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تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب
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مریمحاجیزاده

علیمرادحیدری


چکیده
وجوب نفقه زوجه دائمه به شرط تمکین ،مسئلهای اجماعی است؛ ولی درباره نفقه سایر اقارب ،مشهور فقهاا
بر این باورند که فقط در صورت تنگدستبودن منفقٌعلیه و داشانن تمکان ماالی منفِاق ،ررداتات نفقاه وی
واجب است .صرف نظر از تفاوت در شرایط نفقه زوجه و نفقه اقارب ،از جهات ضامانت اجارای ررداتات
نفقه اقارب ،مشهور فقها بر این باورند که اگر زوج باا وجاود تمکان ماالی ،از ررداتات نفقاه زوجاه امنناا
ورزد ،حاکم میتواند اموال وی را به فروش رساند و نفقه زوجه را از آن محل ررداتات کناد؛ در غیار ایان
صورت ،تا زمان ررداتت نفقه وی را حبس نماید؛ ولی ررسش اینکه آیا امکان تعزیر تاار نفقاه ،ناارر باه
نفس تر نفقه است یا فقط نوعی ضمانت اجرای ررداتت آن است؟ به عبارت دیگر ،آیا تعزیار در تار
انفاق موضوعیت دارد یا طریقت؟ در این نوشنار این نظر مطرح شده است که تعزیر تار نفقه ،موضوعیت
ندارد و طریقت دارد و چنانچه روش دیگری برای وصول نفقه باشد ،تعزیار ابنادایی جاایز نیسات .از ساوی
دیگاار ،بااا توجااه بااه تفاااوت شاارایط نفقااه زوجااه و نفقااه اقااارب و بااا وجااود ماااده  2قااانونِ نحااوه اجاارای
محکومیتهای مالی و امکان حبس مدیونی که از ررداتات دِیان امنناا مایورزد ،نیاازی باه جار انگااری
مسنقل تر نفقه اقارب وجود ندارد و ماده  35قانون حمایت تانواده ،در قسمنی که به نفقه اقارب مرباوط
میشود ،باید مورد بازبینی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اقارب ،جر انگاری ،حمایت کیفری ،دِین ،زوجه ،محکومیت مالی ،نفقه.

تاریخ دریافت 82 :آذر 7931

تاریخ پذیرش 4 :اسفند 7931

 دانشيار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س) /نویسنده مسئول.)heydarilaw@gmail.com( :
 کارشناسی ارشد حقوق جزا

مقدمه
از جهت فقهیی وجیو

پرداخیت نفقیه زوجیه دا ایه از سیو زوب واجی

هاچنين فقها با وجود شرایطی حکم به وجو

پرداخت نفقه اقار

اسیت.

7

دادهانید و نيیز بیه

لحاظ ضاانت اجرایی فقها بر این باورند که اگر شخصی که پرداخت نفقه بر او واج
01

است با وجود تاکين مالی آن را نپردازد حاکم مییتوانید و را بیه پرداخیت موریور
سازد و اگر مالی از او به دست آمد با فروش اموال و نفقه را پرداخت کند و چنانچیه
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ضرورت یابد حاکم میتواند ماتنع را حرس نااید .در قیوانين موضیو ه نيیز میاده 39
قانون حاایت خانواده در این باره مقرر داشته است:
«هرکس با داشتن اسیتطا ت میالی نفقیه زن خیود را در ویورت
تاکين ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واج النفقه امتناع کند
به حرس تعزیر درجه شش محکوم میشود».

اما در بحث ضاانت اجرا کيفر این پرسش مطرح است که آیا این امر به معنیا
جواز تعزیر ماتنع به جهت نفس امتناع است یا اینکه در وورت امکان وویول نفقیه از
راهها دیگر تعزیر موضو يت ندارد؟
گفتنی است ماده  8قانون نحوه اجرا محکوميتها مالی مصو  7911ا الم میدارد:
«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگر شود چه بیه ویورت
استرداد ين یا قيات یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جیرم ییا
دیه و آن را تأدیه ننااید دادگاه او را ملزم به تأدیه ناوده و چنانچه
مالی از او در دسترس باشد آن را ضرط و به ميیزان محکوميیت از
مال ضرط شده استيفا می نااید؛ در غير این وورت بنا به تقاضیا
محکومٌ له ماتنع را در وورتی که معسیر نراشید تیا زمیان تأدییه
حرس خواهد کرد».
 . 7شهيد اول در لمعه می فرمایدُ « :
تجب نفقة الزوجة بالعقدالدائم» (شهيد اول  7937ب 8ص.)39
هاچنين واح

ب 97ص.)907

جواهر وجو

نفقه زن را امر اجاا ی ميان فریقين می داند (نوفی 7914

پرسش اینکه آیا با وجود ماده  8قانون نحوه اجرا محکوميتهیا میالی و امکیان
حرس ماتنع از پرداخت دین آیا نياز به جرمانگار مستقل و تعيين ضیاانت اجیرا
کيفر برا ترک انفاق وجود دارد؟ پاسخ بیه ایین پرسیش مسیتلزم بررسیی و مقایسیه
ماهيت و شرایط نفقه زوجه و نفقه اقار

است که در ادامه مورد کنکاش قرار میگيرد.
00

 .1بررسی و مقایسه ماهیت نفقه زوجه و نفقه اقارب
(نکاح) نس

و مِلک ( برده و کنيیز) .محقی حلّیی در شیرا ع االسیالم میی فرمایید:

« التجب النفقة إال بأحد أسباب الثالثة :الزوجیة والقرابةة واللکة » (محقی حلّیی 7487
ص/392نوفی  7914ب 97ص .)909حالت اخير در حال حاضیر منتفیی اسیت و
چون ماهيت و شرایط انفاق در زوجيیت و نسی

متفیاوت میی باشید بیه ویورت

جداگانه مورد بررسی قرار می گيرند.

