تأملی در مسئله حمایت کیفری از نفقه اقارب
علیمراد حیدری* و مریم حاجیزاده**

چکیده

واژگان کلیدی :نفقه ،زوجه ،اقارب ،محکومیات ماالی ،دِیان ،جارماندااری،
حمایت هیفری.

تاریخ تأیید3131/31/31 :
تاریخ دریافت3131/8/6 :
* استادی ار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه؛ نویسنده مسئول (.)heydarilaw@gmail.com
**دانشآموخته کارشناسی حقوق (.)hajizadeh307@gmail.com

55
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 1393

وجوب نفقه زوجه دائمه به شرط تمکین ،مسئلهای اجماعی است؛ ولی درباره نفقه
ساایر اقاارب ،مهارور فقراا بار ایان باورنا هاه فقا در صاور تگد ساتبااود
مگفقٌعلیه و داشتن تمکن مالی مگفِق ،پرداخت نفقه وی واجب است .صرف نظار از
تفاو در شرای نفقه زوجه و نفقه اقارب ،از جرت ضمانت اجرای پرداخت نفقه
اقارب ،مهرور فقرا بر این باورن هه اگر زوج با وجاود تمکان ماالی ،از پرداخات
نفقه زوجه امتگاع ورزد ،حاهم میتوان اموال وی را به فروش رسان و نفقه زوجاه
را از آ محل پرداخت هگ ؛ در غیر ایان صاور  ،تاا زماا پرداخات نفقاه وی را
حبس نمای ؛ ولی پرسش ایگکه آیا امکا تعزیر تارک نفقه ،ناارر باه نفاس تارک
نفقه است یا فق نوعی ضمانت اجرای پرداخت آ است؟ باه عباار دیدار ،آیاا
تعزیر در ترک انفاق موضوعیت دارد یا طریقت؟
در این نوشتار این نظر مطرح ش ه اسات هاه تعزیار تاارک نفقاه ،موضاوعیت
ن ارد و طریقت دارد و چگانچه روش دیدری برای وصول نفقه باش  ،تعزیر ابت ایی
جایز نیست .از سوی دیدر ،با توجه به تفاو شرای نفقه زوجه و نفقه اقارب و باا
وجود مادّه  2قانو ِ نحوه اجرای محکومیتهای مالی و امکا حبس م یونی هه از
پرداخت دِین امتگاع میورزد ،نیازی به جرمانداری مستقل ترک نفقه اقارب وجود
ن ارد و مادّه  35قاانو حمایات خاانواده ،در قسامتی هاه باه نفقاه اقاارب مرباوط
میشود ،بای مورد بازبیگی قرار گیرد.

مقدمه
از جهت فقهی ،وجوو

ررداخوت نهقوه زوجوه داازوه از سووو زو واجو

هزچنین ،فقها با وجود شرایطی حکم به وجو

ررداخت نهقه اقار

اسوت.

1

دادهاند و نیو بوه

لحاظ ضزانت اجرایی ،فقها بر این باورند که اگر شخصی که ررداخت نهقه بر او واج
است ،با وجود تزکین مالی آن را نپردازد ،حاکم میتوانود وو را بوه ررداخوت مجبوور
سازد و اگر مالی از او به دست آمد ،با فروش اموال وو نهقه را ررداخت کند و چنانچه
ضرورت یابد ،حاکم میتواند مزتنع را حبس نزاید .در قووانین موضوو ه نیو موادهه 31
قانون حزایت خانواده در این باره مقرر داشته است:
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«هرکس با داشتن اسوتطا ت موالی ،نهقوه زن خوود را در روورت
تزکین ندهد یا از تأدیه نهقه سایر اشخاص واج النهقه امتناع کند،
به حبس تع یرو درجه شش محکوم میشود».
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اما در بحث ضزانت اجراو کیهرو این ررسش مطرح است که آیا این امر به معناو
جواز تع یر مزتنع به جهت نهس امتناع است یا اینکه در رورت امکان ورول نهقوه از
راههاو دیگر ،تع یر موضو یت ندارد؟
گهتنی است مادهه  1قانون نحوه اجراو محکومیتهاو مالی مصو  ،3111ا الم میدارد:
«هرکس محکوم به ررداخت مالی به دیگرو شود ،چه بوه روورت
استرداد ین یا قیزت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یوا
دیه و آن را تأدیه ننزاید ،دادگاه او را مل م به تأدیه نزوده و چنانچه
مالی از او در دسترس باشد ،آن را ضبط و به میو ان محکومیوت از
مال ضبطشده ،استیها مینزاید؛ در غیر این رورت ،بنا به تقاضواو
محکومٌ له ،مزتنع را در رورتی که معسور نباشود ،توا زموان تأدیوه
حبس خواهد کرد».

ررسش اینکه آیا با وجود مادهه  1قانون نحوه اجراو محکومیتهواو موالی و امکوان
 .3شهید اول در لمعه می فرماید« :تجبُ نفقة الزوجة بالعقدالدائم» (شهید اول ،1 ،3133 ،ص.)36
هزچنین راح جواهر  ،وجو نهقه زن را امرو اجزا ی میان فریقین می داند (نجهوی،3111 ،
 ،13ص.)103

حبس مزتنع از ررداخت دین ،آیا نیازو به جرمانگارو مستقل و تعیین ضزانت اجوراو
کیهرو براو ترک انهاق وجود دارد؟ راسخ به ایون ررسوش مسوتل م بررسوی و مقایسوه
ماهیت و شرایط نهقه زوجه و نهقه اقار است که در ادامه مورد کنکاش قرار میگیرد.

