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 ةالمقدم

ترسػي  إلػى  كبيػرة وسػعت أىميػةعكفت الشرائع السماوية عمى اعطػا  العذريػة 
ي كمػػػا جاىػػػدت فػػػي سػػػبيؿ انتػػػزاع المػػػؤثرات سػػػاننالمنظومػػػة القيميػػػة فػػػي المجتمػػػع اإ

الموضػػػوعية مػػػف السػػػموؾ والمػػػنيي والعقيػػػدة الػػػيانة لممثػػػؿ ا  القيػػػة السػػػامية حتػػػى 
غػػػدت اغشػػػية البكػػػارة رمػػػزا لمطيػػػر ودلػػػيال عمػػػى العفػػػةت واذا كانػػػت بكػػػارة الفتيػػػات قػػػد 

ذه معظػـ ىػػإ ا أف  حامػت حوليػا كثيػػر مػف المفػاىيـ والفػػت ليػا العديػد مػػف ا سػاطير
المعرفػػػة العمميػػػة إلػػػى  المفػػػاىيـ وتمػػػؾ ا سػػػاطير بعيػػػدة عػػػف ا سػػػس العمميػػػة وتفتقػػػر

 الحقيقة.
 لتي   تكوف عذرا  ليمة زفافياالفتاة افإف  ووفقا لتقاليد اغمب الشعوب السائدة

قتميا في بعض إلى  تجمب ألبوييا وقبيمتيا عارا عظيما ىذا العار الذي يفضيفإنيا 
جتمعػػات يعػػد نزيػػؼ دـ البكػػارة الشػػيادة العظمػػى لعفػػة العػػروس ا حيػػاف ففػػي ىػػذه الم

ماليرىا يكوف مجيػو  ناىيػؾ عػف المشػكالت فإف  والوثيقة الراس ة لشرفيا وب الفيا
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النفسػػية التػػي تالزميػػا بسػػب انحطػػاط قيمتيػػا ا جتماعيػػة ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف 
 يا بسبب ذلؾ.عزوؼ الرجاؿ عف التزويي منأو  ردود فعؿ الزوج اف كاف متزوجا
أو  تالػػػاب بتمػػػؼ كمػػػيألف  الجسػػػـ معرضػػػة أجػػػزا والبكػػػارة وغشػػػاؤىا كسػػػائر 

حػػادث غيػػر مقالػػود وقػػد يكػػوف تمزقيػػا فػػي ذاتػػو فعػػال أو  جزئػػي نتيجػػة فعػػؿ مقالػػود
غير مشروع في الميزاف الشرعي والقانوني وقد   يكوف كػذلؾ وفػي ا حػواؿ كميػا   

ة التػػػػي تالػػػػاحبو ت يػػػػرات فػػػػي حجمػػػػة ي ػػػػرج غشػػػػا  البكػػػػارة عػػػػف طبيعتػػػػو البايولوجيػػػػ
وتحػػو ت فػػي بنيتػػو التركيبيػػةت وىػػو يعمػػؿ عمػػى حمايػػة المنطقػػة الميبميػػة مػػف التمػػوث 

 عمى ا  ص في المراحؿ المبكرة مف العمر.
وقػد ظيػرت فػػي ا ونػة ا  يػرة عمميػػات جراحيػة  االػة باعػػادة اغشػية البكػػارة 

  عمػػػى النػػػزؼ مػػػرة ا ػػػر  اثنػػػا  لمفتيػػػات الالئػػػي فقػػػدنيا غايتيػػػا اسػػػتعادة قػػػدرة ال شػػػا
الجمػاع فػػي ليمػػة الزفػػاؼ ب يػة الظيػػور بمظيػػر الفتػػاة البػاكر وفػػي بعػػض المجتمعػػات 
تسػػت دـ لحمايػػة النسػػا  مػػف اعمػػاؿ العنػػؼ وقػػد تكػػوف ال ايػػة منيػػا ىػػي اعػػادة تاىيػػؿ 
النسا  الالتي تعرضػف لالغتالػاب فػي مجتمعػات ا ػر. ويػتـ ذلػؾ مػف  ػالؿ تقريػب 

لم مفػػات ال شػػا  باسػػت داـ تقنيػػة طبيػػة قابمػػة لالمتالػػاص لتحقيػػؽ الحػػدود المتباعػػدة 
 ا نسداد الجزئي لمد ؿ الحوض.

ومف ىذا يكتسب البحػث اىميتػو لالػمتو الماسػة بػا مف ا سػري العػاـ ولالػمتو 
بالسػػمعة والشػػرؼ وب االػػة فػػي المجتمعػػات ا سػػالمية الشػػرقية التػػي تعطػػي ل شػػا  

فػي ا تيػار الػزوج  أىميػةوالشػرؼ والطيػارة وذا قالو  فيو دليؿ العفػة  أىميةالبكارة 
لمفتاة التي سيكوف منيا اسرتو   سيما واف الفتاة البكر ت تمؼ عف الفتػاة الثيػب مػف 
نػػواح عػػدة اىميػػا ا  ػػتالؼ فػػي الميػػر اف الرتػػؽ العػػذري ونتائجػػو ىػػذه لػػـ تحػػط بيػػا 

 الػػػبا لمبحػػػث الدراسػػػات الفقييػػػة الشػػػرعة والقانونيػػػة بالػػػورة كافيػػػة فػػػال زاؿ ميػػػدانيا 
 والتحقيؽ.

: يثيػػػر ىػػػذا البحػػػث اشػػػكالية رئيسػػػية تتعمػػػؽ بمػػػد  مشػػػروعية اشكككيالاة ال حكككث
عمميات رتؽ غشا  البكارة ومػد  مسػؤولية كػال مػف الطبيػب والفتػاة فػي ضػو  قواعػد 
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وبتعبيػػر ثػػاف ىػػؿ يبقػػى فعػػؿ  1969( لسػػنة 111قػػانوف العقوبػػات العراقػػي ذي الػػرقـ 
دائرة التجريـ واذا كاف مجرمًا فتحت اي نص إلى  رجاـ ي  باحةالرتؽ في منطقة اإ

 قانوني تجريمي يمكف اف يندرج ذلؾ الفعؿ؟
اعطػػا  ىػػذه العمميػػات ومػػا يػػنجـ عنيػػا إلػػى  : تسػػعى الدراسػػةمنهجاككة ال حككث

تكييفػػا قانونيػػًا الػػحيحًا باتبػػاع المنيجيػػة التحميميػػة لمنالػػوص القانونيػػة المبيحػػة وتمػػؾ 
ا لفعؿ الرتؽت فضػال عػف التطػرؽ لػالرا  الفقييػة التػي المجرمة لالفعاؿ ومد  شمولي

 التكييؼ القانوني السميـ.إلى  قيمت في ىذا الالدد اف وجدت والو 
: ب يػػػػة ا جابػػػػة عمػػػػى اشػػػػكالية البحػػػػث وفقػػػػا لممنيجيػػػػة المتبعػػػػة خطككككة ال حككككث

 األوؿمبحثػػيف: حيػػث سػػنيف فػػي المبحػػث إلػػى  سػػنتناوؿ الموضػػوع مػػف  ػػالؿ تقسػػمو
البكارة وموقؼ الفقو الجنائي منو وبيػاف مػد  امكانيػة والػؼ ىػذا مفيوـ رتؽ غشا  

نركػز عمػى المفيومػالم وي  األوؿعبػر مطمبػيف فػي  باحػةالرتؽ كسػبب مػف اسػباب اإ
. امػا فػي باحػةلمرتؽ وموقػؼ الفقػو منػو وفػي الثػاني نستعرضػو كسػبب مػف اسػباب اإ

مطمبيف ايضا حيػث  المبحث الثاني فنسمط الضو  عمى التكييؼ القانوني لمرتؽ عبر
مد  اعتبػار الرتػؽ ىتكػا لمعػرض وفػي المطمػب الثػاني نبسػط القػوؿ  األوؿنبحث في 

فػػػي مػػػد  اعتبػػػار الرتػػػؽ جريمػػػة تزويػػػر. كمػػػا ستسػػػبؽ البحػػػث مقدمػػػة وتػػػذيؿ ب اتمػػػة 
 تتضمف اىـ النتائي والتواليات.

 األولاملثحث 
 تاةحرتق غشاء الثكارج واسثاب اإل

يتطمػػػػػب تنػػػػػاوؿ  باحػػػػػةالبكػػػػػارة باسػػػػػباب اإلموقػػػػػوؼ عمػػػػػى عالقػػػػػة رتػػػػػؽ غشػػػػػا  
مفيوـ الرتؽ العذري وموقؼ الفقو منػو إلى  األوؿالموضوع عبر مطمبيف نتطرؽ في 

 .باحةونتناوؿ في الثاني امكانية والفو سببا مف اسباب اإ
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 األولاملطلة 
 هفهىم رتق غشاء الثكارج

فو الم وي ثـ تعريإلى  ب ية تسميط الضو  عمى ىذا الموضوع  بد مف التطرؽ
 بياف موقؼ الفقو مف عمميات الرتؽ العذري.

 : التعراف اللغوي لرتق ال يارةاألولالفرع 
يقالد بػالرتؽ ا لتالػاؽت ورتقػت المػراة يعنػي التالػؽ  تانيػا فيػي   يسػتطاع 

 (1 جماعيػػا. والمػػرأة الرتقػػا  ىػػي المنظمػػة الفػػرج التػػي   تجػػامع لشػػدة انضػػماـ فرجيػػا
 مل يك ىك ُّٱ: لحمػػػػو كمػػػػا فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالىأو  د الشػػػػي ويقالػػػػد بػػػػالرتؽ ايضػػػػا سػػػػ

 .(2  َّ ننمن زن رن مم ام يل  ىل
الحػػػاـ الفتػػػؽ الػػػذي أو  وممػػػا سػػػبؽ يعنػػػي اف عبػػػارة رتػػػؽ عػػػذري تعنػػػي االػػػالح

يحػػدث لمفتػػاة البكػػر فػػي موضػػع الفػػرج وىػػي عبػػارة عػػف غشػػا  رقيػػؽ مػػف الجمػػد يوجػػد 
سػـ  3-2مػى عمػؽ عمى قبؿ الفتاة. واف غشا  البكارة ىو ثنيػة مػف غشػا  الميبػؿ ع

تقريبػػا مػػف سػػفج الفػػرج يتكػػوف مػػف نسػػيي غشػػائي يقػػارب سػػمكو المميمتػػر الواحػػد ولػػو 
 .(3 انواع اشكاؿ م تمفة

والفتػػػاة التػػػي زالػػػت بكارتيػػػا  ي سػػػبب مػػػف ا سػػػباب يمكنيػػػا مراجعػػػة ا طبػػػا  
الم تالػػيف فػػي امػػراض النسػػا  لػػزرع شػػريحة مػػف الجمػػد الرقيػػؽ مكػػاف غشػػا  البكػػارة 

التو لتالبج عذرا  مف جديد كما كانػت مػف قبػؿ سػوا  اكػاف سػبب زواؿ الذي تمت از 
الجػػػػػػػدير بالمالحظػػػػػػػة ىػػػػػػػو اف اعػػػػػػػراؼ غيػػػػػػػر مشػػػػػػػروعت إ ا أف أو  البكػػػػػػػارة مشػػػػػػػروعا

المجتمعػػات الشػػرقية ومنيػػا العػػراؽ تعػػد غشػػا  البكػػارة دليػػؿ العفػػة والشػػرؼ والطيػػارةت 
لية الفتاة تجاه الزوج فيا تر  ما ىي مسؤولية الطبيب عف ذلؾ العمؿ وما ىي مسؤو 

                                                           

 .1551ص اتي هٌظور، لطاى العرب الوجلد الصالس، دار الوعارف،( 1)

 . 33:االًثياء (2)

، 2332د. وصفف م هدوففد  لففم، الففوليس اففم ال ففة العففدلم، العاذفف  لقففٌا ح ال رففاب، ال ففا رج، ( 3)

 .116ص
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ىػػذه المسػػؤولية سنسػػمط الضػػو  عمػػى موقػػؼ الفقػػو فػػي إلػػى  الم ػػدوع؟ وقبػػؿ التطػػرؽ
 الفرع ا تي:

 الفرع الثاني: موقف الفقه من رتق ال يارة
يفػػػػرؽ الفقيػػػػػا  بػػػػيف عػػػػػدة حػػػػػا ت مػػػػف الرتػػػػػؽ العػػػػػذري  رتػػػػؽ غشػػػػػا  البكػػػػػارة( 

ية عف الرتؽ   تقوـ ا  و الوالا فقيا  الشريعة ا سالمية حيث يروف اف المسؤول
فػػػي الحػػػا ت التػػػي تمثػػػؿ تمػػػؾ الجراحػػػة فييػػػا اضػػػرارا بػػػال يرت وال يػػػر فييػػػا ىػػػو الػػػذي 
يمكف اف يقػع ضػحية ال ػش فػي الػزواج مػف فتػاة اف فييػا مػف ا مانػة وا  ػالص مػا 

مينة عميو وراعيػة  و ده بو ويجعمو حريالا عمى ا تباط بيا لتكوف ا قرآفيؤىميا لال
يػػػػذا فيػػػػـ يفرقػػػػوف بػػػػيف زواؿ غشػػػػا  البكػػػػارة بسػػػػبب سػػػػو  ا  ػػػػالؽ وبػػػػيف ولوشػػػػرفوت 

كانػت إذا  ى اياألولالحا ت التي   تمس ا  الؽ وتعذر فييا الفتاةت فمف الناحية 
ا وممارسػتيا لمفاحشػة المراة قد زالت بكارتيا بسبب سو  سموكيا واشتير امر انحرافيػ

سػػتر امػػور إلػػى  العذريػػة سػػوؼ يػػؤدياجػػرا  الجراحػػة التػػي تعيػػد ليػػا بػػيف النػػاس فػػإف 
مشينة عف عمـ مف يريػد ا رتبػاط بيػات ولػو انػو عمػـ بيػا لمػا اقػدـ عمػى الػزواج منيػا 
وليذا اتفقت كممة الباحثيف عمى انو   يجوز رتػؽ غشػا  البكػارة فػي تمػؾ الحالػة لمػا 
فيػػو مػػػف غػػػش و ػػػداع ويمحػػػؽ بالحػػػا ت المػػػذكورة رتػػػؽ عذريػػػة المػػػراة لػػػزواؿ بكارتيػػػا 

الكتمػػػاف فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحالػػػة يعػػػد ألف  بب زواج سػػػابؽت اي زواج شػػػرعي وذلػػػؾبسػػػ
 .(1 نوعا مف ال ش ايضا

أو  ؾ فريػػػؽ يػػػر  عػػػدـ جػػػواز رتػػػؽ غشػػػا  البكػػػارة مطمقػػػا ولعػػػؿ ا سػػػبابوىنػػػا
ا ػػػتالط إلػػى  ىػػػو اف الرتػػؽ يػػػؤدي رأيىػػػذا الػػ أالػػحابالمبػػررات التػػػي يسػػتند عمييػػػا 

إلػػى  لسػػابؽ ثػػـ تتػػزوج بعػػد الرتػػؽ وىػػذا يػػؤديا نسػاب فقػػد تحمػػؿ المػػراة مػػف الجمػػاع ا
الحػػاؽ ذلػػؾ الحمػػؿ بػػالزوج. فضػػال عػػف انػػو اطػػالع عمػػى عػػورة الفتػػاة كمػػا انػػو يسػػيؿ 

 لمفتيات ارتكاب جريمة الزنا لعمميف بامكانية رتؽ غشا  البكارة.

