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 چکيده

در این مقاله به بررسی موضوع ضمانت اجرای کیفری در نظام حقوق خانواده با دو رویکرد کلی 

پرداخته شده است. رویکرد اول؛ بررسی اصل موضوع با این مضمون که آیا قانونگذار اساسا برای عدم 

ه تعیین انجام تکالیف خانوادگی مجازاتی در نظر گرفته است و به بیان دیگر برای آن عنوان مجرمان

و تبیین حقوقی عناوین کرده است یا خیر؟ و رویکرد دوم و در صورت مثبت بودن پاسخ؛ بررسی 

مجرمانه مد نظر قانونگذار در این رابطه بوده است. البته این پژوهش، یک پژوهش در حوزه حقوق 

گارنده در این کیفری بوده و به هیچ عنوان نگاه جرم شناسانه به موضوع نشده است؛ به این معنا که ن

تحقیق به دنبال چرایی موضوعات مطرح شده نبوده و به درستی و نادرستی موضوعات مطرح شده 

ضمنا بررسی عناوین مجرمانه در این  در قانون و دالیل آن و موضوعاتی از این قبیل نپرداخته است.

صل و گسترده مقاله به صورت اجمال، مختصر ومفید صورت پذیرفته است و بدیهی است بررسی مف

 هریک از موضوعات مطرح شده، مستلزم نگارش مقاله ای مجزا و مستقل خواهد بود.

و  5731در این پژوهش ابتدا خواهیم دید که مطابق کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 

، قانونگذار برای عدم انجام تکالیف خانوادگی، واکنش 5735اده مصوب همچنین قانون حمایت خانو

در نظر گرفته است و سپس هر یک از عناوین جزایی مورد نظر قانونگذار مورد دقت و بررسی  کیفری

قرار گرفته است. البته عمده مبحث، برگرفته از قانون حمایت خانواده است که این قانون، برخی مواد 

ریح را به صورت ص -که مستقیما با موضوع مورد بحث در ارتباط بوده است-قانون مجازات اسالمی 

 نسخ نموده است.

 .ضمانت اجرا، حقوق خانواده، مجازات، خانواده، جرم :يديکل واژگان
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 ميثم داودآبادي فراهانی

 

 نظام حقوق خانوادهدر  ضمانت اجراي کيفريبررسی 

 20/52/5731تاریخ دریافت: 

 57/2/5733تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
مرد و رابطه دو نفره )وقتی صحبت از خانواده و این نهاد اجتماعی به میان می آید در نازل ترین حالت ممکن وجود یک 

( شده است تصور می شود و یا در نوع تکامل یافته تر زن و  ( که با طی تشریفات قانونی و یا شرعی منجر به نکاح ) ازدواجزن

شوهری را می شود تصور کرد که دارای فرزند یا فرزندانی هم باشند. بنابراین وقتی می گوییم خانواده؛ مراد و منظور ما یا یک 

ته موارد دیگری هم ممکن است خانواده دو نفره متشکل از زن و شوهر است ویا خانواده ای متشکل از زن و شوهر و فرزند. الب

ث، به همین مشمول عنوان خانواده باشند لیکن در این تحقیق ما به دنبال تعیین مصادیق خانواده نیستیم و بنابراین از این بح

 شکل گذرا عبور می کنیم.

ای طرفین عقد نکاح هنگامی که یک فرد قصد تشکیل خانواده دارد و یا پس از تشکیل آن، حقوق و تکالیفی را برقانونگذار 

ابطه با فرزند مشترک در رپیش بینی کرده است. و همچنین در صورتی که زن وشوهری دارای فرزند شوند، حقوق و تکالیفی را 

تامین خوراک،  اعضاء آن خانواده است؛ مثلبرای آنها وضع کرده است. به عنوان مثال پدر یک خانواده موظف به تامین نیازهای 

مقنن  به تبعیت از شرع اسالم آن را نفقه نام گذاری کرده است.قانون مدنی  5503در ماده ... که قانونگذار ما پوشاک، مسکن و 

حتی در مورد زن و شوهری که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارند و یا پس از جدایی هم قواعدی را وضع نموده و آنها را 

 مکلف به اجرای این قواعد نموده است.

