
  

  

  

  

  

  در جرم ترک نفقه ضرورت برگشت قانون به فقه

  ضرورت برگشت قانون به فقه
  در جرم ترک نفقه
  *اسماعیل آقابابائی بنی

  چکیده
باوجود ایـن، نگـرش کیفـری . اند در ترک نفقه سخن گفتهاجراهای مدنی  قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانِت 

سـو قانونگـذار سیاسـت تشـدید کیفـر را در  به ترک نفقه، براساس برخی دیگـر از آرای فقهـی، موجـب شـده اسـت از یک
ایـن در حـالی اسـت کـه تشـدید . های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهـد سال

اسـتناد امکـان تعزیـر در  همچنـین، هرچنـد به. ر ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابِه دیگر فاقد توجیه اسـتکیفر د
ازمنکـر، مـدت جـواز تعزیـر تـا  توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه بـه ادلـۀ نهی ارتکاب حرام می

تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده . نه زمان اعالم رضایت شاکی زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند
پـس شایسـته اسـت . آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معـرض خطـر قـرار دهـد است قانون ضمن فراهم

  .قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعالم کند

  .گذشت اجرای کیفری، ترک نفقه، حقوق خانواده، جرائم قابل مالی، ضمانِت  جرائم: کلیدواژگان

                                                           
  ١۴/٠۶/١٣٩٧: تاریخ تأیید  ٠٨/١٢/١٣٩۶: تاریخ دریافت

  aghababaei@isca.ac.ir  تادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیاس *
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  مقدمه 

اجرای  در این باره با دو نوع ضـمانِت . یکی از جرائم مرتبط با مسائل خانواده ترک نفقه است
  : کند قانون مدنی مقرر می ١١١١لحاظ مدنی، مادۀ  به. روییم مدنی و کیفری روبه

در . نـدکمـه رجـوع کبه مح  اف شوهر از دادن نفقهکتنتواند در صورت اس یزن م
وم خواهـد کـن و شوهر را بـه دادن آن محیرا مع  زان نفقهیمه مکن صورت محیا
  .ردک

  : قانون یادشده نیز آمده است ١١٢٩در مادۀ 

مـه و کم محکـان اجـرای حکـو عدم ام  اف شوهر از دادن نفقهکدر صورت استن
م کنـد و حـا کم رجـوع کطـالق بـه حـا  یتوانـد بـرا یزن م  الزام او به دادن نفقه،

در صـورت عجـز شـوهر از  ن اسـتیهمچنـ. دینما یشوهر او را اجبار به طالق م
  . دادن نفقه

امکان برداشـت از مـال ) ١۴/٨/١٣٧٠ یاصالح(قانون مدنی  ١٢٠۵همچنین، مادۀ 
 ١٢٠۶دۀ عالوه، برای حمایت از حقـوق زن، در مـا به. کننده را مطرح کرده است استنکاف

  .شمار آمده است قانون یادشده، نفقه از دیون ممتاز و مقّدم بر دیون دیگر به

اکنـون نیـز  تواند نقش بهتری ایفا کند و هم هرچند این رویکرد در استحکام خانواده می
اجرای آن از سوی قضات محترم منـع قـانونی نـدارد، متأسـفانه نگـرش کیفـری و پررنـگ 

ســمت کیفــری بــرده و قانونگــذار نیــز  عمــًال شــکایات را به های اخیــر، کــردن آن در ســال
  !اختیارات چشمگیری را به قضات واگذار کرده است

  :مشکالت رویکرد کیفری به ترک نفقه چنین است

قانون حمایت خانواده کـه مسـتند کیفـر حـبس در تـرک نفقـه اسـت، از  ۵٣مادۀ . الف
  ه، متفاوت و گاه متضادند؛های مشورتی در این زمین جهاتی ابهام دارد و نظریه

صدق تعدد در فرض ترک نفقۀ زن و فرزند، امکـان افـزایش کیفـر بـه سـه سـال را . ب
  آورد؛ فراهم می
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با توجه به منوط شدن انتفای کیفر به گذشت زن و نه پرداخـت حقـوق وی، زمینـۀ . ج
  .کند سوءاستفاده از مقررات موجود را در جامعه فراهم می

شود که رویکرد موجـود در مقـررات تـا چـه حـد  ین پرسش میمشکالت یادشده سبب ا
رسد قانون بدون توجه کافی بـه فقـه تنظـیم شـده و در  نظر می پایۀ فقهی دارد؟ در پاسخ به

قـانون حمایـت خـانواده،  ۵٣صورت مراجعۀ صحیح قانونگذار به فقه و رفـع ابهـام از مـادۀ 
  .حل است سادگی قابل مشکالت موجود به

رفـت از مشـکالت ذکرشـده، نخسـت زمینـۀ بـروز مشـکل در قـوانین  رای برونرو، ب از این
رفت از این مسائل  کنیم؛ سپس راهکارهای برون کیفری و نیز آرای فقهی در مسئله را بیان می

  . سازیم های قانونگذار در جرائم مالی مطرح می را با توجه به آرای فقهی و دیگر سیاست

  رویکرد قوانین کیفری. ١

برای الزام به پرداخت نفقه درنظـر  متعددیه اشاره شد، در قانون مدنی راهکارهای ک چنان
با این حال، متأسفانه نبوِد تصریح بـر تقـدم راهکـار مـدنی بـر کیفـری در . گرفته شده است

گیـری از حقـوق کیفـری در دعـاوی  سمت بهره مقررات، عمًال مردم و دستگاه قضایی را به
  .قه پیش برده استخانوادگی با موضوع ترک نف

قانون مجازات عمـومی  ٢١۴از انقالب اسالمی، مادۀ  پیش: توان گفت طور خالصه می به
اجرای کیفری را سه ماه تا یک سال حبس برای مواردی درنظر گرفتـه  ، ضمانِت ١٣٠۴مصوب 

 که شـاکی صـورتی از مطالبۀ نفقه، فرد حاضر به پرداخت نفقه یا طالق نبود و در بود که اگر پس
داد، ایـن کیفـر منتفـی  شد یا مرد همسر خود را طـالق مـی کرد یا نفقه پرداخت می گذشت می

ـ و استفاده از کیفر  به شرحی که گذشت به بیان دیگر، هماهنگی بین مقررات مدنی ـ. گشت می
  .بینی شده بود، مشهود بود برای الزام به آنچه در قانون مدنی پیش

اجرای کیفــری بــرای الــزام بــه  ســتفاده از ضــمانِت جای ا از انقــالب اســالمی، بــه پــس
قـانون  ۶۴٢پرداخت نفقه، اصِل پرداخت نکردن نفقـه جـرم مسـتقل تلقـی شـد و در مـادۀ 

  :مقرر گردید ١٣٧٠مصوب  یمجازات اسالم
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ا از یـن ندهـد کـیزن خود را در صورت تم  ، نفقۀیس با داشتن استطاعت مالکهر 
ک یـد، دادگاه او را از سه مـاه و یامتناع نماالنفقه  ر اشخاص واجبیۀ نفقۀ سایتأد

  .دینما یوم مکروز تا پنج ماه حبس مح

  :در عمل به این مقرره باید گفت
دولـت و مصـرف آن در  یاز درآمدها یقانون وصول برخ ٣مادۀ  ٢با توجه به بند . الف
، حبس کمتـر از سـه مـاه الزامـًا بـه یبا اصالحات بعد  ٢٨/١٢/١٣٧٣ن مصوب یموارد مع

این مدت با توجه بـه کـم بـودن . شد و حداکثر مجازات پنج ماه بود جریمۀ نقدی تبدیل می
بر همین اساس، در جایی که قاضـی یـا . پذیر بود مدت آن در مقایسه با جرائم دیگر، توجیه

