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  چکیده

خانواده، سیاست کیفري اتخاذ شده در هاي اجرایی کیفري در راستاي حمایت از  از جمله ضمانت

است که شامل ترك انفاق، ازدواج با زن ) 873- 868مواد ( تکالیف خانوادگی و  جرایم بر ضد حقوق 

شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت ازدواج، طالق، رجوع، ازدواج قبل 

  . از بلوغ و تدلیس در نکاح است

ها و نواقص آن  لذا کاستی ،است قرار نگرفتهچندان مورد بحث و مناقشه که این جرایم  از آنجا 

نگارنده در این مقاله ضمن نقد و . سازد پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می

و ایراداتی وجود دارد و مداخله  ه در قوانین مذکور خالرسد ک بررسی جرایم مذکور، به این نتیجه می

. هاي اجرایی کیفري در حقوق خانواده، خود تهدیدي بیشتر بر بقا و تحکیم بنیان خانواده است ضمانت

ي خانواده تا حد امکان به دخالت حداقلی ضمانت اجراي  گذار در حوزه بنابراین شایسته است قانون

نیز در جهت اصالح و کارآمدتر شدن این قوانین پیشنهاداتی . کیفري و بر مبناي ضرورت بسنده کند

  .مطرح شده است
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  مقدمه

خص در دین مبین اسالم از اهمیت و جایگاه واالیی خانواده در تمام ادیان الهی، باال

. مرهون سالمت و استحکام نهاد خانواده استبرخوردار است و سعادت جامعه بشري نیز 

هاي حقوقی را وادار ساخته تا با وضع  این اهمیت و نقش بسیار مهم خانواده، نظام

هاي آن  هاي اجرایی مدنی و کیفري، به حمایت از خانواده و ارزش مقررات و ضمانت

  .دست یازند

  

  تحقیق ي پیشینه

گردد  باز می 1310ي حقوق خانواده در ایران به سال  گذاري در زمینه ي قانون پیشینه« 

البته پس از . به تصویب رسید 23/5/1310که در آن سال قانون راجع به ازدواج در تاریخ

ي خانواده به تصویب رسید و قوانین قبلی  آن بارها و بارها قوانین مختلفی در حوزه

  ) 8: 1389حاجی آبادي، . (ددستخوش تغییر و نسخ ش

راستاي سیاست کیفري اتخاذ شده در این گونه جرایم تا چه اندازه در «که  اما این

و » ي بازدارندگی از جرم داشته است؟ ثر واقع شده و جنبهحمایت کیفري از خانواده مو

 »ي حقوق خانواده وجود دارد؟ حلی براي کارآمدتر کردن این قوانین در حوزه چه راه «

  »توجه کم تري به آن مبذول شده است مطالبی است که در تحقیقات موجود،

  

  لهابیان مس

استحکام و شفافیت و واقع گرایانه بودن قوانین جزایی به عنوان بخش مهمی از 

سیاست کیفري در هر جامعه نقش مهمی را در کاهش جرم و حرکت به سوي جامعه اي 

نی که قوانین درست و کار آمدي وجود نداشته باشد سالم و عادالنه بر عهده دارد و تا زما

  .سایر سیاست ها و برنامه هاي اجتماعی نیز اثر بخشی چندانی نخواهد داشت

هدف این تحقیق ارتقاي کار آمدي قوانین جزایی و زمینه سازي ایجاد نظام عادالنه و 

ها گردیده  جامع کیفري است و پرسش هایی که این تحقیق عهده دار یافتن پاسخ به آن

و » م خانواده را برگزیده است؟ام قانونی ایران چه نگرشی به جراینظ«است این است که 

دارندگی بازتواند اثر بخشی و  گونه قوانین وجود دارد که می ابهاماتی در این چه ایرادات و«

  » راهکارهاي رفع آن ها چیست؟«و » آن ها را کاهش داده یا به حداقل برساند؟
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م علیه خانواده شناخته به عنوان جرای 1392ت اسالمی مصوب قانون مجازاچه در  آن

ترك «اند که شامل  مطرح گردیده) ا.م.ق873-868مواد (شش عنوان هستند و در  ،شده اند

عدم «، »شوهردار و معتده به عقد درآوردن زن«، »ازدواج با زن شوهردار و معتده«، »انفاق

  . است» تدلیس در نکاح«و » اج قبل از بلوغازدو«، »ثبت ازدواج، طالق و رجوع

در این مقاله با محور قرار دادن این نکته که حقوق خانواده مربوط به روابط درون 

خانواده است و باید بر خالف سایر جرایم، کمتر یا به ندرت ضمانت اجراي کیفري را در 

نواقص و  رار گرفته ومورد بررسی ونقد قآن بکار برد، هریک از این مواد قانونی مذکور، 

اي رفع آن ها پیشنهادات گیرد و درحد امکان بر هاي آن ها مورد شناسایی قرار می نارسایی