گاهی صرفا جنبه حقوقی دارد وگاهی اهمیت اجرای این قواعد به گونه ای است که  و مقررات قانونیجرای قواعد ضمانت ا

با واکنش کیفری و وضع ضمانت اجراهای کیفری از سوی قانونگذار مواجه می شود. اینکه وضع قواعد کیفری در رابطه با عدم 

داریم در این مقاله به این موضوع بپردازیم اجرای قواعد حقوق خانواده صحیح است یا خیر خارج از بحث نگارنده بوده و قصد ن

نگارنده صرفا به بررسی و بیان ضمانت  ،لیکن می تواند موضوع جالب توجه محققان این حوزه باشد. بنابراین در تحقیق حاضر

 مرتبط به نظام حقوق خانواده خواهد پرداخت.مفروض و اجراهای کیفری 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد و اوال خواهیم دید که آیا  5/52/5735وب در این پژوهش عمدتا قانون حمایت خانواده مص

قانونگذار در این قانون برای عدم اجرای قواعد حقوق خانواده، واکنش کیفری خاصی پیش بینی نموده است و یا خیر؟ و ثانیا در 

 هیم پرداخت.صورت پیش بینی ضمانت اجرا و یا ضمانت اجراهای خاص، به بررسی و بیان آنها خوا

 

 مبحث اول
 بررسی اصل موضوع

منظور و مراد از بررسی اصل موضوع آن است که ببینیم آیا در قوانین و مقررات موضوعه در خصوص پیش بینی ضمانت 

ن اجرای کیفری در نظام حقوق خانواده و در رابطه با امور خانوادگی اقدامی از سوی قانونگذار صورت پذیرفته است یا خیر؟ به بیا

 دیگر آیا قانونگذار در رابطه با مسائل خانوادگی و در جهت اجرای قواعد آن، واکنش کیفری خاصی پیش بینی کرده است؟

کتاب پنجم  143تا  145مطابق مواد قانونگذار با یک نظر اجمالی و بررسی سطحی قوانین به سادگی می توان دریافت که 

به پیش بینی  5/52/5735همچنین فصل هفتم از قانون حمایت خانواده مصوب و  2/7/5731از قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون  11ماده  3ضمانت اجرای کیفری در امور و مسائل مرتبط با امور خانوادگی پرداخته است. الزم به ذکر است که مطابق بند 

گردیده است؛ بنابراین باقی مانده مواد  می صراحتا نسخکتاب پنجم قانون مجازات اسال 141و  141، 142حمایت خانواده، مواد 

مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و همچنین فصل هفتم قانون حمایت خانواده مبین عناوین جزایی مرتبط با حقوق 

 خانواده و مجازات های مقرر در این رابطه خواهد بود.

شناسانه به موضوع است و فارغ از این رویکرد که نگاه  بار دیگر الزم به تذکر می دانم که تحیق حاضر فارغ از نگاه جرم

مققن به موضوع پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در رابطه با مسائل حقوق خانواده تا چه اندازه صحیح است و یا با چه ایرادات 

د نظر قانونگذار بوده ؟ در این پژوهش فقط با دیدگاه حقوق کیفری عناوین مجرمانه حقوق خانواده که مو اشکاالتی مواجه است

 .است را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهیم
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 مبحث دوم 
 عناوین جزایی موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

 تزویج زن شوهردار -الف

زن شوهردار است؛ قانونگذار برای کسی که زنی را که  اولین عنوان جزایی که در این پژوهش به آن اشاره می شود تزویج

در علقه زوجیت دیگری است به عقد مردی دیگر درآورد مجازات در نظر گرفته و این اقدام را واجد وصف جزایی دانسته است و 

آنکه مجازات سردفتر آن را شامل سردفتر ازدواج و طالق، سردفتر اسناد رسمی و همچنین غیر آنها دانسته است. نکته قابل تامل 

به قانون مجازات اسالمی  147و غیر سردفتر در این مورد تفاوتی ندارد و مجازات اضافی پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 

جهت وجود خصوصیت در سردفتر و عدم آن در غیر سردفتر است؛ به بیان دیگر غیر سردفتر، سمت و جایگاه رسمی در این 