                                                           

د.  ثدهللا هثروك الٌجار، الد ن الشفر م لجراةفح واصفغش ءشفاء الث فارج، دراضفح ا ايفح ه ارًفح ( 1)

 .13، ص2332الشريف،  تدس ه دم إلى هجوع الثدوز االضغهيح الصالس  شر، االز ر
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غير اف ىناؾ حا ت يالاب فييا غشػا  البكػارة بػالفتؽ دوف اف يحػدث لممػراة 
انحراؼ طبعيا وذلؾ كما لو حدث الرتػؽ كعيػب  مقػي أو  قياما يدؿ عمى سو  ا ال

لكؿ امراة غشا  بكارتو ال اص بيا والذي ي تمػؼ عػف ا  ػر . فإف  ولدت بو الفتاة
وقد يحدث تاكؿ ال شا  بسبب حادث يالػيب منطقػة الفػرج عنػدما تسػقط الفتػاة عمػى 

قبػػػػؿ بسػػػػبب اد ػػػػاؿ جسػػػػـ غريػػػػب مػػػػف أو  جسػػػػـ الػػػػمب بػػػػارز والسػػػػاقاف متباعػػػػدتافت
اف يكوف ال شا  أو  قد يكوف السبب استئالاؿ وـرأو  الاحبتو بسبب ا تالؿ عقميا

انتفػػػاخ بطنيػػػا ويحتػػػاج إلػػػى  مسػػػدودا عػػػديـ الفتحػػػات ويحجػػػز دـ الحػػػيض ممػػػا يػػػؤدي
عممية فتػؽ غشػا  البكػارة وذلػؾ لنجاتيػا مػف اليػالؾ فيػذه حػا ت تعػذر إلى  تالريفو

ه الحػػػا ت يػػػروف جػػػواز الرتػػػؽ  نػػػو لػػػف الفقيػػػا  فػػػي مثػػػؿ ىػػػذفػػػإف  فييػػػا الفتػػػاةت ليػػػذا
ينطوي عمى غش فضػال عػف اف مػا حػدث لم شػا  مػف فتػؽ قػد وقػع قيػرا عمػى الفتػاة 
دوف ارادتيػػػػا فالػػػػار كػػػػالمرض الػػػػذي يقػػػػع عمػػػػى المػػػػريض ويجيػػػػز لػػػػو طمػػػػب الشػػػػفا  

 .(1 بالعالج والتداوي
بعض الفقيا  يمحؽ بتمؾ الحا ت حالة ا غتالػاب التػي يقػع عمييػا بػا كراه و 

ىػػي الػػ يرة أو  م ػػدرةأو  و  الػمة ليػػا فػػي دفعػػة وكػػذلؾ ا عتػػدا  عمييػا وىػػي نائمػػة
 .(2 يسيؿ  داعيا

الثػاني وذلػؾ مػف وجيػة نظػر اجتماعيػة التػي تفػرؽ فػي حكػـ  رأيونحف نؤيد ال
اف ىنػػاؾ حػػا ت ليسػػت لمفتػػاة يػػد فييػػا وىنػػاؾ إذ  رتػػؽ الفتػػؽ بػػيف الحػػا ت المػػذكورةت

يػػا لكننػػا ن تمػػؼ معيػػـ فػػي اف جميػػع الحػػا ت التػػي حالػػة فػػض غشػػا  البكػػارة بارادت
الرتػؽ فػإف  غيػر شػرعيأو  يكوف فييا فض البكارة مف قبؿ رجػؿ سػوا  بشػكؿ شػرعي

الزوج الم دوع يرفض الزواج فإف  غير جائز  نو ينطوي عمى غش و داع وبالتالي
 مف ىذه الفتاة وىذا ما تؤكده اعراؼ المجتمع وتقاليده.

                                                           

 .2 ثدهللا هثروك الٌجار، الورلح الطاتق، ص( 1)

د. هدود ًعين ياضيي و وليح الرذق العفرر  افم هيفساى الو اصفد الشفريعح، هجلفح الد فوة، لاهعفح ( 2)

 .24، ص1211ال ويد، العدد العاشر، 
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التػي يتحقػؽ فييػا الفتػؽ  سػباب ا ػر  غيػر الػد وؿ مػف اما الحا ت ا  ر  
ا رأيػالرتػؽ جػائز  نػو   ينطػوي عمػى غػش و ػداع. عممػا اف ىنالػؾ فػإف  قبؿ الرجػؿ

اشػػترط إذا  البكػػارة ليسػػت مػػف اركػػاف الػػزواج وليسػػت مػػف شػػروط الػػحتو ا بػػ ف  يػػر 
دكتور ىػػذا الشػػػرط فػػػي الػػػمب العقػػػد ويالػػػبج ا لتػػزاـ بػػػو واجبػػػًات امػػػا شػػػي  ا زىػػػر الػػػ

محمػػػػد سػػػػيد طنطػػػػاوي فانػػػػو يمػػػػنج الفتػػػػاة الم تالػػػػبة حػػػػؽ ا فػػػػا  قالػػػػتيا عػػػػف زوج 
اف كؿ فعؿ تـ عف طريؽ ا غتالاب ميػدر إذ  المستقبؿ وجواز رتؽ غشا  بكارتيات

 .(1 وكانو لـ يحالؿ

 املطلة الثاني
 عولياخ رتق الثكارج إتاةحهدي 

فا  مػػػػف يجيػػػػز القػػػػانوف للطبػػػػا  والجػػػػراحيف حػػػػؽ عػػػػالج المػػػػريض بيػػػػدؼ الشػػػػ
الوقايػػػػػة مػػػػػف أو  الكشػػػػػؼ عػػػػػف سػػػػػو  الالػػػػػحةأو  ت فيػػػػػؼ ا  ـ عػػػػػنيـأو  المػػػػػرض

كونػػو يحقػػؽ لممجتمػػع مالػػمحة إلػػى  ا مػػراض. فالمشػػرع يبػػيج عمػػؿ الطبيػػب بػػالنظر
الجػػراح أو  عميػا ىػي عػالج المػػريض ومػف المتفػؽ عميػو فػػي الفقػو اف اعمػاؿ الطبيػب

ي مػف اجميػا ر ػص لػو القػانوف قالػد بيػا تحقيػؽ ال ايػة التػإذا    تكوف مشػروعة ا 
 .(2 ت فيؼ آ موأو  في مزاولة عممو وىي عالج المريض

يعػػػد  نسػػػافوكمػػػا ىػػػو معػػػروؼ لػػػد  ذوي ا  تالػػػاص اف المسػػػاس بجسػػػـ اإ
جريمة وذلؾ حسب نوع ودرجة المسػاس وبيػذا الالػدد يمكػف اف نتسػا ؿ عػف معرفػة 

الجػراح مباحػا أو  يػبسبب انتفا  المسؤولية اي معرفة السػبب الػذي يجعػؿ فعػؿ الطب
المشػػرع ىػػي التػػي تجيػػز الفعػػؿ  إرادةوبػػا  ص فيمػػا يتعمػػؽ بػػالرتؽ العػػذري فيػػؿ اف 

 الجراح؟أو  الطبي اـ رضىا المريض الذي يمتمس الشفا  لد  الطبيب

                                                           

 .113، ص2336، د.ى، 1 شام  ثد الدويد ارض، ذواتع العغقاخ الجٌطيح ءير الشر يح، ط (1)

 .111د. وص م هدود لم، الوليس  ام ال ة العدلم، هرلع ضاتق، ص (2)



 والتجريم باةةاإل بين البكارة غشاء رتق 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

45 

 األوؿوب يػػة تسػػميط الضػػو  عمػػى ىػػذا الموضػػوع سػػنتناولو فػػي فػػرعيف: يتعمػػؽ 
نتنػػاوؿ فػػي الثػػاني مػػد  تػػوفر شػػػروط الجػػراح و أو  با سػػاس ا بػػاحي لفعػػؿ الطبيػػب

 في رتؽ البكارة. باحةاإ

 : االساس اال احي للعملاات الجراحاة والتط اباألولالفرع 
 بػػالحؽ فػػي سػػالمة جسػػمو بحيػػث   يجػػوز  ي كػػائف اف يمسػػو نسػػافيتمتػػع اإ

يعتدي عميو فيو كحقو في الحياة الدنيات ويسيغ القانوف عادة حماية جنائية عمػى أو 
الػػػيانو حقػػػػو فػػػي الحيػػػاة باحكػػػػاـ أو  فػػػي سػػػػالمو جسػػػمو واف الػػػيانتو نسػػػافحػػػؽ اإ

قانونيػػة تعنػػي فػػي الوقػػت ذاتػػو الػػيانو لحيػػاة المجتمػػع وليػػذا نجػػد المشػػرع وفػػي كػػؿ 
إ ا أف  مػػف  ػػالؿ تجػػريـ ا عتػػدا  عميػػو. نسػػافالبمػػداف يػػوفر حمايػػة جنائيػػة لجسػػـ اإ

و  يعػػد ذلػػؾ الفعػػؿ  نسػػافاإانػػو يجػػوز المسػػاس بجسػػـ إذ  ىػػذه القاعػػدة ليسػػت مطمقػػة
جريمػػة كاسػػتثنا  عمػػى ا الػػؿ وبموجػػب العمػػؿ الطبػػيت ولكػػي نتعػػرؼ عمػػى ا سػػاس 

النظريػػات التػػي طرحػػت فػػي ىػػذا إلػػى  ا بػػاحي لمعمػػؿ الطبػػي يجػػب عمينػػا اف نتطػػرؽ
 المجاؿ عبر البنديف ا تيتيف:

 نظراة رضا المراض :اوال
ع حرياتػػػو سػػػيما حريػػػة ىػػػذه النظريػػػة اف المػػػريض يتمتػػػع بجميػػػ أالػػػحابيػػػر  

التالػرؼ فػػي حقػو بسػػالمة جسػمو وحيػػث انػو يحػػتفظ بقػواه الذىنيػػة وارادتػو فمػػف حقػػو 
ذلػؾ إ ا أف  التعبير عف ارادتو والرضا باإجرا ات الطبية التػي يقترحيػا الطبيػب لػو.

يجػػب اف تتػػػوافر فيػػػو جممػػػة مػػػف الشػػػروط الجوىريػػػة وىػػػي عػػػدـ جػػػواز انتيػػػاؾ الجسػػػـ 
رضا الاحب الش ف وتجنب اجرا  ا عماؿ الطبية ذات الالػفة  البشري بدوف احتراـ

عمػػو المالػػمحة إلػػى  غيػػر المشػػروعة حتػػى لػػو تػػوفر رضػػا الػػاحب الشػػ ف باإضػػافة
العامة عمػى المالػمحة ال االػة وىػو العمػو الػذي يتضػمف مشػروعية ا عمػاؿ الطبيػة 

الػذي نظرية الرضػا باعتبارىػا ا سػاس فإف  ت وعميو(1 رضا المريضإلى  بدوف حاجة
                                                           

د. ةويففد الطففعد  و ففاهر  ثيففد الوشففا ، الوطفف وليح ال ثيففح هففي الولاففح الجٌا يففح، دار الر ففاهي ( 1)

 وها تعد ا. 45، ص1222لل ثا ح والروزيع والٌشر، تيروخ، 
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فػػإف  بقيػػود وضػػوابط فمػػف حيػػث الضػػرر الطفيػػؼ باحػػةيبػػيج الفعػػؿ الطبػػي تحػػيط اإ
رضػػػا المػػػريض يرفػػػع الالػػػفة الجرميػػػة عػػػف فعػػػؿ الطبيػػػب الػػػذي سػػػببوت لكػػػف الضػػػرر 

الطبيػػب( قػػد تالػػرؼ فػػي الحػػدود التػػي يعتػػرؼ  اف يكػػوف الفاعػػؿإلػػى  الجسػػيـ يحتػػاج
احػػػي ووفقػػػا لػػػذلؾ يحظػػػر ويسػػػمج بيػػػا القػػػانوف وطبقػػػا لمقتضػػػيات الفػػػف الطبػػػي والجر 

ممارسػػة اي عمػػؿ مػػف اعمػػاؿ الميػػف الطبيػػة بػػدوف تػػر يص مػػف الجيػػات الم تالػػة 
قػػاـ بػػو إذا  فالرضػػا   يعتػػد بػػو و  يرفػػع التجػػريـ عػػف الفعػػؿ المػػاس بجسػػـ المػػريض

شػػ ص لػػيس مػػف ا سػػرة الطبيػػة ولػػيس مػػف حقػػة ممارسػػة الفػػف الطبػػي بػػؿ ىػػو رضػػا 
كػاف إذا  القائؿ بانػو رأي. وليذا يدحض ال(1 مقانوفباطؿ   يعتد بو باعتباره م الفا ل
فانػػػو يبػػػيج الفعػػػؿ  نسػػػافالمسػػػاس بجسػػػـ اإ إباحػػػةرضػػػا المػػػريض ىػػػو ا سػػػاس فػػػي 

ىػػػذه  أالػػػحابالضػػػار الالػػػادر مػػػف شػػػ ص غيػػػر طبيػػػب. والػػػى جانػػػب ذلػػػؾ يشػػػترط 
النظريػػة اف يمػػارس الطبيػػب عممػػو مػػف اجػػؿ الشػػفا  وبيػػذا الشػػرط يػػتـ دحػػض النقػػد 

جميػع ا عمػاؿ الطبيػة مػاداـ رضػا  إباحػةإلػى  ريػة الرضػا التػي تػؤدينظإلى  الموجو
الشػػفا (  المػػريض ىػػو ا سػػاس ومػػف بػػيف ىػػذه ا عمػػاؿ ىػػو ا جيػػاض فبيػػذا الشػػرط

 يسقط ىذا النقد.
 ثاناا: نظراة ترخاص القانون

 إباحةالمساس بجسـ المريض ىو  إباحةىذه النظرية اف اساس  أالحابير  
ىػذه النظريػة إلى   الؿ رفع الالفة الجنائية عنو وقد اشارت القانوف لذلؾ الفعؿ مف

فػي  1969لسػنة  111القوانيف العقابية المتمثمة بقانوف العقوبػات العراقػي ذي الػرقـ 
وقػػع الفعػػؿ اسػػتعما  لحػػؽ مقػػرر بمقتضػػى القػػانوف إذا  بقوليػػا ال   جريمػػة 41المػػادة 

الػػػوؿ الفػػػف متػػػى اجريػػػت ويعتبػػػر اسػػػتعما  لمحػػػؽ عمميػػػات الجراحػػػة والعػػػالج عمػػػى ا
اجريػػػت ب يػػػر رضػػػا اي منيمػػػا فػػػي الحػػػا ت أو  ممثمػػػو الشػػػرعيأو  برضػػػا المػػػريض

مػػف قػػانوف العقوبػػات عمػػى ىػػذه  69العاجمػػةال وكػػذلؾ نػػص المشػػرع الميبػػي فػػي المػػادة 
وقع الفعؿ ممارسة لحؽ....ال بينما تناوؿ مشروع قانوف إذا  النظرية بقولياال   عقاب
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ىػػػذه النظريػػة بقولػػػوال   تكػػػوف ىنػػػاؾ جريمػػػة و   112مػػػادة العقوبػػات الفرنسػػػي فػػػي ال
لػػـ تكػػف الواقعػػة ا  اسػػتعما  لحػػؽ....الت ومػػف ىنػػا يتضػػج اف إذا  جنحػػو و  م الفػػة

ممثمػػػو أو  العمػػػؿ الطبػػػي و  يعتبػػػر رضػػػا المػػػريض إباحػػػةالقػػػانوف ىػػػو ا سػػػاس فػػػي 
 باحػػػةإالشػػػرعي اساسػػػا فػػػي انتقػػػا  المسػػػؤولية بػػػؿ اف تػػػر يص القػػػانوف ىػػػو اسػػػاس ا

 باحػةذلؾ   يعني اف   قيمة لرضا المػريض فػي تحقػؽ اإإ ا أف  وانتفا  المسؤولية
فالقػػػػانوف عنػػػػدما يػػػػر ص العمػػػػؿ الطبػػػػي يشػػػػترط رضػػػػا المػػػػريض مػػػػا عػػػػدا الحػػػػا ت 

 .(1 ا ستثنائية التي يالعب ا ذ رضاه منو
وبالمقارنػػػة بػػػيف النظػػػريتيف فػػػنحف نؤيػػػد النظريػػػة الثانيػػػة وىػػػي نظريػػػة تػػػر يص 

لبقػػي الفعػػؿ مجرمػػا  نسػػافالمسػػاس بجسػػـ اإ إباحػػةلقػػانوف فمػػو لػػـ يػػر ص القػػانوف با
بالرغـ مف رضػا المػريض بػو وعميػو وب يػو التعػرؼ عمػى مػد  اعتبػار الرتػؽ العػذري 
الػػذي يقػػوـ بػػو الطبيػػب وبالتػػالي انتفػػا  المسػػؤوليتيف الجزائيػػة والمدنيػػة تجػػاه الطبيػػب 

فػػي الفعػػؿ المػذكور فػػي البنػػد  باحػةوط اإمػػد  تػوفر شػػر إلػػى  والفتػاة يقتضػػي التطػرؽ
 ا تي.