» سه ماه و یـک روز«قانونگذار به اجرای کیفر نظر داشت، در حداقل کیفر حبس از عبارت 
  .کرد استفاده می

شود یا نـه و نیـز در اینکـه  های گذشته می در اینکه قانون یادشده شامل نفقۀ زمان. ب
گردد یا خیر، اداره کل امـور حقـوقی  از طرح دعوا موجب سقوط کیفر می پرداخت نفقه پس

  :سه نظریه به ترتیِب زیر صادر کرد
  : ٢٩/١/١٣٧٧مورخ  ٢٩٢/٧نظریۀ مشورتی : نخست

باشـد؛ بلکـه شـوهر  ا موقـوفی اجـرای حکـم نمیدادن نفقه موجب عدم تعقیب ی
لحاظ تـرک انفـاق  نسبت به همان شکایت و موارد مطروحـه در دادگـاه الزامـًا بـه

خـالی از  مجـازات و محاکمـه وی رغم پرداخت فعلی نفقـۀ حـاِل زوجـه قابل علی
  ؛اشکال قانونی خواهد بود

  : ١٣٧٨/ ٢/۶مورخ  ٢٢۵٨/٧نظریۀ مشورتی شمارۀ : دوم
و امـا ) ولـو یـک روز(موکول به عدم پرداخت نفقۀ حـال اسـت ... جزایی جنبۀ... 

  ؛جنبۀ کیفری ندارد) ولو روز گذشته(مطالبۀ نفقۀ ایام گذشته 

  : ٢/١٢/١٣٨۴-٧/ ٨۶٩۵ۀ مشورتی ینظر : سوم
 یط جرم ترک انفـاق و عـدم گذشـت زوجـه، پرداخـت بعـد یدر صورت تحقق شرا

قانون  ٧٢٧و  ۶۴٢ن یبا توجه به مادت شود و یب زوج نمیتعق یموجب موقوف  نفقه
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  .دیب زوج را موقوف نمایتواند تعق ی، فقط گذشت زوجه میمجازات اسالم

در مراجعه به آرای مشورتی رویۀ مشخصی وجود ندارد و متأسفانه اداره کـل هـم دقـت 
رو، در عمـل، گـاه بـا تفسـیر موسـع قضـات از  از این. کافی در صدور نظریات نداشته است

دانسـت،  هایی کـه پرداخـت بعـدی نفقـه را مـانع کیفـر نمی یادشده و براساس نظریهقانون 
از  امکان صدور کیفر حتی با فرض پرداخت نفقه فراهم شـد و در مقایسـه بـا مقـررات پـیش

  .انقالب اسالمی، جنبۀ کیفری در ترک نفقه بسیار پررنگ گردید

شود یـا  م، و مشمول تعدد میدر اینکه ترک نفقۀ زن و فرزند یک جرم است یا دو جر . ج
  : شور بر این باور بودک یعال وانید یئت عمومیه ٣٠/٨/١٣۶٠-٣۴ۀ یرو وحدِت  ینه، رأ

کجا یمشترک دارند، معموًال  یه زندگکالنفقه  زن و اوالِد واجب  ه نفقۀکنینظر به ا
شود، ترک انفـاق زن و فرزنـد از  یک از آنان پرداخته میک سهم هر کیو بدون تف

ج یو آثـار و نتـا] شـود یم[ن حالت، ترک فعل واحد محسوب یشوهر در چن ۀیناح
  .ات مربوط به تعدد جرم نخواهد بودمتعدد فعل واحد، موجب اعمال مقرر 

شـکری و سـیروس، : ک.ر(دانان به اصل رأی انتقاد کرده بودنـد  باوجود آنکه برخی حقوق
بـه رعایـت آن بودنـد و تـرک رویه بودن، قضـات ملـزم  دلیل رأی وحدِت  ، به)٧١٩ص: ١٣٨۵

  .شد نفقۀ زن و فرزند یک جرم انگاشته می

 یقـانون مجـازات اسـالم ۶۴٢در تفسیر مادۀ  که هایی ها و اشکال در کنار برخی ابهام
ویژه در مسـائل  بـه(زدایـی  وجود داشـت و بـاوجود تأکیـد بـر سیاسـت حبس ١٣٧٠مصوب 

ری شده و استحکام خـانواده را متزلـزل خانوادگی که در آنها عمًال زندان موجب سابقۀ کیف
  : قانون حمایت خانواده مقرر گردید ۵٣در مادۀ  ١٣٩٢، برخالف انتظار، در سال )سازد می

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین او ندهـد یـا 
شش  النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب

تعقیب کیفری منوط بـه شـکایت شـاکی خصوصـی اسـت و در . شود حکوم میم
یـی یـا اجـرای مجـازات صورت گذشت وی از شکایت در هـر زمـان، تعقیـب جزا

  .شود موقوف می
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با تصویب این مقرره، مجازات ترک نفقه از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به شـش مـاه تـا 
 ٢۵همچنین، با توجه بـه مـادۀ . )زات اسالمیقانون مجا ١٩مادۀ : ک.ر(دو سال افزایش یافت 

دارای ) مـدت کـم حتـی به(قانون مجازات اسالمی، فرِد محکـوم در صـورت زنـدان رفـتن 
هرچنـد ایـن پیشـینه در امـور اسـتخدامی مـؤثر نیسـت، در . شـود پیشینۀ کیفری تلقـی می

توانـد از  یهای احتمالی بعدی با توجه به درج سابقۀ کیفری در پیشـینه، فـرد نم محکومیت
  .امتیازهای اشخاص بدون سابقۀ کیفری برخوردار گردد

از مطالبـۀ آن از دادگـاه هـم مشـمول کیفـر  در این مقرره از اینکـه آیـا تـرک نفقـه پـیش
منـوط شـدن موقـوفی تعقیـب بـه گذشـت «شود یا خیر، رفع ابهـام نشـد؛ ولـی عبـارت  می

ن نفقۀ خـود را مطالبـه کـرده و کم در جایی که ز بر این امر داللت داشت که دست» شاکی
کنـد، کیفـر حـبس اجـرا  از مطالبه، شوهر باوجود توان مالی از پرداخـت آن امتنـاع می پس
  . تواند مانع ادامۀ کیفر باشد شود و در این صورت، فقط گذشت شاکی می می

به . های مشورتی در بخش مبهم قانون فراهم بود با این حال، امکان مراجعه به نظریه
های مشـورتی، دسـت  که گذشت، نبوِد رویۀ مشخص در صـدور و عمـل بـه نظریـهشرحی 

بـه همـین اسـتناد، گـاه بـرای . قضات را در تأکید بر جنبۀ کیفری در ترک نفقه باز گذاشت
از طرح دعوا، بـا آرای  از مطالبه و حتی باوجود پرداخت نفقه پس ترک نفقه برای زمان پیش

  1.روییم شدید کیفری روبه
قـانون  ١٣۴یگری که برای تشدید کیفر فراهم آمد، تصویب تبصـرۀ یـک مـادۀ زمینۀ د

ه از رفتـار کـ درصـورتی«: در ایـن تبصـره آمـده اسـت. بود ١٣٩٢مجازات اسالمی در سال 
بـا . »شـود مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمـل می

ترک نفقه به همسر و اوالد نتـایج مجرمانـۀ  چون در: توان گفت توجه به ظاهر این ماده می
که ترک نفقه بـه زن و فرزنـدان  ٣٠/٨/١٣۶٠-٣۴رویۀ  شود، رأی وحدِت  متعدد حاصل می
رو، در جایی کـه فـرد بـا دو فرزنـد مرتکـب  از این. دانست نسخ ضمنی گردید را یک جرم می

ا سـه سـال کیفـر قانون یادشـده تـ ١٣۴شود، طبق مادۀ ) هرچند در مدت کوتاه(ترک نفقه 
ابی بـیش کتوان درنظر گرفت؛ چون براساس این ماده، هرگاه جرائم ارت حبس برای وی می