 .1بررسی و مقایسه ماهیت نفقه زوجه و نفقه اقارب
از جهت فقهی ،نهقه دادن فقط در یکی از این سه حالت واج
(نکاح) ،نس

موی شوود :زوجیوت

و مِلک ( برده و کنی ) .محقق حلهی در شرائع االسالم میفرماید« :التجب

النفق ة إال بأح أ با

الثالث ة :الزوجی ة والقباب ة والمل

» (محقووق حلهووی،3113 ،

ص/368نجهی ،13 ،3111 ،ص .)101حالت اخیر در حال حاضر منتهوی اسوت و
چون ماهیت و شرایط انهاق در زوجیوت و نسو

متهواوت می باشود ،بوه روورت

جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.
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فقهاو امامیه در این مسئله که نهقه زوجه بر هده شوهر اوست ،اجزاع دارند؛ ولوی از
دید آنها دو شرط براو وجو

انهاق الزم است :شرط اول ،اینکه قد نکاح به رورت

داام باشد و در قد نکاح موقت ،نهقه زن بر شوهر واج

نیسوت و شورط دوم ،آنکوه

زوجه تزکین کامل نزاید .مقصود از تزکین کامل آن است که زن در گهتار و زل و در
هر زمان و مکانی که استزتاع جنسی امکان داشته باشد ،خود را در اختیار شووهر قورار
دهد 1.بعضی از فقها اطوالق در «موضوع اسوتزتاع» را نیو شورط تحقوق تزکوین کامول
دانستهاند؛ چنانکه محقق حلهی در شرایع رس از بیان شرط «تخلیه» میان زن و شوهر در
تزکووین کاموول اضووافه موویکنوود« :بحی ال التّ وض ا

ً» (هزووان) و المووه حلهووی در

قواعداألحکام تصریح میکند« :فل اکضنت ق ُالً و ان ت غیبه ا قتت ففقه » ( الموه حلهوی،
 ،1 ،3133ص)301؛ یعنی اگر زن به ن دیکی از «قبُل» تزکوین کنود؛ ولوی از غیور آن

.1شهید ثانی در تعریف «تزکین کامل» آورده است« :وه بن تّلضی بینه و بین ففس ق الً«وف الً» فی کلض زا ن

و اک نٍ یس غ فیه ااهمه ع» (جبعی املی ،1 ،3111 ،ص.)111
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1ـ .1نفقه زوجه

امتناع ورزد ،نهقهاش ساقط میگردد .بدینترتی
آنکه فقط در ش

چنانچه زن تزکین کامل ننزایود ،مثول

یا در محل خاری یا نوع خاری از استزتاع را اجازه دهد ،استحقاق

نهقه نخواهد داشت .برخی فقها نیو مههووم تزکوین را توسوعه دادهانود و آن را مطلوق
مطیعبودن زن نسبت به شوهر در آنچه باید از او اطا ت کند ،تسرو دادهاند« :إفضم تجبُ
ففقة الزوجة علیالزوج بشبط ...و بن تک ن اتی ة له فیم یجب إط عه

(خزینی[ ،بیتا] ،1 ،ص .)18به هر حوال ،تزکوین ،شورط وجوو

ل ه ،فالففق ة للن ش زة»
نهقوه اسوت و در

رورت نشوز و دم تزکین بدون ذر شر ی یوا قلوی ،زن اسوتحقاق نهقوه نخواهود
داشت؛ ولی در این باره که آیا نهقه به واسطه انعقاد قد و به شرط دم نشوز بر شوهر
واج
58

میگردد یا نهقه به شرط تزکین بر شوهر واج

میشوود ،میوان فقهوا اخوتال

است؛ 1اما طبق آنچه محقق حلهی گهتهاند ،مشهور فقها معتقدند تزکوین شورط وجوو
نهقه اسوت (محقوق حلهوی ،3113 ،ص )363و ظواهرا اسوتدالل مشوهور و طبوق نظور
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شهید ثانی و آن است که ارل بر براات ذمه از وجو

نهقه است که در حالت تزکوین،

به دلیل اجزاع از ارل خار شده است و در غیور ایون حالوت بور طبوق ارول زول
میگردد ( املی ،3131 ،ص.)111
بر این اختال نظر آثارو مترت است؛ مثال اگر در نشوز میان زن و شوهر اختال
شود ،طبق نظرو که قد ،سب وجو نهقه و نشوز مسقط آن است ،اثبات نشووز بور
هده شوهر میباشد و طبق نظر مشهور که تزکین را شرط وجو نهقه میدانند ،اثبات
تزکین بر هده زن است.
هزانگونه که گهته شد ،داازیبودن نکاح ،شرط وجو انهاق است و زو تکلیهوی
بر ررداخت نهقه به زوجه منقطعه ندارد .با این حال ،نهقه زوجه مطلقه از مسواال موورد
بحث است و فقها میان مطلقه رجعیه و مطلقه باان تهکیک قاال شدهاند:
«در مورد مطلقه رجعیه راح جواهر مد ی شده کوه در وجوو
نهقه بر مطلقه رجعیه در زمان ده ،اجزاع به هر دو قسم منقوول و
محصول وجود دارد( ».نجهی ،3111 ،ص.)131
 .1المه حلهی در قواعد میفرمایند« :وهل تجب النفقه ب ل قأ بش بط ع أا النش ز بو ب لهمکین؟ فی ه اش ک »
( المه حلهی ،3133 ،ص.)301