 في عملاة رتق ال يارة  احةالفرع الثاني: مدى توفر شروط اإل
ف الحػػؽ فػػي سػػالمة الجسػػـ ىػػو مالػػمحة لمفػػرد يحمييػػا القػػانوف فػػي اف يظػػؿ إ

ولمحػؽ  (2 جسمو مؤديا كؿ وظائؼ الحياة عمى النحو الطبيعي الذي ترسػمو القػوانيف
ب اجتمػػاعي واساسػػو اف لكػػؿ فػػرد مػػف افػػراد المجتمػػع وظيفػػة فػػي سػػالمة الجسػػـ جانػػ

معينػػػة تشػػػمؿ مجموعػػػة مػػػف الواجبػػػات يجػػػب عميػػػو اف يؤدييػػػا تجػػػاه المجتمػػػع والفػػػرد 
كانػػت سػػالمة جسػػمو مالػػونة وكػػؿ مسػػاس إذا  بطبيعػػة الحػػاؿ   يسػػتطيع ت ديتيػػا ا 

و بجسػػمو ييػػدر حػػؽ المجتمػػع فػػي كػػؿ مػػا يجػػب اف يقػػوـ بػػو الفػػرد مػػف واجبػػات تجاىػػ
ويترتػػب عمػػى الجانػػب ا جتمػػاعي وعمػػوه عمػػى الجانػػب الش الػػي اف رضػػا المجنػػى 
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حػؽ المجتمػع يبقػى ألف  ا عتدا  عمػى سػالمة الجسػـ باحةعميو   يعد سببا عاما إ
 .(1 قائما مما يبقى فعؿ ا عتدا   اضعا لمتجريـ

نظريػػة التػػر يص القػػانوني إلػػى  با سػػتناد باحػػةوليػػذا يجػػب تطبيػػؽ شػػروط اإ
تي وضعيا المشرع وحدد شروطيا ولكوف المشرع العراقي قد اقػر ىػذه النظريػة فػي ال

 .(2 ( مف قانوف العقوبات العراقي النافذ والذي سبؽ ذكره41( مف المادة 2الفقرة 
وقػػػػد وضػػػػع عػػػػدة شػػػػروط  سػػػػتعماؿ الحػػػػؽ وىػػػػي التػػػػر يص بػػػػالعالج ورضػػػػا 

اف نطػػرح تسػػاؤ   المػػريض وقالػػد العػػالج واتبػػاع االػػوؿ الفػػفت وبيػػذا الالػػدد يمكػػف
ب الػػػوص موضػػػوع الرتػػػؽ العػػػذري فيػػػؿ يعتبػػػر المسػػػاس بسػػػالمة جسػػػـ ا نثػػػى مػػػف 

  الؿ اجرا  عممية الرتؽ العذري ليا يعد عمال مبررا لكونو عمال طبيًا؟
المػػػذكورة انفػػػا  باحػػػةاف ا جابػػػة عمػػػى ىػػػذا التسػػػاؤؿ تتطمػػػب تطبيػػػؽ شػػػروط اإ

بانػػػو يمكػػػف القيػػػاس فػػػي اسػػػباب عمػػػى ىػػػذا الفعػػػؿ   سػػػيما واف اغمػػػب الفقيػػػا  يػػػروف 
وىو التػر يص بػالعالج  األوؿكونيا مف القواعد ا يجابية فمو تناولنا الشرط  باحةاإ

عمميػػػات الجراحػػػة يجػػػب اف يكػػػوف مر الػػػا لػػػو أو  فيػػػو يعنػػػي اف مػػػف يقػػػوـ بػػػالعالج
ممرضػػة وقػػد تكفػػؿ بػػذلؾ قػػانوف مينػػة أو  قابمػػةأو  قانونػػا ب جرائيػػا سػػوا  كػػاف طبيبػػا

 .(3 الطب
اف مػػف يقػػوـ بعمميػػات الرتػػؽ العػػذري فػػي العػػراؽ ىػػـ ا طبػػا  الم تالػػوف فػػي و 

فػػػي ا باحيػػػة متػػػوفر فػػػي ىػػػذا  األوؿمجػػػاؿ النسػػػائية والتوليػػػد ممػػػا يعنػػػي اف الشػػػرط 
قاـ بيذا العمؿ ش ص غير مر ص لو بموجػب ىػذا القػانوف فيكػوف إذا  العمؿ. لكنو

مر ص لػو بػ جرا  العمميػات  فعمو مجرما حتى واف كاف مف ا سرة الطبية لكنو غير
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الجراحية و  يكفي وجود تػر يص قػانوني بػذلؾ بػؿ  بػد مػف رضػا المػريض بالعمميػة 
الجراحيػػة ولكػػوف ا عػػـ ا غمػػب مػػف حػػا ت الرتػػؽ العػػذري اف لػػـ يكػػف جميعيػػا تػػتـ 

كانػػت الفتػػاة مجبػػرة عمػػى القيػػاـ إذا  برضػػا الفتػػاة فيكػػوف ىػػذا الشػػرط متحققػػا ايضػػا ا 
ة فينتفػػي عندئػػذ ىػػذا الشػػرط ويبقػػى الفعػػؿ مجرمػػا باعتبػػاره مسػػاس بجسػػـ بيػػذه العمميػػ

الفتػػػػاة( فبمقتضػػػػى رضػػػػا المػػػػريض ىػػػػو اف يكػػػػوف الػػػػحيحا اي لػػػػيس تحػػػػت  نسػػػػافاإ
اكػػػػػراه كمػػػػػا يجػػػػػب تبالػػػػػير الفتػػػػػاة منفضػػػػػة البكػػػػػارة باألضػػػػػرار والم ػػػػػاطر أو  تػػػػػدليس

ب مسػؤو  عػف التػي قػد تترتػب مسػتقبال وا  كػاف الطبيػأو  المالاحبة ألجرا  العمميػة
الرضػا فػإف  ناقالػة ا ىميػةأو  ذلؾ واذا كانت الفتاة فػي غيبوبػة بسػبب فػض بكارتيػا

يجػػػب اف يالػػػدر مػػػف ممثػػػؿ الفتػػػاة القػػػانوي والػػػى جانػػػب ىػػػذيف الشػػػرطيف المػػػذكوريف 
يجب اف تجر  العممية وفقا ألالوؿ الفف الطبي وىػي ا الػوؿ المقػررة عمميػا والتػي 

ف يكػػػوف القالػػػد مػػػف اجػػػرا  العمػػػؿ الطبػػػي ىػػػو يقرىػػػا جميػػػور ا طبػػػا  فضػػػال عػػػف ا
 العالج.

مف ىنا نتسا ؿ عف القالد مف الرتؽ العذري ىػؿ ىػو العػالج اـ ال ػرض منػو 
 االالح غشا  البكارة لتحقيؽ مقاالد ا ر  غير العػالج كالحفػاظ عمػى سػمعة الفتػاة

ؽ زواجيا؟ اف عمو ا جازة القانونيػة ىػو اف اسػتعماؿ الحػإلى  وب ية  داع مف يتقدـ
يجػػب اف يكػػوف وفقػػا لم ػػرض الػػذي مػػف اجمػػو وجػػد فػػاذا لػػـ يكػػف القالػػد مػػف المسػػاس 

الفعؿ يبقػى فػي دائػرة التجػريـت ومػف ا مثمػة فإف  العالجإلى  الوالوؿ نسافبجسـ اإ
الدا مة عمى غياب قالد العالج في بعض ا عماؿ الطبيػة ىػو اجػرا  تجربػة عمميػة 

اف يكػػوف العمػػؿ م الفػػًا لمنظػػاـ أو  ت ميالػػو مػػف ال دمػػة العسػػكريةأو  عمػػى المػػريض
 .(1 العاـ واآلداب العامة

( مف قانوف العقوبػات العراقػي النافػذ نراىػا تتطمػب اف 41المادة إلى  وبالرجوع
. ومػػف ىػػذا نسػػافتتػػوافر الشػػروط ا ربعػػة مجتمعػػة لكػػي يبػػاح فعػػؿ المسػػاس بجسػػـ اإ
عػؿ المػذكور بػؿ المنطمؽ فال يكفي رضػا المػريض  ضػفا  الػفة المشػروعية عمػى اف
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ت ولمػػا كػػاف القالػػد (1  بػػد اف تتػػوافر الشػػروط القانونيػػة ا  ػػر  ومنيػػا قالػػد العػػالج
مف ورا  عممية الرتؽ العذري ىو االالح غشا  البكارة ب ية تمويػو و ػداع مػف يريػد 
الػزواج منيػا فػػي المسػتقبؿ فػػال يمكػف القػػوؿ بوجػود قالػػد العػالج واذا كػػاف ىنػاؾ مػػف 

عمميػات ألف  ؿ في عمميات الجراحة التجميميػة فيػذا مرفػوضير  اف ىذا العمؿ يد 
 نسػػافالطارئػػة المػػؤثرة فػػي شػػكؿ اإأو  االػػالح العيػػوب ال مقيػػةإلػػى  التجميػػؿ تيػػدؼ

والتػػػػي تمحػػػػؽ ضػػػػررا بقيمتػػػػو الش الػػػػية وا جتماعيػػػػة واف مثػػػػؿ ىػػػػذه العمميػػػػات تعػػػػد 
عجػػػز تػػػاـ عػػػف العمػػػؿ يجػػػاوز أو  احػػػداث مػػػرضإلػػػى  مشػػػروعو بشػػػرط اف   تػػػؤدي

لحػػدود المسػػموح بيػػا لمتالػػرؼ فػػي حػػؽ السػػالمة البدنيػػة وا  تبقػػى الالػػفة الجرميػػة ا
 .(2 متالزمة معيا

وعميػو فعمميػات الرتػؽ العػذري ليسػت مػف عمميػات التجميػؿ التػي يترتػب عمييػػا 
ت يير في الشكؿ عمما اف تمؾ العمميات ليا االوليا العممية و  يد ؿ ضمنيا الرتػؽ 

غػػش و ػػداع وتشػػجيع عمػػى ارتكػػاب الفاحشػػة فػػالزوج العػػذري لمػػا ينطػػوي عميػػو مػػف 
الذي يريد ا رتباط بفتاة اجري ليا مثؿ ىذه العمميات لو عرؼ الحقيقة ما اقدـ عمى 

د ممػػف ليسػػوا مػػف األو ا رتبػػاط بيػػا احتياطػػا لنسػػمو و وفػػا مػػف اف تػػد ؿ عميػػو مػػف 
 .غشا  البكارة دليؿ عمى الطيارة وعنواف عفو المراة وشرفياألف  المبو

بمقتضػى العمػؿ  نسػافالمسػاس بجسػـ اإفػإف  ىذا مف جانب ومػف جانػب ا ػر
كانػت م الفػة إذا  المشػار الييػا باحػةالطبي يكوف مجرما حتى واف توفرت شػروط اإ

ا  الػػا  منػػاؼ ألف  وذلػػؾ (3 لمنظػػاـ العػػاـ واآلداب العامػػة كعمميػػات ا  الػػا  مػػثال
الػا  برضػا المػريض فػال تنفػي لالداب الجنسية وليذا فحتى واف حالمت عممية ا  

كانػػت بقالػػد العػػالج. ونعتقػػد اف الرتػػؽ العػػذري منػػاؼ إذا  عنيػػا الالػػفة الجرميػػة ا 
لال القوا داب والديف كونو يمكف الطبيب مف مالمسة فرج الفتاة بيديػو والنظػر اليػو 

 مت زت رت يب ىب ُّٱ الكػريـ قػرآفوىذا مػا يتعػارض مػع قولػو تعػالى فػي ال
                                                           

 .553د. هدوود ًجية ةطيي، هرلع ضاتق، ص( 1)

 .111د. ةويد الطعد  و اهر  ثيد الوشا ، الورلع الطاتق، ص( 2)

 .265د.  لم ةطيي الولف ود. ضل اى الشاو ، الورلع الطاتق، ص( 3)
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 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يتىت نت
 .(1  َّ ىل مل يك ىك

وعميػو وفػػي نيايػػة المطػػاؼ يمكػػف القػػوؿ اف الػػرؽ العػػذري   تتػػوفر فيػػو شػػروط 
( مػػػػف قػػػػانوف العقوبػػػػات العراقػػػػي النافػػػػذ مجتمعػػػػة كمػػػػا انػػػػو مػػػػف ا عمػػػػاؿ 41المػػػػادة 

الم الفػػة لػػالداب العامػػة والشػػريعة ا سػػالمية ممػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ اف الػػرؽ العػػذري 
ريـ ولكػػف مػػا نػػوع التجػػريـ الػػذي ي ضػػع لػػو ذلػػؾ الفعػػؿ وبتعبيػػر يبقػػى فػػي دائػػرة التجػػ

 ا ر ما ىو التكييؼ القانوني لفعؿ الرتؽ؟
متػػػوفرة فػػػي  باحػػػةومػػا يمكػػػف مناقشػػػتو ايضػػػا ىػػػو انػػػو لػػػو افترضػػػنا جػػػد  اف اإ

الرتؽ العذري لتحقؽ شػروطيا فمػا ىػو ا ثػر المترتػب عمػى غػش ال يػر بيػذا العمميػة 
يحقػؽ مسػؤولية الطبيػب دوف  باحػةكػاف عػدـ تػوفر شػرط اإوىو الزوج الم دوع فػاذا 

ال ش وال داع يحقؽ المسؤولية الجنائية لالثنيف معا وىمػا الفتػاة والطبيػب فإف  الفتاة
ى تجػػاه الػػزوج الم ػػدوع والثػػاني تجػػاه الػػزوج الم ػػدوع وتجػػاه الفتػػاة ايضػػا  نػػو األولػػ

 مساس بسالمة جسميا مف جية وىتؾ لعرضيا مف جية ا ر .

 ملثحث الثانيا
 التكييف القانىني لرتق غشاء الثكارج

لما كانت عمميات الرتؽ العذري ت رج بطبيعتيا مف نطاؽ العمؿ الطبػي ومػف 
فيقينػػا تبقػػى تمػؾ العمميػػات فػػي دائػرة التجػػريـ ونظػػرا لعػػدـ  باحػػةثػـ ت ػػرج مػػف دائػرة اإ

لػو ينطبػؽ وجود نص واضج ومباشر في قػانوف العقوبػات والقػوانيف ا  ػر  المكممػة 
عمى الحالة التي نحف بالددىا فال بد مف اجرا  مسج لممواد القانونية الجنائيػة التػي 
يمكػػػف اف تنطبػػػؽ عمػػػى ىػػػذا الفعػػػؿ ويمكػػػف لنػػػا اف نتنػػػاوؿ الموضػػػوع عبػػػر المطمبػػػيف 

 ا تيتيف:
 

                                                           

 . 31-33: ورالٌ (1)
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 األولاملطلة 
 هدي اعتثار رتق غشاء الثكارج هتكا للعرض

عمػى  1969( لسنة 111اقي رقـ مف قانوف العقوبات العر  369نالت المادة 
يػ تي أو  الحيمػةأو  التيديػدأو  انثى بػالقوةأو  ا عتدا  عمى عرض ش ص ذكرا كاف

مف القانوف المذكورة عمػى  397وجو ا ر مف اوجو عدـ الرضات بينما نالت المادة 
انثى لـ يتـ الثامنة عشرة مػف عمػره ب يػر أو  ا عتدا  عمى عرض ش ص ذكرا كاف

 حيمة.أو  تيديدأو  قوة
جريمػػة ىتػػؾ بػػ ف  مػػا يالحػػظ عمػػى المػػادتيف اعػػاله اف المشػػرع اراد اف يوضػػج

المجنػي عميػو سػوا  اتػـ الثامنػة أو  العرض تقػع فػي حالػة عػدـ رضػا  المجنػي عمييػا
كػػػاف إذا  وقوعيػػػا برضػػػا  اي منيمػػػاإلػػػى  لػػػـ يتميػػػا باإضػػػافةأو  عشػػػرة مػػػف العمػػػر

 نة عشرة مف العمر.المجني عميو لـ يتـ الثامأو  المجني عمييا
اف المشػػػػرع العراقػػػػي لػػػػـ يعػػػػرؼ قانونػػػػا ىتػػػػؾ العػػػػرض وانمػػػػا تػػػػرؾ ذلػػػػؾ لمفقػػػػو 
والقضػػا  كمػػا انػػو لػػـ يحػػدد ا فعػػاؿ التػػي تعػػد ىتػػؾ عػػرض حيػػث   يمكػػف حالػػرىا 

أو  بافعػػاؿ معينػػة وقػػد عرفػػو الػػبعض عمػػى انػػو ا  ػػالؿ العمػػدي الجسػػيـ بحيػػا  ذكػػر
بينمػا عرفػو  (1 س في ال الب عػورة فيػوجسميا وتمأو  انثى بفعؿ يرتكب عمى جسمو

ا عتػػدا  عمػػى العػػرض كػػؿ فعػػؿ منػػاؼ لػػالداب يقػػع مباشػػرة عمػػى جسػػـ بػػ ف  ا ػػروف
 .(2 المواطأو  مرتبة فعؿ المواقعةإلى  عمييا و  يالؿأو  المجني عميو

أو  ويتضج مف ذلؾ اف جريمة ىتؾ العرض يمكف اف تقع مف ذكر عمػى ذكػر
مػف انثػى عمػى ذكػر فضػال عػف ذلػؾ أو  عمػى انثػى مػف ذكػرأو  مف انثى عمػى انثػى