  .گردد ه میالزم ارای

  

  )ا.م.ق 868ي ماده(ترك انفاق  - 1

گیرد که هر یک از  ي زوجین قرار می ها و تکالیفی برعهده با انعقاد عقد نکاح مسئولیت

  و با کمال میل و رغبت به ایفاي وظایف خویش پرداخته تا زوجین باید به نحو احسن

ها در امان ماند و محیط امن و آرامی براي  اختالفات و کشمکش  حریم خانواده ازگزند

قانون مدنی پرداخت 1108 از جمله این وظایف، مطابق ماده. اعضاي خانواده فراهم شود

است که به هدایت شریعت مطهر  النفقه مین معاش زوجه و سایر اشخاص واجبنفقه و تا

ار از آن به عهده زوج قرار گرفته ذگ و تبعیت قانون) 34قرآن کریم، سوره نساء،آیه(اسالم 

بدیهی است کوتاهی در انجام این وظیفه، باعث نابسامانی و عدم آرامش در خانواده . است

سمت خواهد شد و ذهن اعضاي خانواده را از پیشرفت و رشد وتعالی انسانی به 

هاي ابتدایی و مشکالت اقتصادي معطوف خواهد کرد و این امر نگرانی و اضطراب  دغدغه

  .را جایگزین آرامش و آسایشی خواهد کرد که الزمه  هر خانواده سالم و سر بلند است

گذار در راستاي تحکیم بنیان خانواده، عدم  با توجه به اهمیت انجام این وظیفه، قانون

سایر اشخاص واجب النفقه را از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف  ي زن و پرداخت نفقه

  :ا را بدان اختصاص داده است وچنین بیان داشته است.م.ق 868ي  خانوادگی دانسته و ماده

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه «

اه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه النفقه امتناع نماید دادگ نفقه سایر اشخاص واجب

  ».نماید حبس محکوم می
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و » ترك انفاق به زوجه«جرم ترك انفاق در دو فقره مطرح شده یکی  ،در این ماده   

توان ایراداتی را وارد  دو فقره میو به هر » سایر اشخاص واجب النفقهترك انفاق «دیگري 

  .کرد 

  

   ایرادات فقره اول -1- 1

  »زوجه«بردن کلمه زن به جاي اصطالح بکار  -1-1-1

در صورت تحقق » ترك نفقه زن«قانون مجازات اسالمی  868 در فقره اول از ماده    

تمکین به عنوان جرم شناخته شده و براي آن از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس مقرر 

 . گردیده است

تب فقهی و حقوقی مرسوم و که در ک» زوجه«ي قانونی به جاي کلمه  در متن این  ماده   

شود و  به کار رفته است گرچه این خود یک ایراد محسوب می» زن«مصطلح است واژه 

استفاده کند » زوجه«بهتر بود به جاي واژه زن از همان اصطالح رایج و مرسوم یعنی واژه 

تداعی هم در ذهن افراد یه هاي اجنب ي زن، زن تا در نگاه اولیه به متن این ماده، از واژه

ي زن خود  نفقه«نشود اما این ایراد اهمیت زیادي ندارد زیرا مشخص است که درعبارت 

، اشاره به همسر شرعی و زوجه رسمی دارد »زن«، »را با داشتن استطاعت و تمکین ندهد

اما این ایراد بر آن وارد . کند ي زن اجنبی نمی زیرا هیچ مردي خود را ملزم به پرداخت نفقه

ي زن در این ماده به صورت مطلق آمده است و زن دایم و موقت را شامل  مهاست که، کل

که مرد فقط ملزم به پرداخت نفقه به زن دایم خود است و شامل زن  شود درحالی می

توان آن را به  شود و نفقه براي زن موقت حق قانونی و ذاتی او نیست، بلکه می موقت نمی

جا که این  اما از آن )1113قانون مدنی ایران ماده (.صورت قرارداد و توافق به وجود آورد

جزایی که مجري این ماده نکته در قانون مدنی ذکر شده و ممکن است قضات دادگاه 

به دلیل عدم اشراف به قوانین مدنی یا هر دلیل دیگر در فهم این ماده دچار  ندا قانونی

ي قانونی از این نظر اصالح شود و قید دایم به زن  اشتباه شوند شایسته است این ماده

  .اضافه شود تا ابهام و ایرادي در آن وجود نداشته باشد

  

  عدم توجه به عذر هاي موجه -1-1-2

قانون مجازات وارد کرد این  868اتی که می توان به فقره اول ماده یکی دیگر از ایراد    

است که در این ماده جرم بودن ترك انفاق زن را به وجود تمکین از سوي زن  مشروط 
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درصورت هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را « :کرده و بیان داشته است