اولین عنوان جزایی، تزویج زن شوهردار است رابطه نداشته است که از انجام عملیات مربوط به آن سمت، ممنوع گردد. بنابراین 

 ه شرح ذیل در قوانین مدون، مقرر گردیده است.قانون فوق الذکر ب 147که مطابق ماده 

هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه  – 147ماده 

دواج و ( ضربه شالق محکوم میشود و اگر دارای دفتر از34تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا )تا سه سال یا از سه میلیون

 .دفتر ممنوع خواهد گردید طالق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی

 ازدواج زن شوهردار با دیگري -ب

و خود را به عقد او در آورد بدون آنکه هیچ فعل زنی که در علقه زوجیت مردی است، چنانچه با مرد دیگری ازدواج نماید 

قانون مجازات اسالمی، آن را جرم  144ماده  5ای است که قانونگذار در بند اضافه انجام دهد مرتکب عمل مجرمانه ای شده 

انگاری کرده است. بدیهی است سایر رفتارهای مجرمانه این فرد ) زن ( که می تواند مشمول عنوان زنای محصنه و یا موارد دیگر 

 باشد، مستقل از وصف مجرمانه مقرر در این ماده است.

 ازدواج با زن شوهردار -ج

زنی را که در علقه زوجیت دیگری است به  144ماده  2ازدواج با زن شوهر دار عنوان جزایی فردی است که مطابق بند 

عقد خود درآورد. این عنوان مجرمانه و همچنین عنوان مجرمانه سابق الذکر هم شامل مردی است که دارای همسر باشد و هم 

د دائم می شود و هم عقد موقت؛ بنابراین چنانچه مرد مجردی زن شوهردار شامل مردی است که فاقد همسر است؛ هم شامل عق

 را به عقد موقت خود درآورد هم مشمول حکم این ماده خواهد بود.

 ماده فوق الذکر جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد.

سال و یا از سه تا دوازده میلیون کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو  -144ماده 

 :میشوند ریال جزای نقدی محکوم

 .هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد -5

به مواقعه  هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی -2

 .نگردد

( آنکه ایـن دو مـاده در مـورد دیگر افرادی که ممکن است  144و 147نکته قابل تامل در مورد دو ماده فوق الذکر ) مواد 

در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضـور داشـته و شـاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد 

 .)43  :5711)رهبر، 

 فریب در ازدواج -د

آخرین عنوان جزایی مقرر در قانون مجازات اسالمی که کماکان به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، وصف کیفری 

قانون مزبور تحت عنوان فریب در ازدواج است. قانونگذار در این ماده برای زن یا مردی که طرف مقابل را به  143رر در ماده مق

داشتن امور واهی مثل تحصیالت یا موقعیت اجتماعی خاص فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای آن واقع شود، مجازات در نظر 

 گرفته است. 
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ای که در بدو تشکیل نهـد. زوج یـا زوجهن و شوهر صداقت است. صداقت اعتماد را بنیـان مـیجوهر روابط سالم میان ز

-کند. امروزه سالمت جامعه در معرض آسیبزندگی با همسر خود صادق نیست، با رفتار خود کانون خانواده را دچار تزلزل می

شـود امـا گـاه ها هر دو جنس مرد و زن را شامل مییبباشد. گاهی این آسهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می

توان بـه رواج فریـب در روابط افراد با یکدیگر به ویژه زن ها میدهد. از جمله این آسیبیکی از این دو را در معرض خطر قرار می

وغین، از جملـه عوامـل و شوهر اشاره کرد. تدلیس در نکـاح بـه مفهـوم اثبـات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت در

تـر از آن اسـت کـه بـا فروپاشـی نظـام خـانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساسـاً سـاحت خـانواده، بسـیار بـا ارزش

 .)72: 5733دار گردد )ولیدی،  رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه

موارد  "امثال آن  "و  "از قبیل "داللت منطقی کلمات  نکته ای که در رابطه با ماده فوق الذکر وجود دارد این است که به

و مصادیق ذکر شده در ماده تمثیلی بوده و حصری نیستند؛ بنابراین چنانچه فردی طرف مقابل را به اموری غیر آنچه در ماده 

 مزبور آمده است فریب دهد و عقد بر مبنای آن واقع گردد، مرتکب جرم فریب در ازدواج شده است. 