 .3در شرائعاالسالم و قواعداالحکام هر دو نظر ذکر شده ،نظر دوم به نوان نظر مشهور معرفی شده است.
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این حکم بدین جهت است که طبق نظر فقهاو امامیه ،مطلقه رجعیه در مدت وده
به من له زوجه است؛ بنابراین هزانند زوجه رر نظر از اینکه باردار باشد یا خیور ،در
رورت دم نشوز ،نهقهاش واج است .البته ظاهر بارت راح جواهر آن است که
برخی فقها لوازم آرایشی را به این دلیل که شوهر نهعوی در آن نودارد ،از شوزول نهقوه
واج در مدت ده رجعیه استثنا کردهاند (هزان)؛ ولی فقهاو بسیار دیگرو به اسوتناد
روایات وارده ،حتی ه ینه وسایل آرایشی را نی به نوان نهقه مطلقه رجعیه بور شووهر
واج دانستهاند (طباطبایی ی دو ،6 ،3113 ،ص .)313البته وجو نهقوه رجعیوه در
ایام ده ،مشروط به آن است که در حال نشوز ،طالق داده نشده باشد ،وگرنه استحقاق
نهقه ندارد (هزان /خزینی[ ،بیتا] ،ص)183؛ ولی در طالق باان ،در مدت وده زوجوه
استحقاق نهقه ندارد؛ چون ارتباط میان زن و شوهر قطع شده اسوت (طباطبوایی یو دو،
 ،6 ،3113ص/ 313نجهی ،3111 ،ص.)110
اما اگر مطلقه باانه باردار باشد ،به استناد نصه خاص ( املی ،33 ،3161 ،ص)111
توا هنگووام وضووع حزوول ،نهقووه او بور شوووهرش واجو اسووت (محقووق حلهووی،3113 ،
ص /310المووه حلهووی ،1 ،3133 ،ص /303طباطبووایی یوو دو ،6 ،3113 ،ص/313
خزینی[ ،بیتا] ،ص)183؛ ولی در ده وفات ،هرچند بوه جهوت فووت شووهر ،رابطوه
زوجیت میان زن و شوهر قطع شده است؛ اما از جهت آثار زوجیت سابق ،مسئله نهقوه
مورد بررسی قرار میگیرد .درباره زنی که شوهرش فوت شده است و باردار هم نیست،
فقها اتهاق نظر دارند که چنین زنی نهقه ندارد؛ ولی دربواره زن بواردارو کوه شووهرش
فوت شده است ،دو نظر وجود دارد :برخی معتقدند از سهماالرث فرزند ،نهقه موادرش
ررداخت میشود؛ 1ولی نظر مشهور آن است که زنی که در ده وفات است ،نه از ترکه
شوووهر و نووه از سووهماالرث فرزنوود حووق نهقووه نوودارد (طباطبووایی ی و دو،6 ،3113 ،
ص/313خزینی[ ،بیتا] ،ص.)183
فقهاو اهل سنهت درباره نهقه زوجه ،شوروط متعوددو بوراو وجوو نهقوه زن بور
شوهر ذکر کردهاند؛ از جزله اینکه زن ،کارو که با ث حرمت مصاهرهاو است ،انجوام
ندهد؛ بدینمعنا که اگر موثال زن بوه رابطوه جنسوی وو حتوی در حود بوسویدن از روو
شهوت و با کسوانی هزچوون رودر یوا رسور هزسورش تون بدهود ،در ایون روورت از
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شوهرش جدا شده ،نهقهاو ندارد؛ زیرا زلی انجوام داده اسوت کوه با وث جودایی بوا
شوهر میباشد و این جدایی چون از جان زن اسوت ،حوق نهقوه را از میوان مویبورد
(ج یرو ،1001 ،ص .)116هزچنین ،از فقهاو اهل سنهت ،شوافعی معتقود اسوت والوه
بر طالق رجعی ،در طالق بواان نیو در ایوام وده زن حوق نهقوه دارد (نوووو،3131 ،
 ،38ص/116م نی[ ،بیتا] ،ص.)111
اما از جنبه قانونی ،در مورد نهقه زوجه مادهه  3306ا الم کرده اسوت« :در قود
داام ،نهقه زن به هده شوهر است» .در تکزیل این مادهه ،مادهه  3331مقرر موی دارد:
« در قد انقطاع ،زن حق نهقه ندارد ،مگر اینکه شرط شده یا آنکه قد مبنی بور آن
جارو شده باشد» .گهته شده است ماهیت حقوقی نهقه در قد داام ،به حکم قانون
است ؛ بنابراین قابل اسقاط نیست ،درحالی که در قد انقطاع ،مبناو انهاق ،قورارداد
خصوری میان طورفین اسوت (کاتوزیوان ،3 ،3183 ،ص .)381بوه موجو موادهه
 ،3308نشوز و امتناع زن از اداو وظایف زوجیت بدون ذر مشروع ،مسوقط حوق
نهقه است .مطلقه رجعیه در زمان ده ،استحقاق نهقه دارد ؛ ولی اگر طالق در حال
نشوز واقع شود یا ده به خاطر فسخ نکاح یا طالق باان باشد ،زن استحقاق نهقوه
ندارد .با این حال ،چنانچه زنی که در ده فسخ نکاح یا طالق باان است ،از شوهر
باردار شده باشد ،تا زمان وضع حزل استحقاق نهقه دارد؛ اما زنی که در ده وفات
است ،به طور مطلق استحقاق نهقوه نودارد (موواد 3303و 3330ق.م).؛ بنوابراین در
زوجیت ،دوام زوجیت و تزکین زن ،شرط انهاق است.

