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 مقدمه

 يعمل را جرم ارتکاب همواره يعموم اخالق و وجدان

 از يکي امر نيا که، يا گونه به داند؛ يم و ناپسند يراخالقيغ

 با که مئجرا يبرخ انيم نيا در .است يانگار جرم ةعمد يمبان

 «حسنه خالف اخالق مئجرا» اي «عفت يمناف مئجرا» عنوان

 يعموم اخالق و وجدان ،جرائم گريد از شيب شوند، يم شناخته

 و دانان حقوق گذار، قانون رو نيازا. کنند مي دار حهيجر را

 آن، با ةمواجه يبرا ،جرائم نيا عيوس ابعاد منظور به شناسان جرم

 يشناخت جامعه و يحقوق يراهکارها و علل به يا ژهيو توجه

 (110: 1311 ،يرين حدادزاده) .دارند

نامشروع  ةز جرم رابطين 1301سال  يدر قانون مجازات عموم

و سپس در اسفند  1312 ورينکه در شهرينشده بود تا ا ينيب شيپ

 ياصالح 212 ةمده و در مادآوجود  ن بهآدر  ياصالحات 1313

مرتکب  که عالمًا يکسان: شدموضوع روابط نامشروع مطرح 

از شش ماه تا سه سال  يبيدأر شوند به حبس تياز اعمال ز يکي

رابطة  يکه با مرد يدارهر زن شوهر -1محکوم خواهند شد 

رابطة که با زن شوهردار  يهر مرد -2داشته باشد  نامشروع

 (160:  1311 ،نيپورزر و يقدس) ...(داشته باشد  نامشروع

 1392مصوب  يقانون مجازات اسالم 221 ةگذار در ماد قانون

 ةکه علق ين مرد و زنيجماع ب: کند يف ميجرم زنا را تعر

 .ز نباشديبه شبه ن يو از موارد وط نيستها  ن آنيت بيزوج

 هو»: کند يان مين عبارت بيدر شرح لمعه زنا به ا يد ثانيشه

 «امرأة فرج في العاقل البالغ» الذكر إدخال أي «إيالج» الزنا أي

 عقد غير من » عليه «محّرمة» ُدبرًا أو قباًل االنثى مطلق بل

  الحّل العتقاد موجبة » شبهٍة ال و «ملك ال و» بينهما نکاح

 .«الحشفة قدَر»

و  رابطة نامشروعخصوص درگذار  قانونف زنا، يتعر رغم يعل

 قانون 306 ةتبصر .ارائه نداده است يفيعفت تعر يعمل مناف

 از منظور که دارد يم حيتصر 1392 مصوب يفريک يدادرس نيئآ

 نيهمچن ،يحد يجنس جرائم قانون، نيا در عفت يمناف جرائم

 .است مضاجعه و ليتقب مانند يريتعز رابطة نامشروع جرائم

مانند  زنا از ريغ عفت يمناف عمل اي رابطة نامشروع ارتکاب

 مصوب ياسالم مجازات قانون 637 ةماد در مضاجعه اي ليتقب

 .است شده يانگار جرم 1392

 تيزوجة علقه ها آن نيب که يمرد و زن هرگاه: 637 ةماد 

 زنا از ريغ عفت يمناف عمل اي نامشروع روابط مرتکب نباشد،

 ضربه نه و نود تا شالق به شوند،  مضاجعه اي ليتقب مانند

 فقط باشد اکراه و عنف با عمل اگر و شد خواهند محکوم

از روابط نامشروع و  يفيمقنن تعر. شود يم ريتعز کننده اکراه

ن روابط يا بيائه نداده است و از کلمه رعفت ا يعمل مناف

نکه ياست بدون ا کردهعفت استفاده  ينامشروع و عمل مناف

به ف منجريح و تعريتصر نبودن ي، اکندارائه  يزيار تميمع

 . شده است يئه ثابت قضايرو نبودو  ءآرا يپراکندگ

 و عفت ضد جرائم عنوان با يباب در 637 ةماد کرد توجه ديبا

 معتقدند دانان حقوق يبرخ. است شده نيتدو يعموم اخالق

 اشخاص هيعل جرائم شود، واقع اکراه و عنف با جرائم نيا هرگاه

 چنانچه (199: 1317 ،يرمحمدصادقيم). شود يم محسوب زين

 جرائم مبحث ليذ يجنس جرائم زين فرانسه مجازات قانون در

 (110: 1311 ،يرين حدادزاده). است آمده اشخاص هيعل

 وقوع از يريشگيپ يمانع در راستا جرائمعنوان  با جرائم يبرخ

رابطة  ،جرائم نيا ازجمله. اند شده يانگار جرم ،ياصل جرم

 و مانع تيماه يدارا که باشد يم (زنا مادون رفتار)نامشروع 

 يانگار جرم ،زنا بزه از يريجلوگ منظور که به باشد يم بازدارنده

  .شده است

 637 ةمشمول ماد يکه تنها اعمال محاکم معتقدند يبرخ

ن مرد و زن نامحرم يب يکه همراه با تماس جسم شوند يم

ر روابط نامشروع يباشد و سا ...( ل ويتقب معانقه، مانند مضاجعه،)

 .شود ينباشد را شامل نم يکيزين ارتباط فيکه مستلزم ا

و  ها تن است که عباريکرد اين روين استدالل ايتر مهم

شده در ق ذکريمذکور در ماده را باتوجه به مصادهاي  اطالق

 ق مذکوريرکرد و چون مصاديد تفسيبا( ل و مضاجعهيتقب) ةماد

اطالق  رو اين ازهستند،  يازمند ارتباط جسمين يهمگ ،در ماده

 ييرفتارها رو اين از. شودر يد و تفسييد تقيبا زمينهن يماده در ا

اما . شوند ينباشند مشمول ماده نم ين ارتباطيکه مشتمل برچن



 9961 مصوب اسالمي مجازات قانون 796 مادة پيرامون هاي چالش 73/هندشکوه

 

 

