمثل هستند؛ گویی بدون توجه به محتوای رضایت ،گاهی اجرای قاعده را بهنحو مطلق،
دچار اشکال دانسته و در برخی از حاالت احتیاط کردهاند و معتقد به تفکیک بین رضایت مستوجب
قتل و رضایت مستوجب مهرالمثل میباشند؛
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 .3قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392در تبصرۀ  2مادۀ  658عبارت « ...که رضایت
واقعی به زنا نداشته باشد را در حکم عدم رضایت ». ...را آورده است که این عبارت نشان میدهد
رضایت ساقطکنندۀ ضمان مهرالمثل و ارشالبکاره ،باید رضایت
قانونگذار قائل به این است که
ِ
ً
واقعی باشد وگرنه مطلق رضایت ،صرفا ساقطکنندۀ حد قتل میباشد؛
 .4بررسی رویۀ قضایی نشان میدهد که دیدگاه اخیر ،در اکثر آراء دیوان عالی کشور پذیرفته شده
و رویۀ قضایی در مواردی که قانون دارای ابهام است ،بهعنوان منبع حقوق ،تلقی میشود و تفسیر
دیوان عالی کشور از تبصرۀ  2مادۀ  658قانون مجازات اسالمی نشان میدهد که رضایت واقعی ،از
ً
رضایت ظاهری تفکیکپذیر است و رضایت مستلزم حد قتل ،لزوما همان رضایتی نیست که در
استحقاق مهرالمثل و ارشالبکاره نیاز است.
بنابراین با وصف اختالف فقیهان به نظر میرسد که امکان پرداخت خسارت در فرض برائت
ً
متهم از ادعای بزهدیدۀ تجاوز جنسی ،کامال قابلدفاع است و باید قانونگذار ضمن انجام اصالحات،
ً
صراحتا مصادیق عدم رضایت واقعی را در فرض برائت از حد قتل تجاوز جنسی ،تبیین نماید.
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