قانون مدنی تمکین زمانی شرط لزوم  1108در حالی که مطابق ماده  ...ندهد تمکین

پرداخت نفقه است که بدون عذر شرعی صورت گرفته باشد مانند بیماري، امراض 

مقاربتی شوهر و یا فعل واجب مانند روزه و سفر واجب حج که زوجه قادر به تمکین از 

  .شوهر نیست

کین بدون استثنا کردن عذرهاي شرعی، مشروط کردن جرم ترك انفاق به مطلق تم    

ممکن است باعث سوءاستفاده اشخاصی شود که بخواهند زن را از این حق قانونی خود 

ع حقوق زوجه، به جاي شرط یشایسته است براي جلوگیري از تضی«لذا . محروم کنند

استناد مواردي را که زن به ي مذکور از اصطالح عدم نشوز استفاده شود تا  تمکین، در ماده

تواند از ضمانت اجراي کیفري ، بنماید موانع شرعی و قانونی از تمکین خودداري می

زیرا عدم تمکین با نشوز مالزمه ندارد و ) 30: 1382بداغیو  احمدیه (» .برخوردار شود

شود  و آن چه باعث سلب استحقاق نفقه می آید هر عدم تمکینی نشوز به حساب نمی

هم نشوز است  مضاف بر آن که واژه قرآنی این بحث. یننشوز است نه صرف عدم تمک

  .و عدم تمکین در قرآن کریم بکار نرفته است) 20، آیه قرآن کریم سوره نساء(

  

  دشواري اثبات تمکین واجراي آن -1-1-3

قانون مجازات اسالمی قابل توجه است  868یکی دیگر از نکاتی که در فقره دوم ماده 

انفاق را به تمکین زوجه مشروط کرده است درحالی که  این است که جرم بودن ترك

زیرا تمکین از اموري است که در  اثبات تمکین کار بسیار دشوار و بلکه غیر ممکنی است

تواند مدعی تمکین خود شده و آن را  حریم خانواده و از امور پنهانی است و زن نمی

برابر اتهام ترك انفاق مدعی عدم اثبات کند و متقابال مرد نیز که براي دفاع از خود  در 

شود امکان اثبات آن را نخواهد داشت و بر این اساس، این ماده قانونی به دلیل  تمکین می

نداشتن ضمانت اجرایی الزم کار آمدي خود را از دست خواهد داد زیرا مهم ترین رکن 

ود دلیل له متعسر یا متعذر است و این خدلیل اثبات دعواست که در این مسا دادرسی

در این ماده مناسب نیست و شایسته است به جاي  دیگري است که کاربرد واژه تمکین،

امري عدمی است و اثبات آن » عدم نشوز«استفاده شود زیرا » عدم نشوز«آن از اصطالح 

نیاز به دلیل ندارد و اصل بر عدم است و در مقابل کسی که مدعی نشوز نیز کافی یک 

کند اما  تمکین یک امر وجودي است و اثبات آن بسیار دشوار  مورد از نشوز را ثابت
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است و با اثبات یک مورد از تمکین نمی توان مدعی تمکین شد و باید استمرار و دوام آن 

  .نیز ثابت شود

عالوه بر دشوار بودن اثبات تمکین توسط زوجه، حکم اجرایی تمکین نیز با  

ز است که دادگاهها حکم الزام به تمکین سالیان درا«هایی مواجه است زیرا  دشواري

مور ترین کاري که ما متهورانه. ا کنندتوانند آن را مانند سایر احکام اجر دهند ولی نمی می

ولی آیا . ي شوهر بازگرداند تواند انجام دهد این است که زن را به زور به خانه اجرا می

اگر کسی را در خانه  ي شوهر زندانی کرد؟ و سان درخانه ممکن است زنی را بدین

توانیم اورا به تمکین هم وادار کنیم و آیا می توان از مصادیق  شوهرش زندانی کنیم می

ماند و تنها اثر حقوقی مهم آن  نتیجه می تمکین دانست؟ پس ناچار دعوي تمکین بی

ي اخالقی این  بدین ترتیب باید پذیرفت که چهره. محروم ساختن زن ازگرفتن نفقه است

خودداري از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی . بیش از وصف حقوقی آن است تکلیف

  )168: 1375کاتوزیان، (» .است و هرگاه ادامه یابد جز طالق درمانی ندارد

  