1ـ .1نفقه زوجه
فقها اماميه در این مسئله که نفقه زوجه بر هده شوهر اوست اجااع دارنید؛ ولیی از
دید آنها دو شرط برا وجو

انفاق الزم است :شرط اول اینکه قد نکاح به ویورت

دا م باشد و در قد نکاح موقت نفقه زن بر شوهر واج

نيسیت و شیرط دوم آنکیه

زوجه تاکين کامل نااید .مقصود از ت اکين کامل آن است که زن در گفتار و ال و در
هر زمان و مکانی که استاتاع جنسی امکان داشته باشد خود را در اختيیار شیوهر قیرار
دهد 7.بعضی از فقها اطیالق در «موضیع اسیتاتاع» را نيیز شیرط تحقی تاکیين کامیل
دانستهاند؛ چنانکه محق حلّی در شرایع پس از بيان شرط «تخليه» ميان زن و شیوهر در
تاکییين کامییل اضییافه میییکنیید« :بحیةةال التّة ض
ةو ا ةةعا» (هاییان) و المییه حلّییی در
ض
ض
اکان
 .7شهيد ثانی در تعریف «تاکين کامل» آورده است« :وه أن تّکی بینه و بین نفسها ق ال«وفعال» فی کل زاان و ٍ
یس غ فیه استلتاع» (جرعی املی  7481ب 9ص.)998

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

از جهت فقهی نفقه دادن فقط در یکی از این سه حالت واج

میی شیود :زوجيیت

ض
قوا داألحکام تصریح میکند« :فک اکنت ُقبال و انعت غیره سةقتت نفقتهةا» ( المیه حلّیی
 7473ب 9ص)709؛ یعنی اگر زن به نزدیکی از «قرُیل» تاکیين کنید؛ ولیی از غيیر آن
امتناع ورزد نفقهاش ساقط می گردد .بدینترتي
آنکه فقط در ش
01

چنانچه زن تاکين کامل نناایید مثیل

یا در محل خاوی یا نوع خاوی از استاتاع را اجازه دهد اسیتحقاق

نفقه نخواهد داشت .برخی فقهیا نيیز مفهیوم تاکیين را توسیعه دادهانید و آن را مطلی
ض
ُ
تجةب
مطيع بودن زن نسرت به شوهر در آنچه باید از او اطا ت کند تسر دادهاند« :إنلا
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نفقة الزوجة عکیالزوج بشرط ...و أن تک ن اتیعة لةه فیلةا یجةب إتاعتهةا لةهف فالنفقةة لکنا ةز »
(خاينی [بیتا] ب 8ص .)82به هیر حیال تاکیين شیرط وجیو

نفقیه اسیت و در

وورت نشوز و دم تاکين بدون ذر شیر ی ییا قلیی زن اسیتحقاق نفقیه نخواهید
داشت؛ ولی در این باره که آیا نفقه به واسطه انعقاد قد و به شرط دم نشوز بر شوهر
واج

میگردد یا نفقه به شرط تاکين بر شوهر واج

مییشیود ميیان فقهیا اخیتال

است؛ 7اما طر آنچه محق حلّی گفتهاند مشهور فقها معتقدنید تاکیين شیرط وجیو
نفقییه اسییت (محقی حلّییی  7487ص )393و ظییاهراا اسییتدالل مشییهور ی طری ن ییر
شهيد ثانی ی آن است که اول بر برا ت ذمه از وجو

نفقه است که در حالت تاکیين

به دليل اجااع از اول خارب شده اسیت و در غيیر ایین حالیت بیر طری اویل ایل
میگردد ( املی  7479ص.)999
بر این اختال

ن ر آثار مترت

شود طر ن ر که قد سر

وجو

است؛ مثالا اگر در نشوز ميان زن و شوهر اختال
نفقه و نشوز مسقط آن است اثریات نشیوز بیر

هده شوهر میباشد و طر ن ر مشهور که تاکين را شرط وجو

نفقه میدانند اثریات

تاکين بر هده زن است.
هاان گونه که گفته شد دا ای بودن نکاح شرط وجو

انفاق است و زوب تکليفیی

 .7المه حلّی در قواعد میفرمایند « :وهل تجب النفقه بالعقد بشرط عدم النش ز أو بالتلکین؟ فیه ا کال» ( المه حلّی
 7473ص.)709

بر پرداخت نفقه به زوجه منقطعه ندارد .با این حال نفقه زوجه مطلقه از مسیا ل میورد
بحث است و فقها ميان مطلقه رجعيه و مطلقه با ن تفکيک قا ل شدهاند:
«در مورد مطلقه رجعيه واح

جواهر مد ی شده کیه در وجیو

نفقه بر مطلقه رجعيه در زمان ده اجااع به هر دو قسم منقیول و
محصول وجود دارد( ».نوفی  7914ص.)971

این حکم بدین جهت است که طر ن ر فقها اماميه مطلقه رجعيه در میدت یده
وورت دم نشوز نفقهاش واج

جواهر آن است که

است .الرته ظاهر رارت واح

برخی فقها لوازم آرایشی را به این دليل که شیوهر نفعیی در آن نیدارد از شیاول نفقیه
واج

در مدت ده رجعيه استثنا کردهاند (هاان)؛ ولی فقها بسيار دیگر بیه اسیتناد

روایات وارده حتی هزینه وسایل آرایشی را نيز به نوان نفقه مطلقه رجعيیه بیر شیوهر
واج