: گـردد ثر مجازات مقـرر قـانونی تعیـین میکاز سه جرم باشد، مجازات هریک بیش از حدا 



85  

  

 

  

قه
نف

ك 
تر

م 
جر

ر 
 د
قه
 ف
به

ن 
نو
قا

ت 
ش
رگ
ت ب

ور
ضر

  

بـا ایـن وصـف، صـدور چنـدین . ندکثر به اضافۀ نصف آن تجاوز نکه از حدا کمشروط به این
  !کند مدت هم متأسفانه جایگاه قانونی پیدا می ترک نفقۀ کوتاهسال حبس برای 

حتـی در صـورت تشـدید (قانون مجازات اسالمی نیز  ٣٨گرچه عوامل تخفیف در مادۀ 
، عمـًال دسـت ٣٧قابل اعمال است، اختیـاری بـودن اعمـال آن براسـاس مـادۀ ) مجازات

  .گذارد قضات را در حکم به مجازات اشد باز می

اجرا برای الزام به تـرک نفقـه، اصـل  عنوان ضمانِت  جای استفاده از کیفر به بنابراین، به
صـورت  قـانون حمایـت خـانواده به ۵٣ترک نفقه جرم مستقل تلقی گردید و با تصویب مادۀ 

  .چشمگیری بر دامنۀ کیفر افزوده شد

  :زند سازِی توسل به کیفر در ترک نفقه دامن می در این بین، دو نکته نیز بر زمینه

در ایـن بـاره، در . زن در ادعای ترک نفقه به اثبات ادعـای خـود نیـازی نـدارد: نخست
ت از عـدم پرداخـت یاکدر مـورد شـ«: خـوانیم می ٣/١٠/١٣٨١-٩١٠٠/٧نظریۀ مشورتی 

یـا در » بر پرداخت آن موجـود باشـد یل و قرائنینفقه، اصل بر عدم پرداخت است؛ مگر دال 
  :آمده است ١/١١/١٣٨١-٩٢٠٨/٧ۀ ینظر 

ۀ زوج اسـت و لـذا زوج یـمطالبۀ نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقـه از ناح یدر دعو 
بـه  یاز ین موضوع نیبه ا یدگید و رسیل پرداخت نفقه را به زوجه ارائه نماید دال یبا

د یـنـد، دادگـاه باکه زوج نتوانـد پرداخـت نفقـه را ثابـت ک یف ندارد و درصورتیتحل
  .دیم صادر نماکنفع زوجه ح به

گیرد، اثبات پرداخـت آن  ز آنجا که پرداخت نفقه بدون شاهد و مدرک صورت میا: دوم
از سوی زوج تقریبًا ناممکن است و باید گفت در ادعای ترک انفاق از ناحیـۀ زن، در بیشـتر 

  . شده فرض کرد موارد باید این ادعا را ثابت
جع به فرزندان، تواند به رغم عدم تمکین، را تمکین گرچه شرط نفقۀ زن است، او می. د

ه طفـل ک یدرصورت«: آمده است ١٩/١١/١٣٨٢-٩۵۵۴/٧ۀ یدر نظر . شکایت کیفری کند
ه پـدر طفـل دارا یـرا عل یتـرک انفـاق و  یفـر کیت یاکدر حضانت مادر باشد، مادر حـق شـ

 ١١۶٩مـادۀ (با توجه به این که حق حضانت تا هفت سال به مادر واگـذار شـده . »باشد یم
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توانـد  ، ایـن نظریـه می)ص مصلحت نظامیمجمع تشخ ٨/٩/١٣٨٢ یاصالح یقانون مدن
تواند  سال هم باشد، مادر می حتی اگر فرزند بزرگ. در حد وسیعی در تشدید کیفر مؤثر باشد

  .کنندۀ جرم، پدر خانواده را مشمول شکایت کیفری قرار دهد عنوان اعالم به
ۀ یـدر نظر : گیـرد میاین حق تا جـایی اسـت کـه شـکایت از ناحیـۀ جنـین را هـم دربـر 

ن، کـین بـاوجود عـدم تمیعـدم پرداخـت نفقـۀ جنـ«: آمده است ٢٩/٣/١٣٧٠-٧/٢٠۵۶
  .»ب و مجازات استیتعق قابل

در تعیین کیفر برای جـرم تـرک نفقـه، قانونگـذار : توان گفت بنابراین، در یک کالم می
های  ظریـهرویـه در کنـار برخـی ن سیاست افزایش کیفر را درنظر گرفته و حـذف رأی وحدِت 

  .مشورتی، زمینۀ استفادۀ قضات از این اختیارات را فراهم آورده است
حال، پرسش این است که سیاست کیفری موجود تا چه حد بـا آرای فقهـی همخـوانی 

  .گیریم در ادامه این پرسش را پی می. دارد

  رویکرد فقه. ٢

بـه   ت مجـازات آن ـاز انقالب اسالمی، ترک نفقـه را جـرم اعـالم و بـر شـد قانونگذار، پس
ـ افزوده و تنها راِه رهایی از این کیفـر را رضـایت زن و نـه پرداخـت نفقـه   شرحی که گذشت

  :روییم باوجود این، در فقه با دو رویکرد مدنی و کیفری به شرح زیر روبه. دانسته است

  رویکرد مدنی. ١-٢
م صلبها ـ أقامت معه یقیما  طعمهایعورتها و  یوار یساها ما کإذا ... «: در روایتی آمده است

: انـد برخی در برداشت از این روایـت آورده. )۵١٠ص: ٢١جق، ١۴٠٩حر عـاملی، (» و إّال طّلقها
. که نفقۀ همسر را پرداخت نکند، باید بین انفاق و طالق یکی را انتخاب کنـد مرد درصورتی

گردد و  به طالق می از الزام به نفقه از سوی حاکم به وظیفۀ خود عمل نکرد، ملزم اگر پس
این نکته . )١٢۴ص: ٢٣جق، ١۴٠۵بحرانی، (اگر به آن هم تن نداد، حاکم حق بر طالق دارد 

 یو متـ«: نویسـد می شیخ طوسیدر عبارات دیگر فقیهان نیز تکرار شده است، مانند آنکه 
أو  ، ألزمـه اإلمـام الّنفقـةکنـا مـن ذلـکّ ان متمکـسوتها، و کقم الّرجل بنفقة زوجته و بیلم 

» هـا أو طالقهـایم النفقة علکألزمه الحا «عبارات . )۴٧۵ص: ق١۴٠٠شیخ طوسی، (» الّطالق
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» أو الطـالق کع ذلـیـام بجمیألزمه اإلمام النفقة و الق«یا  )٢١۴ص: ٢ جق، ١۴٠۶طرابلسی، (
بـرای اطـالع از تعـابیر (و عبارات دیگری از ایـن دسـت  ) ۵٩٢ص: ٢جق، ١۴١٠ادریس حلی،  ابن(

گویـای شـهرت و  2)۵٢۴-۵١٣ص: ١ جق، ١۴٢۶قاسـمی و دیگـران، : ک.در این باره، ر فقهی دیگر
  . پرطرفدار بودن دیدگاه لزوم برخورد مدنی در ترک نفقه است

باوجود این، در اینکه الزام با کیفر هم ازنظِر این گروه از فقیهان ممکن است یا خیر، با 
اه عـدم جـواز در تـرک نفقـه تـرجیح رسـد دیـدگ نظر می روست؛ ولی بـه سکوت فقیهان روبه

  :توان چنین برشمرد دالیل این ترجیح را می. داشته باشد
تصـریح ) انـد که هـردو مدنی(در کالم برخی بر تخییر بین پرداخت نفقه و طالق . الف