  باز دارنده نبودن و نقض غرض در مجازات حبس -1-1-4

که  ن استقانون مجازات اسالمی وارد است آ 868ایراد دیگري که بر فقره اول ماده 

نقض می نه تنها باز دارندگی الزم را ندارد بلکه به نوعی مجازات حبس در چنین جرای

ار و روح قانون است زیرا جرم شماري ترك انفاق گذ غرض و دور شدن از هدف قانون

کمکی به حمایت مالی  براي حمایت مالی از کانون خانواده است و با حبس زوج نه تنها

نیروي کار که شاید  ضمن بیکار کردن یک ،قضایی با این اقدام شود بلکه نظام خانواده نمی

کند و اگر احتمال آن  آن خانواده است ضربه مهلکی به کانون خانواده وارد میتنها نان آور 

وجود داشت که زوج در آینده در روش خود تجدید نظر کند و اقدام به پرداخت نفقه 

  .کلی منتفی می گرددنماید با زندانی کردن او این احتمال هم به 

را که یک عمل ارادي و قابل تغییر » ترك انفاق«زندانی کردن زوج به جرم ترك انفاق، 

که یک عمل اجباري و خارج از اراده متهم است تبدیل » قطع انفاق«و جبران است به 

معیشت داشت اکنون این مشکل براي  کند و اگر پیش از حبس، زوجه مشکل خرجی و می

ایر افرادي که از در آمد او ارتزاق کرده اند مانند فرزندان و والدین و دیگر خود زوج و س

  .افراد واجب النفقه نیز  این مشکل بوجود خواهد آمد
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حبس کردن زوج به جرم ترك انفاق عالوه بر لطمه اقتصادي که به نهاد خانواده وارد 

اد مقدس نیز می کند، موجب اختالل عاطفی و شکاف عمیق و بلند مدت در این نه

تواند مانند سابق  دیگر نمیگردد زیرا شوهري که با شکایت همسر خود به حبس رفته  می

به همسرخود عشق بورزد و همسري را که او را به دادگاه کشانده و موجبات آزار و 

رسوایی او را در میان خانواده و جامعه فراهم آورده است مانند سابق دوست بدارد و براي 

کند و به او وفادار بماند وحتی ممکن است در صدد انتقام جویی و رفتار  او فداکاري

متقابل بیفتد و با چنین اوصافی بعید است که چنین خانواده اي شرایط الزم براي ادامه 

  .حیات داشته باشد و چنگی به دل بزند 

آیا این چنین اوضاع و نتیجه اي را می توان با هدف حقوق جزا و روح شریعت 

و  فه ازدواج اسالمی که بر اساس مودتو با فلس می که دین رافت و و مهربانی استاسال

  سازگار است ؟  ) 21: الروم، ورحمۀً مودّةً بینَکُموجعلَ (رحمت بنیاد نهاده شده است 

گونه  ي قانونی از جهات مزبور بدین شود این ماده با توجه به ایرادات وارده پیشنهاد می

  : اصالح شود

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن دایم خود را در صورت عدم نشوز ندهد یا «

النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا  از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب

  . ».نماید ماه حبس محکوم میپنج 

کند به جاي مجازات حبس از جریمه مالی شوهر به مبلغی که از  لف پیشنهاد میمو

تر باشد استفاده شود و نفقه معوقه زوجه هم از آن  مبلغ نفقه پرداخت نشده به مراتب بیش

گونه موارد، مجازات براساس انگیزه مجرم  زیرا حداقل در این. ه برداشت شودجریم

تري دارد و مجرمی که از پرداختن حقوق مالی دیگران امتناع می ورزد و  ازدارندگی بیشب

بخاطر طمع مالی و خساست، مرتکب جرمی شده است با وارد کردن نقض به مالش 

که دادگاه از  یا آن. شود تا با مجازات جسمانی و زندان و مانند آن ثر میاتر تنبیه و مت بیش

ي زن را بدهد و یا  ي زن بردارد و با فروش آن نفقه ي نفقه اندازهاعیان و اموال شوهر به 

قسمتی از حقوق مستنکف از پرداخت نفقه  با درخواست زوجه، در صورت صالحدید و«

توقیف و دستور  شود، ن خصوصی به او پرداخت میکارفرمایارا که از طریق دولت یا 

  ) 216: 1383محمدي،(» .پرداخت مستقیم آن به زوجه را صادر کند



 41                                                               ها و راهکارها جرایم علیه خانواده، چالش

ها از مجازات حبس تعزیري کارآمدتر و مفیدتر  گونه مجازات بدیهی است که این

کاهد و یکی از راهکارهاي کاهش طالق در جامعه  خواهد بود و از تزلزل بنیان خانواده می