 ةگر از محاکم معتقدند که جرم موضوع ماديد يدر مقابل برخ

برقرار  ينکه ارتباط و تماس جسميارات، اعم از يقانون تعز 637

ر معتقد است يکرد اخيگر رويان ديب به. ا نشده باشديشده باشد 

 يبه ارتباط جسم يازيعمل فرد ن شمول ماده بر يکه برا

 (06:  1391 ،ينينژادنائ يصادق). ستين

 اول: هستند شرح نيبد پژوهش نيا در يبررس مورد يها پرسش

 متفاوت زنا از ريغ عفت يمناف عمل با رابطة نامشروع ايآ نکهآ

 شرط يکيزيف ارتباط ندارد و وجود ياوتفت يقانون نظر از اي است

ن ارتباط نامشروع و يز بيان تمايگذار در مقام ب ست و قانونين

 در شده نييتع مجازات ايا نکهآ دوم .نيستعفت  يعمل مناف

  باشد؟ يم قيتعل قابل  637 ةماد

 مفاهيم -1

  نامشروع رابطة -1-1

 گريد زيچ با را يزيچ بستن دادن، ربط يمعنا به ارتباط لفظ

 بر هم مشروع ةکلم (21: 1377 د،يعم). باشد يم ونديپ ،يبستگ

 و روا يمعنا به است ياسالم نظام که رانيا يحقوق نظام طبق

 نچهآ يعني نامشروع  نيبنابرا. است شرع موافق و مطابق و زئجا

. نداند زئجا را نآ شرع و نباشد شرع مطابق که

 رابطة نامشروع  حقوق ينولوژيترم (60:1391 ،ينيئنژادنا صادق)

 لواط زنا مانند شارع ميتحر ةحوز در انسان دو يجنس ةرابط را،

 (371: 1319، يلنگرود يجعفر) .داند يم ها نيا جز و ذيتفح

  عفت يمناف عمل -1-2

 و پاكدامني حرام، از ايستادن باز معني به لغوي ازنظر عفت

 حقوق ينولوژيترم (21:1377 عميد،). اسـت شـهوت تـرك

 کي عرف در ورآ شرم يجنس امور ارتکاب را عفت يمناف  عمل

 در شروع مواقعه يبرا اگر. نآ در شروع اي و مواقعه بدون جامعه

 ها نآ ةهم شامل عام يمعن در. است ناموس هتک باشد نآ

 اخالق و عفت خالف يها صورت عيتوز و تجارات مانند است

 استفاده و يران شهوت و يجنس اخالق فساد به قيتشو و يعموم

 يران شهوت قصد. است يماد عمل عفت، يمناف عمل. فحشا از

 عمل (611:1319 ،يلنگرود يجعفر). ستين نآ عنصر هم

 درواقع که است( فرج مادون استمتاعات) زنا دون عفت يمناف

 ،ينيئنژادنا يصادق). شود يم محسوب زنا جرم ميمستق ةمقدم

1391 :62) 

 اخالق و عفت ضد جنسـي غيرمجاز، روابـط حدومرز و قلمرو

 مختلـف متفاوت هاي جامعه در و زمان و مكان برحسب عمومي

 كشور يك در كه عملي واحد، آِن در كه طوري به است

 مشمول و نامشروع و غيرمجاز تلقـي مردم طـرز بـراسـاس

 است اسـت، ممكن عمـومي اخالقـي و عفـت منـافي عنوان

 مشـروع و مجـاز ديگـري كشـور در رابطه و عمل همان

 .(19: 1313 فرد، عنصري) .شـود شـناخته

 و قضات  يئستم قضاينقش س -2

 را قانون دينبا قضات قوا، کيتفک و يکراسودم اصول  براساس

 تر شيپ که را يقانون مجازند تنها بلکه سازندب اي کنند ابداع

. است روشن باور نيا ليدل. کنند اعمال است شده مصوب

 يبرا کيدمکرات تيمشروع فاقد يقاض مقنن، برخالف

 ثيح از و نشده انتخاب مردم توسط او. است( يساز هقاعد)

 وضع قاعده مردم يبرا که باشد قدرت نيا واجد دينبا ،يهنجار

 در که است ينيقوان اعمال فقط او مجاز ةمحدود بلکه. کند

 ريتعب نيا درواقع .است کرده بيتصو يگذار قانون  مجلس

 ژهيو به و يحقوق انيگرا صورت يآرا در که است قانون حکومت

 حقوق، ياصل منبع يولوژئديا نيا با مطابق. دارد شهير ويمنتسک

 يمبتن نآ بر ديبا قضات هاي ميتصم و است موضوعه قانون

 (111:  1397 ،لو غالم و يديرمجيم). باشد

 برداشت منجربه( يحقوق متون) زبان  يذات ابهام قضا، ةمرحل در

. شود يم م،ينام يم جرم که نچهآ به نسبت قانون از ريتفس و

 يمناف عمل و رابطة نامشروع مصداق نييتع در ابهام رو اين از

 و يپراکندگ سبب مجازات قانون 637 ةماد در زنا دون عفت

رابطة  و عفت يمناف جرائم درخصوص ثابت يئقضا ةيرو نبود

  يبخواه دل هاي ميتصم به منجر دينبا ،يابهام لغو. شد نامشروع

 مصداق قضات يبرخ .بشود راآ تشدد و يشخص ةقيسل و اريمع با

 که يدرحال دانند يم يکيزيف ةرابط را مجازات قانون 637 ةماد

 و يمجاز يفضا در رابطه شامل را رابطه نيا قضات گريد
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 نيبنابرا. دانند يم مستهجن و عاشقانه ر،يتصاوامک و يپ ارسال