اف فعؿ ىتؾ العرض يقػع مباشػرة عمػى جسػـ ال يػر ويبمػغ درجػة جسػيمة مػف الفحػش 
الوقػػػاع و جػػػؿ معرفػػػة مػػػد  اطبػػػاؽ جريمػػػة ىتػػػؾ أو  حػػػد المػػػواطإلػػػى  ولكػػػف   يالػػػؿ

                                                           

د. لوال اتفرا ين الديفدر ، شفرش اة فام ال طفن الوفاص هفي قفاًوى الع وتفاخ، ه رثفح الطفٌاور ، ( 1)
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 اركاف ىذه الجريمةت وعميو سػنطرؽإلى  العرض عمى الرتؽ العذري  بد مف التطرؽ
 ركف المادي والمعنوي عبر الفرعيف اآلتييف:الإلى 

 : الرين المادياألولالفرع 
أو  يتمثػػؿ الػػركف المػػادي لجريمػػة ىتػػؾ العػػرض بنشػػاط الجػػاني وانعػػداـ الرضػػا

 وجوده. وليذا سنسمط الضو  عمى ىذيف العنالريف تباعًا.
 اوال: نشاط الجاني

سػػػػـ اف جريمػػػػة ىتػػػػؾ العػػػػرض تتحقػػػػؽ بكػػػػؿ فعػػػػؿ منػػػػاؼ لػػػػالداب يقػػػػع عمػػػػى ج
المجنػػي عميػػة ويبمػػغ حػػدا جسػػيما مػػف الفحػػش. وعميػػو اف ماديػػات أو  المجنػػي عمييػػا

الجريمػػة تتمثػػؿ بنشػػاط الجػػاني الػػذي يتجسػػد بالمسػػاس بجسػػـ المجنػػي عميػػو عمػػى اف 
يشػػكؿ ىػػذا المسػػاس ا ػػال  جسػػيما بالحيػػا  ويشػػمؿ كػػؿ مػػا دوف الوقػػاع مػػف ا فعػػاؿ 

 ػػذة والمضػػاجعة والتػػدليؾ والتقبيػػؿ التػػي تجػػرح الحيػػا  العرضػػي لممجنػػي عميػػو كالمفا
 ...إل  .والعناؽ والتحضيف 

المجنػػي عمييػػا أو  فنشػػاط الجػػاني اذف يتضػػمف المسػػاس بجسػػـ المجنػػي عميػػو
وا  الؿ الجسيـ بالحياة. ففيما يتعمؽ بالمساس فانػو يقتضػي مالمسػة جسػـ المجنػي 

فػػي اف يقػػع  المجنػػي عمييػػا ولكػػف   يسػػتمـز الكشػػؼ عػػف عوراتيمػػا فػػال فػػرؽأو  عميػػو
اف يقػػػع الفعػػػؿ والجسػػػـ أو  عميػػػو وىػػػو عػػػارأو  الفعػػػؿ بمالمسػػػة جسػػػـ المجنػػػي عمييػػػا

عمييػػا أو  مسػتورا بالمالمسػة كمػا تتحقػؽ المالمسػة بمجػػرد كشػؼ عػورة المجنػي عميػو
ولو لـ يالاحب ىذا الفعؿ اي مالمسة م مو بالحيػا  كتمزيػؽ شػ ص مالبػس المػراة 

 .(1 والكشؼ عف عورتيا
المالمسة متحققة ب ف  ا المعنى عمى الرتؽ العذري  مكننا القوؿولو طبقنا ىذ

بفعػػؿ الرتػػؽ  نػػو يتطمػػب عمميػػة جراحيػػة مػػف قبػػؿ الطبيػػب تسػػتمـز مالمسػػة العضػػو 
اف فعػػؿ المالمسػػة فػػي نشػػاط إلػػى  ه وىػػذا مػػا يػػدعوناأجػػزا التناسػػمي ا نثػػوي بجميػػع 

                                                           

 .141الورلع الطاتق، صد. لوال اترا ين الديدر ، ( 1)
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را فػي نشػاط الطبيػب الجاني والػذي يتطمبػو الػركف المػادي لجريمػة ىتػؾ العػرض متػوف
إلػػػى  عمييػػػا ىػػػذا فضػػػال عػػف انػػػو يػػػؤديأو  ب الػػوص المسػػػاس بجسػػػـ المجنػػػي عميػػو

 .(1 ا  الؿ الجسيـ بالحيا 
كػػػػاف الفعػػػػؿ م ػػػػال إذا  ىتػػػػؾ العػػػػرض   يتحقػػػػؽ ا فػػػػإف  ومػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ

كػػػاف م ػػػال أو  بالحيػػػا  ا ػػػال  جسػػػيما فػػػاذا لػػػـ يكػػػف كػػػذلؾ ولػػػو كػػػاف بباعػػػث جنسػػػي
غير جسيـ ففي الحالتيف   يتحقؽ ىتؾ العرضت ودرجة ا  ػالؿ بالحيا  عمى نحو 
 .(2 تقديرية تعود لمحكمة الموضوع وحسب ظروؼ الواقعة مس لةالجسيـ بالحيا  

اف مالمسػػػػة إذ  وينطبػػػػؽ ىػػػػذ المعنػػػػى عمػػػػى فعػػػػؿ الرتػػػػؽ العػػػػذري فنػػػػراه متحققػػػػا
الجسػيـ    العضو ا نثوي باليديف مف قبؿ الطبيب والنظر المباشر يحققاف ا  ػالؿ

بػػؿ ىػػو اعمػػى درجػػات ا  ػػالؿ الجسػػيـ مػػف ىنػػا يمكػػف القػػوؿ اف نشػػاط الجػػاني الػػذي 
يتطمبػػو الػػركف المػػادي لجريمػػة ىتػػؾ العػػرض متحقػػؽ فػػي فعػػؿ الرتػػؽ العػػذري وعميػػو 

 العنالر الثاني.إلى  يجب اف ننتقؿ
 ثاناا: انعدام الرضا

رضػا المجنػي  اف جريمة ىتؾ العرض ىي مف الجرائـ التػي  تتحقػؽ ا  بعػدـ
ؽ.ع نػػص عمػػى ارتكػػاب جريمػػة ىتػػؾ العػػرض  396عميػػو لػػذلؾ فالمشػػرع فػػي المػػادة 

أو  عميػػو كػػالقوةأو  مػػف  ػػالؿ وسػػائؿ مػػف شػػانيا انعػػداـ الرضػػا لػػد  المجنػػي عمييػػا
 باي وجو مف اوجو عدـ الرضا سوا  كانت المجني عمييا بال ةأو  الحيمةأو  التيديد

إذا  ( ؽ.ع عمػػػى تحقػػؽ الجريمػػػة397المػػادة  غيػػر بال ػػة بينمػػػا نػػص المشػػػرع فػػيأو 
وقع الفعؿ عمػى شػ ص لػـ يػتـ الثامنػة عشػرة مػف العمػر حتػى واف كػاف ذلػؾ برضػاه 

إلى  كما اف القوة المؤديةد ال ر السف قرينة عمى عدـ الرضات بمعنى اف المشرع ع
عػػػػدـ الرضػػػػا   يشػػػػترط فييػػػػا القػػػػوة الماديػػػػة وانمػػػػا يمكػػػػف اف يتحقػػػػؽ انعػػػػداـ الرضػػػػا 

 داـ القػػػوة المعنويػػػة كػػػا كراه ا دبػػػي والمباغتػػػة واسػػػت راؽ المجنػػػي عمييػػػا فػػػي باسػػػت
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وقػػد ذىبػػت محكمػػة تمييػػز  رادةالمجنػػي عمييػػا فػػي ىػػذه الحالػػة معدومػػة اإألف  نوميػػا
جانب المجني عمييا عندما شاىدىا نائمة في بػاب إلى  المتيـ استمقىإ ا أف  العراؽ

مػف  233فعمػو ىػذا ينطبػؽ مػع احكػاـ المػادة فػإف  غرفتيا واد ؿ قضيبو بيف ف ذييا
 .(1 مف القانوف الحالي 396قانوف العقوبات المم ي والتي تقابميا المادة 

وب ية معرفة مد  انطبػاؽ ىػذا المعنػى عمػى الرتػؽ العػذري يقتضػي بنػا الحػاؿ 
معرفػػة مػػد  تػػوفر الرضػػا مػػف قبػػؿ الفتػػاة التػػي يجػػري رتػػؽ عػػذريتيا مػػف عدمػػوت فػػاذا 

الػػػركف المػػػادي لجريمػػػة ىتػػػؾ فػػػإف  فتػػػاة مجبػػػرة عمػػػى القيػػػاـ بيػػػذا الفعػػػؿكانػػػت تمػػػؾ ال
المعنوية كمػا أو  العرض يعد قائما انذاؾ و  فرؽ في ذلؾ بيف اجبارىا بالقوة المادية

ا ػػػػذ الرضػػػػا منيػػػػا بطريػػػػؽ الحيمػػػػة وال ػػػػداع وبػػػػيف أو    فػػػػرؽ ايضػػػػا بػػػػيف مباغتتيػػػػا
ضػا منعػدما وعندئػذ يتحقػؽ الػركف ت ديرىا مثال ففي جميع الحػا ت المػذكورة يعػد الر 

تحقػػؽ الػػركف المعنػػوي إذا  المػػادي لمجريمػػة المػػذكورة ويسػػاؿ الفاعػػؿ عػػف ذلػػؾ الفعػػؿ
غيػػػر بال ػػػة مػػػا داـ الرضػػػا أو  ايضػػػا و  فػػػرؽ بػػػيف اف تكػػػوف الفتػػػاة بال ػػػة سػػػف الرشػػػد

عػػدـ عمػػـ الطبيػػب فػػي أو  منعػػدـ ا  اننػػا يجػػب اف نميػػز بػػيف عمػػـ الطبيػػب برضػػاىا
مف قبؿ مف د ؿ بيا ا  انيا أو  ر فقد تكوف الفتاة مجبرة مف قبؿ ا ىؿحالة ا جبا

تجري العممية برضاىا ففي ىذه الحالة   يمكف مسائمة الطبيػب ب نيا  تظير لمطبيب
كػػػاف فعػػػؿ المسػػػاس برضػػػى المجنػػػي إذا  ىػػػذه الجريمػػػة   تقػػػعألف  عػػػف ىتػػػؾ عػػػرض

الفتػاة غيػر البال ػة اي التػي إلػى  ةت تمػؼ بالنسػب مسػ لةالكاف بال ات إ ا أف إذا  عميو
كانػت قػػد اجريػػت إذا  يكػوف عمرىػػا اقػؿ مػػف ثمانيػة عشػػرة سػػنة ففػي ىػػذه الحالػة حتػػى

الػركف المػادي لجريمػة ىتػؾ العػرض يعػد قائمػا فإف  ليا عممية الرتؽ العذري برضاىا
ال ر السػف ىػو دليػؿ قػاطع عمػى انعػداـ الرضػا كػوف ألف  لعدـ ا عتداد بيذا الرضا

نتيجػػة مفادىػػا اف إلػػى  ومػػف ىنػػا نالػػؿ ت(2 غيػػر اىػػؿ لالػػدور الرضػػا عنػػو الالػػ ير

                                                           

ً غ  ي د. ها ر  ثد شويش، شفرش قفاًوى  1266/ 2/ ك2ام  66/ض/635 -قرار هد وح الرويس( 1)

 .111صال ا رج، د.خ، ، الع وتاخ ال طن الواص، العاذ  لقٌا ح ال راب

د. واشثففح داود الطففعد ، قففاًوى الع وتففاخ ال طففن الوففاص، العاذفف  لقففٌا ح ال رففاب، ال ففا رج، د.خ، ( 2)
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الرتؽ العذري الذي يقػوـ بػو الطبيػب يعػد مكونػا لمػركف المػادي لجريمػة ىتػؾ العػرض 
كانػت إذا  الػ يرةت وفػي حالػة رضػاىاأو  في حالة عدـ رضا الفتاة سوا  كانت بال ة

إلػػى  ركػػاف  بػد مػػف التطػرؽاقػؿ مػػف ثمانيػة عشػػرةت ولكػي تكػػوف امػاـ جريمػػة تامػة ا 
 الركف المعنوي لمجريمة المذكورة.

 الفرع الثاني: الرين المعنوي
ؽ.ع اف جريمػػػػة ىتػػػػؾ العػػػػرض ىػػػػي 397و396 يتضػػػػج مػػػػف نػػػػص المػػػػادتيف

 .رادةجريمة عمدية تتطمب وجود القالد الجنائي الذي يتجسد بعنالري العمـ واإ
 اوال: العلم

وىػػػػو عػػػالـ بانػػػػو م ػػػػال بالحيػػػػا   يتعػػػيف عمػػػػى الفاعػػػػؿ اف يػػػاتي بعمػػػػـ المسػػػػاس
العرضي لممجني عميو اي اف يقوـ الفاعؿ بفعمػو وىػو عمػى عمػـ بانػو يتضػمف جرحػا 

ىػػػذا الفعػػػؿ الػػػذي ارتكبػػػو غيػػػر بػػػ ف  عممػػػوإلػػػى  ت با ضػػػافة(1 جسػػػيما لشػػػعور الحيػػػا 
حبػػػا أو  مشػػػروع و  عبػػػرة بالباعػػػث عمػػػى ارتكػػػاب الفعػػػؿ سػػػوا ا كػػػاف ارضػػػا  لمشػػػيوة

 المجنػي عميػو غيػر راضن عػف فعمػوبػ ف  ذلؾ. ىذا فضػال عػف عممػوغير أو  لالنتقاـ
كػػاف بال ػػًا وعممػػو ايضػػا بعمػػر المجنػػي عميػػو. وذلػػؾ اف انتفػػا  العمػػـ يعػػدـ الرضػػا إذا 

انتفػػا  القالػػد الجرمػػي ويتبعػػو انتقػػا  المسػػؤولية الجنائيػػة كحالػػة اعتقػػاد إلػػى  ويػػؤدي
بيػػػا زواج باطػػػؿ وىػػػو  الفاعػػػؿ بمشػػػروعية فعػػػؿ كمػػػا لػػػو اتػػػى الفعػػػؿ عمػػػى مػػػف يربطػػػو

 .(2 يجيؿ سبب البطالف
اتياف فعؿ الرتؽ العذري لمفتاة دلياًل قاطعًا عمى انو فعػاًل م ػاًل فإف  ومف ذلؾ

بالحيا  العرضى ليػا واف اتيانػو دوف رضػاىا كمػا ىػو الحػاؿ فػي حالػة اكراىيػا عمػى 
 كانػػت دوف سػػف البمػػوغإذا  كانػػت بال ػػة وب ػػض النظػػر عػػف رضػػاىا وعدمػػوإذا  ذلػػؾ
ذلػػػؾ يمكننػػػا مػػػف القػػػوؿ اف عنالػػػر العمػػػـ فػػػي القالػػػد الجنػػػائي متػػػوفرًا فػػػي ىػػػذه فػػػإف 

 الحالة.
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 رادةثاناا: اإل 
ارتكػاب الفعػؿ الم ػؿ بالحيػا  إلػى  الفاعػؿ إرادةالعمػـ يتعػيف اتجػاه إلى  اضافة

مالمسػة جسػػميا أو  كشػؼ عػػورة المجنػي عمييػاإلػى  ا ػال  جسػيما كػاف تتجػػو ارادتػو
إلػػى  الفاعػػؿ إرادةلػػـ يثبػػت اتجػػاه إذا  تنتفػػي المسػػؤولية الجزائيػػةوعميػػو ينتفػػي القالػػد و 

الفعؿ الم ؿ بالحيا  ا ال  جسيما مثاؿ ذلؾ التالاؽ شػ ص بػانثى مػف غيػر عمػد 
وىنا نتسا ؿ ىؿ اف ىذا العنالر متػوافرا فػي فعػؿ  (1 نتيجة ا زدحاـ في سيارة النقؿ
 الرتؽ الذي يقوـ بو الطبيب.