  .است

در شرایط فعلی که هنوز قانون اصالح نشده است باید قضات محترم به این مشکالت 

م علیه خانواده تقلیل دهند و حد امکان مجازات کیفري را در جرایکنند و تا  توجه

  .مجازات دیگري جایگزین مجازات تعزیري قرار دهند

اجازه دهد در  شاید هم شایسته باشد در صورت ترك انفاق زوج، دادگاه به زن

هر بدون که شوهر با وجود استطاعت مالی، نفقه زن را پرداخت نکند از اموال شو صورتی

روزي «: وارد شده است که) ص(اجازه و یا رضایت او بردارد؛ چنانکه در روایتی از پیامبر

هند همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و از ابوسفیان شکایت کرد و گفت که ابوسفیان مرد 

دارم و  دهد و من آن را بطور پنهانی از او برمی خسیسی است و نفقه من و فرزندم را نمی

چه بطور متعارف، تو  آن: فرمود) ص(شود آیا در این کار گناهی است؟ پیامبر ه نمیاو متوج

  )3: 1387طوسی،(» .کند بردار و فرزندت را کفایت می

  

  ا.م.ق868ایرادات فقره دوم؛ ماده  -1-2

قانون مجازات اسالمی به ترك انفاق نسبت به اقارب و سایر  868در فقره دوم ماده 

اشخاص واجب النفقه اشاره شده است و ترك نفقه این افراد را هم مانند ترك نفقه زوجه 

ي قانونی از  بر این ماده. جرم به حساب آورده و به همان مجازات محکوم کرده است

  .زات آن نیز انتقاداتی وارد استي اقارب و مجا لحاظ ترك نفقه

    موارد انفاق اقارب تنگ نگري در -1 -1-2

ترك انفاق اقارب و سایر اشخاص واجب النفقه جرم به حساب  868در فقره دوم ماده 

مین حقوق تا قوانین مدون آن چنان که باید در«آمده اما نه در این ماده و نه درمواد دیگر 

گري نداشته و جامعه را در این زمینه با  همه جانبه النفقه یا سایر اشخاص واجب اقارب

چالش مواجه ساخته است، لذا ضروري است که حقوقدانان با مطالعه منابع اصیل اسالمی 

گذار را در اصالح قوانین مربوط به  هاي خانوادگی قانون و در نظر گرفتن عرف و سنت

در  مثال )145: 1387خلیلی،( ».یاري نمایند دین خصوصاه و اقارب عموما و والخانواد
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در مسکن، النفقه  ي اقارب یا سایر اشخاص واجب موارد نفقه قانون مدنی 1204ي  ماده

  .البیت احصاء و محدود شده است البسه، غذا و اثاث

هاي آنان از جمله  در این ماده با محدود کردن نفقه به موارد ذکر شده سایر نیازمندي

هاي درمانی را از شمول نفقه واجب بیرون کرده است و این در حالی است که قانون  نههزی

ماده (مدنی، نفقه زوجه را به همه موارد مورد نیاز  در حد متعارف جامعه تعمیم داده است 

نفقه عبارت : موارد ذکر شده را به عنوان مثال ذکر کرده و گفته است) قانون مدنی 1107

 از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاثاي متعارف و متناسب با وضعیت زن است از همه نیازه

با این بیان تمثیلی راه را براي تعمیم موارد نفقه ... هاي درمانی و بهداشتی و منزل و هزینه

زوجه به هر چیز دیگر که مورد نیاز او باشد از جمله هزینه دارو و درمان باز گذاشته است 

نین اتفاقی نیفتاده است و نفقه فقط به موارد ذکر شده منحصر اما در مورد نفقه اقارب چ

ي زوجه از موارد احصاء  ي اقارب نیز همانند نفقه لذا شایسته است موارد نفقه. شده است

ي تمثیلی پیدا کند و تمام نیازهاي اقارب را در حد توان مالی  خارج شود و جنبه

  .دهنده شامل شود  نفقه

  قض غرض در مجازات حبسنا کار آمدي و ن -1-2-2

سیاست کیفري اتخاذ شده در ترك انفاق اقارب همانند ترك انفاق زوجه حبس 

این ماده تعزیري از سه ماه و یک روز تا پنج ماه است و همان طور که در نقد فقره اول 

دارندگی ندارد بلکه موجب نقض غرض و از هم پاشیدگی روابط نیز ذکر شد نه تنها باز

باشد و این مطلب در خصوص نفقه اقارب نیز صادق است همچنان که  می خانوادگی نیز

زدایی را اتخاذ کند  گذار در جرایم درون خانواده، سیاست حبس گذشت، بهتر است قانون

جاي مجازات حبس، مجازات دیگري از قبیل جریمه نقدي جایگزین کند و با  و به

حفظ روابط و رسیدگی به امور مالی هاي دینی در  سازي صحیح و متناسب با آموزه فرهنگ

  .و عاطفی اقارب تالش شود و زمینه جرم ترك انفاق را رفع گردد

  

