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 چکيده

اساس قوانین جزایی ایران به بررسی و تحلیل ضمانت اجراها در جرائم  بر است صدد در مقاله این

 نقش باوجود تا شده شخصی هاي برداشت سوء و افراطی افكار ايپاره دستاویز خانواده خانواده بپردازد.

 بسی جاي و شود تحمیل او بر ناروایی هايمحدودیت اجتماع، و خانواده در زن حساس و مهم اي،پایه

 در خانواده علیه جرائم .است یافته رونق اسالم آفرین عدالت مكتب در جریانات اینگونه كه دارد تأسف

 ه گسترد بسیار آن مدنی قواعد مقابل در و اندک كیفري حقوق مداخله ها، مشمولحوزه سایر با مقایسه

 حیثیت و قداست یا خانواده بقاي و كیان كه رفتارها برخی انگاري جرم به نونگذاراناق هم باز است،اما تر

 و نسب در یا كند می متزلزل را خانوادگی روابط استواري یا تهدید را خانواده افراد یا خانوادگی شؤون و

 وادهم موضوع جرائم به توانمی زمینه این در اند، كهكرده گذارنداقدام می منفی تأثیر آنها تناسل و توالد

 اشاره خانوادگی تكالیف و حقوق علیه جرائم عنوان تحت اسالمی)تعزیرات( مجازات قانون 246 الی246

 تضمین منظور به فردي هاي آزادي و محدوده حقوق در مداخله كه گفت توان می رو این از .كرد

 كه است محكمی موجه دالیل از یكی عمومی آسایش و رفاه تأمین نتیجه در و خانواده نهاد از حمایت

 مورد چندان جرائم و ضمانت اجراي آنها این كه آنجا است .از ساخته ضروري را كیفري ضمانت اجراهاي

 با را آن اعمال موارد برخی در و بوده پنهان آن نواقص و ها كاستی لذا است، نگرفته قرار مناقشه و بحث

 رسد می نتیجه این به مذكور، جرائم بررسی و نقد ضمن مقاله این در نگارنده .سازد می مواجه مشكل

 خانواده، حقوق در كیفري اجرایی هاي ضمانت مداخله و دارد وجود ایراداتی و ءخال مذكور قوانین در كه

 حوزه ي در قانونگذار است شایسته است، بنابراین خانواده بنیان تحكیم و بقا بر بیشتر تهدیدي خود

 .كند بسنده ضرورت مبناي بر و كیفري اجراي مانتض حداقلی دخالت به امكان حد تا خانواده

 گردیده. مطرح قوانین این شدن كارآمدتر و اصالح جهت در نیز پیشنهاداتی

 .ضمانت اجراء مجازات، قانون خانواده، علیه جرائمآزادي هاي فردي،  :يديکل واژگان
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 2، معصومه صالحی1علی یوسف زاده 

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 1
 گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.دانشجوي ارشد جرم شناسی دانش 6

 

 نام نویسنده مسئول:
 معصومه صالحی

 حقوق ایران ليه خانواده درهاي کيفري جرائم ع تحليل ضمانت اجرا
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 مقدمه
دلیل كه ماهیتا حقوق بنیادین بشر را آماج قرار داده و ناقض آنان تجارب بشر نشان داده است كه ضمانت اجراهاي كیفري، به این 

 . محسوب می گردد، همواره نیاز به توجیه داشته است

 با مقایسه در اگرچه خانواده كیان درمورد اما هستند، كیفري مقررات كندمی حمایت جامعه به آسیب و تعرض از كه مقرراتی مهمترین

 حل راه آخرین عنوان به كیفري اجراي ضمانت به تمسک موارد، از ايپاره در اما شد متمسک كیفري قوانین به تواننمی راحتی به جامعه

 بر حاكم كیفري غیر مقررات با مقایسه در خانواده كیان بر حاكم كیفري مقررات امروزه كه است دلیل همین به.رسدمی نظر به فایده مفید

 مالحظه توانمی وضوح به نیز یافته نگارش حقوقی كتابهاي در حتی را مطلب این خارجی نمود كه طوري به و بوده ناچیز بسیار خانواده

 (161، 1131)رهامی،.كرد

 در ازدواج به راجع قانون سال آن در كه گردد-می باز 1111 سال به ایران در خانواده حقوق ي زمینه در گذاري قانون ي پیشینه

 قبلی قوانین و رسید تصویب به خانواده ي حوزه در مختلفی قوانین بارها و بارها آن از پس البته .رسید تصویب به61/5/1111تاریخ

 (1113،1 آبادي، حاجی شد.) نسخ و تغییر دستخوش

 ي جنبه و شده واقع موثر خانواده از كیفري حمایت راستاي در اندازه چه تا جرائم گونه این در شده اتخاذ كیفري كه سیاست این اما

 در كه است مطالبی دارد وجود خانواده حقوق ي حوزه در قوانین این كردن كارآمدتر براي حلی راه چه است؟و داشته جرم از یبازدارندگ

خانواده به عنوان نهادي بنیادي همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوري كه است  شده مبذول آن به تري كم توجه موجود، تحقیقات

مهمترین قانونی كه در مورد این نهاد وجود داشت، قانون  انین عادي به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مطابق قانون اساسی و قو

ها مورد بازنگري قرار گرفت و قانون جدید حمایت ( بود كه به دلیل برخی كاستی1151با اصالحات بعدي ) 1142حمایت خانواده مصوب 

 نظام ایجاد سازي زمینه وضمانت اجراهاي آن و جزایی قوانین بررسی تحقیق این هدف .ستاجرایی شده ا تصویب و 1131خانواده مصوب 

 كه نظام است این گردیده است ها آن به پاسخ یافتن دار عهده تحقیق این كه هایی پرسش و است كیفري در جرائم خانواده جامع و عادالنه

 است؟ برگزیده را خانواده جرائم به نگرشی چه ایران قانونی

لذا در این پژوهش ضمانت اجراهاي كیفري در حقوق كیفري ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در وهله اول به بررسی 

 ضمانت اجراهاي كیفري در جرائم علیه خانواده می پردازد و آیا این ضمانت اجراها می تواند از جرائم علیه خانواده بكاهد؟

 به یا كمتر جرائم، سایر خالف بر باید و است خانواده درون روابط به مربوط خانواده حقوق كه نكته این نداد قرار محور با مقاله این در

و فقه اسالمی  كیفري حقوق جزاي ایران نگاهی مختصر و گذرا به وضعیت ضمانت اجراهايبا  برد، بكار درآن را كیفري اجراي ضمانت ندرت