ن، إّمـا ین األمـر یر بـّیـخیفإّنـه «: انـد، ماننـد حل دیگری مطرح نکرده شده است و آنان راهِ 
  .)١٢۴ص: ٢٣جق، ١۴٠۵بحرانی، (» أحدهما یجبر علیا طالقها، فام بها، و إمّ یالق

میان نیامده است، ماننـد روایـت  در روایات مورد استناد این گروه، سخنی از کیفر به. ب
طعمهـا مـا یعورتهـا و  یوار یسها ما یکانت عنده إمرأٌة فلم کمن «: 7از امام باقر بصیر ابی
   . )۴۴١ص: ٣ جق، ١۴١٣شیخ صدوق، ( »نهمایفّرق بیاإلمام أْن  یان حّقًا علکم صلبها یقی

شود، حکم به  تعزیر به دلیل شرعی نیاز دارد و در اینجا چون چنین دلیلی یافت نمی. ج
ازمنکر، که برای جـواز تعزیـر مطـرح شـده، در  حتی مبنای نهی. تعزیر جایگاه شرعی ندارد

هـای دیگـر و  اسـت و در اینجـا از راه حل اینجا کارایی ندارد؛ زیرا برخورد فیزیکی آخرین راهِ 
  .توان به پرداخت نفقه دست یافت بدون زندان هم می

حـل دیگـری بـرای الـزام بـه نفقـه درمیـان  توان گفت تا جایی که راهِ  بر این اساس، می
که بـاوجود الـزام حـاکم، زوج  درصورتی. باشد، تعزیر در ترک نفقه، فاقد مبنای فقهی است

های زیـر درنظـر گرفتـه  حل فقه شد و نه همسر خود را طالق داد، راهِ نه حاضر به پرداخت ن
  :اند شده است که همگی از جنس مدنی

فلو امتنع من اإلنفاق بعد إلـزام «: خوانیم می جاییدر : طالق دادن توسط حاکم. الف
: ٢٣جق، ١۴٠۵بحرانـی، ( »مکفإن طّلق، و إّال طّلقها الحا . الطالق یجبره عل کم بذلکالحا 
  .)١٢۴ص
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  : نویسد می شهید ثانی: فروش اموال توسط حاکم و پرداخت نفقه از راه فروش مال. ب
هـا مـن مالـه، و لـو ینفق علیم أن کمن اإلنفاق مع قدرته، جاز للحا ] الزوج[لو امتنع 

ـف عل یع شیبب
ّ
: ک.؛ نیـز ر٣۶٢، ص٨ ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( هیـء من عقاره إذا توق

  .)١٢٢ص: ١٠ تا، ج ؛ بحرانی، بی۴٢٨ص: ١ جق، ١۴١١موسوی عاملی، 

در یکی از عبارات فقهی در این موضـوع : اجازۀ برداشت نفقه از اموال شوهر به زن. ج
ه، و یـتضّمن ظلما علیم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم کفإن تعّذر الحا «:آمده است

  .) ۵٩٣ص: ٧جق، ١۴١۶فاضل هندی، (» استقاللها باألخذ من ماله
از  ند صاحب این سخن عبارت یادشده مبنی برجواز برداشت از مال شـوهر را پـسهرچ

  . مؤثر نبودن زندان مطرح کرده که قبل از این عبارت آمده است
زن «: انــد مقــرر کرده ١١١١متــأثر از ایــن دیــدگاه، نویســندگان قــانون مــدنی در مــادۀ 

در ایـن صـورت . ع کنـدتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بـه محکمـه رجـو می
و در جـایی کـه  »محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بـه دادن آن محکـوم خواهـد کـرد

قانون یادشده چنین تعیین تکلیف شـده  ١١٢٩اجرای حکم به نفقه ممکن نباشد، در مادۀ 
  : است

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکـان اجـرای حکـم محکمـه و 
توانـد بـرای طـالق بـه حـاکم رجـوع کنـد و حـاکم  دن نفقه، زن میالزام او به دا

ت در صورت عجز شوهر از دادن همچنین اس. نماید شوهر را اجبار به طالق می
  . نفقه

با این حال، هر چند فرض برداشت از اموال شوهر در برخی آرای فقهی بـوده، از آنجـا 
  .ررات مدنی لحاظ نشده استکه ناظر به فرض عدم امکان مراجعه به حاکم است، در مق

دور از مسـائل  وفصـل دعـاوی خـانوادگی بـه گذشته از این، توصیۀ قـرآن کـریم بـه حل
ِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ «: ٣۵نساء، آیۀ (کیفری  ْهِلِه َوَح کَ ِنِهَما َفاْبَعُثوا َح یْ َو

َ
ْهِلَهـا ِإْن کَ ًما ِمْن أ

َ
ًما ِمـْن أ

هُ یُ َدا ِإْصَالًحا یرِ یُ  ِق اللَّ َه یْ بَ  َوفِّ و حتی تجویز برخوردهای فیزیکـی، ) »ًرایًما َخبِ یاَن َعلِ کَ َنُهَما ِإنَّ اللَّ
ِتـ«: ٣۴ ۀهمان، آیـ(بنابر برخی تفاسیر   یَتَخـاُفوَن ُنُشـوَزُهنَّ َفِعُظـوُهنَّ َواْهُجـُروُهنَّ ِفـ یَوالالَّ
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َطْعنَ 
َ
َه یِهنَّ َسبِ یْ ْم َفَال َتْبُغوا َعلَ کُ اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن أ ، بـرای بقـای )»ًرایبِ کَ ا یًّ اَن َعلِ کَ ًال ِإنَّ اللَّ

بـه بیـان . خانواده، مانع از آن است که از ابزارهای کیفری در مسائل خانوادگی بهره گرفـت
حل مسائل خانوادگی را خارج از دادگاه  دیگر، آیات یادشده هرچند ناظر به نفقه نیستند، راهِ 

ای به مراجعه بـه محکمـه ندارنـد تـا بتـوان از  دانند و توصیه ن میو داخل خانواده و خویشا
گذشته از این، بـر فـرض پـذیرش امکـان . دخالت کیفری در مسائل خانوادگی سخن گفت

تعزیــر، بنــابر برخــی آرای فقهــی، نحــوۀ اعمــال و محــدودۀ آن بــا مقــررات موجــود فاصــلۀ 
  .کنیم چشمگیری دارد که در ادامه آن را بررسی می

  رویکرد کیفری .٢-٢

اجراهای مـدنی در امتنـاع از پرداخـت  برخالف دیدگاه فقهِی قائل به لزوم اکتفا به ضـمانِت 
نفقه، دیدگاه دیگر، جواز تعزیـر و اسـتفاده از ابزارهـای کیفـری در الـزام بـه پرداخـت نفقـه 

ز توانـد مبنـایی کلـی در جـوا می» التعزیر لکل عمل محرم«در این باره، قاعدۀ فقهی . است
دلیل امتناع از تکلیف در پرداخت نفقه باشد؛ ولی با توجه به آرای فقهی، تعزیـر بـه  تعزیر به

  .فرضی اختصاص دارد که فرد باوجود مطالبۀ حاکم از انجام واجب امتناع ورزد
  :نویسد می عالمه حلیبرای نمونه 

 یحبس إل فإذا امتنع. دفعها یم علکالواجد إذا ماطل بالنفقة و منعها، أجبره الحا 
که تمکن مـالی دارد، اگـر در  کسی ؛)٣٧ص: ۴ جق، ١۴٢٠عالمه حلـی، ( دفعیأن 

کنـد و در صـورت  پرداخت نفقه کوتاهی کرد، حاکم او را بـه پراخـت آن الـزام می
  .شود سرباز زدن از پرداخت، تا زمانی که نفقه را پرداخت کند، زندانی می

  :آمده است شیخ طوسییا در کالم 

هـا فـان یم اإلنفـاق علکلفه الحا کموسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة،  انکفأما إن 
شـیخ طوسـی، ( هیـنفـق علی یحبسه أبـدا حتـ ی، فان أبکذل یفعل أجبره علیلم 