 .2-1نفقه اقارب
دومین جهت وجو

انهاق ،قرابت یا نس

اسوت .موالک وجوو

انهواق در محودوده

خویشاوندو نسبی ،والدت در خط زودو است .از جهت فقهی درباره وجو

انهواق

بر ردر و مادر و فرزندان ،اجزاع وجود دارد1؛ ولی درباره وجوو

انهواق بور رودران و

مادران و مادران ردرو و ردران و مادران مادرو و نی درباره وجو

انهاق بور نوههواو

رسرو و نوههاو دخترو ،محقق حلهی در شرایع تردید کرده است« :و فی وج

اإلفف

.1فتجبالنفقة علیاألبوین و االوالد إجماعاً منالمسلمین فضالً عنالمؤمنین و نصوصاً مستفیضةة أو متةواتر

(نجهی ،13 ،3111 ،ص.)166

» (محقوق حلهوی ،3113 ،ص .)311هرچنود

علی آب ءاألب ین و با ت م تبدد ،بظ بهال ج

خود محقق ،وجو

انهاق در این باره را اظهر دانسته است؛ ولی وجه تردیود ایشوان از

شک در ردق «آباء و اوالد» بر این افراد به گونه حقیقت و نی به خاطر ارل براات از
وجو

انهاق ناشی میشود (نجهی ،3111 ،ص .)161به هر حال ،ظاهرا به جو محقوق

حلهی هیچیک از فقها با وجوو

انهواق بور زوودین مخالهوت نکورده اسوت ،بلکوه در

مسالکاألفهام اد او اجزاع بر این مسئله شده است و قوول محقوق در تردیود در ایون
مسئله ،اینگونه توجیه شده که چنین اجزا ی براو ایشان حجیت نداشته است (جبعوی
وواملی ،8 ،3131 ،ص .)181هزچنووین ،در اینکووه بجو ابوووین و اوالد ،نهقووهدادن بووه
خویشاوندان دیگر در حاشیه نس

واج

نیست ،اختال

نظورو میوان فقهواو امامیوه

وجود ندارد (نجهی ،3111 ،ص .)168ارل براات ذمه از وجو

انهاق بر غیور کسوانی

انهاق بر آنها داللت نزاید ،مؤید دم وجو

نهقوه بور غیر زوودین

که دلیل بر وجو

آن موظف نیست (حیدرو ،3131،ص.)188
نظر دیگر ،وجو نهقهدادن بر ورهاث میباشد .فخرالزحققوین در إیضاحالفوائةد ایون
نظر را به شیخ طوسی نسبت داده است (محقق حلهی ،3113 ،ص)181؛ ولی طبوق گهتوه
راح مسالک ،شیخ طوسی در المبسوط ،حکم به اختصاص وجو نهقوه بوه زوودین
داده است و ذکر وجو انهاق بر ورثه در یک روایت را بر استحبا حزل کرده اسوت
(جبعی املی ،8 ،3131 ،ص .)181البته شیخ طوسی در الخالف ،وجو نهقه بر مطلق
ورهاث را به نوان یک احتزال به بعضوی از روایوات نسوبت داده ،آن را مؤیود بوه آیوه
شریهه «و علیال ارث اثل ذل » (بقره )111 :و نی مؤید به روایتی دانسته است کوه اموام
فرمودند« :الصأقةَ و ذو رحمٍ احه ج» (طوسی ،3 ،3101 ،ص .)318شهید ثانی نی با اینکه
نظر مشهور را رذیرفته است ،قول وجو نهقه بر وارث را اینگونه توجیه میکند که در
آیه شریهه بارت «وَ علَیال ارِثِ اثلُ ذل َ» رس از بوارت «و علَ یالم ل دِ لَ ه رزقُ ُ ن و
کِسْ َتُ ُنض بِ لمَ بو ِ» آمده است و هنگامی که نهقه بر وارث واج باشد و و با توجه بوه
اینکه لت وجو انهاق هزان ارث است و از هور دو طور (وارث و موورهث) ثابوت
میشود؛ به خاطر تساوو آنها در لت مذکور (جبعی املی ،1 ،3111 ،ص.)111
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است؛ بنابراین هیچکس به ررداخت نهقه برادر ،خواهر ،زو ،زه ،خاله ،دایوی و ماننود
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با وجود این ،هزانگونه که گهته شد ،نظر مشهور ،بلکه اجزا ی فقها ودم وجوو
نهقه بر غیر زودین از خویشاوندان است.
اما درباره ضابطه وجو انهاق میان فرقه هاو اهل سنهت ،نظور واحودو وجوود
ندارد؛ م الکیه معتقدند محدوده وجو انهاق ،به ردر و فرزند منحصر است و دامنه
وجو ا نهاق از این مقدار تجاوز نزی کنود (کاشوانی ،1 ،3103 ،ص/ 13شووکانی،
[بی تا] ،1 ،ص.)313
شافعیه و هزانند امامیه و معتقدند زودین در نس یعنی سلسله والدین و اوالد بوه
دادن نهقه به یکودیگر موظفانود و غیور آنهوا چنوین تکلیهوی ندارنود (نوووو،3131 ،
ص/133سرخسی ،3 ،3106 ،ص .)111حنهیه معتقدنود ضوابطه انهواق ،خویشواوندو
نسبی «کلض ذی رحمٍ احبا ب لنسب» است؛ بنوابراین موثال بورادر بوه دادن نهقوه بوه بورادر،
بوورادرزاده ،زووه ،زووو و دیگوور اقووار نسووبی مکلووف اسووت (نووووو،3131 ،
ص/131سرخسی ،3106 ،ص.)111
مالکیه درباره مصادیق وجو انهاق بر اقار و در مورد اشخاری که استحقاق نهقه
دارند ،معتقدند اگر مستحق نهقه ردر نداشته باشد یا تنگدسوت باشود ،نهقوه او بور جود
ردرو واج نیست؛ چون نس دور شده است (نووو ،3131 ،ص / 131االمام مالک،
[بیتا] ،1 ،ص .)161هزچنین ،مالکیه معتقدند در رورتی که مستحق نهقه ردر نداشته
باشد یا ردر تنگدست باشد ،نهقهاش بر مادر او واجو نیسوت؛ چوون در قورآن کوریم
خطا به ردران فرموده است که اگر زنان فرزندانتان را شیر دهند ،اجر و دستز د آنوان
را بدهید و خطا آیه متوجه ردران است (ابنقداموه[ ،بیتوا] ،3 ،روص 131و.)116
ابوحنیهه معتقد است چنانچه مستحق نهقه ،هم جد ردرو و هم مادر داشته باشد ،هردو
باید نهقه بدهند و جد ردرو دوسوم و مادر یکسووم نهقوه را بایود بپوردازد (کاشوانی،
 ،3103ص/11سرخسی ،3106 ،ص.)161
شافعی در فرضی که مستحق نهقه مادرِ مادر یا مادرِ ردر داشته باشد ،یا ردرِ موادر و
مادرِ ردر داشته باشد ،دو نظر دارد که طبق یک نظر ،هزانند امامیه معتقد است آنها باید
به طور مساوو نهقه بدهند؛ ولی طبق نظر دوم ،مادرِ ردر باید نهقه بدهود؛ چوون او بوه
واسطه صبه به مستحق نهقه مرتبط مویشوود (شوافعی ،3 ،3101 ،ص / 300نوووو،
 ،3131ص.)131