اف العمػػػػؿ الطبػػػػي المبػػػػاح ىػػػػو مػػػػف تتػػػػوافر فيػػػػو  وؿاأللقػػػػد بينػػػػا فػػػػي المبحػػػػث 
 111( مػػػف قػػانوف العقوبػػػات العراقػػي رقػػػـ41الشػػروط المنالػػػوص عمييػػا فػػػي المػػادة 

وىي التر يص بالعالج ورضو المريض واتباع االوؿ الفف فضػال عػف  1969لسنة 
المكػػػاف الػػػذي ألف  قالػػػد العػػػالج ولقػػػد اثبتنػػػا اف الرتػػػؽ العػػػذري   يقالػػػد بػػػو العػػػالج

مرض حتى يمكف القوؿ اف ال رض أو  و العممية الجراحية   يعاني مف عمةتجري ل
ىو العالجت كما   يمكف قياس الرتؽ العذري عمى حالػة اطػالع الطبيػب عمػى عػورة 

قػػػانوف مينػػػة الطػػػب اجػػػاز ذلػػػؾ ألف  المػػػراة ل ػػػرض توليػػػدىا فػػػي حالػػػة الوضػػػع وذلػػػؾ
 بحالػة المػريض الػذي يحتػاج اف المراة وىي في حالة الو دة ىي اشػبةإلى  با ضافة

ألف  باحػػةاطػػالع الطبيػػب فػػي مثػػؿ الحالػػة يتػػوفر فيػػو سػػبب اإفػػإف  عػػالج وليػػذاإلػػى 
ازالػػة غشػػا  البكػػارة   فػػإف  الرتػػؽ العػػذريإلػػى  ال ػػرض منػػو شػػفا  المػػراة امػػا بالنسػػبة
ترقيعو وانمػا ال ػرض منػو ىػو غػش و ػداع أو  يترتب عميو مرض معيف يتطمب رتقو

نيػػة ا عتػػدا  عمػػى إلػػى  الفاعؿ الطبيػػب( تتجػػو إرادةوليػػذا نعتقػػد اف  لػػزوج المسػػتقبؿ
 ف الفحشػا ىػذا قػرار محكمػة الػنقض السػورية ب  نارأيالحيا  العرضي لمفتاة وما يؤيد 

انثػى أو  الفعؿ المنػافي لمحشػمة ىػو كػؿ فعػؿ يرتكبػو شػ ص ضػد ا ػر ذكػرا كػافأو 

                                                           

 .153الورلع الطاتق، ص (1)



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

54 

اف يكػػوف ىػػذا الفعػػؿ ارضػػا  تػػؤذي عفتػػو وكرامتػػو ويسػػتوي أو  بالػػورة تمحػػؽ بػػو عػػارا
 .(1 في سبيؿ ا نتقاـ منو(أو  لشيوة في نفس الفاعؿ

وبما اف ترقيع غشػا  الكبػارة لمفتػاة البال ػة دوف رضػاىا يػدؿ عمػى انيػا تػرفض 
ىػػذا الفعػػؿ  نػػو يػػؤذي عفتيػػا وكرامتيػػا وحياؤىػػا واف اقػػداـ الطبيػػب عميػػو بػػالرغـ مػػف 

ا عتػػػػدا  عمػػػػى الحيػػػػا  إلػػػػى  اتجيػػػػتالطبيػػػػب  إرادةذلػػػػؾ فيػػػػذا  يػػػػر دليػػػػؿ عمػػػػى اف 
العرضػػي لتمػػؾ الفتػػاة وا مػػر يسػػتوي مػػع كػػوف الفتػػاة لػػـ تبمػػغ سػػف الرشػػد وذلػػؾ لعػػدـ 

الطبيب في ا عتػدا  عمػى حيا ىػا العرضػي  إرادةا عتدا  بارادتيات وبالتالي تتحقؽ 
التسػػتر عمػػى أو  وب ػػض النظػػر عػػف الباعػػث سػػوا  كػػاف ال ػػرض منػػو ال ػػش وال ػػداع

المسػاس بفػرج الفتػاة بػدوف مبػرر طبػي وبػدوف قالػد الشػفا  مػػف ألف  ذلػؾالفضػيحة و 
مػػػرض تعػػػػاني منػػػو المجنػػػػي عمييػػػا يعػػػػد بطبيعتػػػػو فعػػػال جنسػػػػيا يمكػػػف والػػػػفو بيتػػػػؾ 
العرضت مما يدؿ عمى توافر القالد الجنائي لد  الفاعؿ في عمميات الرتػؽ العػذري 

االػػؿ بػػدوف رضػػا نتيجػػة مفادىػػا اف الرتػػؽ العػػذري الحإلػػى  وبالتػػالي يمكػػف اف نالػػؿ
نػص إلػى  لػـ تكػف بال ػة فانػو ي ضػعإذا  بدونػوأو  برضػاىاأو  كانػت بال ػةإذا  الفتاة

تمػت برضػى إذا  ( وذلؾ حسب ا حواؿت ىذا يعنػي اف عمميػات الرتػؽ396المادتيف 
الفتػػػػػاة البال ػػػػػة سػػػػػف الرشػػػػػد فػػػػػال يمكػػػػػف اسػػػػػباغ الالػػػػػفة الجرميػػػػػة عمييػػػػػا الػػػػػواردة فػػػػػي 

 .1969لسنة  111ت العراقي رقـ ( مف قانوف العقوبا396المادة 

 املطلة الثاني
 هدي اعتثار رتق غشاء الثكارج تزويرا  

مػػف قػػانوف العقوبػػات العراقػػي  256عػػرؼ المشػػرع العراقػػي التزويػػر فػػي المػػادة 
أو  وثيقػػةأو  عمػػى انػو  ت ييػػر الحقيقػة بقالػػد ال ػش فػػي سػند 1969لسػنة  111رقػـ 

ة التي يبينيا القانوفت ت يػرا مػف شػانو اي محرر ا ر باحد  الطرؽ المادية والمعنوي
 بش ص مف ا ش اص.أو  احداث ضررا بالمالمحة العامة
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ومػػػػف  ػػػػالؿ المػػػػادة المػػػػذكورة يمكػػػػف اف نسػػػػتدؿ عمػػػػى اركػػػػاف جريمػػػػة التزويػػػػر 
والمتمثمة بالركف المػادي وىػو نشػاط الجػاني بت ييػر الحقيقػة باحػد  الطػرؽ القانونيػة 

الركف المعنوي المتمثؿ بالقالد الجرمي إلى  ةت ييرا مف شانو احداث ضرر با ضاف
. و ف ترقيػػػع غشػػػا  البكػػػارة والظيػػػور بمظيػػػر الفتػػػاة البػػػاكر ينطػػػوي عمػػػى (1 ال ػػػاص

غػػش و ػػداع مػػف قبػػؿ تمػػؾ الفتػػاة ومػػف سػػاعدىا عميػػو وىػػو الطبيػػب ينب ػػي اف نبحػػث 
ور ىذه الجريمة بركنييا المشار الييما ومف ثـ مػد  انطباقيػا عمػى فعػؿ الفتػاة المػذك

 وذلؾ عبر الفرعيف اآلتييف:

 : الرين المادياألولالفرع 
يتمثػػػؿ الػػػػركف المػػػػادي لجريمػػػة التزويػػػػر بالنشػػػػاط الػػػذي يمارسػػػػو الجػػػػاني وىػػػػذا 

يتحقؽ بت يير الحقيقة باحد  الطرؽ القانونية ت ييرا مف  286النشاط وحسب المادة 
ترقيػػع  شػػانو احػػداث ضػػررت ولكػػي نسػػمط الضػػو  عمػػى ىػػذا الموضػػوع ومػػد  اعتبػػار

نشػاط الجػػاني والمحػؿ الػػذي إلػػى  غشػا  البكػػارة ت ييػرا لمحقيقػػة يتطمػب ا مػػر التطػرؽ
يجػػػري عميػػػو الت ييػػػر فضػػػال عػػػف الضػػػرر الناشػػػن عػػػف ىػػػذا الفعػػػؿ وذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ 

 العنالريف اآلتييف:
 اوال: نشاط الجاني

الجػػاني فػػي جريمػػة تزويػػر المحػػررات المشػػار الييػػا يظيػػر  286حسػػب المػػادة 
بفعؿ ت يير الحقيقة. وت يير الحقيقة ىو كذب يقع فػي محػرر لػذلؾ   يتالػور وقػوع 

لـ يكف ىنالػؾ ت ييػر لمحقيقػة فػال تتحقػؽ فإف  التزوير ا  بت ير الحقيقة بما ي الفيا.
جريمػػػة التزويػػػر وىػػػذا مػػػا قضػػػت بػػػو محكمػػػة التميػػػز فػػػي العػػػراؽ فػػػي قرارىػػػا المػػػرقـ 

  يكػػػػػوف المػػػػػتيـ قػػػػػد ارتكػػػػػب  والمتضػػػػػمف  3/5/1973فػػػػػي  72/ جنايػػػػػات/ 3147
غيػػػػر حرفػػػػا مػػػػف اسػػػػمو بالسػػػػجؿ بػػػػدفتر النفػػػػوس ليطػػػػابؽ اسػػػػمو إذا  جريمػػػػة التزويػػػػر

بالمالػػمحة أو  الحقيقػػي ولػػـ يقالػػد التمويػػو عمػػى ال يػػر ولػػـ يضػػر بمالػػمحة شػػ ص
راكػػػو العامػػػة وانتقػػػى القالػػػد الجرمػػػي لديػػػو بسػػػبب سػػػذاجتو وضػػػعؼ ثقافتػػػو وعػػػدـ اد
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كػاإقرارات  لعواقب فعمو(( واما ا قرارات التي تحالػؿ فػي بعػض المحػررات الرسػمية
الفاعػػؿ فييػػا يعاقػػب بوالػػفو فػػإف  فػػي سػػجالت المواليػػد والوفيػػات والػػزواج والطػػالؽ(

مزورا كمف يقرر عمى  الؼ الحقيقة المراد اثباتيا في محرر رسمي والتػي   يمكػف 
 . (1  مف طرؼ ىذا الش صاثباتيا فيو عمى الوجو الالحيج ا 

الوثيقػة وىػو الموضػوع أو  السػندأو  اما عف محػؿ ت ييػر الحقيقػة فيػو المحػرر
الػػذي ينالػػب عميػػو ت ييػػر الحقيقػػة ويسػػتوي اف يكػػوف ت ييػػر الحقيقػػة قػػد حالػػؿ فػػي 

كػاف المحػػرر قػد انشػػا أو  محػرر موجػود االػػال ف يػر الجػػاني البيانػات التػي يتضػػمنيا
ت و  يشػػترط فػػي المحػػرر اف يكػػوف مكتوبػػا مػػف (2 حقيقػػةألوؿ مػػرة مػػف اجػػؿ ت ييػػر ال

ت (3 قبػػؿ المػػزور مباشػػرة بػػؿ يجػػوز اف يكػػوف مكتوبػػا مػػف قبػػؿ غيػػره ولكػػف بطمػػب منػػو
عمما اف ىنالؾ محررات رسمية وا ر  عادية فيما يتعمؽ بطرؽ التزويػر فقػد تناولػت 

ضػػوع بحثنػػػا الطػػرؽ الماديػػػة والمعنويػػة لمتزويػػػر وبقػػدر تعمػػؽ ا مػػػر بمو  287المػػادة 
سػػنتناوؿ الطػػرؽ المعنويػػة فقػػطت ويقالػػد بيػػا ت ييػػر الحقيقػػة فػػي محػػرر يقػػع بطريقػػة 
غير مادية بحيث   يترؾ اثرًا واضػحا ويػتـ ذلػؾ بت ييػر الحقيقػة عنػد كتابػة المحػرر 

تزويػر المعنويػة اربعػة بياناتػو. وطػرؽ الأو  بظروفػوأو  سوا  تعمؽ بمضموف المحرر
 ىي كا تي:

لػػي الشػػ ف. ويتحقػػؽ التزويػػر عمػػى وفػػؽ ىػػذا الطريػػؽ بقيػػاـ كاتػػب ت ييػػر اقػػرار او  .1
 المحرر بت يير البيانات التي طمب الاحب الشػ ف منػو تثبيتيػا بػالمحرر بتبػديميا

ينفي حالػوليا فػاذا طمػب المتعاقػداف مػثال مػف كاتػب العػدؿ  اثباتأو  تعديمياأو 
تزويػػرا عػػف  ثبػػت مػػا ي الفيػػا عػػد ذلػػؾأو  تثبيػػت شػػروط معينػػة فػػي العقػػد فاغفميػػا

ولكػي يمكػف معرفػػة مػد  انطبػاؽ ىػذه الطريقػػة  (4 طريػؽ ت يػر اقػرار اولػػي الشػاف
في التزوير عمى حالة الفتاة التػي تػـ ترقيػع بكارتيػا فػال يمكػف القػوؿ انيػا تنطبػؽ 
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كاتب المحرر ليس لو عالقة بترقيع غشا  البكارة وبا فػا  الفتػاة ىػذه ألف  عمييا
ا رتباط بو في عقد الزواج يحػرره الكاتػب فػي  الالفة عف الزوج الذي ترغب في

 المحكمة.
جعػػؿ واقعػػة مػػزورة فػػي الػػورة واقعػػة الػػحيحة مػػع العمػػـ بتزويرىػػا. وىػػذه الطريقػػة  .2

يد ؿ فييا كؿ حا ت ا ثبات الواقعة فػي محػرر  ػالؼ حقيقتيػا كتثبيػت مواليػد 
غيػر الػحيحة فػي سػجالت الػو دات لطفػؿ معػيف عمػى  ػالؼ التػاري  الالػحيج 

ت و  يشػػترط فػػيمف يقػػوـ بػػالتزوير اف يكػػوف (1 ده مػػف قبػػؿ الموظػػؼ الم ػػتصلتولػػ
المحرر اي كاتب المحرر وانما قد يرتكب التزوير مف قبػؿ الشػ ص الػذي يػدلى 
بالمعمومػػات امػػاـ الموظػػؼ الم ػػتص وبيػػذا يعػػد تزويػػرا وفػػؽ ىػػذه الالػػورة شػػيادة 
ى الشػػػ ص امػػػاـ موظػػػؼ م ػػػتص  ػػػالؼ الواقػػػع ممػػػا يحمػػػؿ ىػػػذا الموظػػػؼ عمػػػ

ت وىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى فعػػؿ الفتػػاة التػػي (2 اثبػػات واقعػػة غيػػر الػػحيحةأو  تػػدويف
بػػاكرا ب يػػة ب نيػػا  رتػػؽ غشػػا  بكارتيػػا والتػػي تقػػر امػػاـ قاضػػي ا حػػواؿ الش الػػية

فػػي ىػػذه الحالػػة تشػػيد فإنيػػا  عقػػد الػػزواج( مػػع  طيبيػػا زوج المسػتقبؿ اتمػاـ العقػػد
كمػػػػا يعبػػػػر عنيػػػػا فػػػػي الفقػػػػو  بػػػػاكرا ولكنيػػػػا فػػػػي الحقيقػػػػة ثيػػػػبب نيػػػػا  عمػػػػى نفسػػػػيا

ا سالمي واف الزوج الذي يرغب بابراـ عقد الػزواج معيػا امػاـ القاضػي المػذكور 
اقرارىػػػا فػػػإف  مػػػا كػػػاف يبػػػـر ىػػػذا العقػػػد لػػػو كػػػاف يعػػػرؼ بحقيقػػػة الترقيػػػع ومػػػف ىنػػػا

 بالبكارة  الؼ الحقيقة يعد تزويرا معنويا ينطبؽ والحالة التي نحف بالددىا.
بيػػا فػػي الػػورة واقعػػة معتػػرؼ بيػػا: وىػػذه الطريقػػة فػػي جعػػؿ واقعػػة غيػػر معتػػرؼ  .3

واقعػػة معينػػة غيػػر أو  الحقيقػػة   ت تمػػؼ عػػف سػػابقتيا مػػف حيػػث ذكػػر معمومػػات
معترؼ بيا مف قبؿ الجاني اي بت ييػر ىػذه الحقيقػة فػي المحػرر وجعميػا  ػالؼ 
الواقع اي اف يثبت كاتب المحرر اعتراؼ ش ص ما بواقعة معينة فػي حػيف انػو 

البػػائع اقػػر امامػػو بانػػو تسػػمـ بػػ ف  بيػػا كػػاف يثبػػت الموظػػؼ الم ػػتصلػػـ يعتػػرؼ 
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الفتػاة المرتوقػة البكػارة بػ ف  . ولعمو يمكف القػوؿ(1 الثمف والحقيقة انو لـ يقر بذلؾ
الموظػؼ الم ػتص أو  ت ير الحقيقة  نيا تػذكر امػاـ قاضػي ا حػواؿ الش الػية

ع فتػػػاة ىػػػي فػػػي الػػػزوج   يرغػػػب فػػػي ا رتبػػػاط مػػػألف  واقعػػػة غيػػػر معتػػػرؼ بيػػػا
حقيقتيا ثيب ولكنيا ت في ىذه الحقيقة مف  الؿ ترقيػع غشػا  بكارتيػا ففػي ىػذه 
الحالػة انيػا جعمػػت واقعػة وىػػي انعػداـ البكػػارة فػي الػػورة واقعػة معتػػرؼ بيػا وىػػي 

بػػاكر امػػػاـ المحكمػػة المػػذكورة واف انعػػػداـ ب نيػػا  البكػػارة وذلػػؾ مػػف  ػػػالؿ اقرارىػػا
بيا مف قبؿ الزوج  نػو   يرغػب فػي ابػراـ عقػد  البكارة ىي الواقعة غر المعترؼ