؛ چنانچه فردی توانایی کافی بر پرداخت نفقـه داشـت ولـی )٢٢ص: ۶ ج ق،١٣٨٧
اگـر از  .نـدک از پرداخت خودداری کرد، حاکم پرداخت نفقه را بـه وی تکلیـف می

کنـد و اگـر مـؤثر نبـود، وی را بـرای  دستور حاکم سـرپیچی کـرد، او را ملـزم می
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  .کند؛ مگر اینکه نفقه را پردخت کند همیشه زندانی می

جای مطلق تعزیر در کالم ایشـان و فقیهـاِن دیگـر  رسد طرح کردن حبس به نظر می به
  : برگرفته از مفهوم مخالف این روایت باشد

 یان زوجهـا معسـرا، فـأبکـهـا، و ینفـق علیزوجهـا أّنـه ال  یتعّدت علإّن امرأة اس
: ۶ جق، ١۴٠٧شـیخ طوسـی، ( "سـرایإّن مـع العسـر : "حسبه، و قـالیأن  7ّی عل
  .)٢٩٩ص

که در  جای استناد به اصل عـدم و صـدور حکـم براسـاس آن ـ ، بهشهید ثانینیز در کالم 
ــ آمـده   گیـرد ر صدور احکام قـرار میو مستند قضات د 3های مشورتی بیان شده برخی نظریه

با مراجعۀ زن به حاکم برای مطالبه نفقه، اگر حاکم از پرداخت نشدن آن مطلع بـود یـا : است
کنـد؛ وگرنـه افـراد  زوج به آن اقرار کرد یا مطلعان بر آن گواهی دادنـد، براسـاس آن عمـل می

ز آنکه معلوم شد مرد از عمـل بـه ا گمارد و پس اعتمادی را برای اطالع از احوال آنان می قابل
پرداخـت ( تکالیف خود امتناع کرده است، نخست زوج را از عمل حرام نهی و به انجام واجـب 

که مرد به درخواست حاکم پاسخ مثبت نداد و به ترک نفقـه ادامـه  درصورتی. کند امر می) نفقه
فـروش مـال از سـوی کند؛ سپس فـرض  داند، وی را تعزیر می داد، به میزانی که مناسب می

  .)٣۶٢ص: ٨ جق، ١۴١٣شهید ثانی، (کند  حاکم برای پرداخت نفقه را مطرح می
ازمنکر، که در کالم فوق برای جواز تعزیر بیان شده است، روایـت  عالوه بر مبنای نهی

نیز حکایـت  )٧٢ص: ۴ جق، ١۴٠۵احسایی، (»  حّل عقوبته و عرضهیالواجد  ّی ل«نبوی معروف 
در صورت خودداری شخص دارای تمکن مالی از ادای دیون خود، کیفر وی از آن دارد که 

هـای فقهـی بـدان اسـتناد  هرچند این روایت سند معتبـری نـدارد، در کتاب. گردد مجاز می
  .شده است

  نقد و بررسی. ٣

هایی که در اصل تعیین کیفر برای ترک نفقه هسـت، سیاسـت  رسد گذشته از اشکال نظر می به
  :قانون مجازات اسالمی از دو جهت نقدپذیر است ۵٣شده در مادۀ  رفتهکیفرِی درنظرگ
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  نقد فقهی. ١-٣
اند و  کم سکوت کرده که گذشت، در فقه، برخی تعزیر را در نفقه جایز ندانسته یا دست چنان

از بین آرای یادشده حتی اگـر نظریـۀ . اند برخی دیگر با شرایطی از امکان تعزیر سخن گفته
مبنای قانونگذاری قرار دهیم، چند نکتۀ مهم در کلمات فقیهان قائل به جواز جواز تعزیر را 

  :تعزیر نیازمند توجه جدی است
ازمنکـر را مبنـای  و چه نهی )همـان(» حّل عقوبته و عرضهیالواجد  ّی ل«چه روایت . الف

خـودداری از پرداخـت حقـوق (تعزیر بدانیم، جواز تعزیر تا زمانی است که شخص به منکـر 
محض پرداخت، هیچ مبنایی بر ادامۀ حبس و تعزیـر وجـود  دهد؛ ولی به ادامه می) راندیگ

ـ نیز بر این معنا   به شرحی که نقل شد  ـ عالمه حلیو  شیخ طوسیعبارات . نخواهد داشت
به بیان دیگر، حتی اگر با فروش اموال و امثال آن نفقه پرداخت گـردد، جـواز . تصریح دارد

کند که فرد آن  د؛ چون هدْف رسیدن شاکی به نفقه است و تفاوتی نمیگرد تعزیر منتفی می
  . را به اختیار خود پرداخت کند یا این مهم با فروش اموال محقق گردد

از حکم به پرداخت نفقه و احراز توانمنـدی  جواز تعزیر در جایی ممکن است که پس. ب
  .نفقه ندادن مجوز تعزیر نیستبنابراین، ِصرف . فرد، او از انجام وظیفه خودداری نماید

ــ مقـدار نفقـه  انـد کـه برخـی فقیهـان تصـریح کرده چنان  در الزام به پرداخت نفقه ـ. ج
هایی مثل روانۀ زنـدان شـدن بـاوجود پرداخـت  خواهی تواند مورد حکم قرار گیرد و زیاده می

محمـل ) قانون حمایت خـانواده گشـوده شـده اسـت ۵٣که متأسفانه راه آن در مادۀ (نفقه 
توان چیزی بـیش از  به بیان دیگر، هدْف مطالبه و پرداخت نفقه است و نمی 4.شرعی ندارد

  .حقوق زن در دریافت نفقه را از شوهر مطالبه کرد یا بر مبنای آن شوهر را تعزیر کرد

ازنظِر فقهی، به استناد عدم سلطه، اصل بر عدم جواز تعزیر است؛ مگـر در مـواردی . د
در نتیجه، در فرض جـواز تعزیـر، بایـد آن را بـه . و دلیل کافی بر تعزیر باشد که استثنا شده

قدر متیقن محدود ساخت که آن هم تا زمان ادای نفقه است نه تا زمان رضایت شاکی کـه 
  .در قانون لحاظ شده است

قـانون حمایـت خـانواده از ایـن نظـر کـه انتفـای  ۵٣توان گفت مادۀ  بر این اساس، می
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ضایت شـاکی منـوط کـرده و نـه پرداخـت نفقـه، فاقـد مبنـای فقهـی اسـت و حبس را به ر 
های مشــورتی در تفســیر مــادۀ یادشــده، کــه پرداخــت نفقــه را مــانع اجــرای کیفــر  نظریــه
  .شده سازگاری ندارد یک از آرای فقهی مطرح اند، با هیچ ندانسته

  نقد حقوقی. ٢-٣

رح مطالب پیشین، انطباقی بـا آرای شده، به ش عالوه بر اینکه سیاست کیفرِی درنظرگرفته
فقهی ندارد، از جهت حقوقی نیز هم نحوۀ درنظـر گـرفتن کیفـر بـرای تـرک نفقـه نقدپـذیر 
است و هم میزان کیفری که در مقایسه با جرائم مالی مشابه درنظر گرفتـه شـده اسـت؛ بـا 

  :این توضیح که

اکی خواهـان دریافـت در دعوای ترک نفقه، شکه در آرای فقهی اشاره شد،  چنان. الف
کیفر هم در نهایت برای الزام به ترک نفقه درنظـر گرفتـه شـده . نفقه و گذاران زندگی است

است و در نتیجه، باید به موردی اختصاص داشته باشد که در صورت تمکین از ناحیۀ زن، 
توانایِی پرداخت داشته و باوجود درخواست زن و حکم دادگـاه بـه پرداخـت، حاضـر بـه  مردْ 

