
 

  

  صادره در موضوع ارتکاب بزه  رأيیک نقد 

  رابطه نامشروع از طریق پیامک

  

  *ابوالفضل یوسفی

  وقایع پرونده .1

 یشـوهرش و خـانم   يفـر یک بیتعق يبه دادسرا مراجعه و تقاضا یخانم

 يمسـتهجن بـرا   امـک یداشـته و پ  یتمـاس تلفنـ   گریکـد یکه بـا   دینما یمرا 

 يهـا امکیپ نتیپر مالحظه و قاتیتحق لیتکم با. اندهکرد یمارسال  گریهمد

صـادر و پرونـده بـه دادگـاه ارسـال       ،فرخواستیک متهمان، اتیدفاع و یارسال

دادنامـه شـماره    موجـب  به تهران ییجزا یعموم دادگاه 1084 شعبه. شود یم

 هـا پیامـک  مـتن  از دادگـاه استدالل که  نیبا ا ،27/9/1392 مورخ 9201116

 اسـالمی  مجـازات  قـانون  637 مـاده  در کـه  قانونگـذار  مـدنظر  فیزیکی رابطه

بر برائت متهمـان صـادر    يرأ ،نماید مین احراز است گردیده احصاء) تعزیرات(

از  یدنظرخواهیـ استان تهـران در مقـام تجد   دنظریدادگاه تجد 27کرد. شعبه 

 مصـوب ( اسـالمی  مجازات قانون 637 مادهدر  استدالل که نیصادره، با ا يرأ

 مضـاجعه  یـا  و تقبیل قبیل از عفت منافی عمل یا نامشروع رابطه قید )1375

 نامشـروع  رابطـه  قیـد  بـود  فیزیکـی  رابطه فقط قانونگذار نظر اگر است، آمده

 و رد طـرفین  بـین  کـه  مسـتهجن  هاي پیامک وجود به عنایت با و بود معنابی

 حکم و هــدانست مــمسل و رزــمحرا  روعــنامش رابطه امــاته است، ردیدهــگ بدل

  .است داده متهمان تیمحکوم به
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  بدوي رأيمشخصات 