 دارد وجود رابطة نامشروع مصداق يگستردگ و مفهوم در ابهام

رفتار خود را  يجه قانونيشود مرتکب نت يم موجبن امر يو هم

  . دکن ينيب شينتواند پ

 مصوب يفريک يدادرس نيئآ قانون 306 ةتبصر در گذار قانون 

 نيا در عفت يمناف جرائم از منظور که دارد يم حيتصر 1392

 رابطة نامشروع جرائم نيهمچن ،يحد يجنس جرائم قانون،

 اي رابطة نامشروع ارتکاب و است مضاجعه و ليتقب مانند يريتعز

 637 ةماد در مضاجعه اي ليتقب مانند زنا از ريغ عفت يمناف عمل

 . است شده يانگار جرم 1392 مصوب ياسالم مجازات قانون

 يمناف عمل و رابطة نامشروع مصداق نييتع نگذار قانون واقع در

 که دارد وجود ابهام نيا و است کرده واگذار يقاض به را عفت

 کيتفک هم از ياريمع چه با عفت يمناف عمل با رابطة نامشروع

 است؟  يو جسمان يکيزيف ةوجود رابط ،ا مالکيآ. شوند يم

 شده، ضبط يصدا استناد به يئقضا هيرو در موجود ءراآ اغلب

 يبرا علم حصول) درج و ... و عکس ،يارسال يها امکيپ

 اغلب زين موارد نيا در. است شده يأر صدور منجربه( دادگاه

 به تيعنا با ياستدالل چه با و چگونه دهد ينم حيتوض يقاض

 متهم برائت اي تيمحکوم منظور به يوجدان اقناع مزبور موارد

 (162 :1397 ،غالملو و يديرمجيم). است کرده لصحا پرونده

ها  امير پيتصو ةمشاهد از ز مرتکب پسيموارد ن يدر برخ

 . کرده است رابطة نامشروعاقرار به وجود  يصورت ضمن به

 را يبدن ةرابط با همراه يجنس جرائم فقط شارع نکهيا به باتوجه

 کرده نييتع سنگسار و قتل مانند ديشد يفرهايک و يحدانگار

 که باشد نيا تواند يم انهيکارکردگرا برداشت کي ،است

 زنا دون عفت يمناف عمل اي رابطة نامشروع يزيتعز يجرمانگار

 نوع از) زنا از يريشگيپ منظور به يفرع و مانع جرم مثابه به

 زنا جرم نکهيا به توجه با رسد يم نظر به درواقع. است( يتراض

 ارتکاب مضاجعه و ليتقب مالمسه، چون يمقدمات با همراه

 رابطة نامشروع حد در يتراض با همراه يجنس روابط اگر. دابي يم

 قانون يمبنا و يحقوق ازنظر شود يانگار جرم يا هيتوج هر با

 حضور با همراه که شود ييرفتارها به محدود تنها ديبا موجود

 ،يديرمجيم). ابدي يم ارتکاب ،يجنس لذت قصد به افراد يکيزيف

ت يدر مورد ماه يتفاوت 667 ةمقنن در ماد (117:1397 غالملو؛

عفت درنظر نگرفته است و  يو عمل مناف رابطة نامشروعجرم 

 . ن دو مورد قائل نشده استين ايب يز تفاوتيخصوص مجازات ندر

 قانون مجازات اسالمي  796 ةمشورتي پيرامون ماد نظرات -9

 استان دنظريتجد يها دادگاه آراء نقد ةجلس نيهشتم و يس در

 قانون 637 ةماد قيمصاد و قلمرو نييتب موضوع با تهران

 1390 بهمن در که 1370 مصوب (راتيتعز) ياسالم مجازات

 موضوع: که است شرح نيا به قضات بيشتر نظر شده، انجام

 است؛ قسمت دو يدارا ياسالم مجازات قانون 637 ةماد

 و زنا از ريغ به عفت يمناف عمل دوم و نامشروع روابط نخست

 يبرا يليتمث( يآغوش هم) مضاجعه و( دنيبوس) ليتقب وديق

 صرف به رابطة نامشروع جرم و باشد يم ماده نيا دوم قسمت

 محقق باشد، شرع فالرخب آن يمحتوا که ييها رابطه يبرقرار

 (39 :1390 جوانمرد،) .ستين يکيزيف تماس به يازين و شوديم

 . دارد يو بررسمل أت يجا مختلف داليل از نظر نيا اما

 عفت يمناف عمل از جدا رابطة نامشروع برداشت، نيا مطابق

 هر رو اين از. باشد ينم يکيزيف تماس به يازين و است زنا مادون

 نامحرم فرد دو نيب يراخالقيغ و يرشرعيغ و يرقانونيغ ةرابط

 ولو باشد ينم برقرار ها نآ نيب تيزوج ةعلق و ةرابط که

 و جرم مشمول تماس و امکيپ حد در و يمجاز صورت به

 ةادار اما. رديگ يم قرار 637 ةماد حکم شمول در و  مجازات

 يمتفاوت هاينظر انيسال طول در هم هيئقضا ةقو يحقوق

 از تيتبع .است ارائه کرده رابطة نامشروع مصداق درمورد

 قضات يبرا هيرو وحدت آراء اي و قانون مثل يمشورت اتينظر

ن وجود در يدارد، اما با ا يارشاد ةجنب بلكه ندارد ياجبار ةجنب

 . باشد يگشا م از موارد راه ياريبس

 جرائم فيتعر در» :6/6/1311 مورخ 7/3621 ةشمار ةينظر

 روابط از يناش که است يجرائم گفت توان يم عفت يمناف

 و عرف برحسب و مرد و زن تيزوج ةعلق از خارج نامشروع و

 مقدس شرع که است ياعمال اي است حيقب جامعه، احساسات

 که...  جامعه است يعموم اخالق اي عفت يمناف و کرده ممنوع
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 در فسق به تظاهر اي مرد و زن نامشروع روابط آن قيمصاد از