  . پرداخت آن نباشد

محـل مطلـب را  مقایسۀ سیاست مذکور بـا الـزام بـه پرداخـت در جـرم صـدور چـک بی
کند؛ چون تأثیر این جرم بر مناسبات اقتصـادی افـراد در جامعـه در مقایسـه بـا  تر می روشن

  :تری دارد ترک نفقه جنبۀ عمومی قوی

اجرایی شـدن حـبس، نشدنی، قانونگذار برای جلوگیری از  در جرم صدور چک پرداخت
قانون صـدور  ٩مادۀ  5.مراحل تدریجی و راهکارهای حمایت از شاکی را درنظر گرفته است

  : کند چک مقرر می

که صادرکنندۀ چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چـک را نقـدًا بـه  درصورتی
دارندۀ آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصـی ترتیبـی بـرای پرداخـت آن داده 

هم نمایـد، قابـل تعقیـب علیـه فـرا موجبات پرداخت آن را در بانـک محالباشد یا 
  .کیفری نیست
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  : قانون صدور چک آمده است ١٢همچنین، در مادۀ 
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجـه چـک 

جـه و خسارات تأخیر تأدیه را نقدًا به دارندۀ آن پرداخت کند یا موجبات پرداخـت و
را فراهم کند یا در صـندوق ) از تاریخ ارائۀ چک به بانک(چک و خسارات مذکور 

موقـوفی تعقیـب صـادر مرجع رسیدگی قـرار  6دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید،
  .  ...خواهد کرد 

اجراهای کیفـری را  ترتیب، قانونگذار با تشویق به تـأمین حقـوق شـاکی، ضـمانِت  بدین
  : رنظر گرفته است؛ تا جایی که در ذیل مادۀ یادشده آمدهفقط برای مراحل خاص د

علیـه بـه  هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشـت کنـد و یـا اینکـه محکوم... 
ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج 

ملـزم بـه علیـه فقـط  شود و محکوم در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می
سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که بـه دسـتور  پرداخت مبلغی معادل یک

  .نفع دولت وصول خواهد شد دستان بهدا

  : ٢٩/١/١٣٧٧مورخ  ٢٩٢/٧این در حالی است که طبق نظریۀ مشورتی 
باشـد؛ بلکـه شـوهر  دادن نفقه موجب عدم تعقیب یا موقـوفی اجـرای حکـم نمی

لحاظ تـرک انفـاق  و موارد مطروحـه در دادگـاه الزامـًا بـهنسبت به همان شکایت 
خـالی از  مجـازات و محاکمـۀ وی رغم پرداخت فعلی نفقـۀ حـاِل زوجـه قابل علی

  .اشکال قانونی خواهد بود

از  قبل«قانون صدور چک، قانونگذار از عبارت  ١٢توجه آن است که در مادۀ  نکتۀ قابل
از طرح دعوا در دادگاه بدوی و  نتیجه، اگر پسدر . استفاده کرده است» صدور حکم قطعی
از نهایی و قطعی شدن آن در مرحلـۀ تجدیـدنظر، مبلـغ چـک پرداخـت  صدور حکم و پیش

که  گردد؛ درحالی شود، با صدور قرار موقوفی تعقیب امکان ادامۀ دعوای کیفری منتفی می
  .گرفته نشده استمتأسفانه در جرم ترک نفقه چنین فرصتی برای متهم یا محکوم درنظر 

از شروع اجرای حبس یا همزمان  از صدور حکم قطعی و پیش همچنین، حتی اگر پس
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علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم آورد، مجازات  با آن، طبق مادۀ یادشده، محکوم
کـه متأسـفانه  گردد و به جلب رضایت شاکی نیـازی نیسـت؛ درحالی اجرا می حبس غیرقابل

کلی فراموش شده و تنها راِه رهایی از  قانون حمایت خانواده به ۵٣مادۀ این سیاست هم در 
  :شود همین سیاست موجب می. مجازات زندان، رضایت شاکی است

جای مطالبۀ ضرروزیان ناشی از عدم  شاکی از موقعیت سوءاستفاده کرده و به: نخست
  ها برابر آن را مطالبه کند؛ پرداخت نفقه، ده

توان مالی یا احیانًا دخالت دیگـران در مسـائل خـانواده و پرداخـت  دلیل داشتن به: دوم
مبلــغ نفقــه بــه زن، او را تشــویق بــه عــدم اعــالم رضــایت کننــد و مــرد ناخواســته قربــانی 

  !هایی شود که متأسفانه همۀ این موارد تحت حمایت قانون قرار دارد سوءاستفاده

میزان کیفر در مقایسه با جـرائم  نقد حقوقی دیگر بر کیفرگذاری در جرم ترک نفقه،. ب
درنظر گرفتن حداکثر حبس دو سال و تشدید آن در جـایی کـه رسد  نظر می به. مشابه است

ذکرشده در قـانون خانواده دارای دو فرزند است تا سه سال، در مقایسه با جرائم مالی دیگِر 
مـالِی جعـل یـا بـرای نمونـه، قانونگـذار بـرای جـرائم . پـذیر نیسـت توجیه مجازات اسالمی

، )۵٣٠و  ۵٢٩مـادۀ (های غیردولتـی  تکی از شـر کـاستفاده از مهر یا منگنـه یـا عالمـت ی
، اظهـارنظر داوران و )۵۴۴مادۀ (ن دولتی کربودن یا تخریب اسناد یا اوراق دفاتر ثبت یا اما 

، تحصیل سند با استفاده از ضعف )۵٨٨مادۀ (نفع یکی از طرفین  ممیزان و کارشناسان به
، اجبـار )۶٠۶مـادۀ (، اطالع ندادن جرائم مالی توسط مدیران )۵٩۶مادۀ (اشخاص  نفس

، اضـرار بـه غیـر بـا تلـف کـردن )۶۶٨مادۀ (به نوشتن سند یا گرفتن قهری سند از دیگری 
، حداکثر مجازات حبِس دو سال را درنظـر )۶٩٣مادۀ (و تصرف عدوانی ) ۶٨٢مادۀ (اسناد 

مالی فراوان درپی دارند و در آنها در موارد متعدد قابلیـت مراتب ضررهای  گرفته است که به
ای کـه در  ایـن مقـدار مجـازات بـرای جـرائم غیرمـالی. کلی منتفی است جبران خسارت به

ناپذیری را درپی دارند نیز لحاظ شده  تر و گاه جبران مقایسه با ترک نفقه آثار اجتماعی منفی
ازدواج درآوردن نابـالغ ، به)۶٣٣مادۀ (سکنه است، مانند رها کردن طفل در محل خالی از 

، تشـویش اذهـان )۶۶٩مـادۀ (، تهدید بـه قتـل )۶۴٧مادۀ (، فریب در ازدواج )۶۴۶مادۀ (
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  ).٧٠٨مادۀ (و دایر کردن قمارخانه ) ۶٩٨مادۀ (عمومی 

ترین جـرائم  ای مثل قتل عمد، که طبق باورهای دینی و عرفی از بزرگ حتی در مسئله
  : کند مقرر می ۶١٢ر در کیفر قاتل در مادۀ است، قانونگذا

ی داشـته ولـی از قصـاص کی نداشته یا شـا کب قتل عمد شود و شا کس مرتکهر 
ه اقدام وی موجـب ک رده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتیکگذشت 

ب یـا دیگـران گـردد، کـاخالل در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرت
  .نماید وم میکحبس از سه تا ده سال مح ب را بهکدادگاه مرت

اقدام مرتکب موجـب اخـالل در . الف: که قاضی احراز کند تر، درصورتی به بیان روشن
بـدون کیفـر رهـا کـردن قاتـل موجـب تجـری . نظم و صیانت و امنیت جامعـه اسـت یـا ب