  9201116: دادنامه شماره

  27/9/1392: دادنامه تاریخ

  .الف.ن خانم: یشاک

  .ك.ف خانم) 2. (ل.م يآقا )1(: متهم

   حرام فعل ارتکاب و فحشا و فساد کردن فراهم: اتهام

  تهران ییجزا یعموم دادگاه 1084 شعبه: یدگیرس مرجع
  

ــوص ــام درخص ــاي) 1 اته ــاکن. ل.م آق ــران س ــانم) 2 ته ــاکن. ك.ف خ  س

 رابطـه  برقـراري  بـه  دایـر  کفالـت  قبولی قرار صدور لحاظ به آزاد دو هر اندیمشک

 خالصـتاً  ،اول ردیـف  مـتهم  همسـر  .الـف .ن خـانم  شکایت موضوع غیرزنا نامشروع

 ممـته  سـوي  از ارسـالی  مسـتهجن  و زشـت  بسـیار  يها پیامک متن ارائه با شاکی

 تقاضـاي  و بـوده  نامبردگان نامشروع ارتباط مدعی ،اول ردیف متهم به دوم ردیف

 ارتکـاب  منکـر  شـدیداً  اول ردیف متهم .است نموده را آنان محکومیت حکم صدور

 همسـرش  وي همـراه  خـط  از کـه  اسـت  داشـته  بیـان  خالصتاً و بوده رابطه و بزه

 بـا  ايرابطه یا پیامکی هیچ و شناسدنمی را متهمه اصالً و است نموده ستفادهاسوء

 اعتـراف  و اقرار و متهم ادعاي رد ضمن دوم ردیف متهم. است نداشته متهمه خانم

 وي مخاطـب  و طـرف  که شخصی و گردیده ارسال وي سوي از ها پیامک اینکه به

 طریـق  از قبل سال چند که است داشته بیان خالصتاً و است بوده .ل.م آقاي بوده

 خودشان متهم آقاي و نموده برقرار ارتباط الیهمشار با مجازي صورت به و اینترنت

 86 سـال  بـه  مربـوط  و شده قطع زود خیلی ارتباط این و اند کرده معرفی مجرد را

 چـون  و کرده شروع را ارتباط این.) لم. قايآ( وي مجدداً سال چند از پس و بوده

 وي خواسـته  طبق و کرده جلب را وي اعتماد بودند روحی بحران دچار متهم آقاي

 بیـان  و بـوده  پشـیمان  و نـادم  خود عملکرد از شدیداً و است فرستاده پیامک او به

 بـا  هـم  مالقـاتی  و ندیده تاکنون را وي دادسرا در حضور از قبل تا که است داشته

 نسبت را خود قطعی رضایت دادرسی جلسه پایان در شاکیه .است نداشته نامبرده

 محتویـات  بـه  توجه با .است نموده را همسرش مجازات تقاضاي و اعالم ،متهمه به
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 عمـل  کـه  هرچند .ك خانم ارسالی يها پیامک متن در مداقه و مالحظه و پرونده

 ایـن  از و بـوده  ناپسند و مذموم بسیار مذکور هايمتن با پیامک ارسال حد در وي

 کریم خداوند از بخشش و عفو درخواست و توبه به نیاز و بوده سرزنش قابل حیث

 گونـه هـیچ  اینکـه  بر مبنی متهم آقاي غیرموجه کامالً دفاعیات از نظرصرف و دارد

 ایـن  اینکـه  بـه  نظر است، نداشته وي با دیگر متهم اعتراف و اقرار حد در ايرابطه

 قـانون  637 مـاده  در کـه  قانونگـذار  مدنظر فیزیکی رابطه ها پیامک متن از دادگاه

 لحـاظ  بـه  فلـذا  .نمایـد  مین احراز است گردیده احصاء) تعزیرات( اسالمی مجازات

 رعایت و کیفري دادرسی آیین قانون 177 ماده به مستنداً اثباتی ادله کفایت عدم

 ایـن . نماید می اعالم و صادر را موصوف متهمان برائت حکم اساسی قانون 37 اصل

 در تجدیـدنظرخواهی  قابـل  ،ابـالغ  از روز بیسـت  ظـرف  و محسوب حضوري ،يأر

  .است تهران تجدیدنظراستان محاکم
  

  تجدیدنظر رأيمشخصات 

  9309970270200299: دادنامه شماره

  24/3/1393: دادنامه خیتار

  .الف.ن خانم: دنظرخواهیتجد

  .ل.م آقاي: دنظرخواندهیتجد

  يبدو متهم برائت يرأ از یدنظرخواهیتجد: خواسته

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 27 شعبه: یدگیرس مرجع
  

 مارهشـ  دادنامه از قسمت آن به نسبت. الف.ن خانم تجدیدنظرخواهی درخصوص

 کـه  تهـران  جزایی عمومی دادگاه 1084 شعبه از صادره 27/9/1392 مورخ 9201116

 فیزیکـی  رابطـه  اینکه لحاظ هب زنا از غیر نامشروع رابطه اتهام از. ل.م آقاي آن موجببه

 محتویـات  و اوراق جمیـع  بررسـی  بـا  اسـت  نمـوده  حاصـل  برائت است نگردیده برقرار

 خـذ أ لـزوم  و تجدیـدنظرخواه  وکیـل  اعتراضـه  الیحـه  مفـاد  گرفتن نظر در با و پرونده

 اسـتماع  و طـرفین  از دعـوت  و رسـیدگی  وقـت  تعیـین  با دادگاه این طرفین از توضیح