آید؛ فریب در ازدواج فقط با فعـل مثبـت مادی به صورت یک اقدام متقلبانه، نظیر که از منطوق ماده بر میدیگر آن نکته 

 .)52: 5715اللهی، دهد )آیتافتـد رخ مـیآنچه در جرم کالهبرداری اتفاق می

 ماده فوق الذکر جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد.

از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت عالی، تکمن چنانچه هر یک  -143ماده 

ها واقع شود مرتکب به اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنمالی، موقعیت

 .گرددمحکوم میحبس تعزیری از شش ماه تا دو سال

 

 مبحث سوم 
 جزایی موضوع قانون حمایت خانواده عناوین

 در دفاتر رسمی یع مربوط به نکاح، طالق، فسخ و رجوععدم ثبت وقا -الف

 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است شامل موارد ذیل است: 43این وصف جزایی که در ماده 

 عدم ثبت نکاح )ازدواج( دائم -5

 عدم ثبت طالق -2

 عدم ثبت فسخ نکاح -7

 ثبت رجوع ظرف مدت یک ماهعدم  -4

 عدم ثبت نکاح موقت در موارد الزامی -1

 ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالقاستنکاف از  -1

موضوع جرم مذکور اساس و کیان خانواده است ،قانونگذار نیز فقط به منظور حفظ کیان خانواده زوج را مکلف به ثبت 

 باشد و تنها به ایجاب و قبول واقع می شود شرعاً نیازی به ثبت رسانیدن آنها نمیاال است وی ازدواج دائم نموده  رسانیدن واقعه

 (. 131: 5717) شکری و سیروس، 

با یکدیگر در جهت استحکام  القیزوجین ملزم به رعایت حسن معاشرت و نکات اخ ،بر آن در شرع و سیره معصومین الوهع

ازدواج در راستای استحکام خانواده باشد یافت نشد. و از آنجا که قانون برخاسته از فقه  خانواده هستند و موردی که اشاره به ثبت

آموزه های فقهی است و نمی توان آن را از احکام  الفوزین و ارزشمند ماست، جرم دانستن عدم ثبت ازدواج در قانون، برخ

است که حکم اولیه آن عدم وجوب ثبت ازدواج است و  ثانویه دانست زیرا ثبت ازدواج یک مقوله فردی و ناظر بر احوال شخصیه

) صحرانشین سامانی،  حال اگر بر اثر شرایطی هم جزء احکام ثانوی قرار بگیرد دال بر آن نمی شود که عدم ثبت آن جرم باشد

5731 :50 ) 

نخواهد گرفت؛ به بیان دیگر قانون حمایت خانواده این وصف جزایی صرفا شامل زوج است و زوجه را در بر  43مطابق ماده 

 امکان ارتکاب آن توسط زوجه منتفی است.
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 ماده فوق الذکر جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از  -43ماده 

که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت ثبت آن خودداری یا در مواردی 

شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و  جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می 

 .اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است

 سال 31ختر زیر ازدواج با د -ب

شامل مردان بوده و این جرم قابل ارتکاب از سوی  43قانون حمایت خانواده همانند ماده  10عنوان جزایی مذکور در ماده 

ساله ازدواج نماید مشمول عنوان جزایی مذکور در ماده  52زنان نیست؛ به بیان روشن تر و به عنوان مثال چنانچه زنی با پسری 

لبته عدم وصف جزایی در این مورد صرفا ناظر به انعقاد عقد نکاح است و چنانچه رابطه ای با وی برقرار نماید فوق نخواهد بود. ا

 حسب مورد می تواند واجد وصف مجرمانه مستقلی باشد.

هر دو قانون مدنی ذیال  5045به ماده  10برای بررسی و مطالعه این عنوان مجرمانه، با توجه به ارجاع قانونگذار در ماده 

 ماده آورده می شود.