از جهت قانونی ،مادهه  3336درباره نهقه خویشاوندان مقرر میدارد« :در روابط بوین
اقار  ،فقط اقار نسبی در خط زودو ا م از روعودو یوا ن ولوی ملو م بوه انهواق
یکدیگرند» .در این حکم ،قانون مدنی از نظر مشهور فقهاو امامیه ریروو کرده است .در
وجو نهقه اقار  ،نداربودن گیرنده و دارابودن دهنده ،شرط است .از جهوت ترتیو
اشخاص مکلف به انهاق ،نهقه فرزندان بر هده ردر است؛ ولی در رورت نبوودن رودر
یا ناتوانی وو ،اجداد ردرو با ر ایت األقر فاألقر باید نهقه بپردازند و در روورت
نبودن یا ناتوانی اجداد ردرو ،نهقه فرزند بر هده موادر اسوت؛ اموا چنانچوه موادر هوم
نداشته باشد یا مادر توانایی مالی براو دادن نهقه نداشته باشد ،با ر ایت قا ده األقور
فاألقر  ،اجداد و جدات مادرو و جدات ردرو باید نهقه بدهنود و در روورت اخیور،
چنانچه اجداد و جدات متعدد و از جهت درجه ،مساوو باشند ،باید به طور برابر نهقوه
را ررداخت کنند (مادهه 3333ق.م.).
مادهه  3100و  3103ق.م .در این باره مقرر میدارد:

در رورتی که اقار واج النهقه متعدد باشند ،اگر نهقهدهنده توانایی ررداخت نهقه
هزگی را داشته باشد ،باید آن را بپردازد؛ ولی اگر دارایوی وو بوراو نهقوه هزوه کوافی
نباشد ،خویشاوندان در خط زودو ن ولی بر خویشاوندان در خوط زوودو روعودو
تقدم دارند (مادهه  3101ق.م.).

 .2بررسی ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق
امتناع از ررداخت نهقه زوجه و دیگر افراد واج النهقه ،جنبه مجرمانه دارد و از ضزانت
اجراو کیهرو برخوردار است .برابر مادهه  31قانون حزایت خانواده مصو

3133/31/3
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«نهقه ابوین با ر ایت األقر فاألقر  ،به هوده اوالد و اوالد اوالد
است و هرگاه یک نهر ،هم در خط زودو رعودو و هم در خط
زودو ن ولی اقار داشته باشد کوه از حیوث الو ام بوه انهواق در
درجه مساوو هستند ،نهقه او را باید اقار م بور به حصه متساوو
تأدیه کنند؛ بنابراین اگر مستحق نهقه رودر و موادر و اوالد بالفصول
داشته باشد ،نهقه او را باید ردر و اوالد او متساویا تأدیه کنند؛ بدون
اینکه مادر سهزی بدهد و هزچنین ،اگر مستحق نهقه موادر و اوالد
بالفصل داشته باشد ،نهقه او را باید مادر و اوالد متساویا بدهند».
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مجلس شوراو اسالمی:
«هرکس با داشتن استطا ت مالی ،نهقه زن خوود را در روورت
تزکین او ندهد یا از تأدیه نهقوه سوایر اشوخاص واجو النهقوه
امتناع کند ،به حبس تع یرو درجه شش محکوم میشود  .تعقی
کیهرو منوط به شکایت شاکی خصوروی اسوت و در روورت
گذشت وو از شکایت ،در هر زمان تعقی ج ایوی یوا ا جوراو
مجازات موقو می شود.
تبصره  -امتناع از ررداخت نهقه زوجهاو که به موج قانون مجاز
به دم تزکین است و نی نهقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنو ی یا
کودکان تحت سرررستی مشزول مقررات این مادهه است».
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هزانگونه که در مقدمه این نوشتار گهته شد ،ررسشی که بایود موورد بررسوی قورار
گیرد اینکه آیا نیازو به جرمانگارو ترک انهاق وجود دارد یا خیر؟ به نظر میرسد بایود
میان نهقه زوجه و نهقه دیگر اقار  ،تهکیک قاال شد .تهکیوک موورد اد وا بوه جهوت
تهاوت ماهیت نهقه زوجه و نهقه دیگر اقار است؛ بدینمعنا که براو ا زوال ضوزانت
اجراو کیهرو ترک نهقه زوجه ،چند شرط ضرورو است که توضیح آن خواهد آمد.

2ـ .1استطاعت مالی
نخستین شرط تحقق جرم ترک انهاق ،داشتن استطا ت مالی از سوو شوهر است .مادهه
 31ق.ح.خ .ا الم داشته است« :هرکس با داشتن استطا ت مالی .»...شعبه  1دیوان الی
کشور نی در حکم شزاره  1313ا الم کرده است« :شرط تحقق جرم ترک انهاق ،داشتن
استطا ت و تزکن کسی است که قانونا نهقه بر هده او قرار گرفته ...و خالروه وقتوی
زل جرم است که خوددارو متهم از تأدیه نهقه با داشتن استطا ت محرز شود» (متین،
[بیتا] ،ص .)111در حکم شزاره 3133و 3133/3/1نی آمده اسوت« :شورط تحقوق بو ه
مووذکور در مووادهه  131قووانون کیهوورو (مووادهه  31ق.ح.خ ،).داشووتن اسووتطا ت اسووت و
تشخیص استطا ت باید متکی به دلیل باشد» ( بوده ،3183 ،ص)100؛ بنوابراین بودون
داشتن توانایی مالی ،جنبه کیهرو ترک انهاق منتهی است و نهقه زوجه فقط به روورت
دِین بر ذمه زو خواهد ماند.