      عدم شمول فرزندان قانونی -1-2-3

ي فرزندان  ، نفقه1/12/1391قانون حمایت از خانواده مصوب  53ي  ي ماده در تبصره

مقررات این ماده دانسته  ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی را نیز مشمول

گذار در تدوین  است و این از نکات برجسته و مثبت این قانون است که شایسته بود قانون

  . کرد قانون مجازات جدید نیز آن را لحاظ می
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  )ا.م.ق 869ي  ماده(ده ازدواج در آوردن زن شوهردار و معتبه  - 2

 قانون) 2:1425/732حلی، - 5:1419/526یزدي، طباطبایی(شرع و فقه  از منظر

توان زنی  ازدواج با زن شوهردار و معتده باطل است و تنها در صورتی می) م.ق1050ماده(

که در ایام عده بودن و  را به نکاح درآورد که خالی از موانع نکاح باشد درحالی

شوهرداشتن زن از موانع نکاح است و اگر با وجود این موانع زن را به نکاح خود یا 

  .محکوم خواهد شد 869ي ي در بیاورد به مجازات مذکور در مادهدیگر

هرگاه «عالوه بر زن و مرد، عاقدي است که این عقد را ثبت می کند مرتکبین این جرم 

یا زنی را که در عده دیگري است براي مردي عقد نماید به حبس  زن شوهردار عالما

ضربه ) 74( ون ریال جزاي نقدي وتاازشش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلی

شود واگر داراي دفتر ازدواج و طالق یا اسناد رسمی باشد براي همیشه  شالق محکوم می

  ».صدي دفترممنوع خواهد گردیدت از

شود که از روي علم، مرد را به تزویج  عاقد در صورتی محکوم به مجازات مذکور می

یت مرد دیگري است در بیاورد و رابطه ي زوج زنی که هنوز در ایام عده یا در علقه

ها صورت گیرد؛ در این صورت فعل عاقد زمینه را براي ارتباط نامشروع  زناشویی میان آن

إِنَّ الَّذینَ یحبونَ أَنْ تَشیع «:شود مصداق این آیه شریفه واقع می وکند  زن و مرد فراهم می

 منُوا لَهینَ آمی الَّذشَۀُ فرَالْفاحالْآخ نْیا وی الدف یمأَل ذابونَه علَمالَ تَع أَنْتُم و لَمعی اللَّه و «

  )19:نور(

مواقعه  له واقف باشند وااگر به این مسآیند  درمی یکدیگرزن و مردي هم که به تزویج 

شود،  ها جاري می و مجازات حد زنا برآن شوند کارمحسوب می ها صورت گیرد زنا بین آن

م این ماده لذا اگر عاقد مطلع نباشد زن شوهر دارد و یا در عده دیگري است مشمول حک

در این ماده اشاره به علم موضوعی دارد و جهل موضوعی رافع  قید عالما«شود و  نمی

» .بنابراین علم و جهل حکمی تابع مقررات عمومی است. مسئولیت کیفري است

  ) 692: 1387زراعت،(

ي قانونی وارد است، مجازات محرومیت عاقد از  از جمله ایرادتی که بر این ماده

عاقد  قید نشده که اگرسردفتري اسنادرسمی یا ازدواج و طالق است؛ زیرا در این ماده 

  . سردفترازدواج وطالق واسناد باشد ازسردفتري کدام دفتر براي همیشه محروم خواهد شد
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که  1310ندماهاسف 26قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  49ي گذار در ماده ، قانوننیاثا« 

  :لین دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر پرداخته استبه بیان وظایف مسئو

  ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون  -1

دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که   -2

طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع 

 . ها داده است و کسانی که دادگاه دستور اعطاي رونوشت سندي را به آن

 .تصدیق صحت امضا  -3

 .ه امانت می گذارند مانند وصیت نامهقبول و حفظ اسنادي ک  -4

  ي اي به وظیفه که در مقام بیان وظایف دفترخانه بوده است اما اشاره گذار با این قانون

توان دانست  این طریق میسردفتر اسناد رسمی جهت انعقاد و ثبت نکاح نکرده است و از 

ر ثبت ازدواج وظایف سردفتر اسنادرسمی خارج از وظایف مقرره جهت دفات که اساسا

رسمی ثبت گردد   اي بر فرض مثال در دفتر اسناد تعیین شده است و از آنجا که سند نکاحیه

گردد  مورین رسمی تنظیم میمدنی بوده اگرچه نزد ما قانون 1287ي خارج از تعریف ماده

توان آن را سند عادي محسوب  ها بوده و عنداللزوم می لکن خارج از حدود صالحیت آن

قانون  32ي اي که در دفاتراسنادرسمی به تجویز بند ماده شود اقرارنامه شاید گفته نمود و 