 مصـوب ( اسالمی مجازات قانون 637 ماده در که آنجایی از طرفین مدافعات و اظهارات

 آمـده  مضـاجعه  یـا  و تقبیـل  قبیـل  از عفـت  منافی عمل یا نامشروع رابطه قید )1375
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 بـا  و بـود  امعنـ بـی  نامشـروع  رابطـه  قید بود فیزیکی رابطه فقط ذارقانونگ نظر اگر است

 اتهـام  اسـت  گردیـده  بـدل  و رد طرفین بین که مستهجن هاي پیامک وجود به عنایت

 آیـین  قـانون  257 مـاده  از 4 بنـد  بـه  مسـتنداً  و بـوده  مسـلم  و محرز ،نامشروع رابطه

ــاه دادرســی ــاي دادگ ــومی ه ــالب و عم ــور در انق ــري ام ــض ضــمن کیف ــه نق  دادنام

 بنـد  رعایـت  و صـدرالذکر  قانون 637 ماده استناد به قسمت این در تجدیدنظرخواسته

 رابطـه  اتهـام  بـه . ل.م آقـاي  سابقه حسن لحاظ هب اسالمی مجازات قانون 38 ماده )ث(

 نفـع  بـه  نقدي جزاي عنوان به ریال میلیون بیست مبلغ پرداخت به زنا از غیر نامشروع

 دیگـر  تجدیدنظرخوانده به نسبت تجدیدنظرخواهی درخصوص. گردد می محکوم دولت

 بـه  شـده ثبـت  الیحـه  طی وي وکیل و تجدیدنظرخواه که آنجایی از. ك.ف خانم نام هب

 قسـمت  ایـن  بـه  نسبت را خویش تجدیدنظرخواهی 12/3/1393ـ   931ـ   215 شماره

 آیـین  قـانون  247 مـاده  بـه  مسـتنداً  انـد هنمـود  مسـترد  تجدیدنظرخواسـته  دادنامه از

ــی ــاه دادرس ــاي دادگ ــومی ه ــالب و عم ــور در انق ــري ام ــرار کیف ــت رد ق  درخواس

  .است قطعی رأي این گردد می صادر تجدیدنظرخواهی

   بررسی و نقد .2

قابل  یدنظرمحترم تجد هصادره در دادگا رأي ،پرونده این در رسد ینظر م به

  زیرا است، ایرادو  بیان

از وقوع  یشگیريپ يدارد که در راستا یمجرمانه مقدمات ياز رفتارها یبرخ ،اوالً

با آن  یو اخالق یاجتماع ياز ناهنجار رفرات و شده انگاريمقدمات جرم ینا ی،جرم اصل

معمـول   طـور بـه زناست. فارغ از بحث اکراه و عنف،  ،جرایم یناز ا یکی. شود میبرخورد 

بـزه زنـا،    یارتکاب بزه زنا همراه با مقدمه و معاشقه است. با توجه به آثار سـوء اجتمـاع  

کـرده اسـت.    انگـاري از وقوع زنا، جـرم  یريجلوگ يمادون زنا را برا يقانونگذار رفتارها

  .شود میبزه رابطه نامشروع جرم مانع و بازدارنده از وقوع بزه زنا محسوب  ین،بنابرا

مانع بودن بزه رابطه نامشروع عطف به مقررات ناظر  یتبا توجه به ماه ،ثانیاً

اسـت کـه    ايمجرمانـه  يارتکاب رفتارها يبه معنا لزوماًبه حد زنا، رابطه نامشروع 

 یتلقـ  ،زنا بزه مستقیم مقدمه و است یکدیگر کنار در افراد فیزیکی حضور مستلزم

شدن  یمنته درصورت است بدیهی. شودنمی منتهیزنا  بهگفت  توانمیو  شودیم
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مجازات زنا  صرفاًدو بزه،  ینبودن ا يو حد یريتعز رغمعلی ،رابطه نامشروع به زنا