زواج مػػع فتػػاة غيػػر بػػاكر وبترقيػػع غشػػا  البكػػارة وا قػػرار امػػاـ المحكمػػة بالبكػػارة 
و ػػداع الػػزوج بيػػذا الترقيػػع المزيػػؼ يجعػػؿ ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ الواقعػػة المعتػػرؼ وليػػذا 
ؿ نر  اف ىذه الطريقة ىي ا  ر  قابمة فػي ا نطبػاؽ عمػى موضػوع بحثنػا   بػ

 انيا تنطبؽ اكثر مف سابقتيا.
ا تالػػاؼ بالػػفة غيػػر الػػحيحة. والػػذي أو  اسػػتبدلياأو  انتحػػاؿ ش الػػية ال يػػر .4

ييمنػػا فػػي ىػػذه الطريقػػة ىػػو ا تالػػاؼ بالػػفة غيػػر الػػحيحة مثػػاؿ ذلػػؾ ىػػو اف 
يقػػػـو الجػػػاني بتفتػػػيش احػػػد المػػػواطنيف مػػػدعيا انػػػو احػػػد ضػػػباط الشػػػرطة وم ػػػوؿ 

اشػػيا  ممنوعػة فػي حػػيف انػو لػػيس بػالتفتيش بحثػا عػػف شػ ص معػيف يحمػػؿ معػو 
الفتػاة التػي  . ولػو طبقنػا ىػذا المعنػى عمػى(2 ضابط شرطة وليس م و  بػالتنفيش

الػػرغـ مػػف انيػػا مفضوضػػة البكػػارة فػػي الحقيقػػة وقػػد تتالػػؼ بالػػفة البكػػارة عمػػى 
مػػف اوضػػج الػػورىا ممػػا يمكػػف القػػوؿ فإنيػػا  غيػػرت ىػػذه الحقيقػػة بترقيػػع بكارتيػػا

اتالػػػافيا بالػػػفة غيػػػر الػػػحيحة يجعػػػؿ فعميػػػا ىػػػذا أو  معيػػػا اف الفتػػػاة بادعا ىػػػا
قامػػت بنشػػاط ب نيػػا  منطبقػػا عمػػى ىػػذه الطريقػػة مػػف طػػرؽ التزويػػر المعنػػوي وذلػػؾ

وىو ت يير الحقيقةت وىذا الت يير وقع في محرر رسػمي وىػو عقػد الػزواج وحيػث 
حػػػػدد فػػػػي المػػػػادة العاشػػػػرة منػػػػو  (3 اف قػػػػانوف ا حػػػػواؿ الش الػػػػية العراقػػػػي النافػػػػذ
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جيؿ عقػػػػد الػػػػزواج مػػػػف بينيػػػػا تقػػػػديـ بيػػػػاف يتضػػػػمف ىويػػػػة العاقػػػػديف شػػػػروطا لتسػػػػ
طمػػب تقريػر طبػػي يثبػت سػػالمة الػػزوجيف إلػى  وعمرىمػا ومقػػدار الميػر باإضػػافة

مػػف ا مػػراض السػػارية والموانػػع الالػػحية وتػػدويف مػػا يتضػػمنو البيػػاف فػػي السػػجؿ 
. بالمة أبيماميما بحضور القاضي ويوثػؽ مػف قبمػوأو  ويوقع بإمضا  العاقديف

اسػػػـ الػػػزوجيف إلػػػى  وبمػػػا اف عبػػػارة ىويػػػة العاقػػػديف وىػػػي الػػػزوج والزوجػػػة تشػػػير
وحالتيمػػا ولكػػوف البكػػارة تػػد ؿ ضػػمف ىػػذا المعنػػى  نػػو وبػػا طالع عمػػى البيػػاف 

الالػػفة حيػػث يػػذكر فػػي ىػػذا البيػػاف إلػػى  المػػذكور فانػػو يتضػػمف ا سػػـ باإضػػافة
وىذه الطريقػة مػف طػرؽ  كوف الفتاة باكر مف عدميا. فيذه العممية برمتيا تنطبؽ

التزويػػػر المعنػػػوي ولكػػػف ىػػػؿ يكفػػػي ذلػػػؾ لمقػػػوؿ بتحقيػػػؽ الػػػركف المػػػادي لجريمػػػة 
التزوير اـ يجب اف يترتب عمى ىذا الفعػؿ ضػرارا معينػًا ىػذا مػا يمكػف توضػيحو 

 في العنالر الثاني.
 ثاناا: الضرر

  يكفي لتحقيؽ جريمة التزوير وقوع ت يير الحقيقة في محػرر باحػد  الطػرؽ 
اف أو  المنالػػوص عمييػػا فػػي القػػانوف بػػؿ يجػػب اف يترتػػب عمػػى ىػػذا الت ييػػر ضػػررا

أو  يكوف مف شػاف ىػذا الت ييػر احػداث ضػررا لال ػريف سػوا  كػاف بالمالػمحة العامػة
بشػػػ ص مػػػف ا شػػػ اص لػػػذا   يشػػػترط اف يالػػػيب الضػػػرر المجنػػػي عميػػػو فعػػػال بػػػؿ 

ا المعنػى تشػير اليػو يكفي اف يكوف الضرر محتمؿ الوقوع وقت ارتكاب الجريمة وىذ
بشػػػػػػػ ص مػػػػػػػف أو  عبػػػػػػػارة  ت ييرا مػػػػػػػف شػػػػػػػانو احػػػػػػػداث ضػػػػػػػرر بالمالػػػػػػػمحة العامػػػػػػػة

 .(1 ا ش اص((
الحػػػؽ الػػػذي  أىميػػػةيسػػػيرا وىػػػذا مػػا يعتمػػػد عمػػػى أو  فالضػػرر قػػػد يكػػػوف جسػػػيما

كبيرة كمما كاف الضرر جسيما والعكس  أىميةاالابو الضرر فكمما كاف الحؽ يحتؿ 
يسػيرا فمػف ناحيػة أو  محػتمالأو  قػد يكػوف فعميػا اف الضػررإلػى  الحيجت وبا ضػافة

اولى اف الضرر قد يكوف ماديا كالضػرر الػذي يالػيب الذمػة الماليػة امػا با نتقػاص 
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الزيادة في أو  مف عناالرىا ا يجابية كتزوير سند بابرا  ذمة المديف مف مبمغ الديف
الضػرر  عناالرىا السمبية كتزوير سػند ديػف عمػى شػ ص لػيس مػدينا ىػذا وقػد يكػوف

سػػمعتو كمػػا فػػي أو  اعتبػػارهأو  معنويػػات ويػػراد بػػو كػػؿ مػػا يالػػيب المتضػػرر فػػي شػػرفو
بالػػمة ابيػػاـ مػػزوره عمييػػا أو  حالػػة تزويػػر شػػكو  فػػي حػػؽ شػػ ص ووضػػع امضػػا 

رجػؿ قبػؿ الػزواج مػف امػراةت ومػف وجيػة إلػى  وحالة االطناع محرر ينسػب فيػو زوراً 
مػػف قػػانوف العقوبػػات  286 الضػػرر وحسػػب مػػا اشػػارت اليػػو المػػادةفػػإف  نظػػر ا ػػر 

يالػػيب المالػػمحة العامػػة اي يمػػس المجتمػػع  األوؿنوعػػاف ضػػرر عػػاـ وا ػػر  ػػاصت 
ت امػػػا الثػػػاني فيػػػو ضػػػرر  ػػػاص يمحػػػؽ بشػػػ ص معػػػيف (1 كتزويػػػر جػػػواز سػػػفر مػػػثال

بالذات كتنظيـ ورقة مديوني ضد  س( التي مف شانيا ا ضرار بدائني  س( والعبرة 
بوقػت ارتكػاب فعػؿ الت ييػر فػي الحقيقػة و  ييػـ احتماؿ وقوعو ىو أو  بوقوع الضرر

ت يػر الظػػروؼ بعػػد ذلػػؾ والتػي مػػف شػػانيا اف تحػػوؿ دوف وقػوع الضػػرر سػػوا  اكانػػت 
فعػػػؿ إلػػػى  تكػػػوف راجعػػػةأو  الجػػػاني إرادةاسػػػباب  ارجػػػة عػػػف إلػػػى  الظػػػروؼ راجعػػػة

 انعػػداـ الضػرر يػػؤديفػإف  الجػاني بحيػث عمػػؿ عمػى تالفيػػي وقػوع الضػرر وبالنتيجػػة
 .(2 داـ جريمة التزويرانعإلى 

ومػف كػؿ مػػا تقػدـ نتسػػا ؿ عػف ترفيػػع غشػا  البكػارة ىػػؿ يرتػب ضػػررا ومػا نػػوع 
كونػو عامػا اـ  االػات إلى  بسيطا با ضافةأو  الضرر وىؿ انو ضررا فعميا محتمالً 

 لالجابػػة عمػػى ذلػػؾ نسػػتطيع القػػوؿ اف الضػػرر الػػذي يمحػػؽ بػػالزوج ىػػو ضػػرر معنػػوي
ب بػػالزواج يبحػػث عػػف فتػػاة الػػالحة ييػػدؼ مػػف وكػػ ي شػػ ص فػػي المجتمػػع يرغػػألف 

ورا ىا انشا  عائمة محترمة ذات سمعة طيبة كمػا انػو يرغػب اف يػرتبط بفتػاة نحػتفظ 
لو سمعتو وشرفة واعتباره ويضع فييا ثقتػوت واف رتػؽ البكػارة ىػو دليػؿ عمػى اف تمػؾ 

ارادت ىػذا  غير مرغوب في زواجيا لػو بقيػت عمػى حقيقتيػا وبفعميػاب نيا  الفتاة تعمـ
اف ت ػػدع الػػػزوج المسػػػتقبمي بالشػػرؼ المزيػػػؼت واف ىػػػذا الشػػرؼ المزيػػػؼ الػػػذي عمػػػى 
اساسو كاف قبوؿ الزوج بالزواج منيا ىو في حقيقتػو ضػررت نظػرا لمػا يالػيب الػزوج 
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ىذا فإف  مف الدمة نفسية كبيرة نتيجة اقترانو بفتاة ناقالة الشرؼت ومف جانب ا ر
ار الضػرر عمػى الػزوج فقػط وانمػا شػموؿ الضرر عػاـ وجسػيـ وذلػؾ نظػرا لعػدـ اقتالػ

عائمة الزوج   بؿ او ده الذيف ستنجبيـ تمؾ الفتاة والمجتمع ايضا مػف  ػالؿ ا ذ  
الذي يمحؽ بشعوره اي بشعور المجتمع مػف تمػؾ الحالػةت وعميػو يمكػف القػوؿ اف ىػذا 

ي الزوج الذألف  الضرر وكونو معنويا وعاما وجسيما فانو ضرر فعميا وليس محتمؿ
يقترف بفتاة مرتوقة البكارة قد االابة الضرر فعال  نو يقالد با تياره فتاة بػاكر ىػي 
غيػػػر ذلػػػؾ ومػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف الػػػدمة نفسػػػية وىػػػذه مػػػف بػػػديييات تقاليػػػد المجتمػػػع 

بػ ف  الطػالؽ بسػبب ذلػؾإلػى  قد   يطاؽ واذا مػا اضػطر ا ذ  النفسيب ف  واعرافو
فػإف  وجػود الضػرر المعنػويإلػى  قولوبا ضػافةا ذ  سيكوف كبيرا جدات كما يمكف ال

ميػػػر الفتػػػاة البػػػاكر ي تمػػػؼ عػػػف ميػػػر المػػػراة الثيػػػب ألف  ىنالػػػؾ ضػػػرر مػػػادي يرافقػػػو
ميػػػر الفتػػػاة البػػػاكر واف المراةالمرتوقػػػة إلػػػى  المطمقػػػة كونػػػو اقػػػؿ بالقيػػػاسأو  ا رممػػػة

الفػارؽ فػإف  البكارة تعد مف قبيؿ المطمقات وا رامؿ فيكوف ميرىػا اقػؿ بالتاكيػد وليػذا
إذا  في قيمة المير بيف الباكر والثيب ىو الضرر المػادي المشػار اليػوت وفػي النيايػة

كػػػاف ىنالػػػؾ نشػػػاطا متمػػػثال بت ييػػػر الحقيقػػػة باحػػػد  ا سػػػاليب المعنويػػػة المنالػػػوص 
عمييا في القانوف واف ىنالػؾ ضػررا مترتبػا عمػى ىػذا النشػاطت الػركف المػادي متحقػؽ 

عػػد كافيػػا اـ   بػػد مػػف وجػػود الػػركف المعنػػوي لكػػي تقػػوـ بجريمػػة التزويػػر فيػػؿ ذلػػؾ ي
 الجريمة المذكورة ىذا ما سنتناولو في الفرع ا تي:

 الفرع الثاني: الرين المعنوي
  يكفػػػػػي لوقػػػػػوع الجريمػػػػػة تػػػػػوافر ركنيػػػػػا الشػػػػػرعي المتمثػػػػػؿ فػػػػػي الالػػػػػفة غيػػػػػر 

 جرامػي المشروعة لمسموؾ ا جرامي وتوافر ركنيا المادي بعناالره الثالث السموؾ ا
والنتيجة والعالقة السببية بينيما بؿ يجب توافر ركنيا المعنوي وألجؿ تسػميط الضػو  

 عمى ىذا الركف سنتناولو عبر العنالريف ا تييف:
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 اوال: العلم
تػػػوافر القالػػػد الجنػػػائي وىػػػو احػػػد الػػػور التزويػػػر جريمػػػة عمديػػػة   تقػػػوـ ا  ب

ويقالػػػد  رادةىمػػػا العمػػػـ واإالػػػركف المعنػػػوي لمجريمػػػة وىػػػذا القالػػػد يتطمػػػب عنالػػػريف 
بالعمـ ىو اف يكوف الجاني عالمًا بحقيقة وطبيعة السموؾ ا جرامي اي العمػـ بوقػائع 

وعميو يجب اف يعمـ الجاني بانو ي ير الحقيقة فػي مػاذا اثبػت اف  (1 السموؾ والنتيجة
الفاعػػؿ كػػاف يجيػػؿ تحريػػره لمػػا ي ػػالؼ الواقػػع فػػي ىػػذه الحالػػة ينتفػػي القالػػد ومػػف ثػػـ 

تفي مسؤوليتو عف جريمة التزويرت مثاؿ ذلؾ تثبيت الموظؼ لبيانػات يميميػا عميػو تن
ت وىذا ما ينطبؽ عمى الموظؼ الذي ينظـ (2 الاحب الش ف دوف العمـ بعدـ الحتيا

اجػػرا ات عقػػد الػػزواج حيػػث اف الفتػػاة سػػتذكر لػػو انيػػا بػػاكرا وىػػو يجيػػؿ انيػػا مرتوقػػة 
 ي عنده.غشا  البكارة فينتفي عندئذ القالد الجنائ

مػف شػاف ىػذا بػ ف  لى جانب العمـ بت يير الحقيقة في محرر اف يكوف عالماوا  
بمالػمحة شػ ص مػف ا شػ اصت اي   أو  الت يير الحػاؽ ضػرر بالمالػمحة العامػة

احتماؿ وقوعو غيػر اف ممػا تجػدر ا شػارة اليػو أو  بد اف يتوقع الفاعؿ وقوع الضرر
الجيػؿ بقػانوف فإف  لقواعد العامة ولذاىو اف العمـ ىنا ىو عمـ مفترض اي تفرضو ا

ألف  العقوبػػػات   ينفػػػي القالػػػد الجرمػػػي ومػػػف ثػػػـ   تنفػػػي المسػػػؤولية الجزائيػػػة وذلػػػؾ
مػف  37القانوف   يجيز  حد ا حتجاج بجيمة باحكامو وىذا ما نالت عميو المادة 

. فػػػػالعمـ بقواعػػػػد التجػػػػريـ عمػػػػـ مفتػػػػرض   يقبػػػػؿ اثبػػػػات (3 قػػػػانوف العقوبػػػػات العراقػػػػي
 العكس.