 «.است يعموم انظار

 در يمرد و زن بودن تنها صرف» :7/3022 يمشورت ةينظر

 عفت يمناف اعمال اي رابطة نامشروع قيمصاد از تواند ينم کجاي

 «.ديآ شمار به

 از يتلفن ارتباط» :11/6/1 مورخ 7/3192 يمشورتة ينظر

 قابل مجازات قانون طبق و دهش دانسته رابطة نامشروع قيمصاد

 «.است گرديپ

 حقوقي ةادار 11/1/1311 – 3110/7 ةشمار مشورتي ةنظري

 مجازات قانون 637 ةماد موضوع ،رابطة نامشروع» يهئقضا ةقو

 همانطور معهذا، نشده تعريف قانون در( پنجم كتاب) اسالمي

 زن نفر دو توافق يعني دوجانبه عملي آيد مي بر آن عنوان از كه

 زنا از غير ناقص جنسي روابط از نوعي بر( نامحرم) اجنبي مرد و

 ارتباط يا تلفني مكالمه صرف بنابراين. است آن امثال و

 يكديگر، لمس بدون خيابان يا پارك در زدن قدم اينترنتي،

 شده ياد معني به رابطة نامشروع... و مجازي يا نوشتاري مكاتبه

 «.آيد نمي شمار به

 ةقو يحقوق اداره 11/1/1311 -3110/7ة شمار يمشورت ةينظر

 مجازات قانون 637 مادة موضوع ،رابطة نامشروع - هيئقضا

 طور همان معهذا، نشده فيتعر قانون در( پنجم کتاب)ياسالم

 زن نفر دو توافق يعني دوجانبه يعمل ديآ يبرم آن عنوان از که

 زنا از ريغ ناقص يجنس روابط از ينوع بر( نامحرم) ياجنب مرد و

 ارتباط اي يتلفن مکالمة صرف ن؛يبنابرا. است آن امثال و

 گر،يکدي لمس بدون ابانيخ اي پارک در زدن قدم ،ينترنتيا

 ادشدهي يمعن به رابطة نامشروع...  و يمجاز اي ينوشتار ةمکاتب

 .ديآ ينم شمار به

 ةقو يحقوقة ادار 2/3/1369-979/7ة شمار يمشورتة ينظر

 «.ستين جرم عاشقانه مکاتبة» هيئقضا

 بودن خلوت در صرف» :92/0/23 مورخ 7/937 يمشورت ةينظر

 اي منزل در که نيا از اعم نشده شناخته جرم قانون در نامحرم با

 ةماد موجب به رايز ،باشد يگريد يهرجا اي هينقل لةيوس داخل

 و ليتقب مانند عفت يمناف عمل اي رابطة نامشروع 637

 «.است شده زده مثال مضاجحه

 يترمشو نظرات در هيئقضا قوة يحقوق ةادار دگاهيد نيبنابرا

رابطة  که است بوده نظر نيا بر -979/7 -3022/7 و 93/7

 ليتقب مانند يکيزيف ةرابط ازمندين عفت يمناف عمل و نامشروع

 بودن يقانون اصل چهارچوب در برداشت نيا. باشد يم مضاجعه و

 نفع به ريتفس و يفريک نيقوان قيمض ريتفس و مجازات و جرم

 . رديگ يم قرار متهم،

رابطة  شرعًا و اخالقًا که نچهآ ميهست رو به رو مفهوم دو با

رابطة  حقوق و قانون که نچهآ و شود يم دهينام نامشروع

 خلوت از اعم نکاح عقد از خارج ةرابط هرگونه .داند يم نامشروع

 و عاشقانه و مستهجن يها امکيپ ارسال نامحرم، فرد دو کردن

 و هست يعرف و ياخالق رابطة نامشروع مصداق مکرر تماس

 .باشد يم يعرف و ياخالق يارهايمع ةبرعهد زين اجرا ضمانت

 در محدود و قيمض مفهوم به ديبا را يقانون رابطة نامشروع يول

 . ميريبگ درنظر يکيزيف ةرابط

عفت ناظر  يو عمل مناف رابطة نامشروع( زنار يغ) ديبا توجه به ق

را که  يعمل توان هر ين زن و مرد است و نميب يبه روابط جنس

 ين عمليچن. ن ماده دانستيد، مشمول ايحساب آ به يحرام اخالق

قانون مجازات  631 ةماد) ق فعل حراميممکن است از مصاد

 (012: 1393 ان،يگلدوز) .باشد (اتريتعز - ياسالم

 عفت منافي جرائماسالم در مورد  ييجنا سياست -1

 هر در نامحرم، مردان و زنان روابط مورد در اسالم نيمب نيد در

 طبعًا که است شده گذاشت قرار يوديق و ها تيمحدود يطيمح

 در چنانچه رايز است، يانسان جوامع و انيآدم مصلحت و نفع به

 مصالح و) مالکات تابع يشرع احکام است معروف اسالم شرع

 (1: 1396 ،يموسو و يشاهد). باشند يم (مفاسد

 خـاص حرمـت جامعـة افـراد آبروي حفظ براي مقدس شارع

 جرائم درخصوص ياسالم يها موزهآ يها موختهآل است، قائ

 با يشناس جرم نظر از و دارد يپوش بزه  و اغماض بر ديتأک يجنس

 نبود است، افراد بر يبرچسب مثابه به مجازات و جرم نيا به توجه
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 يعرف رابطة نامشروع درخصوص يحقوق و يقانون ياجرا ضمانت

 .بود خواهد سازگارتر يبازپرور و اصالح هدف با ،ياخالق و

 ةوسـيل بـه ويـژه بـه پوشـي بزه توجيه در كه ديگري ةجنب

 و كرامت حفظ گرفته، قرار بـدان موردتوجه ترغيـب و مجـرم

 و احترام آميخته با زندگي. است انساني موقعيت سرافرازي

 بشر اساسي حقوق نخستين از شرافت و عزت از برخورداري

 قرار موردتوجه اسالمي نظام در اي گسترده نحو بـه كـه است

 (111:1390 ،رتند و ياله فتح) .اسـت گرفتـه

 تنها نه جرائم نيا درخصوص يافتراق کرديرو اسالم نيقوان در

 يدادرس نيآئ نيقوان در بلکه شده است، لحاظ اثبات ةمرحل در

 انعکاس عفت يمناف جرائم در قيتحق تيممنوع عنوان با زين

 و جرم کشف منظور به يئقضا هاي قيتحق انجام. افته استي

 يئمراجع قضا هاي اقدام نيتر مهم از يکي جرم آثار و ادله حفظ

 و اشخاص ريسا به ناظر اي و متهم به ناظر اقدامات نيا است؛

 نيا ةيکل عفت انجام يمناف جرائم در لکن ؛باشد يم ءاياش

 (1: 1391 ،يگيب رستم). باشد يم  ممنوع اقدامات

 اثبات يبرا تالش را،يز باشد؛ يم دهيد بزه نفع به کرديرو نيا

 و يانتظام مراجع به دهيد بزه مکرر آمد و رفت موجب، جرائم گونه نيا

 شود يم يو يروح تألمات و د خاطراتيتجد موجب و شده يئقضا

 نهادها و افراد نامناسب ييپاسخگو و رفتار رهگذر از است ممکن و

 شخص ةيثانو يدگيد بزه به ،يئقضا مراجع اي سيپل مانند دهيد بزه با

 نخست يدگيد بزه از ندتريناخوشا امر، نيا بسا چه و شود منجر زين

 (01: 1311 ،ياصل انيجيرا). باشد

 يپوش بزه استيس از عفت، يمناف جرائم در قيتحق تيممنوع

 استيس نيا. شود يم يناش جرائم گونه نيا با مواجهه در اسالم

 ةعاشا منع بر شارع ديتأک افته،يتبلور  زين ما يئجزا نيقوان در که

: نور) دارد ديآن تأک بر ميکر قرآن که يامر است؛ يمبتن فحشا

. دارد داللت آن بر زين( ع) نيمعصوم و امبريپ سنت و (19

 (117:1311، يرين حدادزاده)