 می گردد. ارائه الزم پیشنهادات ها آن رفع براي امكان درحدنجام بر اساس نتایج حاصله، سرا در جرائم خانواده پرداخته شده است و
 

 مصطلحات شناسی مفهوم-1

 مفهوم خانواده-1-1

می  تداوم نكاح حین آنان اهداف و زوجین همدلی تداوم در كه است نكاح از ناشی نهاد خانواده گفت می توان نكاح، تعریف به توجه با

 عشق، اساس بر آن تداوم مشترک، زندگی شروع بر كه است مرد و زن میان شرع و قانون با منطبق و ارادي همدالنه، توافق ازدواج .یابد

 بُعد به كمتر كه تعریف این .می گیرد صورت مشترک زندگی طول در یكدیگر معنوي و مادي نیازهاي رفع جهت در تالش و قانون، و اخالق

 طبیعی خاصیت و زوجین اخالقی تعهد به آن، بودن معاوضی ردٌ و معامله از نكاح نمودن جدا ضمن ارد؛د توجه خانواده در نكاح حقوقی

 .كندمی تاكید نیست، ایجاد قابل قراردادي هیچ با كه آنان میان محبت

 داراي كه است گرفته صورت متعددي و از آن تعاریف (1161: 1115 )دهخدا، كرده اند. معنی نیز تبار و دودمان خاندان، را خانواده 

 پیدا وجود زوجیت رابطه آنها بین كه مرد یک و زن یک از الاقل كه است حقوقی واحد یک كه است شده گفته جمله از .مشتركند عناصر

 نیست. آن بقاي شرط اما است، خانواده حدوث شرط ابتدا در مرد و زن وجود می شود. ناشی كرده،

 كه تكالیفی و حقوق يمالحظه با باید كه این بر مبنی است، شده خانواده ثغور و حدود ردمو در تعریف در كه پیشنهادي همچنین

-نمی نمود نیز مشخص است، ي خانوادگیرابطه ایجاد سبب كه را قرابتی و حدود است، داشته مقرر هم برابر در خانواده اعضاي براي قوانین

( 5،656، 1112 لنگرودي، دانسته اند.)جعفري خانواده «عنصر»  را برخی آن كه است یفیتكال از «انفاق « زیرا باشد؛ كارساز تنهایی به تواند

 در متحول مفهومی خانواده زیرا بپردازیم؛ خانواده از حمایت به بیشتر و واگذاریم عرف به را خانواده تعریف كه است آن بهتر رسدمی نظر به

 .است زمان طول
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 تعریف جرائم عليه خانواده-1-2

است. این جرائم مشتمل بر ترک انفاق، عدم  «جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی»اسالمی با عنوان  تعزیراتنوزدهم قانون فصل 

ائم ثبت نكاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن صاحب عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فریب در نكاح می باشد. جرائم مذكور، مفهوم اخصِ جر

واده می باشد. یعنی جرائمی كه به روابط داخلی اعضاي خانواده آسیب رسانده یا آن را مورد تهدید قرار داده یا استحكام علیه مصالح خان

خانواده از این رهگذر متزلزل می شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نكاح یا ترک انفاق توسط زوج، رابطه بین زن و شوهر را دچار مخاطره می 

 .نكاح یا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشكل مواجه می نماید سازد، همچنین فریب در

 شناخته رسمیت به كشور، بر حاكم كنونی حقوق در را قاعده این اجراي 1163 ماده در جمله از مدنی قانون مواد برخی در قانونگذار 

 كه را آنچه وي، ناحیه از تواندمی اسالمی جامعه حاكم یدنما خودداري دیگران حقوق اداي از شخصی چنانكه قاعده این موجب به .است

 .دهد انجام والیت باب از اوست وظیفه

 علیه جرائم خانواده، تحكیم علیه جرائم خانواده، قداست علیه جرائم دسته چهار به جرائم ماهیت حسب بر را حوزه این جرائم برخی

 (11، 1136اند.)اسدي،كرده جرائم،تقسیم وسایر خانواده اعضاي

 خانواده، قداست علیه جرائم در :داد ارائه خانوادگی جرائم هاي مجازات نوع مورد در را زیر تحلیل توان می بندي، تقسیم این اساس بر

 درجه تعزیري حبس و نقدي جزاي مجازات طالق، و نكاح ثبت عدم براي .است متفاوت كند، می تعیین گذار قانون كه هایی مجازات نوع

 در فریب نقدي، جزاي ریال میلیون دوازده تا سه از یا و سال دو تا ماه شش از تعزیري درعده، حبس زن یا شوهردار زن با واجازد هفت،

 .است شده بینی پیش اعدام ،مجازات محارم با زناي در و سال دو تا ماه شش از تعزیري حبس ازدواج،

 
 

 ضمانت اجراي کيفري در جرائم خانواده -1-3
 شامل كه است (161تا 121در مواد) شده اتخاذ كیفري سیاست خانواده، از حمایت راستاي در كیفري اجرایی هاي انتضم جمله از

و  بلوغ از قبل ازدواج رجوع، طالق، ازدواج، ثبت عدم معتده، و شوهردار زن درآوردن به عقد معتده، و زن شوهردار با ازدواج انفاق، ترک

 (34، 1131ی،است.)روح االمین نكاح در تدلیس

 از مصادیقی تنها و ندارد وجود خاصی قانونی نص و مجازات خانگی، خشونت جرم خصوص در خانواده، تحكیم علیه جرائم مورد در

 .دارند متنوع انگاري جرم نیز، خانواده اعضاي علیه گیرندجرائم می قرار .... جرح و ضرب و قتل نظیر جرائم برخی كلی عناوین تحت خشونت

 و عضو نقص به منتهی نكاح سن زیر دختر با ازدواج چنانچه بلوغ، از قبل ازدواج جرم شش، درجه تعزیري حبس انفاق، ترک جرم يبرا لذا

 مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه صورت در و سال دو تا ماه شش از حبس یعنی شش درجه تعزیري حبس نگردد، فوت و دایمی مرض

 درجه تعزیري حبس زوجه فوت به منتهی مواقعه صورت در و تعیین سال پنج تا دو از حبس یعنی جپن درجه تعزیري حبس زوجه، دایمی

 و مراقبت و نگهداري مسؤول یا قانونی سرپرست مادر، قهري، ولی یعنی جرم این خاص معاونین براي و سال 14 تا 6 از حبس یعنی چهار

 سال دو تا ماه شش از حبس یعنی شش درجه تعزیري حبس عاقد، براي همچنین و اند داشته مستقیم تأثیر جرم ارتكاب در كه زوجه تربیت

 اغلب كه دریافت توان می اجمالی بررسی این با .است شده مقرر تعزیر و دیه و موردقصاص حسب مختلف شرایط بنابر جنین، سقط جرم ،

 (62، 1134اند. )كرامتی معز، شده خالصه تعزیرات در خانوادگی جرائم حوزه هاي مجازات

 آن اعمال موارد برخی در و بوده پنهان آن نواقص و ها كاستی لذا است، نگرفته قرار مناقشه و بحث مورد چندان جرائم این كه آنجا از

 .سازد می مواجه مشكل با را
 

 بررسی ضمانت اجراهاي جرم ترک انفاق-2
ار می دهد ، ترک انفاق می باشد كه براي آن در مقررات یكی از مهمترین جرائم كه كیان خانواده را در معرض خطر فروپاشی  قر

 كیفري  مجازات هاي با ضمانت اجراهاي مشخصی تعیین شده است.