ف الفتػاة  عالمػػة انيػػا تقػػوـ بيػػذه فإنيػػا  مرتوقػػة البكػػارة عنػػد قياميػػا بيػػذا العمػػؿوا 
فتػػاة ب نيػػا  العمميػػة مػػف اجػػؿ ىػػدؼ واضػػج وىػػو انيػػا سػػتدعي امػػاـ الجيػػات الرسػػمية

عذرا  واف ىذه الالػفة سػتذكر فػي محػرر رسػمي ا  وىػو عقػد الػزواج وفػي البيانػات 

                                                           

، 2، طًشففاخ اتففرا ين، ال وا ففد العاهففح اففم قففاًوى الع وتففاخ الو ففارى، ه رثففح الطففٌاور  د. ا ففرم( 1)

 .253، ص2331

 .55د. لوال اترا ين الديدر ، الورلع الطاتق، ص( 2)

 .1262لطٌح  111هي قاًوى الع وتاخ العراقم رقن  35الوادج ( 3)



 والتجريم باةةاإل بين البكارة غشاء رتق 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

45 

تقوـ بت يير الحقيقة في محرر ومػف ب نيا  العمـ السابقة لتحريره ايضا فيتحقؽ عندىا
ىػذا الفعػؿ الػذي تقػوـ بػو سػيوقع ضػررا بالشػ ص الػذي بػ ف  عالموفإنيا  جية ا ر 

سػػػتتزوج منػػػو وىػػػذا الضػػػرر ىػػػو جسػػػيـ وفعمػػػي وعػػػاـ فضػػػال عػػػف انػػػو ضػػػرر معنػػػوي 
 ومادي في ذات الوقت وحسب التفاليؿ الذي اوضحناه في المطمب السابؽ.

 رادةثاناا: اإل 
ت يير الحقيقة وىذا يعني اف إلى  الجاني إرادةانو يتعيف اتجاه  رادةويقالد باإ
تمثػػؿ  رادةت ييػػر الحقيقػػة تتجػػو وىػػي حػػرة م تػػارة وليػػذا فػػاإإلػػى  ارادتػػو عنػػدما تتجػػو

أو  فعػؿ معػيفإلػى  عمػى توجيػو نفسػو نسػافبالنشاط النفسي الذي يتجسد فػي قػدرة اإ
فػػػإف  الفتػػاة عنػػػدما تقبػػؿ عمػػى عمػػؿ رتػػؽ البكػػارةومػػف ىنػػا نجػػد اف  (1 ا متنػػاع عنػػو

وضعيا السابؽ عمى  ػالؼ الحقيقػة ولكػي نكػوف إلى  الباعث الييا ىو اعادة البكارة
رتؽ البكػارة مػف إلى  الفتاة إرادةاماـ تكامؿ عنالري القالد الجنائي فال بد اف تتجو 

تاممنػػا قمػيال بفعػػؿ اجػؿ ت ييػر الحقيقػػة واقعيػًا فػػي ذاتيػا وقانونيػػا فػي عقػد الػػزواج ولػو 
رتؽ البكارة لوجدنا اف الباعث لو ىو ا نالاؼ بالفة العذريػة ولكػف ال ايػة منػو ىػو 
ت ييػػر الحقيقػػة فػػي عقػػد الػػزواج مػػف اجػػؿ الحالػػوؿ عمػػى الػػزوج والػػذي لػػف يقبػػؿ بيػػذا 
الزواج لو عمـ بالحقيقةت مف ىنا يمكف القوؿ اف ترقيع غشا  البكارة بحػد ذاتػو دلػيال 

ت يير الحقيقة وحالوؿ الضرر ولكف قد يتسا ؿ البعض عػف إلى  رادةعمى اتجاه اإ
اجبرت الفتاة عمػى ترقيػع غشػا  بكارتيػا مػف قبػؿ ا ىػؿ وتيديػدىا بالقتػؿ فيمػا إذا  ما

لو افالحت عنػو فينػا نعتقػد حالػوؿ مػانع مػف موانػع المسػؤولية الجزائيػة وىػي حالػة 
مػػى توقيػػع غشػػا  البكػػارة ثػػـ اجبػػرت عإذا  تحققػػت شػػروطيا ولكػػفإذا  ا كػػراة المعنػػوي

عػػػػدـ بػػػػ ف  انتيػػػػت حالػػػػة ا كػػػػراه اي االػػػػبحت حػػػػرة م تػػػػارة بعػػػػد الترقيػػػػع فينػػػػا نعتقػػػػد
مرتوقة البكارة اي اف تذكر الحقيقة كمػا ىػي وك نيػا ب نيا  ا فالاح لمزوج المستقبمي

ا فت ىذا إذا  ثيب وليس باكر واف يذكر ذلؾ في عقد الزواج فال جريمة حينئذت اما
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ت ييػػر الحقيقػػة إلػػى   فا ىػػا ىػػذا يعنػػي قبوليػػا الالحػػؽ بػػالرتؽ واتجػػاه ارادتيػػاالعيػػب فا
 ومف ثـ تحقؽ القالد الجنائي.

العمػـ بت ييػر الحقيقػة مػف قبػؿ الفتػاة المرتوقػة بػ ف  وفي النياية  بػد مػف القػوؿ
ذلػؾ يحقػؽ القالػد الجنػائي المطمػوب فػػي إلػػى  البكػارة فػي عقػد الػزواج واتجػاه ارادتيػا

ويػػػر ولكػػػف ىػػػذا يطمػػػؽ عميػػػو القالػػػد العػػػاـ فيػػػؿ اكتفػػػى المشػػػرع العراقػػػي جريمػػػة التز 
 دا  االا لتحقؽ الجريمة المذكورة .بالقالد العاـ اـ تطمب قال

التػػػي سػػػبؽ ا شػػػارة ليػػػا نجػػػد اف المشػػػرع لػػػـ  286نػػػص المػػػادة إلػػػى  وبػػػالرجوع
كػوف لقياـ القالد الجنائي في جريمة التزوير وانمػا اشػترط اف ي رادةيكتفي بالعمـ واإ

أو  ذلؾ بقص ال ش ويستوي فػي ذلػؾ اف يكػوف المػزور قػد قالػد ا ضػرار بػا  ريف
 .(1 استحالاؿ نفع لنفسو فقط ب ير تفكير في ا ضرار با  ريف

ف الفتػػاة عنػػد ت ييرىػػا حقيقػػة البكػػارة وتػػدوينيا فػػي محػػرر عقػػد الػػزواج مػػا ىػػي إ
ىو ضرر لمزوج الػذي ا  تريد استحالاؿ نفع لنفسيا وىو الزواج واف ذلؾ بحد ذاتو 

 .(2 ي بى الزواج مف فتاة فاقدة لمعذرية وىذا ىو ال ش المقالود بجريمة التزوير
الفتػػاة التػػي تقػػوـ بترقيػػع غشػػا  بكارتيػػا وتتػػزوج مػػف فػػإف  وفػػي نيايػػة المطػػاؼ

مرتكبػػػة فإنيػػػا  شػػػ ص معػػػيف عمػػػى اسػػػاس انيػػػا عػػػذرا  وتثبػػػت ذلػػػؾ فػػػي عقػػػد الػػػزواج
مػػادي والمعنػػويت ا  اننػػا يمكػػف نطػػرح تسػػاؤ  عػػف لجريمػػة التزويػػر لتحقػػؽ ركنييػػا ال

مسػػػػؤولية الطبيػػػػب الػػػػذي يقػػػػوـ بػػػػالترقيع فمػػػػا ىػػػػي مسػػػػؤوليتو الجنائيػػػػةت يمكػػػػف القػػػػوؿ 
اف المػادة إذ  القواعد العامة اف الطبيب يعد شريكا فػي جريمػة التزويػرإلى  وبالرجوع

طػػى مػػف اع -3مػػف قػػانوف العقوبػػات نالػػت عمػػى اف يعػػد شػػريكا فػػي الجريمػػة... 48
اي شػػي ا ػر مػػا اسػػتعمؿ فػػي ارتكػاب الجريمػػة مػػع عممػػو أو  ا تأو  الفاعػؿ سػػالحاً 

أو  المسػػػيمةأو  سػػػاعده بيػػػا عمػػػدا بػػػاي طريقػػػة ا ػػػر  فػػػي ا عمػػػاؿ المجيػػػزةأو  بيػػػا
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المتيمػػػة  رتكابيػػػاالت ففعػػػؿ الطبيػػػب ينػػػدرج ضػػػمف معنػػػى عبػػػارتيف مػػػف الفقػػػرة اعػػػاله 
 المسيمة...  رتكابيا(.أو  جيزةا عماؿ الم وىما اي شي ا ر( فضال عف عبارة

ال ػػرض مػػف بػػ ف  وعميػػو فالطبيػػب مسػػؤوؿ عػػف جريمػػة التزويػػر  نػػو عمػػى عمػػـ
ىذا الترقيع ىو  ػداع الشػ ص الػذي سػيقترف بتمػؾ الفتػاة كػزوج ليػا ولكػف   تتحقػؽ 
مسؤولية الطبيب ا  بارتكاب الفتاة لجريمة التزويرت ولكػف مػا ىػو الوالػؼ القػانوني 

قيػػع غشػػا  البكػػارة لمفتػػاة ولػػـ تتػػزوج بعػػد ومػػا الوالػػؼ القػػانوني لفعػػؿ فيمػػا لػػو تػػـ تر 
تفعيػؿ القواعػد العامػة فػي إلػى  ا جابة عمػى ذلػؾ تتجػو بنػاب ف  الطبيب ايضات نعتقد

( والتي تستبعد العـز عمى ارتكػاب 33قانوف العقوبات والمنالوص عمييا في المادة 
مػػػة مػػػا لػػػـ يػػػنص القػػػانوف عمػػػى الجريمػػػة وا عمػػػاؿ التحضػػػرية مػػػف الشػػػروع فػػػي الجري

 الؼ ذلؾ وبما اف القانوف لـ يجـر الرتؽ بحد ذاتو كشػروع فػي جريمػة التزويػر لػذا 
فانو يعتبر عمال تحضيريا يسبؽ جريمػة التزويػر شػانو فػي ذلػؾ الػذي يحضػر المػواد 
التػػػي تسػػػت دـ فػػػي عمميػػػة التزويػػػر دوف اف يرتكػػػب جريمػػػة التزويػػػر وا مػػػر يسػػػتوي 

. لكف قد يثار سؤاؿ حوؿ مد  تالػور (1 تاة والطبيب في ىذا الجانبالفإلى  بالنسبة
ترقيػع غشػا  بػ ف  وقوع الشروع في التزوير في مثؿ الحالة التي نحف بالددىا نعتقػد

الشػروع فػي ارتكػػاب جريمػة التزويػر ويمكػف تالػور ىػذه الحالػػة إلػى  البكػارة قػد يالػؿ
جرا ات عقػػد الػػزواج وتثبػػت عنػػدما يطمػػب الػػزوج فحػػص بكػػارة الفتػػاة اثنػػا  قياميمػػا بػػا

ىػذا الفعػؿ ينطبػؽ عميػو الشػروع فػي جريمػة فػإف  نتيجة التقرير الطبػي عمميػة الترقيػع
التزوير لتوفر اركاف الشروع وىي البد  بتنفيذ فعؿ متمثؿ برتؽ غشا  البكارة وتقديـ 

 الم الفػػة لمحقيقػػة امػػاـ القضػػا  وىػػي اا دعػا  بالبكػػارة امػػاـ مػػف يػػنظـ العقػػد البيانػات
فضػػال عػػف تػػوفر القالػػد الجرمػػي فػػي ارتكػػاب جنايػػة وىػػو  وىػػـ المػػوظفيف والقاضػػي

القالػػػد العػػػاـ وال ػػػاص( والػػػذي سػػػبؽ تفالػػػيمو فػػػي الالػػػفحات  وال ػػػش رادةالعمػػػـ واإ
 السابقة.
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وممػػػا تجػػػدر ا شػػػارة اليػػػو قبػػػوؿ الػػػزوج بيػػػذه الحالػػػة اي قبولػػػو عمميػػػة الترقيػػػع 
جريمػػة. وفقػػا لمشػػريعة ضػػا ينفػػي البقالػػد سػػتر الفتػػاة مػػف الفضػػيحة فيػػؿ اف ىػػذا الر 

تحبذ التستر عمػى عيػوب ا  ػريف غيػر انيػا فػي ذات الوقػت توجػب فإنيا  ا سالمية
الػػػزواج فػػػإف  اقامػػػة الحػػػد عمػػػى الفتػػػاة اف تػػػـ الفعػػػؿ برضػػػاىا حتػػػى بعػػػد زواجيػػػا لػػػذا

رضػػا فػػإف  المػػذكور   ينفػػي جريمػػة الزنػػا و حػػد اف تػػـ الفعػػؿ بػػا كراه . امػػا القػػانوف
العبػرة بػالتجريـ ألف  عميو وىو الزوج   ينفػي الجريمػة ونقالػد بػذلؾ التزويػر المجني

 بوقت وقوع الفعؿ واف رضا الزوج   يضفي عمييا الفة المشروعية.
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 الخاتمة
بعػػد اف استعرضػػنا مضػػموف البحػػث بقػػي عمينػػا اف نبػػيف النتػػائي التػػي توالػػمنا 

 ديف اآلتييف:الييا والمقترحات التي يمكف اف نوالي بيا مف  الؿ البن
 اوال: النتائج

الفتػاة  إرادةف زواؿ غشا  بكارة الفتيات لو اسباب متعددة منيا ما ىو دا ؿ في إ .5
مػػا كػػػاف بفعػػؿ محػػػـر كالزنػػا ومػػػا يكػػوف بفعػػػؿ النكػػاح الشػػػرعي. إلػػػى  وىػػو ينقسػػـ

بفعػػؿ أو  شػػدة الحػػيض مػػثالأو  ومنيػػا مػػا ىػػو  ػػارج فػػي ارادتيػػا بسػػبب المػػرض
 السقوط عمى جسـ غريب.

 تمػػػؼ فقيػػػا  الشػػػريعة ا سػػػػالمية ازا  عمميػػػة الرتػػػؽ العػػػػذري فمػػػنيـ مػػػف افتػػػػى ا .6
بػػالتحريـ مطمقػػا ومػػنيـ مػػف افتػػى بػػالجوازت فالػػذيف اجػػازوا الرتػػؽ حػػددوا لػػو مػػوارد 

كػػاف فتػػؽ ال شػػا  فػػي سػػف مبكػػرة بسػػبب غيػػر الجمػػاع واذا كػػاف إذا  معينػػة منيػػا
. امػا الػػذيف عارضػوا الرتػػؽ الفتػؽ لعمػو  مقيػػة سػوا  اكانػػت الفتػاة الػ يرة اـ كبيػػرة

مطمقػػا فقػػد راوا اف المفاسػػد التػػي تترتػػب عمػػى الرتػػؽ اكبػػر مػػف المالػػالج المرجػػوة 
 منو.

ف القوؿ بتحريـ عممية رتؽ غشا  البكارة مطمقا تعضػده القاعػدة الشػرعية الكميػة إ .7
الدر  المفاسػػد اولػػى مػػف جمػػب المالػػالجال لمػػا فػػي الرتػػؽ مػػف مفاسػػد كبيػػرة تتجػػاوز 

المت تيػػػة مػػػف اعػػػادة غشػػػا  بكػػػارة الفتػػػاة التػػػي افتضػػػت بكارتيػػػا  حػػػدود المالػػػالج
يمكػف تسػوية ا ثػارة الناجمػة عػف ذلػؾ عبػر الحالػوؿ عمػى إذ  مرضأو  بحادث

تقرير طبي مف فريؽ ت الالي يوثؽ سبب زواؿ ال شا  ليكوف الزوج عمى بيئة 
نػػػا   يجػػػوز فػػػتج بػػػاب التسػػػاىؿ بالز إذ  ولتكػػػوف الفتػػػاة بعيػػػدة عػػػف ا تيػػػاـ الباطػػػؿ

اعتقادا بإمكانية رتؽ البكارة في ظؿ ىيمنة المػنيي ا بػاحي الوافػد فػي فضػا ات 
 التقنية الحديثة.

ت ييػػر فػػي إلػػى  ت تمػػؼ عمػػيالت رتػػؽ ال شػػا  عػػف عمميػػات التجميػػؿ التػػي تيػػدؼ .8
اف ا  يػػرة غايتيػػا االػػالح بعػػض العيػػوب ال مفيػػة ال ارجيػػة إذ  الشػػكؿ ال ػػارجي
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احداث اثار تتجػاوز الحػدود المسػموح إلى  ديشريطة اف   تؤ  نساففي شكؿ اإ
تشػجيع أو  ى فقد تحمؿ غايات غير نبيمة تتمثؿ ب ش الزوج العاقداألولبيا. اما 

 الفتاة عمى ارتكاب الفاحشة في حا ت ا ر .
المسػػاس بجسػػمو وانمػػا ا سػػاس القػػانوني  باحػػة  يعتبػػر رضػػا المػػريض اساسػػا إ .9

ف الػػذي يتضػػمف شػػروطا مػػف بينيػػا لممسػػاس بجسػػـ المػػريض ىػػو تػػر يص القػػانو 
 رضا المريض مع وجود استثا ات.