2ـ .2تمکین زوجه
شرط دیگر تحقق جرم ترک انهاق و در مورد نهقه زن و تزکین کامل است .ایون شورط
نی در مادهه  31ق.ح.خ .اینگونه آمده است« :هرکس نهقه زن خود را در رورت تزکین
او ندهد  .»...این شرط ،استثناااتی دارد و در مواردو که به حکم قانون یا حکم دادگواه،
زوجه مجاز به دم تزکین است ،امتناع زو از دادن نهقه ،جرم تورک انهواق را محقوق
میسازد .در تبصره مادهه  31ق.ح.خ .آمده است« :امتناع از ررداخت نهقه زوجهاو که بوه
حکم قانون مجاز به دم تزکین است ...مشزول مقررات این مادهه است» .هزچنین ،اگر
زوجه به واسطه ذر شر ی ،قادر بوه تزکوین نباشود ،شووهر نبایود از ررداخوت نهقوه
خوددارو کند و در رورت امتناع ،به مجازات قانونی محکوم میشود؛ به نوان مثال:

بر این اساس ،هزانگونه که در حکم شزاره  111شعبه رونجم دیووان والی کشوور
آمده است« :هر گاه زوجه قادر به تزکین نباشد و زو از ررداخت نهقوه امتنواع نزایود،
جرم ترک انهاق محقق میشود» (متین[ ،بیتا] ،ص.)113
ابهامی که وجود دارد اینکه از آنجا که طبق مادهه  3083ق.م ،.در رورتی که مهر زن
حاله باشد ،وو میتواند تا مهر به او داده نشده است ،از تزکین خووددارو کنود و ایون
امتناع ،حق نهقه او را ساقط نزیکند .این ررسش مطرح میگردد که چنانچه زن از حوق
حبس خود استهاده کند و شوهر نهقه به او ندهد ،آیا جرم ترک انهاق محقق شده است یا
خیر؟ در راسخ به این ررسش ،اداره حقووقی قووه قضواایه در نظریوه شوزاره  1/103و
 3161/3/10ا الم کرده است« :چون دم تزکین منکوحه غیرمدخوله براو گرفتن مهریه،
استهاده از حقوق قانونی و مستند به فعل شوهر است ،از این جهت دم تزکین زوجوه
مذکور مانع تعقی کیهرو شوهر مزتنع از ررداخت نهقه نیست»؛ ولی هیئت زومی دیوان
الی کشور در رأو وحدت رویهه ،ا الم کرده است که مقررات مادهه  3083ق.م .فقط به
رابطه حقوقی زوجه و دم سقوط حق مطالبه نهقه زن مربوط میباشد و از نقطوه نظور
ج ایی با لحاظ مدلول مادهه  611ق.م.ا .که به موج آن حکم مجازات شوهر به لوت
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« ج زن از حرکت به محل سکناو زو از جهت مور و ودم
امکان معالجه در آن محل ،مانع از انجام وظایف زوجیت محسو
است و با این حال ،مرد نزیتوانود بوه وذر ودم تزکوین زوجوه
خوددارو از دادن مخار ضرورو نزاید ( »...هزان ،ص.)103
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امتناع از تأدیه نهقه ،به تزکین زن منوط شده است و با ورف امتناع زوجه از تزکین و
هرچند به ا تذار استهاده از خیار حارله از مادهه  3083ق.م .و حکم به مجازات شووهر
داده نخواهد شد (رأو وحدت رویهه شزاره 611و3118/1/31؛ مندر در :قربانی،3183 ،
ص .)113با وجود این ،به نظر میرسد رأو وحدت رویهه دیوان را باید در قلزرو موادهه
 611قانون مجازات اسالمی (تع یرات) مورد توجه قرار داد که درباره دم تزکین با ذر
قانونی ،ساکت بود؛ ولی با توجه به تبصره مادهه  31ق.ح.خ.که مقرر مویدارد« :امتنواع از
ررداخت نهقه زوجهاو که به موج قانون مجاز به دم تزکین است ...مشزول مقررات
این مادهه است» ،رأو وحدت رویه ه مورد اشاره دیگر ا تبارو ندارد و باید بر آن بود کوه
اگر زوجه به دلیل ذر قانونی از تزکین امتناع ورزد و در این مدت ،زو از دادن نهقه
خوددارو کند ،جرم ترک انهاق محقق شده است.
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2ـ .3دائمیبودن نکاح
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شرط دیگر نهقه زوجه ،داازیبودن نکاح است .در نکاح موقت نی گرچوه بوه موجو
ذیل مادهه  3331ق.م .در رورتی که نهقه شرط شده یا قود بور مبنواو آن منعقود شوده
باشد ،زن حق نهقه دارد ،با این حال شعبه  1دیوان الی کشور در حکوم شوزاره 3310
ا الم کرده است« :در قد انقطاع ،ترک انهاق زن قابل تطبیق با موادهه  611( 131ق.م.ا).
نیست و اساسا زل جرم نخواهد بود؛ هرچند که نهقه هم شرط شده باشد؛ چون موادهه
م بور ناظر به یال داازی است»؛ ر س در نکاح موقت ،جرم ترک انهواق منتهوی اسوت؛
ولی ررداخت نهقه سایر اقار

منصر

از نکاح است.