 

 جرم ترک نفقه در حقوق ایران-2-1

در قوانین و مقررات كشورمان برخی از حقوق وجود دارد كه در روابط زن و شوهر اختصاص به زن دارد و تكلیف شوهر محسوب 

یكی از این حقوق، حق نفقه است. نفقه، حق زن و تكلیف شوهر است و اگر زوج از این تكلیف خود سرباز زند باید در انتظار شود. می

اجراي كیفري است و اگر مرد این تكلیف خود را نادیده بگیرد، مجازات اجراهاي مدنی و كیفري باشد. بنابراین حق نفقه داراي ضمانتضمانت

 شود.می
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علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک نفقه، چنین جرمى موضوعیت ، به 1111صویب قانون جزاى عمومى در سالتا قبل از ت

، اصل قانونى بودن این جرم را تامین 1151خانواده مصوب قانون حمایت  66و بعد از آن ماده  14نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 

 (612، 1131.)محمدي،كرد

قانون مجازات اسالمى  246و به دنبال آن در حال حاضر ماده  1126قانون تعزیرات مصوب  115انقالب اسالمى نیز ابتدا ماده بعد از 

، اصل قانونى بودن جرم ترک نفقه و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونى بودن 1165مصوب 

مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین(، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى  تفسیر)ها جرم و مجازات

مسئولیت كیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دالیل كافى است و در »شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى 

 (141، 1، 1131.)سلمان پور،هام و دالیل آن به متهم استرسیدگى به هر كیفرى، قاضى قانونا مكلف به تفهیم ات

هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت  ":داردمقرر می قانون مجازات اسالمی 246قانونگذار به موجب ماده 

 ."كندوز تا پنج ماه حبس محكوم میالنفقه امتناع كند، دادگاه او را از سه ماه یک رتمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب

در این خصوص چند نكته قابل ذكر است: اوال این جرم در خصوص نفقه آینده مصداق دارد. ثانیا در صورتی عدم پرداخت نفقه جرم 

مورخ  111یه رغم توان مالی از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ثالثا زن باید از شوهر تمكین كند. به موجب راي وحدت رواست كه مرد علی

افتد. بنابراین حتی اگر زن با استقاده از حق حبس مقرر در ماده تا زمانی كه زن از شوهر تمكین نكند، جرم ترک نفقه نمی 14/6/1161

ه تواند از طریق حقوقی جهت مطالبه نفقنخواهد افتاد. در این صورث زن میاتفاق جرم ترک نفقه  ،قانون مدنی از تمكین امتناع كند 1115

 (154، 43، ش1135.)خلیلی،اقامه دعوا كند

 این جرم مانند سایر جرائم داراي سه عنصر می باشد:

بروز  صورت عمل یا فعل مثبتشود. در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم به عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم كه در خارج واقع مى

قانون  6م در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده ئن عنصر مادى برخى جراتواند به عنواكند، اما گاهى اوقات ترک فعل نیز مىمى

به ترک فعل باید گفت  توجه با .هر فعل یا ترک فعلی را كه در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته استمجازات اسالمی ، 

كرده است و در صورتى كه اشخاص از انجام آن تكالیف خوددارى كنند حفظ نظم عمومى تكلیفى براى افراد مقرر  گاهى قانونگذار از جهت

براى آن ها مجازات تعیین كرده است. در مورد جرم ترک نفقه نیز همچنان كه از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل 

 (236، 1134)زراعت،است.

م بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در ئقانون مدنى، نفقه زن را در عقد دا 1112ماده  جرم ترک انفاق در

نیز عدم انجام این قانون مجازت اسالمی  246خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به نفقه به یكدیگر كرده است. با تصویب ماده 

بنابراین عنصر مادى جرم ترک نفقه  .ه جرم دانسته استصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقوظیفه قانونى، جرم شناخته شده و به 

، 6، 1131.)كاتوزیان، نفقه پرداخت النفقه در صورت توان مالی فرد براز پرداخت نفقه افراد واجب« استنكاف»و « امتناع»عبارت است از: 

615) 

خصوص عنصر روانى ترک نفقه، از آن جا كه  در .اراده ارتكاب و قصد مجرمانه ضروري استبراى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل 

اند، جرم كه اساتید بزرگ حقوق نظر دادههمچنان.صورت ارادى ارتكاب یافته باشد باید این ترک فعل بهعنصر مادى آن، ترک فعل است 

 (26، 1132)بیاتی، .ترک نفقه، جرمى مستمر است

دائم وجود دارد در خصوص ازدواج موقتی كه در آن شرط نفقه شده هم آنچه در ترک انفاق در مورد ازدواج گروهی عقیده دارند: 

وجود دارد، لذا با پذیرش التزام به شرط ضمن عقد، فرقی بین میزان لزوم انفاق در نكاح دائم با لزوم شرط در نكاح موقت وجود ندارد و 

 (111ق: 1411)موسوي سبزواري،ع نمود. توان مقرراتی وضنسبت به هر دو مورد بر حسب اقتضائات و نظم عمومی كشور، می

، با توجه به این اصل هیچ منعی از بیان شرط خاص كه «اصالة االباحه»اند: اول این گروه براي نظر خود از دو دلیل استفاده كرده

 .وط علیه الزم است، عمل به شرط توسط مشر«المؤمنون عند شروطهم»دلیلی بر بطالن آن نباشد، وجود ندارد. دوم با استناد به قاعده 
 

  زوج استطاعت مالی صورت در زوجه نفقه اجراهاي ترک ضمانت -2-2

 مدنی قانون 1111 ماده در مدنی قانون قانونگذار عبارت است از الزام به انفاق و طالق در صورت عدم امكان الزام،این ضمانت اجرا 