ي  ردد از مصادیق مادهگ تنظیم می18/10/1364اصالحیه  16/4/1355ثبت احوال مصوب 

داراي اعتبار اقرار بوده و بیان واقعه  باید دانست که اقرار ازدواج صرفالکن  ؛مذکور باشد

 869ي  بنابراین از شمول ماده ،شود براساس اقرار طرفین تنظیم میسابق است والغیر و 

گذار عنصر مادي جرم عبارت  قانون مجازات اسالمی خارج است؛ زیرا بنابر تصریح قانون

بنابراین بسیار . است از انعقاد عقد از طرف سردفتر یا عاقد و نه تنظیم اقرارنامه رسمی

باشد که شغل وي   تشدید مجازات فردي پرداخته گذار به رسد که قانون عجیب به نظر می

  ) 67: 1376بیاتی،( ».گونه مدخلیتی در موضوع نداشته باشد هیچ

بنابراین شایسته است مجازات سردفتر اسناد رسمی که عقد نکاح از وظایف او نیست 

ي مذکور، مجازات مختص عاقد رسمی  همچنین در ماده .حذف گردد  869ي  از ماده

که  طور غیررسمی و بدون آن که اگر عاقد به  است نه عاقد غیررسمی، در حالی دانسته شده

عقد نکاح را به ثبت برساند چنین نکاح نامشروع و خالف قانونی را منعقد کند عنصرمادي 

طریق اولی باید به مجازات مذکور در این ماده که  و معنوي جرم را مرتکب شده پس به 

ي مذکور عاقد غیر  لذا باید در متن ماده. محکوم شود عنصر قانونی این جرم است نیز
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رسمی نیز به مجازات تعیین شده محکوم شود هرچند که به علت نداشتن دفتر ازدواج و 

می از سردفتري براي عاقد غیر رسمی، تر اسناد رسمی، مجازات انفصال دایطالق و یا دف

  .سالبه به انتفاع موضوع است

ات نقدي براي مرتکب این جرم است که با توجه به تغییر ایراد دیگرآن که، وضع مجاز

اي را جایگزین کند؛  ن جریمهگذار معادل آ رشد اقتصادي و ارزش پول،  بهتر است قانون

ي مذکور  مجازات نقدي از ماده جاي جریمه نقدي، سکه قرار دهد و یا این که  به مثال

م سردفتري محکوم شود، دایبه مجازات حبس، شالق و انفصال حذف شود و عاقد فقط 

زیرا جرمی مرتکب شده که شایسته تخفیف نیست و با انعقاد عقد فاسد به حیثیت خانواده 

ل نکاح بوجود آید که مشکالت و مسای لطمه وارد کرده و چه بسا نسل فاسدي از این

  .فراوانی را به دنبال خواهد داشت

ظایف سردفتر نواده، تفکیک بین وعالوه بر آن، با توجه به قداست و اهمیت جایگاه خا

درحوزه امالك و اموال است از وظایف دفاتر ازدواج و طالق  اسناد رسمی که غالبا

هاي سردفتراسناد رسمی کاسته  شایسته است، زیرا از یک سو از تراکم وافزایش مسئولیت

شود و از سوي دیگر با ثبت ازدواج و طالق در دفاتر رسمی که فقط مختص وقایع  می

  .ماند تر می مذکور است حریم خانواده محفوظ

  

  )ا.م.ق870ي ماده(اج با زن شوهردارو معتده ازدو -3

طور که گذشت معتده بودن و شوهر داشتن زن از موانع نکاح است و اگر با  همان

صورت حرام واقع شود نه تنها مستحب نیست، بلکه  وجود این موانع، عقد ازدواج به 

. شود ها می نکاح منفور و مبغوضی است که باعث تزلزل بنیان خانواده و فساد نسل

ا براي زن و مردي که بدون .م.ق 870ي گذار نیز عالوه بر مجازات عاقد، در ماده قانون

. کنند مجازاتی وضع کرده است که عاري از ایراد نیست توجه به این موانع با هم ازدواج 

مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به مجازات  سانی که عالماک«: در این ماده مقرر شده است

اه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم حبس از شش م

  : شوند می
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ي دیگري است خود را به عقد دیگري در آورد  هر زنی که در قید زوجیت یا عده -1

هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده  -2.در صورتی که منجر به مواقعه نگردد

  ».دیگري است براي خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد

در این ماده، مجازات زنی که با علم به شوهردار بودن و یا در عده بودن خود را به 

عدم مواقعه به که مردي او را به تزویج خود درآورد،  تزویج مردي دیگري درآورد و یا این