 پوشي بزه سياست از مانع كه استثنائاتي از يكي اين، باوجود

 و خصوصي شاكي وجود شود مي منافي عفت جرائم درخصوص

 جنايي اگرچـه سياست. اسـت جرائم گونـه ايـن در ديـده بزه

 هاي جرم در تجسس حرمت و پوشي بزه اصل بر مبتني اسالم

 است معتبر جايي تا سياست اين اعمال ليكن است، منافي عفت

 داراي جرم هرگاه. باشد تعـرض نشده ديگـران به حق كه

 حرمـت تحقيق شـرع و عقـل داللت به باشد خصوصي شاكي

 از حمايت كه ااقو مصلحت وجود به بنا ،برداشته شده تجسس و

 تجسـس و تحقيـق اسـت وي حقـوق از و دفاع ديـده بـزه

 ؛کند مي ناپذير را اجتناب جـرم افشـاي و يابـد مـي ضـرورت

فـراوان  تأكيـد پوشـي بزه اصل بر كه طور همان اسالم در زيرا

 روحي هاي تألم جبران و ديده بزه از حمايت اصل بر است، شده

 اصل هرگاه و شده فراوان تأكيد وي نيز مـادي هاي تخسـار و

 اي قاعده بنابر. كند تعارض ديده بزه از حمايت اصل با پوشي بزه

 فسادش كه امري اصطالحًا است مطرح تزاحم باب در كه

 دفـع اسـت كمتـر فسادش كه امري ةوسيل است، به بيشتر

 حكم و تحقيـق برداشته شده حرمـت ناچـار بـه و شـود مـي

 (171: 1319 صادقي،). يابد مي تحقق وجوب بلكه جواز

 منظر و امرئ در جرم كه است به موقعيتي مربوط دوم استثناي

 از اعم عام منظر و امرئ يابد؛ ارتكاب صـورت علني بـه و عـام

 حتي است، حضـور عمومي مهيـاي معمـواًل كـه است مكاني

 نداشـته حضور محل آن در كسي جرم وقوع ةلحظ در اگر

 پـذيرش مهياي كه مكاني يا (خيابان و كوچه مانند) باشـد

 يا نفر سه) نفر چند برابـر ديدگان در ولـي نيسـت، عمـومي

 در منزل عفـت منـافي عمـل ارتكـاب مانند شود، واقع (بيشتر

 (100: 1391 خالقي،). نفر چند مقابل در اما شخصي،

 در که يمفصل بحث از بعد يلنکران فاضل اهلل تيآ مرحوم

 ةجينت تيدرنها کند يم بحث نيا در وارده تيروا خصوص

 انيب نيچن شانيا .شود يم محسوب عيبد يحد تا و جالب

 حالت لحاف کي ريز مرد و زن اجتماع از مراد ايآ: دارند يم

 به است؟ يکاف شان اجتماع مطلق اي و است يبرهنگ و انيعر

 توان يم کرده، تجرد به ديمق را اجتماع که هايي تيروا ةنيقر

 است تجرد ديق مرد و زن اجتماع زين موردبحث فرع در که گفت

 بودن برهنه هکبل ندارد تيموضوع اجتماع صرف رو اين از.... 
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 ،ينيئنا نژاد يصادق). شود يم جلد شدن يجار موجب که است

1391 :63) 

 فقط که است معنا نيا به مجازات و جرم بودن يقانون اصل

 در مشخص اريمع نبود. است مجازات و جرم ةکنند نييتع قانون

 ،ياسالم مجازات قانون 637 ةماد مصداق خصوص

  منجربه و است داده کاهش را قانون رفتار يريپذ ينيب شيپ

  .دبو خواهد ءراآ يپراکندگ

ا مقررات يکه در قالب قانون  يهنجار حقوق ن اصل،يطبق ا

روشن و  کاماًل ييد از محتوايشود، با يوضع و به جامعه عرضه م

ن را آ يجامعه بتوانند موارد اجرا ةبرخوردار باشد تا هم واضح

افراد در مقابل  يت اصل برابرين رعايهمچن. کنند ينيب شيپ

 (166:113 ،يقاسم). ص باشديد قابل احراز و تشخيقانون با

 استفاده «نامـشروع روابط» جمع کلمة از قانونية ماد در اگرچه

 ايـن نـه است آن نوعة افاد آن، از گذار قانون مراد است، شده

 اين شبيه. باشد بوده او منظور فعـل ارتكابي تعـّدد كـه

 نشر چون ديگـر هم قـانوني مـواد در تـوان مـي را موضـوع

 عـضويت (699)ة ادم جـرم ادوات و آالت (691)ة مـاد اكاذيب

 اسـناد يـا اسـرار يا ها نقشه (199)ة ماد ها جمعيت و ها در دسته

، يقدس) .كرد مالحظه غيره و (001)ة مـاد يها تـصميم و

 (190 :1312؛ نيزرپور

 در. عت استيشر يها موزهآ خته بايمآ يحقوق يها کرد نظاميرو 

 و خرد، اراده حقوق، منشأ كه سكوالر به موسوم هاي نظام

 از ناشي مقررات، و قوانين اساس و بنيان است، جمعي خواست

 و قوانين وضع در اجتماعي خواست و است جمعي توافق تبلور

 روابط قلمرو در كه آنچه يعني. دارد واقعي نمود مقررات،

 بايد شود، مي تلقي هنجار عنوان به جامعه يك در اشخاص

 قالب در و گيرد قرار موردحمايت عمومية اراد سوي از نحوي به

 غيرمذهبي، حقوقي يها نظام در رو ازاين. شود تصويب قانون

 عمومي ةاراد و خواست براساس كيفري حقوق هاي موضوع

 هرگونه با حاكميت و شوند مي تعيين شهروندان ميانگين

. ندارند جرائم سياهه كاهش يا افزايش در اي مداخله اعتقادي،

 است آن حقوقي هاي نظام اين هاي ويژگي از يكي سان، دينب

 هاي همطالب تأمين منظور به موجود مقررات و قوانين كه

 جوانمرد،). هستند تحول و تغيير قابل سهولت به شهروندان،

1390: 32)  