به حبس تعزیری  ( قانون مدنی ازدواج کند،5045هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ) -قانون حمایت خانواده 10ماده 

شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر درجه شش محکوم می

یری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس پرداخت دیه به حبس تعز

 .شود تعزیری درجه چهار محکوم می 

هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این  تبصره ـ

 .شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ماده تأثیر مستقیم داشته باشند 

 51سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  57عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  -قانون مدنی 5045ماده 

 .سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

الزامی بوده و بنابراین هم اذن  5045، وجود هر سه شرط مقرر در ماده 10بل توجه آنکه جهت عدم شمول ماده نکته قا

 ولی و هم رعایت مصلحت و هم تشخیص دادگاه صالح در وقوع یا عدم وقوع بزه مذکور موثر است.

 ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه دولت -ج

قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را موکول به اجازه خاص دولت کرده است؛ فارغ از  5010قانونگذار در ماده 

را مشخص ننموده و این یک خالء قانونی ) بدون اجازه دولت ( ضمانت اجرای حقوقی ازدواج با مردان خارجی  ،آنکه مقنن

ج ها را مستوجب مجازات مرد خارجی دانسته است. بنابراین قانون حمایت خانواده این گونه ازدوا 15؛ در ماده محسوب می شود

 هم صرفا شامل مرد خارجی است و متوجه زن ایرانی نیست. 15عنوان جزایی مذکور در ماده 

نکته قابل تامل آنکه به جهت اطالق عبارت ماده مزبور، تفاوتی بین مرد مسلمان خارجی و یا مرد غیر مسلمان خارجی 

 .عنوان جزایی شامل هر دو مورد می شودوجود نداشته و این 

 مواد فوق الذکر جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد.

( قانون مدنی و یا بر خالف 5010هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ) ـ قانون حمایت خانواده 15ماده

 .شود درجه پنج محکوم می سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری 

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از  -قانون مدنی 5010ماده 

 .طرف دولت است

 انکار یا ادعاي بالوجه زوجيت -د

با فردی شود که فی الواقع علقه قانونگذار برای زن یا مردی که در دادگاه بر خالف واقع و بدون اساس منکر زوجیت 

زوجیت بین آنها برقرار است ویا مدعی زوجیت شود در حالیکه هیچ گونه علقه زوجیت بین آنها برقرار نیست، وصف مجرمانه در 
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کر که به جرم انگاری رفتار فوق الذقانون حمایت خانواده  12نظر گرفته و این فعل را جرم انگاری کرده است. در رابطه با ماده 

 فلذا ابتدا عین ماده و سپس نکات را مطرح می نمایم. ؛ذکر چند نکته ضروری استپرداخته است 

اساس بوده است یا هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی -قانون حمایت خانواده 12ماده 

دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای برخالف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با 

 .شود نقدی درجه شش محکوم می 

رغم  این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی 

 .ستعلم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری ا

نکته اول: اینکه ادعا ویا انکار زوجیت باید در دادگاه صورت پذیرد؛ فلذا چنانچه خارج دادگاه ولو در ادارات دولتی و دستگاه 

 های اجرایی دیگر مطرح شود نمی تواند مصداق این بزه باشد.

تفاوتی است که قانونگذار بین انکار و ادعا قائل شده است؛ به این معنا که برای تحقق بزه مزبور، انکار در دادگاه نکته دوم: 

کفایت می کند لیکن ادعای زوجیت باید از طریق طرح شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی مطرح شود و صرف ادعای زوجیت در 

م را فراهم نمی نماید و این استنباط صرفنظر از اینکه با دقت در منطوق موجبات تحقق جردادگاه بدون طرح شکایت و دعوا 

 ماده به دست می آید با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم نیز سازگاری کامل دارد.

نیز  12مذکور در صدر ماده نکته سوم : با عنایت به قسمت اخیر ماده، این عنوان جزایی، قابل تسری به قائم مقام اشخاص 

 است.

 ترک انفاق -ه

این جرم هم شامل ترک انفاق زوجه است و هم شامل ترک انفاق سایر اشخاص واجب النفقه. برای تحقق جرم ترک انفاق 

 زوجه وجود شرایط ذیل ضروری است:

 استطاعت مالی زوج -5

 تمکین زوجه -2

النفقه صرف استطاعت مالی کفایت می کند و قانونگذار شرط دیگری را برای تحقق این بزه در مورد سایر اشخاص واجب 

. بنابراین چنانچه مردی در شرایط تمکن و استطاعت مالی مخارج ضروری فرزندان واجب النفقه خود را پیش بینی نکرده است

 نپردازد، مرتکب جرم ترک انفاق شده است.