دانستهاند (طراطرایی یزد

 7483ب 9ص .)713الرته وجیو

نفقیه رجعيیه در

ایام ده مشروط به آن است که در حال نشوز طالق داده نشده باشد وگرنه اسیتحقاق
نفقه ندارد (هاان /خاينی [بیتا] ص)827؛ ولی در طالق با ن در میدت یده زوجیه
استحقاق نفقه ندارد؛ چون ارتراط ميان زن و شوهر قطع شده اسیت (طراطریایی ییزد
 7483ب 9ص /713نوفی  7914ص.)980
اما اگر مطلقه با نه باردار باشد به استناد نص خاص ( املی  7991ب 73ص)898
تییا هنگییام وضییع حاییل نفقییه او بییر شییوهرش واجی

اسییت (محقی حلّییی 7487

ص /310المییه حلّییی  7473ب 9ص /703طراطرییایی یییزد

 7483ب 9ص/713

خاينی [بیتا] ص)827؛ ولی در ده وفات هرچند بیه جهیت فیوت شیوهر رابطیه
زوجيت ميان زن و شوهر قطع شده است؛ اما از جهت آثار زوجيت ساب

مسیئله نفقیه

مورد بررسی قرار میگيرد .درباره زنی که شوهرش فوت شده است و باردار هم نيست
فقها اتفاق ن ر دارند که چنين زنی نفقه ندارد؛ ولیی دربیاره زن بیاردار کیه شیوهرش
فوت شده است دو ن ر وجود دارد :برخی معتقدند از سهماالرث فرزند نفقیه میادرش

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

به منزله زوجه است؛ بنابراین هاانند زوجه ور

ن ر از اینکه باردار باشد ییا خيیر در

01

پرداخت میشود؛ 7ولی ن ر مشهور آن است که زنی که در ده وفات است نه از ترکیه
شییوهر و نییه از سییهماالرث فرزنیید ح ی نفقییه نییدارد (طراطرییایی یییزد

 7483ب9

ص/713خاينی [بیتا] ص.)827
فقها اهل سنّت درباره نفقه زوجه شروط متعیدد بیرا وجیو
01

نفقیه زن بیر

شوهر ذکر کردهاند؛ ا ز جاله اینکه زن کار که با ث حرمت مصاهره ا است انوام
ندهد؛ بدین معنا که اگر مثالا زن بیه رابطیه جنسیی ی حتیی در حید بوسیيدن از رو
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شهوت ی با کسانی هاچون پیدر ییا پسیر هاسیرش تین بدهید در ایین ویورت از
شوهرش جدا شده نفقه ا ندارد؛ زیرا الی انوام داده اسیت کیه با یث جیدایی بیا
شوهر می باشد و این جدایی چون از جان
(جزیر

زن است حی نفقیه را از ميیان میی بیرد

 8009ص .)499هاچنين از فقها اهل سنّت شافعی معتقد اسیت یالوه

بر طالق رجعی در طالق با ن نيز در اییام یده زن حی نفقیه دارد (نیوو

7471

ب 72ص/989مزنی [بیتا] ص.)894
اما از جنره قانونی در مورد نفقه زوجه ماد ه  7709ا الم کیرده اسیت« :در قید
دا م نفقه زن به هده شوهر است» .در تکايل این ماد ه ماد ه  7779مقرر میی دارد:
« در قد انقطاع زن ح نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه قد مرنیی بیر آن
جار شده باشد» .گفته شده است ماهيت حقوقی نفقه در قد دا م به حکم قانون
است؛ بنابراین قابل اسقاط نيست درحالی که در قد انقطاع مرنا انفیاق قیرارداد
خصووی ميان طیرفين اسیت (کاتوزییان  7923ب 7ص .)729بیه موجی

میاد ه

 7702نشوز و امتناع زن از ادا وظایف زوجيت بدون ذر مشیروع مسیقط حی
نفقه است .مطلقه رجعيه در زمان ده استحقاق نفقه دارد؛ ولی اگر طالق در حیال
نشوز واقع شود یا ده به خاطر فسخ نکاح یا طالق با ن باشد زن اسیتحقاق نفقیه
ندارد .با این حال چنانچه زنی که در ده فسخ نکاح یا طالق با ن است از شوهر
باردار شده باشد تا زمان وضع حال استحقاق نفقه دارد؛ اما زنی که در ده وفیات
 .7در رائعاالسالم و ق اعداالحکام هر دو ن ر ذکر شده ن ر دوم به نوان ن ر مشهور معرفی شده است.

است ب ه طور مطل اسیتحقاق نفقیه نیدارد (میواد 7703و 7770ق.م ).؛ بنیابراین در
زوجيت دوام زوجيت و تاکين زن شرط انفاق است.

 .2-1نفقه اقارب
دومين جهت وجو

اسیت .میالک وجیو

انفاق قرابت یا نسی

انفیاق در محیدوده

خویشاوند نسری والدت در خط اود است .از جهت فقهی درباره وجیو

انفیاق

مادران و مادران پدر و پدران و مادران مادر و نيز درباره وجو

انفاق بیر نیوههیا

پسر و نوهها دختر

محق حلّی در شرایع تردید کرده اسیت« :و فةی وج باإلنفةا

عکی آباءاألب ین و أاهاتهم ترددف أظهرهال ج ب» (محق حلّی  7487ص .)319هرچند خیود
محق

وجو

انفاق در این باره را اظهر دانسته است؛ ولی وجه تردیید ایشیان از شیک

در ودق «آباء و اوالد» بر این افراد به گونه حقيقیت و نيیز بیه خیاطر اویل برا یت از
وجو