  مجازات قيتعل -0

 مصوب ياسالم مجازات قانون 17 ةماد پ بند استناد به يبرخ

 و قيتعو قابل يعموم عفت هيعل جرائم دارد يم انيب که 1392

 قابل 637 ةماد در مقرر حکم که اند دهيعق نيبرا ستين قيتعل

براي مثال  يئقضا ةيرو يبررس با اما باشد ينم قيتعل و قيتعو

 يفريک 127 ةشعب از صادره 9109976910200063ة دادنام در

 منظور به يريتعز شالق ضربه 60 محترم دادگاه اصفهان دو

 مقرر و قيتعل سال کي به را رابطة نامشروع به متهم تيمحکوم

 افراد با ارتباط امکان که ييها يگوش از قيتعل مدت در دارد يم

 هر و تلگرام آپ، واتس بر،يوا ن،يال شامل يمجاز يفضا در

 شود، جاديا قيتعل مدت در اي دارد وجود که يا مشابه برنامه

 .  است ممنوع

 جرم بودن يشرع منصوص ريتعز به مقنن که يزمان تا نيبنابرا

 167 اصل به تيعنا با, است نکرده اشاره 637 ةماد موضوع

 توان يم فقها، يفتاوا و يفقه منابع به مراجعه و ياساس قانون

 مطروحه، يفقع مباحث به توجه با که کرد اظهارنظر گونه نيا

 ياول قيطر به و مضاجعه از ريغ زنا دون عفت يمناف اعمال

 و يجسم تماس و ارتباط مستلزم لزومًا که نامشروع اعمال

 وشوند  ينم محسوب يشرع منصوص ريتعز. ستين يکيزيف

 طبق و  کرد محسوب يحکومت ريتعز قيمصاد از را ها نآ ديبا

 اي ليتبد اي فيتخف جواز مانند) راتيتعز به مربوط عمومات

 ينيئنژادنا يصادق) .کرد برخورد ها نآ با...(  و مجازات قيتعل

1391 :70) 

 در 31/۱9/1396 مورخ 1629-9912 ةشمار يئقضا نشست در

رابطة در  قضات تياکثر ةينظر راز،يش شهر/ فارس استان

 و نشده نييتع دقت به و صراحت به ريتعز زانيم چون نامشروع

 مثال يبرا آنکه نه باشد يم شالق ضربه 99 تا آن مجازات

 همانند آنکه اي باشد فوت حال در همسر با مجامعت همانند

 که باشد يدائم همسر داشتن از پس زيکن همسر ارکردنياخت
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 منصوص نامشروع رابطة نيبنابرا دارد؛ شالق ضربه 12/0