جرم ترک انفاق مطرح است و این ابهامات از طریق پرسش از اداره  به جهت اهمیت موضوع و ابهامات جدی که در رابطه با

 مرتفع گردیده است، متن سواالت و پاسخ های مربوط به آنها ذیال آورده می شود.کل حقوقی قوه قضائیه 

یا آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است سوال اول : 

 ؟اینکه سالبه نفقه صرفاً در صالحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختالف است

 1396/06/19مورخ  1398/96/7نظریه شماره 

را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و  "ترک انفاق زوجه از سوی زوج "قانون حمایت خانواده  17ماده 

بع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، دادگاه جزایی متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تا

به نسبت مدت زمانی که بزه ترک انفاق را محرز تشخیص دهد، مجاز به رسیدگی و صدور حکم در ارتباط با ضرر و زیان ناشی از 

 .باشدجرم )نفقه پرداخت نشده( می

 قه ایام گذشته زوجه می شود؟سوال دوم : آیا موضوع جرم ترک انفاق شامل نف

 1398/07/14مورخ  7/98/979نظریه شماره 

زوجه است و مطالبه نفقه ایام « نفقه حال»، 5735قانون حمایت خانواده مصوب  17موضوع جرم ترک انفاق در ماده 

 .باشدگذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می

 حکم تمکین زوجه صادر شده باشد آیا زوجه می تواند اقدام به شکایت ترک انفاق نماید؟ چنانچهسوال سوم : 

 1395/03/17مورخ  579/95/7نظریه شماره 
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نظر به اینکه امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می باشد، هر چند قبالً حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، ولی چون 

ر حکم تمکین از سوی دادگاه با توجه به مهیا بودن شرایط تمکین، مباردت به آن احتمال می رود که زوجه پس از صدو

)تمکین( نموده باشد و نیز به لحاظ عدم همزمانی دو دعوای مطروحه از سوی زوجین )دعوای ترک انفاق از سوی زوجه و دعوای 

ر ترک انفاق، وضعیت حال زوجه از حیث تمکین از سوی زوج( و اینکه در رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت زوجه دائر ب

مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین دعوای کیفری و شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق با وجود حکم  تمکین و وجود شرایط آن،

قبلی تمکین، مسموع بوده و دادگاه کیفری مکلف به بررسی وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین در صورت مهیا نمودن شرایط 

 .قانون مدنی است 5551و ماده  5735قانون حمایت خانواده مصوب  17از سوی زوج با رعایت ماده  آن

 آیا ترک انفاق زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه به صورت همزمان مشمول مقررات تعدد جرم است؟سوال چهارم : 

 1398/06/05مورخ  7/98/657نظریه شماره 

النفقه که زندگی ، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجب70/1/5710مورخ  74با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 

شود )مانند نفقه زوجه و اوالد(، ترک انفاق آنان مشترکی دارند و معموالً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می

رات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی شود و مشمول مقرالنفقه( ترک فعل واحد محسوب می)ترک انفاق زوجه و اشخاص واجب

ای شود، ترک نفقه هر یک از آنان جرم جداگانهباشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت میکه محل زندگی آنان جدای از هم می

)که جایگزین ماده  5732قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  437محسوب و مشمول مقررات تعدد مادی است. طبق ماده 

های عمومی و انقالب در امور کیفری است( آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی ون آیین دادرسی دادگاهقان 235منسوخه 

شود، قابل تغییر است و تاکنون این قانون صادر می 435کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 

شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رأی وحدت رویه به  رأی وحدت رویه جدیدی مغایر با رأی وحدت رویه اشاره

 باشد.تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی می

 قانون حمایت خانواده کیست؟ 17مقرر در صدر ماده  "هرکس"منظور از عبارت سوال پنجم : 

 1396/08/02مورخ  7/96/1772نظریه شماره 

طبق قانون مدنی ملزم   ، هر شخصی است که5/52/5735قانون حمایت خانواده مصوب  17ه در ماد« هرکس»منظور از 