2ـ .4استطاعت
داشتن استطا ت مالی ،شرط مشترک نهقه زوجوه و سوایر اقوار

اسوت و از ایون

جهت ،تنها تهاوتی که وجود دارد اینکه استطا ت مالی در مورد نهقه اقوار  ،هوم
شرط وجو

نهقه است و هم شرط قا

زوجه ،استطا ت زو شرط وجو

امتناع کننده از ررداخت؛ ولی درباره نهقه

نهقه نیسوت و بوه روِ ر

تزکوین زن ،شووهر

موظ ف به انهاق است و فقط از بُ عد کیهرو تحقوق جورم و مجوازاتکوردن شووهر

مشروط به داشتن استطا ت مالی است.

2ـ .5تنگدستی اقارب
در وجو

انهاق بر ابوین و فرزندان ،فقر و ندارو گیرنده نهقه شرط است .ایون شورط

درباره فرزندان نابالغ مهرو

است؛ ولی اگور فرزنود بوالغ یوا رودر و یوا موادر ،خوود

استطا ت مالی داشته باشد ،در این رورت استحقاق نهقه ندارد .با توجه به این شورط،
در رورتی که شخص حقیقی یا حقوقی ررداخت ه ینه و مخوار زنودگی خویشواوند
نیازمند را بر هده گیرد ،با رفع احتیا  ،وجو
دیگر ،با توجه به اینکه نهقه اقار
زوجه است و متناس

و بر خال

نهقه اقار

منتهی خواهد بود .از سوو

نهقه زوجه که می ان آن متناس

با شوأن

با ه ینههاو ضرورو زندگی و در حد تأمین خوراک و روشواک

و در نهایت ،ه ینوههاو درموان اسوت ،در بسویارو از مووارد ذیول روشوش نهادهواو
گهته شد ،میتوان گهت این

با توجه به آنچه درباره شرایط نهقه زوجه و نهقه اقار
دو نوع نهقه از جهات ذیل با یکدیگر متهاوتاند:
 .1ماهیت :نهقه زوجه ماهیتی معاوضهاو دارد و و آن تهویض بضوع اسوت ،در
حالی که نهقه اقار  ،ماهیتی بال و دارد و از با تعواون و دسوتگیرو و در جهوت
تقویت روح هزبستگی خانوادگی و ریوندهاو واطهی اسوت .توضویح آنکوه براسواس
مبناو فقه امامیه ،نهقه زوجه نسبت بوه نهقوه اقوار  ،ماهیوت متهواوتی دارد و حکزوی
وضعی است ،در حالی که نهقه اقار  ،ماهیتا تکلیهی قانونی است و بوه ا تقواد برخوی
محققان ،فاقد هرگونه اثر وضوعی هزچوون اشوت ال ذموه میباشود (اشوتهاردو،3131 ،
ص/133خویی ،3110 ،ص .)313در واقع نهقه اقار ماهیتا چی و جو التو ام و تعهود
رِر نیست و در رورت دم تأدیه ،دِینی براو مکلف ایجاد نزیکنود و در روورت
دم ررداخت نهقه از سوو مکلف ،ضزانت اجوراو آن چیو و جو واقو ارتکوا
نافرمانی نخواهد بود ( بدورور و جعهرو خسروآبادو ،3131 ،ص11و.)13
 .2شرایط :شرط نهقه زوجه ،تزکین است و نه فقر و احتیا ؛ ولی شرط وجو نهقه
اقار  ،نیاز و تنگدستی آنهاست؛ بنابراین شوهر مکلف بوه دادن نهقوه زوجوه ثروتزنود
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حزایتیبودن با ث سقوط وجو

نهقه از نهقهدهنده است.
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ثروتزنود

است؛ زیرا زن مالک نهقه میباشد ،درحالیکه هیچکس بوه دادن نهقوه اقوار
موظف نیست.
 .3میزان نفقه :نهقه زوجه متناس با شوأن وو و در حود زنوانِ هومسوطح اوسوت1؛
به گونهاو که اگر زن در من ل ردرواش خدمتکار داشته ،شوهر باید بورایش خودمتکار
بگیرد ،درحالی که می ان نهقه اقار در حد رفع نیاز آنهاست و شامل غذا ،لباس ،ه ینوه
درمان و رفتوآمدهاو ضرورو است.
 .4زمان استقرار :از زمان وقوع قد ،زوجه مالک نهقوه هور روز میباشود و اگور بوا
وجود تزکین ،شوهر نهقه او را ندهد ،دِینی بر ذمه شوهر بوده کوه در هور زموانی قابول
مطالبه است؛ زیرا در ایجاد این حق مالکانه بوراو زوجوه هویچیوک از شورایط تکلیوف
هزچون قدرت و تزکن زو دخیل نیست؛ بنابراین گذر زموان توأثیرو در آن نودارد و
68

ساقط نزیشود ،درحالیکه اقار

مالک نهقه هر روزه نیستند و نهقه آنهوا قضوا نودارد؛

چون در الت ا م به ررداخت آن ،شرایط تکلیف مورد لحاظ است.
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 .5کیفیت استیفا :از آنجا که نهقه زوجه ،حکم اولی و مطابق با قا ده اسوت ،رور
نظر از مطالبه یا دم مطالبه زوجه ،شوهر مکلف به اداست ،درحوالیکوه نهقوه اقوار ،
حکم ثانوو و منوط به ضرورت و احتیا آنها و خال
مطالبه نهقه از سوو اقار

قا ده است .از این رو ،مستل م

است و بدون مطالبه آنها اداو آن واج

نیست.