 شوهر معین و را نفقه میزان محكمه صورت این در كند رجوع محكمه به قهنف دادن از شوهر استنكاف صورت در تواندمی زن »دارد:می مقرر

 حق این مدنی اجراي ضمانت حقیقت در زوجه، حق حفظ براي نفقه پرداختن به حكم صدور بینی پیش «.كرد خواهد آن محكوم دادن به را

 .است
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 قانونگذار .است جسته بهره نفقه پرداخت از ممتنع براي نیز كیفري اجرایی ضمانت از مدنی اجرایی ضمانت بر عالوه ایرانی قانونگذار

 از تأدیبی حبس است و براي مرتكب، داده جزایی وصف زوجه انفاق ترک به ایران جزاي عمومی قانون 614 ماده در بار نخستین براي ایرانی

 (61، 1136است.) اسدي،  كرده بینی پیش یكسال تا ماه سه

 ترک جرم مرتكب براي را سال یک تا سال سه از ايجنحه حبس مجازات 1151 مصوب خانواده ایتحم قانون 66 ماده در آن از بعد

 تارک مجازات 1136 مصوب اسالمی، مجازات قانون 246 ماده در نهایت در و است. داشته مقرر النفقه واجب اشخاص دیگر و زوجه انفاق

اسالمی هركس با  تعزیراتقانون  246ضمانت اجراي كیفري مطابق ماده ،است  داشته مقرر را حبس ماه پنج تا روز یک و ماه سه انفاق

نماید یعنی حبس داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد دادگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محكوم می

ولی از شكایت در هر زمان تعقیب جزایی یا تعزیري درجه شش، تعقیب كیفري منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت 

 (61،  1134)دیانی،شود.اجراي مجازات موقوف می

قانون حمایت خانواده بیان كرده است: هركس با داشتن استطاعت مالی، از تأدیه نفقه سایر اشخاص  51بعالوه قانونگذار در ماده 

شود. این در حالی است كه مطابق تبصره ماده موصوف، امتناع از النفقه خود امتناع كند به حبس تعزیري درجه شش محكوم میواجب

، 1132)كرامتی معز،.پرداخت نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا كودكان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ماده موصوف هستند

11) 

ین علم پزشكی و قدمی در راستاي حفظ كانون بنابراین قانونگذار در راستاي حمایت خود از پدیده تلقیح مصنوعی كه از ابداعات نو 

 .خانواده است، خودداري از پرداخت نفقه فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی را جرم و قابل مجازات دانسته است

 انفاق ترک بمرتك تواندمی حاكم .است معاصی و گناهان از انفاق ترک كه است استوار فقهی مبناي این بر مذكور مجازات بینی پیش

 مرتكب باشد نشده مقرر حدي معصیتی براي اگر داردمی بیان « تعزیر او حد اثم لكل»قاعده  چون نماید تعزیر معصیت، ارتكاب به جهت را

 و تمكن صورت در انفاق از ممتنع تعزیري برمجازات (546ق: 1415فقیهان) شیخ یوسف بحرانی،  برخی است تعزیر مستوجب معصیت، آن

 نموده اند. اذعان پرداخت رب قدرت

نفقه گذشته زن داراي ضمانت اجراي كیفري نیست و صرفا داراي ضمانت اجراي مدنی است. اگر زن به سن بلوغ رسیده باشد اما 

ازمند تواند بدون موافقت ولی یا قیم، شوهر را به جرم ترک انفاق تحت تعقیب قرار دهد زیرا شكایت كیفري نیرشد او احراز نشده باشد می

 احراز رشد نیست.

 

 جرم تعدد زوجات  -3

 موفق خانواده حدود تعیین تعریف در این .است خانواده اعضاي اولین جنسیتی تفاوت تعاریف خانواده، این از یک هر در مهم عنصر

 است خانواده یک داراي صرفا است، زن چند داراي كه مردي آیا كه كندمی ایجاد را ابهام این  » مرد و زن یک از الاقل «قید زیرا است؛ نبوده

 چنین ایران مقررات در تنها نه گفت باید پاسخ در كه شود تشكیل مرد چند و زن یک از تواندمی خانواده آیا اینكه دیگر ابهام .خانواده چند یا

 .اندكرده اعالم یقانون غیر را خانوادهاي چنین  همسري، چند ممنوعیت با  كشورها از بسیاري در بلكه است، ممنوع امري
 

 ضمانت اجراي جرم تعدد زوجات -4
 این.است شده تعیین كیفري اجراي ضمانت محدوده ممنوعه، از این عدول براي و آمده شمار به جرم مطلق صورت به زوجات تعدد

 این آنها اساس بر كه باشد می مبانی و اصول بر مبتنی  باشد، می غیرمسلمان و غربی كشورهاي به متعلق غالباً كه كیفري مداخله مدل

 حقوق مداخله عدم و انگاري جرم به راجع توجیهات كردن سنگین و سبک و كیفري مداخله مشمول رفتارهاي گزینش فرایند در كشورها

 ,Bailey) .)شود تلقی جرم باید واحد زمان یک در دائمی همسر یک از بیش داشتن یعنی زوجات تعدد كه اند ه رسید نتیجه این به كیفري

2007 ,P19 
 بودن بر دشوار كه تأكیدي بعدي زن اختیار در شوهر مالی تمكن و بعدي زنان و اول همسر بین عدالت برقراري از اطمینان شرط

 ورود از جلوگیري و اول همسر حقوق رعایت جهت در حد چه تا مقدس شارع كه دهد می نشان ، است شده زمینه این در عدالت برقراري

 ( 53 ص ، 1136 )جهانی ، .است شده قائل اهمیت او براي مختلف تضییقات ایجاد و ضرر و صدمه

 منع اصل رو این از ساخت، خواهد فراهم را خانواده فرزندان و زوجه به صدمه و آسیب ورود موجبات بعدي همسر اختیار تردید بی

 كیفري ممنوعیت به كودک( فرزندان ویژه )به فرزندان و زن براي شدید ناخوشایندي و آسیب این از جلوگیري براي كه كند می ایجاب صدمه

 گردد. مبادرت آن
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 چنین نیز خانواده كودكان و زن حقوق نقض از و جلوگیري خانوادگی روابط استواري خانواده، قداست از پاسداري به مربوط مصالح

 نماید. می توجیه را ضرورتی
 

 ازدواج زن شوهردارجرم -5

هرگاه كسی عالماً زن شوهردار یا زنی را كه در عدّه دیگري است براي مردي عقد نماید به حبس از »است از.: .ا عبارت تق. 241ماده 

شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طالق یا ضربه شالق محكوم می 64سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزاي نقدي و تا  1ماه تا  2

كسانی كه عالماً مرتكب یكی از »ق.م.ا. آمده:  244همچنین در ماده «. تصدي دفتر ممنوع خواهد كرد اسناد رسمی باشد، براي همیشه از

هر زنی كه در قید زوجیت یا  -1شوند.سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محكوم می 6ماه تا  2اعمال زیر شوند به حبس از 

هر كس كه زن شوهردار یا زنی را كه در عدّه  -6در صورتی كه منجر به مواقعه نگردد.  عدّه دیگري است خود را به عقد دیگري درآورد

 (15، 1113،41آبادي،  ده )حاجی«.دیگري است براي خود تزویج نماید در صورتی كه منتهی به مواقعه نگردد

گی ندارند، دست به اغواي زنان ران كه تربیت خانوادارتكاب این جرم ناشی از انحطاط اخالقی جامعه است. برخی مردان هوس

دهند تا آنها را بفریبند، در اثر این امر، زنان با شوهران خود بدرفتاري پیش زنند و به جهت رابطة نامشروع وعده ازدواج میشوهردار می

  .گیرند كه شاید طالق گرفته و به ازدواج رفیق خود درآیندمی

آید، كه در اثر جهل یا شتابزدگی طرفین یا هر دو وع نكاح منقطع، شبهاتی پیش میگاهی اوقات به دلیل عدم ثبت نكاح دائم یا وق

 (15، 1 ق،ج 1412 ) اصفهانی،شود.شود و اسباب ارتكاب معصیت و جرم فراهم میطرف، ازدواج بعدي نیز باطل می

 دیوانعالی كشور، در این مورد حكم به بطالن ازدواج دوم داده است.  

  

 زدواج زن شوهردارمجرمين در ا-5-1
خواهد با این زن عقد نكاح ببندد. گاه عاقدي وجود این جرم ممكن است داراي سه مجرم باشد: عاقد، زن شوهردار و مردي كه می

 نمایند. ندارد و زن با مرد مورد نظر، رأساً مبادرت به انشاي عقد می

گاهی از اوقات با توجه به عنصر روانی جرم، فقط ارتكاب جرم به  كند، لذاالبته چون علم و آگاهی در این جرم نقش اساسی ایفا می

باشد یا عاقد از شوهردار بودن یا در عدّه زن، مرد یا به عاقد قابل انتساب باشد. مثالً چنانكه مرد نداند كه زن شوهردار بوده یا در عدّه می

 (66: 1114)محقق داماد،قد نكاح شود.بودن زن مطلع نباشد یا زن با تهدید یا تطمیع وادار به موافقت به ع

ق.م.ا. ناظر بر وقتی است كه عاقد مرتكب جرم، غیر از زن و مرد باشد. همچنین وكیل یكی از دو طرف یا ولی زن یا مرد  241ماده 

ه زوج سابق باشد و در ق.م.ا. مربوط به زنی است كه شوهردار بوده یا در عدّ 244، ماده 1تواند، مرتكب این جرم محسوب شوند. بند نیز می

همین ماده مربوط به مردي است كه زن شوهردار یا زنی را كه در عدّه دیگري است، براي خود  6نماید و بند این حال مبادرت به عقد نكاح 

 (262، 1131)شكري ،تزویج كند. 

مواقعه حاصل شود. زیرا در صورت زن شوهردار بدون اینكه « عقد نمودن»عنصر این جرم، فعل مادي و مثبت است كه عبارت از: 

كند. عنصر روانی جرم، مواقعه با حصول سایر شرایط، این فعل زناي محصنه یا غیر محصنه و فعل عاقد مطلع، به قوادي مشابهت تام پیدا می

علم به حكم )حرمت نكاح(  آیا مجرم باید هم علم به موضوع )شوهردار بودن یا در عدّه بودن( و هم علم و عمد است. منظور از علم چیست و

 (231، 1131.)زراعت،داشته باشد تا محكوم به مجازات شود یا خیر

هاي حقوقی نكاح با زن شوهردار یا زن در عدّه مرد دیگري داشته و سپس به در پاسخ به این سؤال الزم است ابتدا نگاهی به جنبه

 جنبه كیفري موضوع پرداخته شود. 

عقد ازدواج با زن شوهردار یازن معتدّه باطل است. خواه عالماً باشد یا از روي جهل و این نكاح »ق.م.  1151و  1151طبق مواد 

به تصریح متن مواد فوق، منظور از علم، « شودموجب حرمت ابدي است. اما در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی حرمت ابدي حاصل نمی

 (62، 1111)رهبر،باشد.)علم به موضوع( و حرمت نكاح )علم به حكم( میآگاهی به وجود علقه زوجیت 

كسی كه زنی را در زمان عدّه در صورت علم به حكم و موضوع و از روي عمد به عقد »نویسد: مرحوم صاحب جواهر در این مورد می

موضوع( یا جهل به یكی از آن دو داشته باشد و شود. اگر جهل به هر دو )حكم و ازدواج درآورد به صرف وقوع عقد، حرمت ابدي حاصل می

 ،سبزواري مومن )«.آیدشود و اگر دخول انجام نشود، عقد باطل است ولی حرمت ابدي بوجود نمیدخول انجام شود، حرمت ابدي حاصل می

 (161، 2ق،1461
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شود و در صورت حرمت ابدي حاصل می در قانون مدنی نیز آمده است، در صورت علم )اعم از وقوع نزدیكی و عدم آن( عقد باطل و

جهل اگر نزدیكی واقع شود، عقد باطل و حرمت ابدي بوجود می آید و اگر نزدیكی واقع نشود، عقد باطل است ولی حرمت ابدي ایجاد نمی 

 گردد. 