( مف قانوف العقوبات العراقي   تسعؼ 41الواردة في المادة  باحةاف شروط اإ .13
فػالبرغـ مػف وجػود تػر يص قػانوني لفريػؽ  باحػةعممية الرتؽ لبقائو في منطقة اإ

تجػػر  وفقػػا  طبػػي مت الػػص بعمميػػات الجراحػػة التناسػػمية منيػػا جراحػػة الرتػػؽ واف
 للالػػوؿ الطبيػػة وتػػوافر رضػػا الفتػػاة وذلػػؾ ل يػػاب شػػرطا ميمػػا ىػػو قالػػد العػػالج

العالج الطبي يقتضي وجود ا الؿ فػي الوظيفػة الفسمجيةلعضػو فػي الجسػـ ألف 
الذي يتػرجـ بػإ ـ يحػس بيػا المػريض فػي الواقػع ال ػارجي وىػذا غيػر متػوفر فػي 

مػف جيػة ا ػر  قػد توظػؼ عمميػة  الفتاة الثيب غير البكر التي تبت ي الرتؽ ىػذا
تكوف مقدمة لتشػجيع ارتكػاب الفاحشػة وىنػا يكػوف أو  اعادة ال شا  لتمويو الزوج

الطبيب مسؤو  عف اجرا  ىػذه العمميػة سػوا  اكانػت برضػا الفتػاة اـ برضػا ولييػا 
كانػػػت بال ػػػة ويكػػػوف الطبيػػػب مسػػػؤو  عػػػف إذا  اف كانػػػت الػػػ يرة وبػػػدوف رضػػػاىا

 ؽ ع وحسب ا حواؿ. 397و 396لممادتيف  جريمة ىتؾ عرض استناداً 
ذا كػػاف جعػػؿ واقعػػة غيػػر معترفػػة بيػػا فػػي الػػورة واقعػػة معترفػػا بيػػا يمثػػؿ احػػد  إ .11

ا فػػػا  الفتػػػاة الثيػػػب لحقيقتيػػػا امػػػاـ قاضػػػي محكمػػػة فػػػإف  الػػػور جريمػػػة التزويػػػر
ا حػػواؿ الش الػػية وانكارىػػا ليػػا تحػػت سػػتار رتػػؽ بكارتيػػا لتمويػػو الرجػػؿ الراغػػب 

ىذا ا  فا  لحقيقة في الورة واقعة ثانية ينطوي عمى فإف   داعوبالزواج منيا و 
غش و داع وىو  ير مالداؽ لمسموؾ ا جرامػي ال ػاص بجريمػة التزويػر. واف 
ا فا  ثيبيو الفتاة في البيانػات ال االػة لتسػجيؿ عقػد الػزواج يجعػؿ الفعػؿ دا ػال 

إلى  ف تشيرضمف الور التزوير المعنوي حيث اف ىوية ا حواؿ المدنية لمعاقدي
اسـ الزوجيف وحالتيما و االة البكارة التي تذكر في ىويػة الفتػاة ألثبػات حالتيػا 
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قبؿ الزواج. كما اف الضرر الػذي يالػيب الػزوج الم ػدوع بالفتػاة الثيػب المرتوقػة 
اف ميػػر الفتػػاة البكػػر إذ  بكارتيػػا ضػػرر مػػادي عػػاـ وجسػػيـ وفعمػػي غيػػر احتمػػالي

الضػػػرر المعنػػػوي الػػػذي االػػػاب إلػػػى  افةي تمػػػؼ عػػػف ميػػػر الفتػػػاة الثيػػػب باإضػػػ
و  286سػػػمعتو فػػػي مقػػػاييس ا عػػػراؼ السػػػائدة ممػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى فعميػػػا المػػػواد 

 مف ؽ ع. 289و 287
اف جريمة رتؽ العذرية قابمة لتحقؽ الشروع فييا وىو البد  بتنفيذ الفعػؿ المتمثػؿ  .12

فػػػي حػػػاؿ برتػػػؽ ال شػػػا  وتقػػػديـ البيانػػػات الكاذبػػػة وا قػػػرار امػػػاـ القاضػػػي بالبكػػػارة 
فػػإف  كشػػفيا قبػػؿ اتمػػاـ عػػؽ الػػزواج فضػػال عػػف تػػوفر القالػػد الجنػػائيت ومػػف ىنػػا

ىػو الضػرر المػادي المشػار اليػو عمػػى  الفػارؽ فػي قيمػة الميػر بػيف البكػر والثيػب
مف قانوف  31و 33بد لة المادتيف  286ا قؿ وبالتالي ينطبؽ فعميا مع المادة 

 العقوبات العراقي.
ة جنائيػا فػي جريمػة الرتػؽ اف وقعػت تحػت احػد  الػور   تتحقؽ مسؤولية الفتػا .13

ا كراه المادي والمعنوي ولكف تػنيض مسػؤوليتيا فػي حالػة ارتفػاع ا كػراه واتمػاـ 
 عممية الرتؽ اف لـ تفالج لمزوج العاقد عمييا بحقيقتيا.

  يكفػػػي لقيػػػاـ جريمػػػة تزويػػػر الفتػػػاة لحقيقتيػػػا تعػػػويال عمػػػى عمػػػـ الفتػػػاة المرتوقػػػة  .14
ذلػؾ بػؿ  بػد اف تتػوفر لػدييا القالػد إلػى  عقد الزواج واتجاه ارادتيػابحقيقتيا في 

أو  ال ػػػػػاص المتمثػػػػػؿ بقالػػػػػػد ال ػػػػػش وبمسػػػػػػتو  فػػػػػي ذلػػػػػػؾ ا ضػػػػػرار بػػػػػػا  ريف
 استحالاؿ النفع لنفسيا.

يعػػد الطبيػػب الػػذي اجػػر  بيديػػو عمميػػة الرتػػؽ شػػريكا فػػي جريمػػة التزويػػر بد لػػة  .15
ف عمػػى عمػػػـ بػػال رض السػػػي  ( مػػف قػػػانوف العقوبػػات العراقػػػي اف كػػا48المػػادة  

منيػػػا المتمثػػػؿ ب ػػػداع الػػػزوج الراغػػػب بػػػالزواج مػػػف الفتػػػاة فػػػي حػػػاؿ زواج الفتػػػاة 
وتثبيػػػت ذلػػػؾ فػػػي عقػػػد الػػػزواج واذا  ػػػاب ذلػػػؾ الفعػػػؿ اي فعػػػؿ الفتػػػاة فػػػي تثبيػػػت 
الحقيقػػة الم ػػايرة فػػي عقػػد الػػزواج لسػػبب   د ػػؿ  رادتيػػا فيػػو عػػد فعميػػا شػػروعا 

لـ تتزوج الفتاة بعد ولـ يتقدـ إذا  لمساعدة ايضا. اماويعتبر الطبيب شريكا ليا با
( مػػف 33القواعػػد العامػػة المنالػػوص عمييػػا فػػي المػػادة إلػػى  ليػػا احػػدت وبا سػػتناد
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تسػػػػتبعد ا عمػػػػاؿ التحضػػػػيرية مػػػػف الشػػػػروع فػػػػي فإنيػػػػا  قػػػػانوف العقوبػػػػات العراقػػػػي
ؽ الجريمة ما لـ ينص القانوف عمى  ػالؼ ذلػؾ وحيػث اف القػانوف لػـ يجػـر الرتػ

 ذاتا لذا يعد فعؿ الرتؽ عمال تحضيريا يسبؽ التزوير في ىذا الفرض.
العبػرة ألف  اف قبوؿ الزوج بعمميػة رتػؽ زوجتػو   ينفػي الػفة التجػريـ عػف الفعػؿ .16

بعػػدـ مشػػروعية الفعػػؿ وقػػت وقوعػػو ثػػػـ اف رضػػاه   يزيػػؿ الالػػفة الجرميػػة عػػػف 
 عممية اعادة البكارة الجراحية لزوجتو.

 ثاناا: التوصاات
فػػرض انظمػػة رقابيػػة  االػػة فػػي المستشػػفيات والعيػػادات إلػػى  وة وزارة الالػػحةدعػػ .1

ال ارجيػػػػة منعػػػػا مػػػػف قيػػػػاـ ا طبػػػػا  بيػػػػذه العمميػػػػات حفاظػػػػا عمػػػػى ا داب العامػػػػة 
 واليانة لمقاالد الشريعة ا سالمية.

توعيػة القواعػد الشػعبية إلػى  دعوة مؤسسػات المجتمػع المػدني والفعاليػات الشػعبية .2
 ة بتبياف ا ثار الناجمة عف ارتكاب عممية الرتؽ العذري.والشرائج ا جتماعي

في ظؿ غياب النص التجريمي الالريج لعمميات الرتؽ العذري نوالػي بضػرورة  .3
تجػػريـ تمػػؾ العمميػػات مػػف قبػػؿ القضػػا  الجنػػائي العراقػػي وفػػؽ التكييفػػات السػػابقة 

 لمحد مف ىذه الظاىرة الجرمية.
ل شػػػػا  البكػػػػارة بموجػػػػب قػػػػوانيف ضػػػػرورة تنػػػػاوؿ موضػػػػوع تجػػػػريـ عمميػػػػات الرتػػػػؽ  .4

الالحة ليكوف ا طبا  عمى عمـ بالالفة الجرمية ليػا فضػال تجريميػا فػي قػانوف 
 تعديمو. العقوبات النافذ مف  الؿ

تحميؿ الطبيب والفتاة ضػعؼ التكػاليؼ التػي تحمميػا الػزوج الم ػدوع عػف عمميػة  .5
ىػذا ال ػش تعويضو عف ا ضرار التي لحقت بو مف جػرا  إلى  الزواج با ضافة

 وذلؾ مف  الؿ تعديؿ قانوف ا حواؿ الش الية النافذ.
ضػػرورة تجػػريـ عمميػػات الرتػػؽ العػػذري بمجػػرد وقوعيػػا حتػػى واف لػػـ يترتػػب عمػػى  .6

ا عمػػػػاؿ ألف  ذلػػػػؾ حالػػػػوؿ الػػػػزواج اي تجريميػػػػا باعتبارىػػػػا اعمػػػػا  تحضػػػػيرية
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أو  لفعؿوقع اإذا  التحضرية وفقا لمقواعد العامة لقانوف العقوبات غير مجرمة ا 
 شرع فيو وذلؾ ب ية الحد مف ىذه الظاىرة.

ف يعاقب عمى حالة الشروع في رتؽ غشا  البكارة بػنفس عقوبػة الجريمػة التامػة أ .7
لمػػػا ليػػػذه الجريمػػػة مػػػف اثػػػار سػػػمبية عمػػػى المجتمػػػع كونيػػػا تسػػػتر عمػػػى الفاحشػػػة 

 وتساىـ في تفشييا.
نػػػات واف تكػػػوف ضػػػرورة توجيػػػو موظػػػؼ ا حػػػواؿ المدنيػػػة بالت كػػػد عنػػػد ممػػػن البيا .8

 مطابقة لمواقع حيث اف مايجري حاليا م الؼ تماماً 
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 المصادر والمراجع
 اليرام  قرآنال** 

 اوال: المعاجم 
 .ابف منظورت لساف العرب المجمد الثالثت دار المعارؼ  .1

 ثاناا: اليتب العامة
د. اكػػـر نشػػات ابػػراىيـت القواعػػد العامػػة فػػي قػػانوف العقوبػػات المقػػارفت مكتبػػة  .2

 .2338ت 2يوريت طالسن
د. جماؿ ابراىيـ الحيدريت شرح احكػاـ القسػـ ال ػاص مػف قػانوف العقوبػاتت  .3

 .2314مكتبة السنيوريت ب دادت 
ت 1د. ىشػػػاـ عبػػػد الحميػػػد فػػػرجت توابػػػع العالقػػػات الجنسػػػية غيػػػر الشػػػرعيةت ط .4

 .2336د.فت 
د. واثبػػػة داود السػػػعديت قػػػانوف العقوبػػػات القسػػػـ ال ػػػاصت العاتػػػؾ لالػػػناعة  .5

 ت القاىرةت د.ت.الكتاب
د. والفي محمد عميت الوجيز فػي الطػب العػدليت العاتػؾ لالػناعة الكتػابت  .6

 .2339القاىرةت 
د. حميػػػػد السػػػػعدي وعػػػػامر عبيػػػػد المشػػػػايت المسػػػػؤولية الطبيػػػػة مػػػػف الوجيػػػػة  .7

 .1999التضامف لمطباعة والتوزيع والنشرت بيروتت  الجنائيةت دار
ال ػاصت العاتػؾ لالػناعة  د.ماىر عبد شويشت شػرح قػانوف العقوبػات القسػـ .8

 الكتابت القاىرةت د.ت.
ت دار 2د. سعد ابراىيـ ا عظميت موسوعة مالطمحات القانوف الجنػائيت ج .9

 .2332الشؤوف الثقافية العامةت ب دادت 
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د. عمػػػي حسػػػيف ال مػػػؼت ود. سػػػمطاف الشػػػاويت المبػػػادئ العامػػػة فػػػي قػػػانوف  .13
 العقوباتت الدار العربية لمقانوفت د. ت.

نػػػػػاـت النظريػػػػػة العامػػػػػة لمقػػػػػانوف الجنػػػػػائيت منشػػػػػاة المعػػػػػارؼت د. رمسػػػػػيس بي .11
 .1997ا سكندريةت 
 ثالثا: المجالت

د. محمػػػود نجيػػػػب حسػػػنيت الحػػػػؽ فػػػي سػػػػالمة الجسػػػـ ومػػػػد  الحمايػػػة التػػػػي  .1
 .1959يكفميا لو قانوف العقوباتت مجمة القانوف وا قتالادت العدد الثالثت 

ة واالػػالح غشػػا  البكػػارةت د. عبػػدام مبػػروؾ النجػػارت الحكػػـ الشػػرعي لجراحػػ .2
مجمػع البحػوث ا سػالمية الثالػث عشػرت إلى  دراسة فقيية مقارنة بحث مقدـ

 .2339ا زىر الشريؼت 
 را عا: القوانان

 المعدؿ. 1959لسنة  188قانوف ا حواؿ الش الية رقـ  .1
  .1969لسنة  111قانوف العقوبات العراقي رقـ  .2
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 :الملخص
بػػيف ا باحػػة والتجػػريـ فػػي البحػػث عػػف مػػد  تم ػػض موضػػوع رتػػؽ غشػػا  البكػػارة 

مشروعية عمميات رتػؽ غشػا  البكػارة ومػد  مسػؤولية كػاًل مػف الطبيػب والفتػاة فػي ضػو  
 المعدؿ. 1969لسنة  111قانوف العقوبات العراقي رقـ 

ونظػرًا  ىميػػة الموضػوع لالػػمتو الماسػة بػػا مف ا سػري العػػاـ وبالسػمعة والشػػرؼ  
المية الشرقية والتي تعطي غشا  البكارة اىمية قالو  فيػو و االة في المجتمعات ا س

دليػؿ العفػػو والشػػرؼ والطيػػارة وكونػػو مػػايزاؿ ميػدانًا  الػػبًا لمبحػػث والتحقيػػؽ مػػف الجوانػػب 
 الفقيية والشرعية والقانونية 

وعميػػػو قمنػػػا بدراسػػػة الموضػػػوع وتقسػػػيمو الػػػى مبحثػػػيف تناولنػػػا فػػػي المبحػػػث ا وؿ 
وقؼ الفقو الجنائي منو وبياف مد  والؼ الرتؽ كسبب مػف مفيوـ رتؽ غشا  البكارة وم

اسباب ا باحة ت اما في البحث الثاني فسمطنا الضػو  عمػى التكييػؼ القػانوني لمرتػؽ مػف 
حيػػث مػػد  اعتبػػػاره ىتكػػًا لمعػػرض وبػػػيف اعتبػػاره جريمػػة تزويػػػر ت و تمنػػا دراسػػتنا بػػػابرز 

 النتائي والتواليات التي توالمنا الييا. 
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ABSTRACT: 

The issue of hymen repair between permissibility and 

criminalization has resulted in the investigation of the legality of 

operations for repairing the hymen and the extent of responsibility 

of both the doctor and the girl in light of the amended Iraqi Penal 

Code No. 111 of 1969. 

 In view of the importance of the topic due to its drastic 

connection with general family security, reputation and honor, 

especially in Eastern Islamic societies, which give the hymen of 

utmost importance, it is a guide to chastity, honor and purity, and 

it is still a fertile field for research and investigation from the 

jurisprudential, legal and legal aspects.  

Accordingly, we studied the subject and divided it into two 

topics. In the first topic, we dealt with the concept of repairing the 

hymen and the position of criminal jurisprudence on it, and the 

extent of describing the incision as one of the causes of 

permissibility. Our study highlights our findings and 

recommendations . 

 