رط در نتیجـه، بـدون احـراز دو شـ. گردد، امکان مجازات قاتل عمد وجـود دارد دیگران می
یادشده یا در صورت تردید در محقق بودن این دو شرط، بنابر لـزوم تفسـیر قـوانین کیفـری 

نفع متهم، امکان مجازات قاتل عمد در مـوارد سـقوط قصـاص وجـود نـدارد؛ عـالوه بـر  به
اینکه در فرض مجازات هم حداقل مجازات سه سال حبس اسـت کـه بـا مجـازات مشـدد 

  !کند دو فرزند الزامی است، برابری می جرم ترک نفقه که در مورِد داشتن

قانون صدور چک اصـالحی  ٧مادۀ » ج«محل، طبق بند  همچنین، در صدور چک بی
ـــت مجـــازات حـــبس  ، حتـــی در صـــورت صـــدور چک١٣٨٢/۶/٢ هـــای متعـــدد، نهای

  : کند این بند مقرر می. شده، دو سال است درنظرگرفته

ریــال ) ٠٠٠/٠٠٠/۵٠(چنانچــه مبلــغ منــدرج در مــتن چــک از پنجــاه میلیــون 
بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسـته چـک 

که صـادرکنندۀ چـک اقـدام بـه  به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصـورتی
هـا  ر متـون چکهای بالمحل نموده باشد، مجموع مبـالغ منـدرج د اصدار چک

  .مالک عمل خواهد بود

محـل هـم صـادر کـرده باشـد، بـا آنکـه در  هـا چـک بی ده تر، اگر کسـی به بیان روشن
توان وی را به  مقایسه با ترک نفقه، جرم مالی بسیار سنگینی است، در نهایت تا دو سال می
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که اشاره شد، در ترک نفقه در جایی که فـرد  که، چنان مجازات حبس محکوم کرد؛ درحالی
  7.یابد می دارای دو فرزند باشد، این مجازات به سه سال افزایش

نظر  رو، در مقایسۀ جرم تـرک نفقـه بـا جـرائم مـالی و غیرمـالِی مشـابه دیگـر، بـه از این
دلیل آثار مخربی که بـر بقـا و اسـتحکام خـانواده دارد،  شده به رسد مجازات درنظرگرفته می

  .تناسب با جرم ندارد

کم در  سـتتوان گفت سیاست کیفری قانونگذار در جرم ترک نفقه، د بر این اساس، می
ای کـه شـرح آن  دفاعی نیسـت و گذشـته از اشـکال فقهـی اصالحات اخیر، سیاست قابل

درنظـر گـرفتن کیفـر بـرای تـرک نفقـه و میـزان (لحاظ حقوقی نیز از دو جهـت  گذشت، به
  .به شرح فوق نقدپذیر است) کیفر

  گیری و پیشنهاد نتیجه

مـــدنی راهکارهـــای  قـــانون ١٢٠۶و  ١٢٠۵، ١١٢٩، ١١١١بـــاوجود آنکـــه مـــواد . الـــف
توجهی برای حمایت از خانواده و پرداخت نفقه درنظر گرفته است، قانونگـذار در مـادۀ  قابل
قانون حمایت خانواده به راهکار کیفری روی آورده و بـرخالف انتظـار، سیاسـت تشـدید  ۵٣

  .کیفر را اعمال کرده است

شـور ک یعـال نواید یت عمومئیه ٣٠/٨/١٣۶٠-٣۴ۀ یرو ی وحدِت أسخ ضمنی ر نَ . ب
 که مرتکب نفقـۀ قانون مجازات اسالمی موجب شده است در مواردی ١٣۴ مادۀ با تصویب

  .گردد رو روبه دلیل تعدد با تشدید کیفر و فرزند خود را پرداخت نکند، به زن

ــه. ج ــدگاه روب ــا دو دی ــه ب ــرک نفق ــی، در ت ــِر فقه ــای : روییم ازنظ ــتفاده از راهکاره اس
» التعزیر لکـل عمـل محـرم«بنابر جواز تعزیر، هرچند استناد به  .غیرکیفری و تعزیر مرتکب

آید کـه تعزیـر در تـرک  گر کیفر در ترک نفقه باشد، از آرای فقهی چنین برمی تواند توجیه می
اند و این دلیل تا زمـانی کـاربرد دارد کـه مرتکـب از عمـِل  ازمنکر دانسته نفقه را از باب نهی

ایـن در . گـردد ه، با پرداخت نفقه، امکان تعزیـر منتفـی میدر نتیج. شده دست برندارد نهی
های مشورتی، پرداخت نفقه پس از اقامۀ دعوا مانع تعقیب  حالی است که بنابر برخی نظریه
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کیفری دعوا نیست و باوجود سازگار نبودن آن با مبـانی فقهـی، در عمـل در صـدور احکـام 
  . گیرد کیفری مورد استناد قضات قرار می

قانون حمایت خانواده، تنهـا راِه رهـایی از کیفـر حـبس، رضـایت شـاکی  ۵٣ادۀ در م. د
ازمنکر با پرداخت نفقـه،  که ازنظِر فقهی با توجه به منتفی شدن موضوع نهی است؛ درحالی

  .ادامۀ حبس فاقد توجیه است

، عالوه بر نداشـتن مبنـای فقهـی، بـا ۵٣شده در مادۀ  سیاست کیفرِی درنظرگرفته.  ه
) که از جـرائم مـالی مهـم اسـت(مالِی مشابه از جمله سیاست کیفری در جرم چک جرائم 

  .همخوانی ندارد

  :شود رو، با توجه به نکات فوق پیشنهاد می از این

قانونگذار در کیفر جرم مذکور تجدیدنظر جدی کرده و مدت مجـازات را بـه کیفـر . الف
  .مذکور در قانون مجازات اسالمی تقلیل دهد

هـا، قانونگـذار تصـریح کنـد کـه تـرک انفـاق فرزنـدان و همسـر  به اختالف با توجه. ب
ترتیب، ضـمن پرهیـز از تشـدید مجـازات، زمینـۀ اعمـال  مشمول تعدد جرم نیسـت و بـدین

  .تخفیف را فراهم آورد

ــه اینکــه کیفــر در امــور خــانواده کارســاز نیســت و مجــازات مــذکور در حــد . ج نظــر ب
نونگذار با توجه به آرای فقهی به این نکته تصـریح کنـد کـه دفاع است، قا اجرا قابل ضمانِت 

گـردد و انتفـای کیفـر را بـه گذشـت  در صورت پرداخت نفقه از سوی زوج، کیفر منتفـی می
  .شاکی منوط نکند

  

	:نوشت پی
دادگاه کیفری دو شهرستان بن از توابع شهرکرد  ١٠١ ۀدر شعب ٩۶٠٩٩٧٣٨٣۴۵٠٠٣۶۴شماره  نامۀی صادره در دادأر . 1

قاضی چهار سال حکم به حبس برای کارمند دولت  در این دادنامه،. هاست یکی از این نمونه ٣١/۵/١٣٩۶به تاریخ 
 ٣٧ ۀدلیل اختیاری بودن اسباب تخفیف طبـق مـاد پذیرد و به میکند و آمادگی متهم برای پرداخت نفقه را ن صادر می

 .)١٣٩۵ی بنی، ئآقابابا: ک.ر ،بیشتر ۀبرای مطالع(گیرد  قانون مجازات، هیچ تخفیفی هم برای متهم درنظر نمی
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ه از جـز دو مـورد، بقیـ در موضوع ترک نفقه نقـل شـده، بـه ١٧٧١تا  ١٧٣٠ۀ نظر فقهی که از شمار  ۴١در این کتاب از  .2

سخن گفته و مطلبی از امکـان کیفـر در  ـ  قانون مدنی آمده ١١٢٩و  ١١١١به شرحی که در مواد  ـ  های مدنی حل راه
  .اند ترک نفقه نیاورده