 

 ازدواج زن شوهردار در قانون  جرم آثار کيفري -5-2
ذكر شده است، پس تنها موردي كه مشمول « عدم مواقعه»و « علم»دو شرط  ق.م.ا. 244از آنجا كه براي تحقق این جرم در ماده 

و 22باشد. همچنین با وقوع نزدیكی در صورت جهل طبق مواد ق.م.ا. به آن اشاره شده است، بند ب فروض فوق می 242مجازات كه در ماده 

ق.م.ا. دانست، زیرا شبهه حكمی و موضوعی رافع حدّ زنا و 244توان این عمل را مشمول عنوان زنا یا تعزیرات مندرج در ماده ق.م.ا. نمی25

 (62، 1136)تدبیري،گردد.موجب برائت شخص می

 جهل حکمی و موضوعی -1

 گردد:باشد ذكر میدر رابطه با ازدواج زن شوهردار حدیث مهمی وارد شده كه چون در استنتاج حكم مؤثر می

ر زمان عدّه از روي جهالت به ازدواج خود درآورده بود سؤال شد، آیا این زن تا ابد بر این از امام صادق )ع( در مورد مردي كه زنی را د

مرد حرام است؟ امام فرمود: خیر وقتی كه از روي جهالت باشد، زن باید بعد از منقضی شدن عدّه با او ازدواج كند و گاهی مردم در حالت 

گردد؟ جهالت به اینكه مام )ع( سؤال شد: كدام یک از دو جهل شخص سبب برائت میتر است. از اجهل معذورند به خاطر آنچه از آن مهم

تر از دیگري زن بر او حرام است )جهل به حكم( یا جهالت به اینكه زن در عدّه است )جهل به موضوع( امام فرمود: یكی از دو جهالت سبک

ست كه قادر بر احتیاط باشد پس گفتم او در جهالت دیگر معذور است؟ امام است. جهالت به اینكه آن را خدا بر او حرام كرده، مانع از این ا

 (615، 14ق، 1413یزدى، ) طباطبایىتواند با آن زن ازدواج نماید.فرمود: بله وقتی عدّه او منقضی شد، می

داند ست. وقتی شخص میلذا حكم بین مسلمانان واضح نیست و این برخالف جهل به موضوع است، چون این نوع جهل غالباً بسیط ا 

باشد، طبیعی است كه او در مورد عدّه زن شک كند و در جهل مركب نباشد. لذا كه زن قبالً ازدواج كرده و رعایت عدّه بین مسلمین رایج می

نسبت به بنابراین حكم برائت «. اي است كه نسبت به این دو وجود داردفرق بین جهل به حكم و جهل به موضوع به جهت غلبه خارجیه

برائت جاهل را استنتاج « ازدواج زن در زمان عدّه»توان نسبت به موضوع خاص جهل موضوع و حكم به طور كلی قابل پذیرش نیست، اما می

 (615، 1ق، 1416مراغى، )نمود.

به حكم، عقابی بر توان حكم به برائت نمود، تا در صورت جهل است، می« قبح عقاب بالبیان»البته به دلیل عقلی كه همان قاعده 

در مورد شبهه موضوعیه براي مكلف منجّز نشد، « تكلیف فعلی خارجی»و « تكلیف كلی»شخص نباشد. همچنین هروقت تكلیف شارع اعم از 

فقط مخصوص شبهات حكمیه نیست. بلكه شامل شبهات موضوعیه نیز « قبح عقاب بالبیان»مجازات و مؤاخذه، قبیح است زیرا قاعده 

پذیرند توان معذوریت در شبهات موضوعیه را أولی و سزاوارتر از حكمیه دانست. مثالً در حال حاضر جهل به قانون را نمیا میشود. لذمی

 (116، 16ق، 1413) منتظري،پذیرند.ولی جهل به موضوع را می

  با توجه به نظر فقها و تدبر در مواد قانون مجازات اسالمی یكی از دو تفسیر ذیل منطقی است: 

 )طباطبایی، ( نكاح زن شوهردار یا زنی كه در عده دیگري است در صورت شبهه حكمی یا موضوعی یا هر دو موجب برائت است.1

 (615، 2ق، 1413

در قانون مجازات اسالمی متأسفانه، اشتباه حكمی یا موضوعی در علل رافع مسئولیت كیفري درج نشده، لذا وضعیت مجرم در صورت 

ق.م.ا. در شرب مسكر و  122ماده  1ق.م.ا. در حدّ زنا و تبصره  25و22است. اما در موارد متعددي از حدود مثل مـواد  داشتن شبهه مجمل

 (116، 1، 1113)جعفري لنگرودي،ق.م.ا. در سرقت موجب رفع مسئولیت كیفري است. 131ماده  5و2بندهـاي 

بهه موضوعی، موجب برائت و در صورت شبهه حكمی، موجب برائت نكاح زن شوهردار یا زنی كه در عدّه دیگري است در صورت ش( 6

موافقت داشته و اشتباه موضوعی تنها در جرائم عمدي  ؛«جهل به قانون رافع مسئولیت كیفري نیست»نیست. این تحلیل با قاعده حقوقی 

 (65، 1ق، 1465.) حلی،باشد مؤثر می

در عدّه دیگري است با حدّ زنا و نظایر آن باید جهل به موضوع و جهل به حكم بنابراین با قیاس موضوع نكاح زن شوهردار و زنی كه 

 هر دو را موجب برائت دانست. 

تر است و نظر دوم به قواعد شود كه نظر اول با مواد قانون مجازات اسالمی و به آراي فقها نزدیکبا بررسی این دو نظر معلوم می

 حقوقی نزدیک است.
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نمایند. ازدواج زن در عدّه وفات و عدّه طالق هر یک احكام خاص خود را رد را در حدیث حمل بر تعزیر میبرخی این نوع مجازات م

دارد. طبق روایات، قبل ازدواج زن پس از فوت شوهر و در عده وفات یا ازدواج زن در عدّه طالق غیررجعی مجازات رجم نداشته و فقط صد 

 (616، 1ق، 1466هندي، ) فاضلضربه شالق دارد.

 شرایط اگر و است اسالمی مجازات قانون 121ي-ماده در داخل و شد خواهد جاري موضوع و حكم به عالم مرد و زن بر زنا حد مجازات

 حرمت موجب ( 1135:112 داماد، است.) محقق نكاح موانع از نیز شوهردار زن با زنا و شود می محصنه محسوب زناي باشند داشته را احصان

 (   121، 1، 1462یزي، است.) تبر ابدي

رجوع از بذل نداشته  شود واگرلذا در طالق خلع كه از اقسام طالق بائن است. شخص مطلقه به طالق بائن همسر مرد محسوب نمی

 شود.شود. ولیكن زنی كه در عدّه طالق رجعی است محكوم به مجازات رجم میباشد، غیرمحصن محسوب شده و رجم نمی

 

 نکاح ثبت عدم جرم-6

 چنانچه»ماده:  این بینی نمود، مطابق-پیش تغییراتی با را نكاح ثبت عدم جرم ، 1136 مصوب خانواده از حمایت قانون 43 يماده

 ثبت كه مواردي در یا خودداري ثبت از ماه یک تا رجوع از پس یا اقدام نكاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردي

 هفت درجه تعزیري حبس یا و پنج درجه نقدي جزاي پرداخت به واقعه، ثبت به الزام ضمن كند، امتناع آن ثبت از است؛ امیالز موقت نكاح

مرادي «.)است مقرر نیز كند استنكاف یا طالق نكاح بطالن اعالم و نكاح انفساخ ثبت كه مردي مورد در مجازات این .شودمی محكوم

 (12، 1113فر،

 كه مصالح برخی به بنا قانونگذار اما .نیست ثبت به نیازي و كندمی كفایت عقد انشاي صرف زوجیت علقه ي ایجاد براي شرعی نظر از

 داند.می الزامی را ثبت است، كرده اشاره بدان تعزیرات بخش اسالمی تعزیرات قانون 245 يماده در ولی نشده اشاره آن به ماده این در

 اجتماعی منافع ونیز است فرزندان و زوجه خصوص به دیگران به ضرر باعث طالق یا ازدواج يعهواق نشدن ثبت كه پذیرفت توانمی

 (15، 1113 آبادي، ده )حاجی گرفته ضرر این جلوي كه می كند ایجاب

 ياقامه آن اساس بر نتوان یعنی نباشد، حقوقی آثار منشأ تواندمی است نرسیده ثبت به كه مادام طالقی یا ازدواج چنین اجراي ضمانت

 ( 12، 1134نرود.)امیدي، بین از میان این در زوجه حق اینكه براي برسد. البته ثبت به اینكه مگر نمود ...و ارث تمكین، نفقه، دعوي

 به الزام این .است رجوع و طالق ازدواج، ي واقعه ثبت به ملزم زوج مذكور، مجازات بر عالوه كه است آن قانون این بارز مثبت ي نكته

 صرف و شوند می متضرر رجوع و طالق ازدواج، ثبت عدم از مردان از تر بیش زنان زیرا است، موثر بسیار زنان حقوق احقاق در نیز ثبت

 به یا و باشد نداشته را جرم آن از بازدارندگی چندان است ممكن شود مذكور وقایع ثبت به ملزم مجازات بر عالوه زوج كه آن بدون مجازات

 (165، 1134) محسنی ،.نباشد موقت ازدواج از متولد فرزندان و زنان نفع

 و حقوقی آثار ندانستن را مترتب ....و طالق یا ازدواج واقعه ثبت همچون تشریفاتی اموري اجراي ضمانت قانونگذار اگر رسدمی نظر به 

 بگیرد. نظر در مجازاتی آن براي كه بود این از بهتر می دانست، واقعه ثبت به الزام

 

 ا(.ت.ق 646 ي ولی)ماده اذن بدون بلوغ از قبل ازدواج جرم-7

 صحیح بلوغ از قبل ازدواج صورتی در تنها شرع، و فقه منظر از و است ازدواج صحت شرط روحی، و جسمی بلوغ از اعم بلوغ داشتن

 ازدواج» :كه دارد می مقرر چنین و است هكرد وضع اطفال از كیفري حمایت جهت در را ماده این قانونگذار لذا باشد، ولی اذن به كه است

 تبصره و مدنی قانون ( 1141 ) ماده مقررات خالف بر نرسیده بلوغ حد به كه دختري با مردي چنانچه است ممنوع ولّی اذن بدون بلوغ از قبل

-نمی چون مدنی قانون اننویسندگ ق.ت.ا( 424)م «.گردد می محكوم سال دو تا ماه شش از تعزیري حبس به نماید ازدواج آن ذیل ي

 براي صحی قابلیت» عنوان زیر را بلوغ سن اند،نبوده آن پذیرفتن به مایل نیز حال درعین و كنند تجاوز فقه در مشهور عقاید از اندخواسته

 (22، 1131. )كاتوزیان،اندكرده بیان« ازدواج براي

 ممنوع تمام سال 11 سن به رسیدن از قبل ذكور  نكاح و تمام سال 15 سن به رسیدن از قبل اناث نكاح» مدنی:  قانون 1141 ي ماده

 اعطا سن شرط از معافیت استثنائاً است ممكن محكمه تصویب و العموم مدعی پیشنهاد با كند اقتضا مصالح كه مواردي در ذلک مع .است

 تمام سال 15 از كمتر كه گردد شامل ذكوري به و تمام سال 11 كمتراز كه شود داده اناثی به تواند نمی معافیت این هرحال در ولی شود

 (131، 1131مدنی قهفرخی،«.)دارند

 «.باشد می صحیح علیه مولی مصلحت رعایت  شرط به و ولّی ي اجازه با بلوغ از قبل نكاح عقد» مدنی:  قانون 1141 ي ماده ي تبصره
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 محارم با جرم زناي-8

 یک از .است بوده آن مهار و كنترل صدد در رههموا اسالم كه دارد قرار جرائمی دسته در زنا

 معرفی ارزش ضد یک عنوان به را زوجیت علقه از خارج جنسی رفتارهاي و اعمال خویشتنداري، و تقوا بر مبتنی ارزشهاي ترویج با سو،

 را زنا ا ام است كرده هدایت را سركش غریزه موقت، و دائم ازدواج یعنی جنسی امیال ارضاء درست راههاي معرفی با سو، دیگر از و كرده

 نحوي به كرده شدید برخورد آن با و نموده  قلمداد خانوادگی كیان به ضربه و پاكدامنی و عفت اصول و موازین خالف بر دقیقاً جرمی

 (16، 1131است.)قاسم پور، ساخته مواجه نیست كه قابل اعراض و تغییر« حد» مجازات با را آن كه

 مقرر اسالمی مجازات قانون 661 ماده .بود پایبند قانون نص به باید ها، مجازات و جرائم بودن  قانونی لاص حكم به صورت، هر در

 «نباشد نیز شبهه به وطی موارد از و نبوده آنها بین زوجیت علقه كه زنی و مرد جماع از است عبارت زنا» داشته

 صیانت و حمایت خانواده كیان از جرم این براي كیفرگذاري طریق از  بدینسان و كرده م انگاري جر را زنا مقنن، كه می گردد مالحظه

 می گردد: مورد اجرا چهار در ، شده یاد قانون 664 ماده حكم به كه است اعدام زنا، براي مقرر كیفرهاي از یكی . است كرده

 زانی اعدام موجب كه مسلمان زن با مسلمان غیر مرد زناي -پ است، زانی اعدام موجب كه پدر زن با زنا -ب نسبی، محارم با زنا -الف

 است. زانی اعدام موجب كه زانی سوي از اكراه یا عنف به زناي -ت است،

 