انفاق ناشی میشود (نوفی  7914ص .)991به هر حال ظاهراا بیه جیز محقی

حلّی هيچ یک از فقها با وجیو

انفیاق بیر ایودین مخالفیت نکیرده اسیت بلکیه در

مسالکاألفهام اد ا اجااع بر این مسئله شده اسیت و قیول محقی در تردیید در ایین
مسئله این گونه توجيه شده که چنين اجاا ی برا ایشان حويت نداشته است (جرعیی
ییاملی  7479ب 2ص .)424هاچنییين در اینکییه بوییز ابییوین و اوالد نفقییهدادن بییه
خویشاوندان دیگر در حاشيه نس

واج

نيست اخیتال

ن یر ميیان فقهیا اماميیه

وجود ندارد (نوفی  7914ص .)992اول برا ت ذمه از وجو

انفاق بیر غيیر کسیانی

انفاق بر آنها داللت نااید مؤید دم وجیو

نفقیه بیر غير ایودین

که دليل بر وجو

است؛ بنابراین هيچکس به پرداخت نفقه برادر خواهر او اه خالیه داییی و ماننید
آن موظف نيست (حيدر  7939ص.)822
ن ر دیگر وجو

نفقه دادن بر وراث می باشد .فخرالاحققين در إیضاحالفوا ید ایین

 .7فتجبالنفقة عکیاألب ین و االوالد إجلاعا اناللسکلین فضال عناللؤانین و نص صا استفیضة أو ات اتر (نوفی 7914
ب 97ص.)999

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

بر پدر و مادر و فرزندان اجااع وجود دارد7؛ ولی دربیاره وجیو

انفیاق بیر پیدران و

01

ن ر را به شيخ طوسی نسرت داده است (محق حلّی  7487ص)829؛ ولی طری گفتیه
واح

مسالک شيخ طوسی در الارسوط حکم به اختصاص وجو

نفقه به ایودین

انفاق بر ورثه در یک روایت را بر استحرا

حال کرده اسیت

داده است و ذکر وجو

(جرعی املی  7479ب 2ص .)424الرته شيخ طوسیی در الخیال
01

وجیو

نفقیه بیر

مطل وراث را به نوان یک احتاال به بعضی از روایات نسرت داده آن را مؤید به آییه
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شریفه «و عکیال ارث اثل ذل » (بقره )899 :و نيز مؤید به روایتی دانسته اسیت کیه امیام
َ
رحم احتاج» (طوسیی  7401ب 3ص .)782شیهيد ثیانی نيیز بیا
فرمودند« :الصدقة و ذو ٍ
اینکه ن ر مشهور را پذیرفته است قول وجو نفقه بر وارث را اینگونه توجيه میکنید
َ
َ
َ ُ
ُ َ
که در آیه شریفه رارت « َو عکیال ِار ِث اثل ذل » پس از رارت «و عکیالل ل ِد له رزق ُهةن و
ک ْس َ ُت ُه ضن ب َ
ةاللعرو ِ » آمده است و هنگامی که نفقه بر وارث واج باشد ی و با توجیه بیه
ِ
ِ
اینکه لت وجو انفاق هاان ارث است  -از هیر دو طیر (وارث و میورث) ثابیت
میشود؛ به خاطر تساو آنها در لت مذکور (جرعی املی  7481ب 9ص.)991
با وجود این هاان گونه که گفته شد ن ر مشهور بلکه اجاا ی فقها یدم وجیو
نفقه بر غير اودین از خویشاوندان است.
اما درباره ضابطه وجو

انفاق ميان فرقه ها اهل سینّت ن یر واحید وجیود

ندارد؛ م الکيه معتقدند محدوده وجو
وجو

انفاق به پدر و فرزند منحصر است و دامنیه

انفاق از این مقدار تواوز نای کنید (کاشیانی  7403ب 4ص/97شیوکانی

[بی تا] ب 1ص.)783
شافعيه  -هاانند اماميه  -معتقدند اودین در نس

یعنی سلسله والدین و اوالد بیه

دادن نفقه به یکیدیگر موظیفانید و غيیر آنهیا چنیين تکليفیی ندارنید (نیوو

7471

ص/837سرخسی  7409ب 3ص .)889حنفيه معتقدنید ضیابطه انفیاق خویشیاوند
ض
رحم احرم بالنسب» اسیت؛ بنیابراین میثالا بیرادر بیه دادن نفقیه بیه بیرادر
نسری «کل ذی ٍ
برادرزاده ایه ایو و دیگیر اقیار نسیری مکلیف اسیت (نیوو  7471ص/831
سرخسی  7409ص.)888

مالکيه درباره مصادی وجو

انفاق بر اقار

و در مورد اشخاوی که استحقاق نفقه

دارند معتقدند اگر مستح نفقه پدر نداشته باشد یا تنگدسیت باشید نفقیه او بیر جید
پدر واج

نيست؛ چون نس

دور شده است (نوو

 7471ص / 834االمام مالیک

[بیتا] ب 8ص .)998هاچنين مالکيه معتقدند در وورتی که مستح نفقه پدر نداشیته
باشد یا پدر تنگدست باشد نفقهاش بر میادر او واجی
خطا