 عفت يمناف جرائم 17 ةماد در چون گريد يازسو. ستين

 آمده دوم ؛ينظر در آنچه براساس .اند شده يمستثن يعموم

 قيتعل قابل باشد طرف دو نيب و انهيمخف اگر نامشروع ةرابط

 متون در رابطة نامشروع: کند يم انيب تياقل ةينظر اما. است

 مجازات هرچند. است مواجه شالق ضربه 99 ريتعز با يفقه

 نييتع لحاظ به ديترد بدون اما ،است شالق ضربه 99 تا ،يشرع

 از مورد نيا باشد يم شالق همان که مجازات زانيم و نوع

 17 ةماد آنکه ضمن است؛ يشرع منصوص راتيتعز موارد

 را يعموم عفت هيعل جرائم صراحت به ياسالم مجازات قانون

 رابطة نامشروع. است ندانسته مجازات ياجرا قيتعل مشمول

 بند در چون اما باشد؛ يم يشرع منصوص راتيتعز جزء هرچند

 به يعموم عفت عنوان ياسالم مجازات قانون 17 ةماد از پ

 آنکه نه ستين قيتعل قابل بودن منصوص لحاظ به فقط رفته کار

 از منظور. است بوده 17 ةماد مدنظر نامشروع روابط ةهم

 در يعلن طور به رابطة نامشروع که است آن 17 ةماد در يعموم

 حضور بدون و بسته يمحل در آنکه نه دهد رخ گرانيد حضور

 .باشد گرانيد

 از 9209970223901061 ةشمار به 1392/01/11 ةدادنام در

 11 تحمل به تيمحکوم تهران دنظريتجد دادگاه 39 ةشعب

 مجازات قيتعل به حکم را رابطة نامشروع اتهام به شالق ضربه

 قرآن «ق» مبارکه ةسور حفظ به مشروط سال سه مدت به يو

 قيتعل مدت انيپا در احکام ياجرا يقاض به آن ةارائ و ميکر

 بزه شالق مجازات زين يئقضا ةيرو نيبنابرا. است کرده صادر

 يشرع منصوص ريتعز قيمصاد از که زنا مادون رابطة نامشروع

 .است قيتعل قابل  و رديگ يم نظر در

لزوم  يجنس جرائم نةين است که در زميقابل توجه ا نکتة

. ميتوجه الزم را داشته باش( ر از زنا به عنفيغ) يپوش پرده

 يفلسفه و مبان ةيپا بر يدر حدود اسالم يپوش ، بزهيياست جنايس

شه در عقل و شرع ياستوار است که ر يمحکم و قدرتمند يعقل

ه يبه حاکمان و مردم توصاست، شارع مقدس ين سيا ةيپا بر. دارد

 که جنبة ييعفت در جا يمناف جرائم ياست از افشا کرده

 استده يافشا از طرف خود فرد نرس ةدارد و به مرحل يخصوص

مانند توبه استوار است  يو قواعداصول  کرد برين رويا. زنديبپره

شارع مقدس به . کردت ين را تقوآ يياجرا يها هيتواند پا يکه م

زند يبپره جرائمن يا يد کرده است که از افشايتأکت اجتماع أيه

ن امر از جنبة يا. ن به کار نبرنداثبات آ يبرا يگونه کوشش چيه و

هدف  در مقابل افراد منحرف جامعه است که با يفت اسالمرأ

؛ يصبوح ،يتوجه). نان به راه درست اتخاذ شده استآبازگشت 

ن آئيقانون  102 ةگذار در ماد قانون زمينهن يدر ا (21: 1393

را ممنوع کرده  يمناف جرائمق در يهرگونه تحق يفريک يدادرس

 . ط خاص وجود داشته باشدينکه شراياست مگر ا

  رابطة نامشروعن در جرم يطرف ت و ارادةيرضا -6

 رمحصن،يغ و محصن نيب يتفاوت ،رابطة نامشروعدر جرم 

 فيتخف علل از تواند يم تنها و ندارد وجود رمحصنهيغ و محصنه

 يشاک. شود گرفته درنظر دادگاه توسط مجازات ديتشد اي

 انيز و ضرر متحمل وقوع جرم از که است يشخص يخصوص

. است يتيثيح و يمعنو ،يماد از اعم زين انيز و ضرر. شود يم

 غيرقابل كه است شده سبب عفت منافي جرائم اللهي حق ةجنب

ب و يشروع به تعق ي، برارابطة نامشروع جرائمدر . باشند گذشت

ست و دادستان ين يخصوص يبه وجود شاک يازيق نيتحق

 . ديب نمايتواند شروع به تعق يم شخصًا

قانون مجازات   201و  212 گذار در مواد  قانون انقالب، از پيش

رابطة  مرتکب که يهلأمت مرد و زن مورد سابق در يعموم

 سه تا ماه شش از تأديبي حبس مجازات شدند، يم نامشروع

 :بود مدهآ 212 ةماد ليذ در بود، گرفته درنظر را سال

 او ةزوج هل،أمت مرد يازسو رابطة نامشروع ارتکاب درصورت»

 يخصوص يمدع سمت شوهر او هل،أمت زن ارتکاب درصورت و

 . است ها آن تيشکا به موکول يئجزا بيتعق و دارد را

 ةقو يحقوق ةادار 21/1/1312 مورخ /7/ 7270ة شمار ةينظر

 يزنا جرم ارتکاب درصورت را زوجه و زوج صراحتًا زين هيئقضا

 و ضرر ةمطالبه و تيشکا حق واجد يگريد يازسو محصنه

 بستگان ريسا و شوهر، زن از ريغ ايآ اما است، دانسته انيز

ورود  کنند؟ تيشکا طرح يخصوص يشاک عنوان به توانند ينم
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 اول ةدرج بستگان به جرائم نيا در يتيثيح انيز و ضرر

 توان يم اريمع اي ضابطه کدام با است، اما يهيبد يامر مرتکب،

 عمل خود مرتکب تيرضا با که يدختر پدر مثاًل کرد نيمع

 عدم درصورت آنکه اي و دارد؟ تيشکا حق شده، عفت يمناف

 ر؟يخ اي دارند تيشکا حق مرتکب، برادر اي مادر ايآ ت پدر،يشکا

 هر در ديبا يقاض داد؛ ارائه توان ينم نهيزم نيا در يقيدقة ضابط

 صيتشخ را يخصوص يشاک مصداق موضوع، به باتوجه مورد

 ( 120: 1311، يرين حدادزاده). دهد

در تحقق جرم و  يرين ارتکاب عمل تأثيت افراد در حيرضا

دارد و در  يعموم که جرم جنبةمجازات مرتکب ندارد چرا ياجرا

آن  ياست که مالک واقع يت و شرافت انسانيثيارتباط با ح

هرچند   (172:  1311 ن،يپورزر و يقدس) ... خداوند متعال است

ن يبنابرا .باشد يدو طرف م ت هرياغلب با رضا جرائمگونه  نيکه ا

 يبرا مرد اي زن از يکي دارند اما اگر يفريت کيولؤن مسيطرف

 شود، کار نيا به مجبور زور به و باشد داشته اکراه رابطة نامشروع

 . شود يم اعمال کننده اکراه درخصوص فقط مجازات

 زين تعف يمناف عمل و نامشروع ارتباط جرم مرتکبان مجازات

 فريک حداقل نييتع ارياخت. است شالق ضربه 99 تا زنا از ريغ

 دادگاه با( شالق ضربه 99) فريک حداکثر اي( شالق ضربه کي)