النفقه شامل زوجه و اقارب نسبی در خط عمودی، اعم از قانون مدنی، افراد واجب 5531و  5531به انفاق است. طبق مواد 

انفاق نسبت به زوجه در صورت تمکین و در این قانون در قسمت نخست به بزه ترک  17صعودی و نزولی است. بنابراین، ماده 

کند که در هر دو ها اشاره میالنفقه غیر از زوجه در صورت ندار بودن آنقسمت دوم به بزه ترک انفاق نسبت به اشخاص واجب

 یادشده در تبصره آن، به 17حالت، استطاعت شخص مکلف به انفاق، شرط تحقق بزه است. همچنین، توسعه بزه موضوع ماده 

فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان تحت سرپرستی خود، مؤید این است که اصل ماده در مقام حمایت کیفری از مطلق 

النفقه مذکور در قانون مدنی است؛ بنابراین، اگر جد پدری با داشتن توانایی مالی و با شرط نداری فرزند فرزند، از اشخاص واجب

 کب بزه ترک انفاق شده است.دادن نفقه وی خودداری کند، مرت

محل وقوع بزه ترک انفاق در مورد زوجینی که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و در حوزه های سوال ششم : 

 و... قضایی مختلف اقامت دارند کجاست؟

 1397/06/25مورخ  7/97/1862نظریه شماره 

های قضایی  یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه در فرض استعالم که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر -الف

مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به 

زوجه  دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت

 .پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است

، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق 5735قانون حمایت خانواده  17منظور از هرکس در ماده  -5-ب

قانون  17د؛ لذا ماده شو می النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن قانون مدنی، افراد واجب 5531است و با توجه به ماده 

 .شود النفقه بودن، شامل پدر زوج هم می با توجه به فرض استعالم در صورت احراز واجب 5735حمایت خانواده 
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کند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی  النفقه خودداری می در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب -2-ب

 .النفقه در حوزه آن اقامت دارد شخص واجببه بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که 

جرائم مستمر قابل گذشت مثل تصرف عدوانی و ترک نفقه که رفتار مجرمانه منقطع نشده است و رفتار سوال هفتم : 

مجرمانه استمرار دارد چنانچه متضرر از جرم بعد از یک سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم شکایت کند آیا موضوع مشمول ماده 

 گردد؟ می 5732قانون مجازات اسالمی مصوب  501

 1395/04/02مورخ  796/95/7نظریه شماره 

، منصرف به جرائم آنی است، نه 5732قانون مجازات اسالمی مصوب  501سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 

حق  ارتکاب عنصر مادی جرم است،جرائم مستمر؛ بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب درحال 

تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر ازجرم، کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده مرقوم در فوق 

 .گردد نمی

 قانون حمایت خانواده نیز جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد. 17ماده 

لی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب هرکس با داشتن استطاعت ما ـ 17ماده

شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و  النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  

 شود. درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می 

ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح  امتناع از پرداخت نفقه زوجه  صره ـتب

 مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 جرایم مرتبط با حضانت طفل -و

که اگرچه ظاهرا با دو رویکرد مطرح شده است لیکن قانون حمایت خانواده در مقام بیان عنوان مجرمانه ای است  14ماده 

در واقع یک رویکرد دارد و آن هم عدم انجام تکالیف مقرر در خصوص حضانت طفل از سوی مسئول حضانت است. به بیان واضح 

نونگذار تر، آنجا که قانونگذار می گوید : مانع مالقات طفل با اشخاص ذی حق شود؛ این عبارت هم داخل در عبارت نخست قا

است؛ فلذا عدم انجام تکالیف مقرر شامل ممانعت مالقات طفل با اشخاص ذی حق  "عدم انجام تکالیف مقرر"بوده و از مصادیق 

 هم می شود لیکن احتماال قانونگذار برای تاکید بیشتر این موضوع را به صورت مستقل بیان نموده است.