نيسیت؛ چیون در قیرآن کیریم

به پدران فرموده است که اگر زنان فرزندانتان را شير دهند اجر و دستازد آنیان

ابوحنيفه معتقد است چنانچه مستح نفقه هم جد پدر و هم مادر داشته باشد هیردو
باید نفقه بدهند و جد پدر دوسوم و مادر ییکسیوم نفقیه را بایید بپیردازد (کاشیانی
 7403ص/99سرخسی  7409ص.)998
شافعی در فرضی که مستح نفقه مادرِ مادر یا مادرِ پدر داشته باشد یا پیدرِ میادر و
مادرِ پدر داشته باشد دو ن ر دارد که طر یک ن ر هاانند اماميه معتقد است آنها بایید
به طور مساو نفقه بدهند؛ ولی طر ن ر دوم مادرِ پدر باید نفقیه بدهید؛ چیون او بیه
واسطه صره به مستح نفقه میرترط مییشیود (شیافعی  7409ب 3ص / 700نیوو
 7471ص.)834
از جهت قانونی ماده  7739درباره نفقه خویشاوندان مقرر میدارد« :در روابیط بیين
اقار

فقط اقار

نسری در خط اود ا یم از ویعود ییا نزولیی ملیزم بیه انفیاق

یکدیگرند» .در این حکم قانون مدنی از ن ر مشهور فقها اماميه پيرو کرده است .در
وجو

نفقه اقار

نداربودن گيرنده و دارابودن دهنده شرط اسیت .از جهیت ترتيی

اشخاص مکلف به انفاق نفقه فرزندان بر هده پدر است؛ ولی در وورت نریودن پیدر
یا ناتوانی و

اجداد پدر با ر ایت األقر

نرودن یا ناتوانی اجداد پدر

فاألقر

باید نفقه بپردازنید و در ویورت

نفقه فرزند بر هده میادر اسیت؛ امیا چنانچیه میادر هیم

نداشته باشد یا مادر توانایی مالی برا دادن نفقه نداشته باشد با ر ایت قا یده األقیر
فاألقر

اجداد و جدات مادر و جدات پدر باید نفقه بدهنید و در ویورت اخيیر

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

را بدهيد و خطا

آیه متوجه پدران است (ابنقدامه [بییتیا] ب 3ویص 831و.)819

01

چنانچه اجداد و جدات متعدد و از جهت درجه مساو باشند باید به طور برابیر نفقیه
را پرداخت کنند (ماده 7733ق.م.).
ماده  7800و  7807ق.م .در این باره مقرر میدارد:
«نفقه ابوین با ر ایت األقر
01

فاألقر

به هده اوالد و اوالد اوالد

است و هرگاه یک نفر هم در خط اود وعود و هم در خط
اود

نزولی اقار

داشته باشد که از حيث الزام به انفاق در

درجه مساو هستند نفقه او را باید اقار

مزبور به حصه متساو
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تأدیه کنند؛ بنابراین اگر مستح نفقه پدر و مادر و اوالد بالفصل
داشته باشد نفقه او را باید پدر و اوالد او متساویاا تأدیه کنند؛ بدون
اینکه مادر سهای بدهد و هاچنين اگر مستح نفقه مادر و اوالد
بالفصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اوالد متساویاا بدهند».

در وورتی که اقار

واج النفقه متعدد باشند اگر نفقهدهنده توانایی پرداخت نفقیه

هاگی را داشته باشد باید آن را بپردازد؛ ولی اگیر داراییی و بیرا نفقیه هایه کیافی
نراشد خویشاوندان در خط اود نزولی بر خویشاوندان در خیط ایود ویعود
تقدم دارند (ماده  7808ق.م.).

 .2بررسی ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق
امتناع از پرداخت نفقه زوجه و دیگر افراد واج النفقه جنره مورمانه دارد و از ضاانت
اجرا کيفر برخوردار است .برابر ماده  39قانون حاایت خانواده مصو

7937/78/7

مولس شورا اسالمی:
« هرکس با داشتن استطا ت مالی نفقه زن خیود را در ویورت
تاکين او ندهد یا از تأدیه نفقیه سیایر اشیخاص واجی النفقیه
امتناع کند به حرس تعزیر درجه شش محکوم می شود .تعقي
کيفر منوط به شکایت شیاکی خصوویی اسیت و در ویورت
گذشت و از شکایت در هر زمان تعقيی
موازات موقو

می شود.

جزاییی ییا اجیرا

تبصره -امتناع از پرداخت نفقه زوجه ا که به موج

قانون مواز

به دم تاکين است و نيز نفقه فرزندان ناشی از تلقيح مصنو ی ییا
کودکان تحت سرپرستی مشاول مقررات این ماده است».

هاان گونه که در مقدمه این نوشتار گفته شد پرسشی که بایید میورد بررسیی قیرار
گيرد اینکه آیا نياز به جرم انگار ترک انفاق وجود دارد یا خير؟ به ن ر میرسد بایید
ميان نفقه زوجه و نفقه دیگر اقار

تفکيک قا ل شید .تفکيیک میورد اد یا بیه جهیت

اجرا کيفر ترک نفقه زوجه چند شرط ضرور است که توضيح آن خواهد آمد.

2ـ .1استطاعت مالی
نخستين شرط تحق جرم ترک انفاق داشتن استطا ت مالی از سو شوهر است .میاده
 39ق.ح.خ .ا الم داشته است« :هرکس با داشتن استطا ت مالی .»...شعره  8دیوان یالی
کشور نيز در حکم شااره  8387ا الم کرده است« :شرط تحق جرم ترک انفاق داشتن
استطا ت و تاکن کسی است که قانوناا نفقه بر هده او قرار گرفتیه ...و خالویه وقتیی
ال جرم است که خوددار متهم از تأدیه نفقه با داشتن استطا ت محرز شود» (متیين
[بیتا] ص .)991در حکم شااره 7933ی 7973/3/8نيز آمده اسیت« :شیرط تحقی بیزه
مییذکور در مییاده  874قییانون کيفییر (مییاده  39ق.ح.خ ).داشییتن اسییتطا ت اسییت و
تشخيص استطا ت باید متکی به دليل باشید» ( ریده  7927ص)800؛ بنیابراین بیدون
داشتن توانایی مالی جنره کيفر ترک انفاق منتفی است و نفقه زوجه فقط بیه ویورت
دِین بر ذمه زوب خواهد ماند.