 .6اولویت :نهقه زوجه از دیون مزتازه است و نهتنها بر هزه دیون شوهر ،بلکوه
بر نهقه اقار

نی مقدم می باشد ؛ بنابراین اگر کسی مالی داشته باشود ،ولوی موال و

دارایی او از می ان ه ینه متعار
باشد ،ررداخت نهقه اقار
نهقه اقار

زندگی روزانه خوود و هزسورش ف ونوی نداشوته

بر وو واج

نیست؛ رس نهقه زوجوه هزوواره مقودم و

مؤخر بر آن است.

نتیجه
با توجه به آنچه درباره تهاوت ماهیت و شرایط نهقه زوجه با نهقه سایر اقار
 .1راح
آله واألدهان تبعاً لعاد أمثالها من أهلالبلد» (نجهی ،13 ،3111 ،ص.)110

گهته شد،

جواهر فرمودهاند« :ضابطالقیام بما تحتاجالمرأ إلیه من طعام و أدام و کسو و إسکان و احةاام و

به نظر میرسد جرمانگارو مستقل فقط درباره نهقه زوجه قابل توجیه است و در موورد
نهقه سایر اقار  ،با وجود قوا د کلی مربوط به چگونگی اجراو محکومیتهاو مالی و
امکان حبس مدیون که با داشتن استطا ت مالی از ررداخت نهقوه خویشواوندان امتنواع
میکند ،نیازو به وضع ضزانت اجراو کیهرو جداگانه وجود ندارد .دالیول ذیول ،ودم
ضرورت جرمانگارو مستقل براو ترک انهاق اقار

را به خوبی نشان میدهد:
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 .1عدم دلیل :بررسی منابع و آراو فقهی و کنکاش در آن نشان میدهد که آنچوه در
نصوص روایی و فتاواو فقهی آمده است ،بحث ضزان مدنی و وجو نهقه بوا وجوود
شرایط متعدد میباشد و اگر بحثی از ضزانت اجراو کیهرو شده است ،از بوا قا وده
کلی جواز اجبار مدیون به ررداخت دِین است و خصوریتی براو نهقوه از ایون جهوت
وجود ندارد .به بیان دیگر ،ترک انهاق به طور خاص موضوع ادله جواز تع یر نیسوت و
ضزانت اجراو کیهرو فقط به نوان روشی براو اجبار به ررداخوت دِیون میباشود .از
سوو دیگر ،با توجه به اینکه ادله موجود میان طرق دریافت نهقوه طبقوهبنودو شوده و
امکان تع یر در مرحله آخر آمده است ،این امر حکایت دارد که روشهواو موورد نظور
طریقیت دارند و نه موضو یت؛ بنابراین اگر روش دیگرو هزچون امکان فروش امووال
مدیون ،استقرا یا روش دیگرو وجود داشته باشد ،نهتنها ضرورتی به ا زال ضزانت
اجراو کیهرو نیست ،بلکه اساسا ا زال ضزانت اجراو کیهرو مخالف رریح روایوات
است .حکم به حرمت استقاللی و جواز تع یر بر نهس ترک انهاق ،بودین معناسوت کوه
تارک انهاق ،مرتک فعل حرامی شده است و بابت ارتکا فعل حرام ،حواکم بایود یوا
میتواند وو را تع یر نزاید؛ حتی اگر حاضر شود نهقوه سوابق را بپوردازد درحوالیکوه
کسی چنین قیدهاو ندارد و باور مشهور آن است که اگر تارک نهقه حاضر شود نهقوه
گذشته را بپردازد ،دلیلی براو تع یر وو وجود ندارد.
 .2وجود راهکارهای مناسب :با توجه به آنچه درباره طریقیتداشوتن روش هواو
ورول نهقه گهته شد و با توجه به وجود مادهه  1قانون نحوه اجراو محکومیت هاو
مالی که امکان حبس مدیون را ریش بینی کرده است ،به نظر می رسود هزوین مقودار
ضزانت اجراو کیهرو براو ال ام به ررداخوت نهقوه کهایوت مویکنود و رویشبینوی
ضزانت اجراو کیهرو مستقل در این با  ،نه تنها با مشکل دلیل مواجه است ،بلکه
غیرضرورو و غیرمهید است.
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 .3ضرورتهای حقوقی :در مباحث مربوط به سیاست جنایی ،رویکرد کلی نظامهاو
حقوقی بر چابکسازو سامانه کیهرو و بوهکارگیرو حوداقلی اب ارهواو کیهورو بوراو
برخورد با جرایم مهم و خطرناک است .بدین منظور ،راهکارهاو جرمزدایی ،قضازدایی
و کیهرزدایی براو تحققبخشیدن به این راهبرد سیاست جنوایی اهزیوت ویو هاو دارد؛
حقوق کیهرو فقط باید در مواردو دخالت کند که راه دیگرو ج مداخله وجود نداشته
باشد و ارزش مورد حزایت نی از درجهاو از اهزیوت برخووردار باشود کوه ضورورت
مداخله نظام کیهرو را توجیه نزاید .از سوو دیگر ،با توجه به ماهیت نهواد خوانواده و
روابط خانوادگی بسترساز وجو نهقوه اقوار و ت ییور سوبک زنودگی خوانوادگی از
خانواده گسوترده بوه خوانواده هسوتهاو و کواهش تعوامالت موالی فویموابین ،هرچنود
جرمانگارو مستقل درباره نهقه زوجه ،نو ی حزایت قانونگوذار از طور ضوعیف در
رابطه دوجانبه زوجیت است و از این رو ،تا اندازهاو قابل توجیه به نظر میرسد؛ ولوی
تعیین ضزانت اجراو کیهرو مستقل براو ترک انهاق والودین و سوایر اقوار  ،نوهتنهوا
کزکی به تحکیم و استوارو روابط خانوادگی نزیکند ،بلکه زال اندک روابط واطهی
موجود را نی خدشهدار میسازد؛ بنابراین حهظ و تقویت هزبستگیهاو خوانوادگی بوا
تعیین ضزانت اجراو کیهرو ،امرو نامزکن و نشدنی است.
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