 یـک دو رفتار از  ینا یراز ،شود مین اعمال هاو قاعده جمع مجازات شود می یلتحم

مقـرر داشـته    یقانون مجازات اسالم 135آنکه تبصره ماده  یحجنس هستند. توض

که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سرقت حـدي و  درصورتی«است: 

سرقت غیرحدي یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات 

گردد، مگر در حد قذف که اگر شود و مجازات تعزیري ساقط میحدي محکوم می

د، مرتکب به هر دو مجازات محکوم قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگري باش

 یقمادون زنا و از جنس زناست که از طر يرفتار ،رابطه نامشروع ین،بنابرا .»شودمی

ـ  اینکـه بـدون   گیردیو به قصد لذت صورت م یزیکیمعاشقه ف علقـه   ینطـرف  ینب

 باشد داشته ايگسترده حوزه دتوان می یراخالقیوجود داشته باشد. رابطه غ یتزوج

 و است نشده تلقی مجرمانه طرواب این همه اما یابد گسترش نیز مجازي فضاي به و

 تمـاس  بـودن،  حضـوري  يها ویژگیبا  مأتو که هاییمثال ذکر با کیفري گذارقانون

  .است کرده ارائه نامشروع رابطه از محدود تصویري است، لذت قصد به و فیزیکی

عنـف و اکـراه مطـرح نباشـد،      يکه ادعا یبزه رابطه نامشروع در فرض ،ثالثاً

در  يمقررات متعدد میدان یم کهطورهمان. شود یممحسوب  یخصوص یفاقد شاک

کـه   يدر مـوارد  »عفت یمناف میجرادر  قاتیتجسس و تحق تیممنوع« با ارتباط

وجـود نـدارد، در حـدود و     یخصوصـ  یشـاک  ایـ اسـت و   یفاقد وصف علنـ  ،اتهام

(مصـوب   یقانون مجازات اسالم 120مثال، ماده  طوربهوضع شده است.  رات،یتعز

 یدادرسـ  نیـی آقـانون   102وضع کرده است و مـاده   را »درء« یقاعده کل )1392

در  قیـ و تحق بیـ انجـام هرگونـه تعق  «مقرر داشته است:  )1392 (مصوب يفریک

و منظـر عـام    یکه جرم در مرئ يمگر در موارد ... است ممنوع عفت یمناف میجرا

قانون حمایـت از آمـران بـه     3ماده  نی. همچن»...باشد یشاک يدارا ایواقع شود و 

امر به معروف و نهـی  «مقرر داشته است:  )1394 (مصوبمعروف و ناهیان از منکر

از منکر در این قانون ناظر به رفتاري است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص 

فاقد  امک،یدر حد ارسال پ يمجاز يگفت، ارتباط متهمان در فضا توان یم. »باشد

 بـا  ابتـدا  از قـات یتحق ،یخصوصـ  یشـاک  وجـود  عـدم  لیدل به و است یعلن وصف

  .است بوده مواجه یقانون تیممنوع
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 وقوع بر یمبن ییقضا اماره عنوان به یارسال يهاامکیپ نکهیبا فرض ا ،رابعاً

 یبودن علم قاض یگرفته شده است، آنگاه بحث نوع نظر در نامشروع رابطه بزه

 اماره لذا ست،ین زدادگاه قابل احرا يرأدر  یعلم نوع که آنجا از. شود یممطرح 

  کند. دییتأصادره را  يرأ یدرست دتوان یمن زین ها امکیپ پنداشتن

 امـک یو تبـادل پ  يمجاز يارتباط با نامحرم در فضا رسد یم: به نظر جهینت

 و یشــرع حرمـت  وجــود بـا  ،یخصوصــ یشـاک  وجــود عـدم  رضفــ رمسـتهجن د 

  .ستین مجازات قابل ،يفریک امور در قیمض ریتفس به عطف بودن، یراخالقیغ

  

  