 و اوضاع و مرتکبان تيشخص به توجه با تواند يم دادگاه و است

 شالق ضربه 99 تا کي از را آنان مجازات جرم، به مربوط احوال

  . کند نييتع

 تيزوج ةعلق ها آن نيب که يمرد اي زن ن ماده تنها،يمصداق ا

 دباش مرد اي زن تواند يم فقط ن جرم،ين مرتکب ايبنابرا. نباشد

 مرد دو اگر ،ياسالم مجازات قانون 637 ةماد متن براساس و

 نيا شمول و مصداق  تحت شوند، اعمال نيا مرتکب زن دو اي

 .رنديگ ينم قرار ماده

 اطراف در كه امارات و نئقرا به كه است اين اهميت زئحا تةنك

 و عرف و خاص كرد توجه بايد دارد مرتكبين وجود از هريك

 و داد قرار مّدنظر مرسوم نيز ةجامع در را رسوم و آداب و عادت

يـك  صرف اينكه نه كرد قضاوت ن،امرتكب درخصوص سپس

 كنـار در نشـستن و اينترنـت چت در يا و تلفني مةمكال

 و شود تلقي نامشروع روابط معيار مـالك و پـارك، در يكـديگر

، يقدس) .مجـازات برسند به و گيرند قرار تعقيب تحت نامرتكب

  (193: 1312ن، يپورزر

 گيري جهينت

 موارد نيدشوارتر و نيتر دهيچيپ از يانگار جرم ديترد بدون

 حقوق يمبان و اهداف بر منطبق ديبا رو نيازا است؛ يگذار قانون

مورد  ييافراد تا جا ةران اراديا يفريک يدر نظام حقوق. باشد جزا

د شرع در تضاد ييأتمورد يها د و محترم  است که با ارزشييأت

مورد  رابطة نامشروعن در جرم يت طرفين رضايبنابرا. نباشد

 يعت اسالميبر شر يران که مبتنيا يفريک يد نظام حقوقييأت

 ةاز ماد يناش هاي و ابهام ءراآ ياما  پراکندگ. باشد ياست نم

 ين امر ناشياز ا 1392مصوب  يقانون مجازات اسالم 637

 يحالدر .ف جرم نکرده استياقدام به تعرگذار  قانونشود که  يم

 همچون يشکل يارهايمع ديبا يانگار در وضع قانون و جرم

 ل خالءيدل به رو اين از. ت شوديقانون رعا تيشفاف و صراحت

 ةيرو يت موضوع، پراکندگيحوزه و حساس نيا در يگذار قانون

افراد،  يها يزادآع حقوق و يياز تض يريجلوگ منظور به، يئقضا

ک ماده يبا وضع  يک اقدام ضروريعنوان  ، بهگذار قانون

. کندن را مشخص  آثغور  و و حدود ،فيرا تعرن جرم يتواند ا يم

با  که است صواب به کينزد رسد يم نظر به يط فعليدر شرا

درأ، و   ةنظر گرفتن قاعددر اسالم و با يئاست جنايس به توجه

رابطة د، يط شک و ترديق و به نفع متهم در شراير مضيتفس

و ضمانت  ميرينظر بگدر يکيزيف ةد رابطوجو محدود به نامشروع

را به اخالق واگذار  يروابط نامشروع بدون تماس جسم ياجرا

 يکيزيروابط نامشروع، شامل روابط ف يصورتو تنها در در کنند

در انظار  علنًا ،مصداق تظاهر به عمل حرام ينباشد ول يجسم و

قانون  631 ةماد ي، مشمول ضمانت اجراباشد يو اماکن عموم

 روابطر يم و سايبدان 1370رات مصوب يتعز يمجازات اسالم

 جرم مصاديق از مجازي محيط در افراد جمله رابطهازنامشروع 

  .نباشد 796 ةماد رابطة نامشروع
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مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع 

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  رساندهاز تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري 

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوري منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .نويسنده صورت گرفته است

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است

 

 



 9961 مصوب اسالمي مجازات قانون 796 مادة پيرامون هاي چالش 11/هندشکوه

 

 

 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

 ييجنا استيس» .(1393) رحمان يصبوح و يعبدالعل ،يتوجه -

صد و هشت،  شماره ،يدادرس ةمجل .«حدود در يپوش بزه

 .يک و بيستصفحات پانزده الي 

 ينولوژيترم در مبسوط .(1319) محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر -

 .دانش گنج: تهران سوم، جلد .حقوق

 .17-11: 1 .«يفريک حقوق مجله». (1390) بهروز جوانمرد، -

 يمناف جرائم در قيتحق»(. 1311) محمدرضا ،يرين حدادزاده -

 يها دادگاه يدادرس نيئآ قانون 13 مادة تبصرة ليتحل) عفت

، يدادگستر يحقوق مجلة. «(يفريک امور در انقالب و يعموم

67 :110-126. 

 چاپ اول، جلد .كيفري دادرسي نآئي. (1391) علي خالقي، -

 .شهر دانش: ، تهرانهفتم و ستيب

 يمناف جرائم در قيتحق تيممنوع(. 1391) سهينف ،يگيب رستم -

، يخالق يعل دکتر راهنمااستاد  ارشد، يکارشناس نامه انيپا .عفت

 .صفحه يک. تهران دانشگاه .يبرهان محسن دکتر استاد مشاور

چاپ . يتيحما يشناس دهيد بزه (.1311) مهرداد ،ياصل انيجيرا -

 .دادگستر :تهران اول،

 و بيتعق .(1396) نيدافشيس ،يموسو و مانيپ ،يشاهد -

 نيچهارم يمجاز يفضا در رابطة نامشروع جرم در قيتحق
 ازاد دانشگاه نظر تحت) .جزا علوم و حقوق يمل کنفرانس

 .(ياسالم

زدهم، يچاپ س .ديعم يفرهنگ فارس .(1377)د، حسن يعم -

  .ريرکبيانتشارات ام: تهران

 و ابهامات يبررس» .(1391) ديمج، ينينژادنائ صادق -

 صدور ةمرحل در 1370 راتيتعز قانون 637 ماده يها چالش

 .«يفريک محاکم يعمل ةيرو پرتو در مجازات ياجرا و حکم
 .دهم سال ،يفريک حقوق پژوهشنامه

 چاپ .اشخاص عليه جرائم. (1319) يمحمدهاد صادقي، -

 .ميزان نشر: ، تهرانهفدهم

 عمومي عفت كردن دار جريحه. (1313) عباس فرد، عنصري -

 .آريان انتشارات: تهرانچاپ اول،  .ايران حقوق در

 يبررس و نقد» .(1312) يعل ن،يپورزر م ويدابراهيس ،يقدس -

 علوم پژوهشنامه مجلة .«ياسالم مجازات قانون 637 ماده

 .211-113: 99 ،ياجتماع و يانسان

 يبررس و نقد» .(1311) نيپورزر يعل و ميدابراهيس ،يقدس -

: 67 .«ياسالم مطالعات ياسالم مجازات قانون 637 مادة

101-113.  

 در سيپل اراتياخت» .(1390) ريام تندر، و امکيس ،ياله فتح -

 يحقوق مطالعات ةفصلنام .«عفت يمناف جرائم به پاسخ

  .166-110(: 2)1 ،يانتظام

 حقوق هيسا در يگذار قانون علم» .(1313) محسن ،يقاسم -

 .161-100(: 3)2 ،ياساس حقوق ةينشر .«ياساس

 .ياسالم مجازات قانون يمحشا .(1393) رجيا ان،يگلدوز -

 .مجد :تهران

 مطالعات .(1397) ديجمش ،غالملو و دهيسپ ،يديرمجيم -
 .171-117(: 2)11 .يشناس جرم و يفريک حقوق

 چاپ .اشخاص هيعل جرائم (.1317)ن يحس ،يرمحمدصادقيم -

 .زانيم: دوم، تهران

 

 

 



 

 This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

 

 
 

 

 

Challenges on Article 637 of the Islamic Penal Code Adopted in 1996 
 

Farzaneh Shokouhandeh 1
 

1. PhD student in Criminal Law and Criminology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfehan, Iran. 

 

 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

 

Pages: 71-82 

 

Crimes against chastity are a broad term that includes many crimes .Among them 

is the illegitimate relationship subject to Article 637 of the Penal Code, passed in 

1996. The legislature defines zena (adultery) in Articles 221 and 222 of the 

Islamic Penal Code adopted in 2013. But it does not provide a clear definition of 

the crime of illicit intercourse and immorality other than adultery. Failure to 

specify the limits and limitations has led to ambiguity regarding the determination 

of contradictory and contradictory examples and opinions regarding similar 

matters in Article 637 And the judiciary has not been the same in dealing with the 

perpetrators of this phenomenon It seems that in the absence of marriage (either 

permanent or temporary), sexual relations between men and women should be 

punishable.. And did not consider non-physical communication in accordance 

with Article 637 of the Penal Code. And a distinction was made between what is 

forbidden and what is a crime. 
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