در مورد شکایت از عدم پرداخت نفقه، اصل بر عـدم پرداخـت اسـت «: ٣/١٠/١٣٨١-٧/ ٩١٠٠مشورتی  ۀمانند نظری. 3
در دعوی مطالبه نفقه اصل بـر «: ١/١١/١٣٨١-٩٢٠٨/٧یۀ و نظر » آن موجود باشد نی بر پرداختئمگر دالیل و قرا

زوج است و لذا زوج باید دالیل پرداخـت نفقـه را بـه زوجـه ارائـه نمایـد و رسـیدگی بـه ایـن  ۀعدم پرداخت نفقه از ناحی
نفـع زوجـه حکـم  ه بایـد بـهکه زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابـت کنـد، دادگـا موضوع نیازی به تحلیف ندارد و درصورتی

 .»صادر نماید
فللولـد عنـد هـذه «: انـد دهـد، برخـی آورده برداشت نفقه از مال پدر را می ۀبرای نمونه در جایی که حاکم به فرزند اجاز . 4

ادریـس حلـی،  ابـن(» قتصـاد، و یحـرم علیـه مـا زاد علـی ذلـکالحال، األخذ من مال والده، مقدار ما ینفقه علـی اإل
 ).٢٠۶ص :٢ج ،ق١۴١٠

ــاریخ . 5 ــه ت ــانون صــدور چــک ب ــر  ١۶گفتنــی اســت ق ، ١١/٨/١٣٧٢در  اســالمی انقــالب از پــستصــویب و  ١٣۵۵تی
 ۀنماینـد ٢٣٣مجمـوع  ،١٣٩٧مـرداد  ١۶در تـاریخ  همچنین،. دستخوش تغییراتی شد ٢/۶/١٣٨٢و  ١٠/٣/١٣٧۶

متنـع طـرح اصـالح قـانون صـدور رأی م ۴رأی مخـالف و  ٧ی موافق، أر  ١٨١حاضر در مجلس شورای اسالمی، با 
قـانون  ٢٣و  ۶آن،  ۀو تبصر  ۵و  ۴موادی به قانون سابق الحاق و مواد  ،اخیر ۀبراساس مصوب. چک را تصویب کردند
االجرا شدن تغییرات اخیر، قانون  با الزم. و اصالحات و الحاق بعدی آن لغو گردید ١٣۵۵ تیر ١۶ صدور چک مصوب

، مصـوبات مجلـس شـورای اسـالمی، مصـوبات مجمـع اسـالمی انقـالباز  شپیصدور چک مجموعی از مصوبات 
 .گیرد اخیر را دربر می ۀنظام و مصوبمصلحت تشخیص 

مذکور تودیـع در  ۀدر مقرر  .رودررو نکردن افراد با هم در جایی که اختالف دارند، از ابزارهای مهم در کاهش جرم است. 6
سـفانه غفلـت از ایـن أکه گـاه مت درحالی ؛بینی شده است ستی پیشدر  صندوق دادگستری براساس همین دیدگاه و به

در جـرم تـرک نفقـه واگـذار کـردن سرنوشـت محکـوم در زنـدان بـه رضـایت . دارد درپیباری  سیاست مهم، آثار زیان
 قانون حمایت خانواده ۵٣ ۀهاست که در ماد آن هم در جایی که با هم اختالف شدید دارند، یکی از این نمونه ،همسر

اسـت کـه مـردم را بـه  یدیگـر  ۀسپردن قرار جلب متهم به شاکی در برخی دعاوی مالی هم نمون. مقرر گردیده است
 .کند وگریز وادار می کارهای پلیسی و تعقیب

ترک نفقه نسبت به زن و فرزند صـورت گرفتـه باشـد،  در ترک نفقه، حتی در صورت کم بودن مقدار نفقه، چنانچه مثالً . 7
  .قانون مجازات اسالمی، امکان صدور حبس به بیش از دو سال فراهم است ١٣۴ ۀبراساس ماد
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم* 
 ،جلدی، چـاپ دوم ، سهالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، )ق١۴١٠(منصور  ادریس حلی، محمدبن ابن .١

 .قم دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ :قم
، چـاپ نخسـت ،، چهارجلدیةیز یالعز  یاللئال یعوال، )ق١۴٠۵( علی جمهور محمدبن ابی احسایی، ابن .٢

 .للنشر 7الشهداءدیدار س: قم
رویـه دوفصـلنامۀ ، »جـرم تـرک انفـاق و مالحظـات کیفرشـناختی«، )١٣٩۶(آقابابائی بنی، اسـماعیل  .٣

  .۴٠-٢٧ص، ٣ش، سال نخست، قضایی
، چـاپ نخسـت جلدی، ، ششح الشرائعیشرح مفات یاألنوار اللوامع ف، )تا بی(محمد  بن نی، حسیبحران .۴

 .ةیمجمع البحوث العلم: قم
، ام العتـــرة الطـــاهرةکـــأح یالحـــدائق الناضـــرة فـــ، )ق١۴٠۵(م یابراه احمدبن بن وســـفی، یبحرانـــ .۵

 ۀیـن حـوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرسـ یدفتر انتشارات اسالم :، قمچاپ نخست ،جلدی وپنج بیست
 . قم

مؤسســۀ  :، قــمچــاپ نخســت ،جلدی ، ســیوســائل الشــیعة، )ق١۴٠٩( حســن حــر عــاملی، محمدبن .۶
  . :البیت آل

: ، تهـرانچـاپ پـنجم، قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی، )١٣٨۵(شکری، رضا و قادر سیروس  .٧
  .مهاجر

ــانی  .٨ ، األفهــام إلــی تنقــیح شــرائع اإلســالم کمســال، )ق١۴١٣( )علی عــاملی بن الــدین زین(شــهید ث
  . مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ نخست :، قمجلدی پانزده

 :، قـم، چهارجلدی، چـاپ دوممن ال یحضره الفقیه، )ق١۴١٣( )بابویه بن علی محمدبن(شیخ صدوق  .٩
 . مقدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ 

 ،جلدی، چـاپ سـوم ، هشـتالمبسوط فی فقـه اإلمامیـة، )ق١٣٨٧( )حسن محمدبن(شیخ طوسی  .١٠
 .آلثار الجعفریةتبة المرتضویة إلحیاء اکالم :تهران
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، چـاپ دوم، جلدی ، یکیمجرد الفقه و الفتاو  یة فیالنها، )ق١۴٠٠(_________________  .١١
 .یدار الکتاب العرب :بیروت

ــدی، چــاپ چهــارم ، دهامکــب األحیتهــذ، )ق١۴٠٧(_________________  .١٢ دار : ، تهــرانجل
  .ةیتب اإلسالمکال
دفتــر انتشــارات  :، قــم، دوجلــدی، چــاپ نخســتالمهــذب، )ق١۴٠۶( بــراج طرابلســی، قاضــی ابن .١٣

  . قماسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ 
، ذهب اإلمامیـةام الشـرعیة علـی مـکتحریر األح، )ق١۴٢٠( )مطهر بن یوسف بن حسن(عالمه حلی  .١۴

  . 7مؤسسه امام صادق :، قمجلدی، چاپ نخست شش
جلـدی،  ، یازدهامکـشف اللثام و اإلبهـام عـن قواعـد األحک، )ق١۴١۶( حسن فاضل هندی، محمدبن .١۵

  . قمدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ  :، قمچاپ نخست
، ، دوجلــدیهای والیــت فقیــه ی و عرصــهفقیهــان امـام، )ق١۴٢۶(قاسـمی، محمــدعلی و دیگــران  .١۶

 .انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی :مشهد
، دوجلـدی، شرح مختصر شرائع اإلسالم یة المرام فینها، )ق١۴١١( یعل ، محمدبنیعامل یموسو  .١٧

 .قمۀ ین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یدفتر انتشارات اسالم :قم ،چاپ نخست

  

  

  