2ـ .2تمکین زوجه
شرط دیگر تحق جرم ترک انفاق ی در مورد نفقه زن ی تاکين کامل اسیت .ایین شیرط
نيز در ماده  39ق.ح.خ .اینگونه آمده است« :هرکس نفقه زن خود را در وورت تاکين
او ندهد  .»...این شرط استثنا اتی دارد و در موارد که به حکم قانون یا حکم دادگیاه

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

تفاوت ماهيت نفقه زوجه و نفقه دیگر اقار

است؛ بدینمعنا که برا ا ایال ضیاانت

01

زوجه مواز به دم تاکين است امتناع زوب از دادن نفقه جیرم تیرک انفیاق را محقی
میسازد .در ترصره ماده  39ق.ح.خ .آمده است« :امتناع از پرداخت نفقه زوجها که بیه
حکم قانون مواز به دم تاکين است ...مشاول مقررات این ماده است» .هاچنين اگیر
زوجه به واسطه ذر شر ی قیادر بیه تاکیين نراشید شیوهر نرایید از پرداخیت نفقیه
11

خوددار کند و در وورت امتناع به موازات قانونی محکوم میشود؛ به نوان مثال:
« وز زن از حرکت به محل سکنا زوب از جهت میر

و یدم

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1317

امکان معالوه در آن محل مانع از انوام وظایف زوجيت محسیو
است و با این حال مرد نای توانید بیه یذر یدم تاکیين زوجیه
خوددار از دادن مخارب ضرور نااید ( »...هاان ص.)807

بر این اساس هاانگونه که در حکم شااره  411شیعره پینوم دییوان یالی کشیور
آمده است« :هرگاه زوجه قادر به تاکين نراشد و زوب از پرداخیت نفقیه امتنیاع ناایید
جرم ترک انفاق محق میشود» (متين [بیتا] ص.)993
ابهامی که وجود دارد اینکه از آنوا که طر ماده  7023ق.م .در ویورتی کیه مهیر زن
حالّ باشد و میتواند تا مهر به او داده نشیده اسیت از تاکیين خیوددار کنید و ایین
امتناع ح نفقه او را ساقط نایکند .این پرسش مطرح میگیردد کیه چنانچیه زن از حی
حرس خود استفاده کند و شوهر نفقه به او ندهد آیا جرم ترک انفاق محق شده است ییا
خير؟ در پاسخ بیه ایین پرسیش اداره حقیوقی قیوه قضیا يه در ن رییه شیااره - 1/903
 7991/7/90ا الم کرده است« :چون دم تاکين منکوحه غيرمدخوله برا گرفتن مهرییه
استفاده از حقوق قانونی و مستند به فعل شوهر است از این جهیت یدم تاکیين زوجیه
مذکور مانع تعقي

کيفر شوهر ماتنع از پرداخت نفقه نيست»؛ ولی هيئت اومی دیوان

الی کشور در رأ وحدت رویه ا الم کرده است که مقررات ماده  7023ق.م .فقیط بیه
رابطه حقوقی زوجه و دم سقوط ح مطالره نفقه زن مربیوط مییباشید و از نقطیه ن یر
جزایی با لحاظ مدلول ماده  948ق.م.ا .که به موج

آن حکم مویازات شیوهر بیه لیت

امتناع از تأدیه نفقه به تاکين زن منوط شده است و با ووف امتنیاع زوجیه از تاکیين -
هرچند به ا تذار استفاده از خيار حاوله از ماده  7023ق.م .ی حکیم بیه مویازات شیوهر
داده نخواهد شد (رأ وحدت رویه شااره 999ی7912/8/74؛ منیدرب در :قربیانی 7927
ص .)117با وجود این به ن ر میرسد رأ وحدت رویه دییوان را بایید در قلایرو میاده
 948قانون موازات اسالمی (تعزیرات) مورد توجه قرار داد که درباره دم تاکين با یذر

10

قانونی ساکت بود؛ ولی با توجه به ترصره میاده  39ق.ح.خ.کیه مقیرر مییدارد« :امتنیاع از
این ماده است» رأ وحدت رویه مورد اشاره دیگر ا ترار ندارد و بایید بیر آن بیود کیه
اگر زوجه به دليل ذر قانونی از تاکين امتناع ورزد و در ایین میدت زوب از دادن نفقیه
خوددار کند جرم ترک انفاق محق شده است.

2ـ .3دائمیبودن نکاح
شرط دیگر نفقه زوجه دا ایبودن نکاح است .در نکاح موقت نيیز گرچیه بیه موجی
ذیل ماده  7779ق.م .در وورتی که نفقه شرط شده یا قید بیر مرنیا آن منعقید شیده
باشد زن ح نفقه دارد با این حال شعره  8دیوان الی کشور در حکیم شیااره 7310
ا الم کرده است« :در قد انقطاع ترک انفاق زن قابل تطري بیا میاده  948( 874ق.م.ا).
نيست و اساساا ال جرم نخواهد بود؛ هرچند که نفقه هم شرط شده باشد؛ چیون میاده
مزبور ناظر به يال دا ای است»؛ پس در نکاح موقت جرم تیرک انفیاق منتفیی اسیت؛
ولی پرداخت نفقه سایر اقار

منصر

از نکاح است.