 یق، ذیال مرقوم می گردد.قانون حمایت خانواده جهت مطالعه و تطب 14ماده 

حق شود، برای  هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی  ـ 14ماده

 .شود بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می 

 مایت خانوادهقانون ح 55و  55جرایم موضوع مواد  -ز

قانون حمایت خانواده به عناوین مجرمانه پزشک و سردفتری می پردازد که به وظایف و تکالیف  11و  11قانونگذار در مواد 

 عمل ننموده اند.قانونی خود را در رابطه با امور مربوط به نظام حقوق خانواده 

برخوردار بوده و برای رعایت ایجاز در کالم و  به جهت این که این قسمت از بحث، به لحاظ حقوقی از اهمیت کمتری

 قانون حمایت خانواده جهت مطالعه و تطبیق، ذیال مرقوم می گردد. 11و  11جلوگیری از طوالنی شدن بحث، صرفا مواد 

ن ( این قانون را صادر یا با سوءنیت از داد75( و )27هر پزشکی که عامداً بر خالف واقع گواهی موضوع مواد ) -11ماده 

گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و 

 .شودباالتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می

ذکور در نامه م ( این قانون یا بدون اخذ اجازه 75( و )27هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ) ـ 11ماده

( قانون مدنی به ثبت 5045( قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده )5010ماده )

( این قانون یا حکم تنفیذ راجع به 40ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده )

ک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار احکام خارجی به ثبت هری

 شود.موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم می
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 نتيجه گيري
ای ، بر5735و همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب  5731قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 

) فصل نوزدهم از کتاب  جرایم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگیعدم انجام تکالیف خانوادگی بخش خاصی را تحت عنوان 

پیش بینی نموده است و مجازات تعیین  ) فصل هفتم قانون حمایت خانواده ( مقررات کيفريپنجم قانون مجازات اسالمی ( و 

کرده است. فارغ از اینکه تصمیم قانونگذار در این رابطه تا چه میزان مطابق اصول و قواعد علم جرم شناسی است مطابق بررسی 

 های صورت گرفته در این تحقیق دریافتیم که گستره جرایم مورد نظر مقنن در حقوق خانواده، شامل همه کسانی است که به

نوعی با این نظام حقوقی گره خورده اند. حتی سردفتر ازدواج و طالق و یا پزشک مرتبط با موضوع می تواند در معرض اتهام و 

 ارتکاب جرایم حقوق خانواده شود.

پیشنهاد نگارنده به محققان و پژوهشگران این حوزه، آن است که موضوع مجازات و ضمانت اجرای کیفری در نظام حقوق 

مورد بررسی قرار داده و اساسا به این پرسش، پاسخ دهند که آیا تصمیم مقنن در را با نگاهی جرم شناسانه و نقادانه  خانواده

خصوص پیش بینی مجازات در نظام حقوق خانواده تصمیم درستی است؟ و آیا این تصمیم موجب استحکام نهاد خانواده خواهد 

به درستی عمل کرده و در قسمت هایی تصمیمات درستی اتخاذ ننموده است، شد؟ و اگر معتقدند قانونگذار در قسمت هایی 

موضوع را مورد دقت و بررسی قرار داده  ونتایج حاصله را در اختیار سایر محققان و پژوهشگران قرار دهند. پیشنهاد دیگر بررسی 

 صل است که خالی از لطف نخواهد بود.هریک از عناوین مجرمانه پیش بینی شده در نظام حقوق خانواده به صورت مجزا و مف
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 نابع و مراجعم

 .53حقوقی فریب در ازدواج، فصلنامه کتاب زنان، سال پنجم، شماره -آثار فقهی  (.5715اللهی، زهرا )آیت [5]

حمایت کیفری از کیان خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق  (.5711رهبر، محمدرضا ) [2]

 دانشگاه بهشتی. کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق

در نظم حقوق کنونی، انتشارات مهاجر،  المیقانون مجازات اس (. 5717)  شکری، رضا، و سیروس،قادر [7]

 .تهران، چاپ سوم

المی، اولین فقه و حقوق اس ئینهجرم انگاری عدم ثبت ازدواج در آ(.  5731صحرا نشین سامانی، سهیال )  [4]

 کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسالمی.

 جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، تهران: نشر داد، چاپ اول. (.5733ولیدی، محمد صالح ) [1]

 قانون مدنی [1]

 قانون مجازات اسالمی [3]

 قانون حمایت خانواده [1]

 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه [3]
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