 ا(.ت.ق 647 ي ازدواج)ماده در تدليس جرم-9

 اگر ولی شود، ها آن بین زوجیت ي علقه تحكیم باعث تا شود واقع زوجین راستگویی و صداقت مبناي بر باید خانواده تشكیل و ازدواج

 براي دیگري، علت هر یا و نادرست هاي سنت یا و تشریفات خاطر به زوجین از یک هر فریبكاري و دروغ از دینی هاي آموزه نهی وجود با

 پنهان این تحمل وگاه شده یكدیگر به نسبت زوجین اعتمادي بی باعث آوردند روي ورزي حیله و یكدیگر فریفتن به خود اهداف به رسیدن

 نمی باقی جدایی جز راهی كه شود می بخشش قابل غیر و سخت قدري به ها آن هردوي یا زوجین از یكی براي ازدواج در فریب و كاري

 (66، 1135گذارد.)صفار،

 حق فقه منظر از و نبوده ساكت زوجین فریبكاري و تدلیس برابر در خانواده بنیان اهمیت و قداست به توجه با نیز اسالم مبین دین

 ماده در و دانسته جرم را ازدواج در تدلیس و فریب گذار قانون نیز اسالمی مجازات قانون منظر از و است داده قرار زوجین براي را احنك فسخ

 عالی، داشتن تحصیالت قبیل از واهی امور به را خود طرف ازدواج عقد از قبل زوجین از یک هر  چنانچه» دارد: می مقرر ا.ت.ق 246 ي

 حبس به مرتكب شود واقع ها آن از یک هر مبناي بر عقد و دهد فریب آن امثال و تجرد خاص، سمت و شغل اجتماعی، قعیتمو مالی، تمكن

 (662، 65، ش1131شرف الدین حسینی،«.)گرد می محكوم سال دو تا ماه شش از تعزیري

 هاي خسارت تكلیف است ولی كرده تعیین تی رامجازا آن مرتكبین براي و كرده توجه جرم این بازدارندگی جنبه به صرفا گذار قانون

 (111، 1136بداغی،  و است .)احمدیه نشده مشخص مدنی قانون و ا.م.ق ( 161درماده) نكاح تدلیس از ناشی معنوي و مادي

 دارد. وجود خورده فریب فرد به وارده معنوي و مادي خسارت جبران احتمال مدنی مسئولیت عمومی قواعد طبق كه حالی در
 

 نتيجه گيري-11

 در را مهمی نقش جامعه هر در كیفري سیاست كه است این شد حاصل خانواده علیه ضمانت اجراهاي، جرائم حقوقی تحلیل از چه آن

 حفظ جهت در جرائم علیه خانواده، براي شده وضع دارد. لیكن مجازات عهده بر عادالنه و سالم اي جامعه سوي به حركت و جرم كاهش

 اجرایی هاي وضمانت مداخله كه چرا كند، نمی تامین را گذار قانون مقصود مطلوبی نحو به زوجین حقوق تضییع و تزلزل عدم و خانواده كیان

 و شود می یكدیگر به نسبت زوجین محبت و عالقه و عواطف شدن تر رنگ كم باعث و است خانواده استحكام مخل حبس، مانند كیفري

 كند. می ناهموارتر مشترک زندگی ادامه به را زوجین برگشت زمینه

 را ....و طالق یا ازدواج واقعه ثبت همچون تشریفاتی اموري اجراي ضمانت نكاح؛ ثبت عدم جرم مورد در قانونگذار اگر رسدمی نظر به 

 دختر با ازدواج جرم مورد در .بگیرد نظر در مجازاتی آن براي كه بود این از بهتر دانست،می واقعه ثبت به الزام و حقوقی آثار ندانستن مترتب

 از دادگاه، توسط ولی ادعاي مورد مصلحت تشخیص بدون اما ولی اذن با یا ولی اذن بدون صغیره با ازدواج عقد انشاي صرف نكاح؛ سن زیر

 به متصف تكلیفی حكم ازنظر كه است فضولی عقد مانند نهایت در .باشد مجازات گرتوجیه بتواند كه شودنمی محسوب حرام عمل شرعی نظر

 . است باطل وي رد صورت در و نافذ و صحیح اصیل ياجازه شرط به وضعی حكم حیث از و نیست حرمت

 تا مرد حبس بر كه است روایاتی نمی دهد، نفقه كلی طور به و را همسرش ينفقه كه مردي يدرباره زوجه به انفاق ترک جرم مورد در

 ينفقه كه را مردي حبس توانستمی قانونگذار .اندداده فتوا روایات این مضمون به طوسی شیخ همچون فقها برخی و .كندمی داللت نفقه اداء

 .كند پیش بینی مردي چنین كیفر عنوان به را حبس اینكه نه كند مقرر آن اداي زمان تا است نداده را النفقه واجب اشخاص یا زوجه
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 پيشنهادات-11

  ن راستا،مسائل ذكر شده و در ای به توجه با

سیاست  می دهد رخ خانواده از بیرون كه جرائمی سایر خالف بر دهد می رخ خانواده درون در كه جرائمی براي است بهتر گذار قانون-

 این تبعا كه نشود زوجین عواطف و عالقه رفتن بین از باعث كینه و انتقام و خشم زمینه زوج، حبس با تا كند دنبال را زدایی حبس كیفري

 داشت خواهد دنبال به را ناپذیري جبران هاي لطمه نیز ها آن فرزندان براي همسال

 خانوادگی تكالیف و حقوق ضد بر جرائم عنوان تحت اسالمی مجازات قانون نوزدهم فصل در كه جرائمی بر عالوه است بهتر همچنین -

 و حضانت با مرتبط جرائم جنین، سقط آزاري، كودک انندم است خانواده حوزه به مربوط كه دیگري جرائم سایر است، شده معین و احصاء

 قانون از شود اعم می دیده مختلف قوانین در كه پراكندگی و شود شامل نیز را ... و فرزند فروش زوجیت انكار زوج، نشوز اطفال، مالقات

 گردد. برخوردار بهتري انسجام از خانواده به مربوط قوانین تا شود رفع اسالمی مجازات قانون فصول سایر یا و مدنی قانون خانواده، از حمایت

 اجرایی هاي آئین نامه توسط ازدواج ثبت عدم اجراي ضمانت تكمیل-

 و بدهد دادگاه به طالق یا ازدواج يثبت واقعه به زوج الزام دادخواست بتواند كه نماید پیش بینی را حق این زوجه براي قانونگذار -

 برسد. ثبت به طالق یا ازدواج كه كند پیش بینی را ترتیبی زوج، استنكاف صورت در نهایت در
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