2ـ .4استطاعت
داشتن استطا ت مالی شرط مشترک نفقیه زوجیه و سیایر اقیار

اسیت و از ایین

جهت تنها تفاوتی که وجود دارد اینکه استطا ت مالی در مورد نفقیه اقیار
شرط وجو

نفقه است و هم شرط قا

هیم

امتناع کننده از پرداخت؛ ولی درباره نفقه

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

پرداخت نفقه زوجه ا که به موج

قانون مواز به دم تاکين است ...مشیاول مقیررات

زوجه استطا ت زوب شرط وجو

نفقه نيسیت و بیه وِیر

تاکیين زن شیوهر

موظف به انفاق است و فقط از بُعد ک يفیر تحقی جیرم و مویازات کیردن شیوهر
مشروط به داشتن استطا ت مالی است.

2ـ .5تنگدستی اقارب
11

در وجو

انفاق بر ابوین و فرزندان فقر و ندار گيرنده نفقه شرط اسیت .ایین شیرط
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درباره فرزندان نابالغ مفرو

است؛ ولیی اگیر فرزنید بیالغ ییا پیدر و ییا میادر خیود

استطا ت مالی داشته باشد در این وورت استحقاق نفقه ندارد .با توجه به ایین شیرط
در وورتی که شخص حقيقی یا حقوقی پرداخت هزینه و مخیارب زنیدگی خویشیاوند
نيازمند را بر هده گيرد با رفع احتياب وجو
دیگر با توجه به اینکه نفقه اقار
زوجه است ی متناس

ی بر خال

نفقه اقار

منتفی خواهد بود .از سیو

نفقه زوجه که ميزان آن متناس

بیا شیأن

با هزینهها ضرور زندگی و در حد تأمين خیوراک و پوشیاک

و در نهایت هزینیه هیا درمیان اسیت در بسیيار از میوارد ذییل پوشیش نهادهیا
حاایتیبودن با ث سقوط وجو

نفقه از نفقهدهنده است.

با توجه به آنچه درباره شرایط نفقه زوجه و نفقه اقار

گفته شد میتوان گفت این

دو نوع نفقه از جهات ذیل با یکدیگر متفاوتاند:
 .1ماهیت :نفقه زوجه ماهيتی معاوضها دارد و و
حالی که نفقه اقار

ماهيتی بال و

دارد و از با

تقویت روح هارستگی خانوادگی و پيونیدها

تعیاون و دسیتگير و در جهیت

یاطفی اسیت .توضیيح آنکیه براسیاس

مرنا فقه اماميه نفقه زوجه نسیرت بیه نفقیه اقیار
وضعی است در حالی که نفقه اقار

آن تفویض بضیع اسیت در

ماهيیت متفیاوتی دارد و حکایی

ماهيتاا تکليفی قانونی اسیت و بیه ا تقیاد برخیی

محققان فاقد هرگونه اثر وضیعی هاچیون اشیت ال ذمیه مییباشید (اشیتهارد
ص/437خویی  7480ص .)747در واقع نفقه اقار
وِر

7471

ماهيتاا چيز جیز التیزام و تعهید

نيست و در وورت دم تأدیه دِینی برا مکلف ایواد ناییکنید و در ویورت

دم پرداخت نفقه از سو مکلف ضیاانت اجیرا آن چيیز جیز واقی
نافرمانی نخواهد بود ( رد پور و جعفر خسروآباد

ارتکیا

 7938ص48ی.)43

 .2شرایط :شرط نفقه زوجه تاکين است و نه فقر و احتيیاب؛ ولیی شیرط وجیو
نياز و تنگدستی آنهاست؛ بنابراین شوهر مکلف به دادن نفقه زوجه ثروتاند

نفقه اقار

است؛ زیرا زن مالک نفقه میباشد درحالیکه هيچکیس بیه دادن نفقیه اقیار

ثروتانید

موظف نيست.
 .3میزان نفقه :نفقه زوجه متناس

به گونها که اگر زن در منزل پدر اش خدمتکار داشته شوهر بایید بیرایش خیدمتکار
بگيرد درحالی که ميزان نفقه اقار

در حد رفع نياز آنهاست و شامل غذا لراس هزینیه

درمان و رفتوآمدها ضرور است.
 .4زمان استقرار :از زمان وقوع قد زوجه مالک نفقه هر روز میی باشید و اگیر بیا
وجود تاکين شوهر نفقه او را ندهد دِینی بر ذمه شوهر بوده کیه در هیر زمیانی قابیل
مطالره است؛ زیرا در ایواد این ح مالکانه بیرا زوجیه هیيچییک از شیرایط تکليیف
هاچون قدرت و تاکن زوب دخيل نيست؛ بنابراین گذر زمیان تیأثير در آن نیدارد و
ساقط نایشود درحالی که اقار

مالک نفقه هر روزه نيستند و نفقیه آنهیا قضیا نیدارد؛

چون در التزام به پرداخت آن شرایط تکليف مورد لحاظ است.
 .5کیفیت استیفا :از آنوا که نفقه زوجه حکم اولی و مطاب با قا ده است ویر
ن ر از مطالره یا دم مطالره زوجه شوهر مکلف به اداسیت درحیالیکیه نفقیه اقیار
حکم ثانو و منوط به ضرورت و احتياب آنها و خال
مطالره نفقه از سو اقار

قا ده است .از این رو مستلزم

است و بدون مطالره آنها ادا آن واج

نيست.

 .6اولویت :نفقه زوجه از دیون ماتازه است و نه تنها بر هاه دیون شوهر بلکیه
بر نفقه اقار
 .7واح

نيز مقدم می باشد؛ بنابراین اگر کسی مالی داشیته باشید ولیی میال و

جواهر فرمودهاند « :ابطالقیام بلا تحتاجاللرأ إلیه ان تعام و أدام و کس و إسکان و احذام و آله واألدهان تبعا

لعاد أاثالها ان أهلالبکد» (نوفی  7914ب 97ص.)990

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

با شأن و و در حید زنیانِ هیمسیطح اوسیت7؛

11

دارایی او از ميزان هزینه متعار
باشد پرداخت نفقه اقار
نفقه اقار

11

زندگی روزانه خیود و هاسیرش فزونیی نداشیته

بر و واج

نيست؛ پ س نفقه زوجیه هایواره مقیدم و

مؤخر بر آن است.

نتیجه
با توجه به آنچه درباره تفاوت ماهيت و شرایط نفقه زوجه با نفقه سایر اقار

گفته شد
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به ن ر میرسد جرم انگار مستقل فقط درباره نفقه زوجه قابل توجيه است و در میورد
نفقه سایر اقار

با وجود قوا د کلی مربوط به چگونگی اجرا محکوميتها مالی و

امکان حرس مدیون که با داشتن استطا ت مالی از پرداخیت نفقیه خویشیاوندان امتنیاع
می کند نياز به وضع ضاانت اجرا کيفر جداگانه وجود ندارد .دالییل ذییل یدم
ضرورت جرمانگار مستقل برا ترک انفاق اقار

را به خوبی نشان میدهد:

 .1عدم دلیل :بررسی منابع و آرا فقهی و کنکاش در آن نشان میدهد که آنچیه در
نصوص روایی و فتاوا فقهی آمده است بحث ضاان مدنی و وجو

نفقیه بیا وجیود

شرایط متعدد می باشد و اگر بحثی از ضاانت اجرا کيفر شده است از بیا

قا یده

کلی جواز اجرار مدیون به پرداخت دِین است و خصوويتی بیرا نفقیه از ایین جهیت
وجود ندارد .به بيان دیگر ترک انفاق به طور خاص موضوع ادله جواز تعزیر نيسیت و
ضاانت اجرا کيفر فقط به نوان روشی برا اجرار به پرداخیت دِیین مییباشید .از
سو دیگر با توجه به اینکه ادله موجود ميان طرق دریافیت نفقیه طرقیهبنید شیده و
امکان تعزیر در مرحله آخر آمده است این امر حکایت دارد که روشهیا میورد ن یر
طریقيت دارند و نه موضو يت؛ بنابراین اگر روش دیگر هاچون امکان فروش امیوال
مدیون استقرا

یا روش دیگر وجود داشته باشد نهتنها ضرورتی به ا اال ضاانت

اجرا کيفر نيست بلکه اساساا ا اال ضاانت اجرا کيفر مخالف ویریح رواییات
است .حکم به حرمت استقاللی و جواز تعزیر بر نفس ترک انفاق بیدین معناسیت کیه
تارک انفاق مرتک

فعل حرامی شده است و بابت ارتکا

فعل حرام حیاکم بایید ییا

میتواند و را تعزیر نااید؛ حتی اگر حاضر شود نفقیه سیاب را بپیردازد! درحیالیکیه
کسی چنين قيدها ندارد و باور مشهور آن است که اگر تارک نفقه حاضر شیود نفقیه
گذشته را بپردازد دليلی برا تعزیر و وجود ندارد.
 .2وجود راهکارهای مناسب :با توجه به آنچه درباره طریقيت داشتن روش ها
ووول نفقه گفته شد و با توجه به وجود ماد ه  8قانون نحوه اجرا محکوميت هیا
مالی که امکان حرس مدیون را پيش بينی کرده است به ن ر می رسید هایين مقیدار
ضاانت اجرا کيفر مستقل در این با

نه تنها با مشکل دليل مواجه است بلکیه

غيرضرور و غيرمفيد است.
 .3ضرورتهای حقوقی :در مراحیث مربیوط بیه سياسیت جنیایی رویکیرد کلیی
ن امها حقوقی بر چابکساز سامانه کيفر و بهکارگير حداقلی ابزارهیا کيفیر
برا برخورد با جرایم مهم و خطرناک است .بیدین من یور راهکارهیا جیرمزداییی
قضازدایی و کيفرزدایی برا تحق بخشیيدن بیه ایین راهریرد سياسیت جنیایی اهايیت
ویژه ا دارد؛ حقوق کيفر فقط باید در موارد دخالت کند که راه دیگر جز مداخله
وجود نداشته باشد و ارزش مورد حاایت نيز از درجها از اهايت برخوردار باشد کیه
ضرورت مداخله ن ام کيفر را توجيه نااید .از سو دیگر با توجیه بیه ماهيیت نهیاد
خیانواده و روابیط خیانوادگی بسترسیاز وجیو

نفقیه اقیار

و ت ييیر سیرک زنییدگی

خانوادگی از خانواده گسترده به خانواده هستها و کیاهش تعیامالت میالی فییمیابين
هرچند جرمانگار مستقل درباره نفقه زوجه نو ی حاایت قانونگذار از طر

ضعيف

در رابطه دوجانره زوجيت است و از این رو تا اندازها قابل توجيه به ن یر مییرسید؛
ولی تعيين ضاانت اجرا کيفر مستقل برا ترک انفاق والدین و سایر اقار

نهتنهیا

کاکی به تحکيم و استوار روابط خانوادگی نایکند بلکه االا اندک روابیط یاطفی
موجود را نيز خدشهدار میسازد؛ بنابراین حفظ و تقویت هارستگیهیا خیانوادگی بیا
تعيين ضاانت اجرا کيفر

امر ناماکن و نشدنی است.

تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب

ضاانت اجرا کيفر برا الزام به پرداخیت نفقیه کفاییت میی کنید و پیيش بينیی
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