با زن منوط شده است، زیرا اگر مردي با علم به معتده بودن و یا شوهرداشتن زن با وي 

و  )526: 1419طباطبایى،(ازدواج کند و مواقعه صورت گیرد این عمل حکم زنا را دارد 

ي  مجازات حد زنا بر زن و مرد عالم به حکم و موضوع جاري خواهد شد و داخل در ماده

ازات اسالمی است و اگر شرایط احصان را داشته باشند زناي محصنه قانون مج 863

و ) 120: 1384محقق داماد،(شود و زنا با زن شوهردار نیز از موانع نکاح است محسوب می

  ) 136: 1411حلی،(موجب حرمت ابدي است

علم به موضوع شرط تحقق «ي قانونی آن است که  از جمله ایرادات وارده بر این ماده

ن آثیر ااما حکم کلی جهل حکمی و ت )693: 1387زراعت،(»جرم ذکر شده استموضوع 

همچنین جهلی که رافع مسئولیت کیفري دانسته شده . ولیت کیفري بیان نشده استئبر مس

رسد که جهل  نظر می ؟ ولی به 2است یا جهل تقصیري 1مشخص نیست که جهل قصوري

  .تقصیريقصوري رافع مسئولیت کیفري باشد نه جهل 

. که مجازات مذکور در این ماده مخیر بر حبس یا جزاي نقدي است ایراد دیگر آن

ثر بوده و راه شکند مو هاي الهی را می حریم حرمتمجازات حبس براي کسی که عالمانه 

جاي حبس   بندد اما در مجازات نقدي که ممکن است مجرم به را بر تکرار این جرم می

ایراد و اشکال وجود دارد؛ زیرا با توجه به رشد اقتصادي و محکوم به پرداخت آن شود 

تغییر ارزش پول، جریمه نقدي در معرض نوسانات ارزش پولی است و همانند مجازات 

گذار به جاي  حبس اثر بازدارندگی از ارتکاب به این جرم را ندارد، لذا بهتر است قانون

سه تا دوازده میلیون ریال آن سه تا جاي   به قدي معادل آن را اعمال کند؛ مثالجریمه ن

  )76: 1388رهبر، .(سکه قرار دهد120
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  )ا.م.ق 872ي ماده(م، طالق و رجوع ي ازدواج دای جرم عدم ثبت واقعه -4

گذار در راستاي اهمیت و حفظ کیان خانواده آن را جرم دانسته و  از مواردي که قانون

است، عدم ثبت واقعه ازدواج،  از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی برشمرده

: قانون مجازات اسالمی نیز بدان اختصاص یافته است 871ي طالق و رجوع است و ماده

طالق و رجوع طبق مقررات  م،ي ازدواج دای خانواده، ثبت واقعه به منظور حفظ کیان«

م، طالق و دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دای چنانچه مردي بدون ثبت در. الزامی است

  ».گردد رجوع نماید به مجازات حبس تعزیري تا یک سال محکوم می

این ماده نیز همچون سایر جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، ایراداتی بر آن 

ي  از جمله. تواند مؤثر واقع شود وارد است که رفع آن در حفظ و ثبات نهاد خانواده می

  : ایراداتی که بر آن وارد است

گذار نه تنها الزامی به  نماید قانون نویسی قانون مجازات ایجاب میموجز ومنجز« -1

انگاري یک عمل نداشته باشد، بلکه بیان اهداف مقنن و دالیل  ذکر هدف ناشی از جرم

زیرا ذکر علل و اهداف . کند و قوام قانون جزایی خدشه وارد میصراحت انگاري به  جرم

  .و سلیقه اي را باز می کند در متن قانون راه تأویل و تفسیر هاي موسع

گذار را به  قانون» ...حفظ کیان خانواده به منظور«:  ا با عبارت.م.ق  871ي صدر مادهدر    

: 1387اسدي،(».ن این مقام استاد وادار نموده که این امر خالف شتوجیه عملکرد خو

اي و  سلیقهقیاس و تفسیر هاي   مضاف بر آن که ذکر علت حکم در متن قانون زمینه) 126

موسع از قانون را فراهم می کند و اگر در شرایطی عدم ثبت باعث حفظ کیان خانواده 

شود ممکن است کسانی به تصور رفع حکم با علت منصوصه، حکم به جواز عدم ثبت  می

  .صادر کنند

مطابق این ماده فقط ثبت ازدواج دایم الزامی است و عدم ثبت آن جرم محسوب   -2

ازدواج موقت الزامی نیست، درحالی که عدم ثبت ازدواج موقت نیز مفاسد  شود و ثبت می

آورد به ویژه اگر فرزندي از این  و معایب خود را دارد و مشکالتی براي زنان بوجود می

ازدواج به وجود آید؛ زیرا اگر مرد نپذیرد که ازدواجی بین او و زنی که مدعی ازدواج با 

 شود و فرزند ي زوجیت بسیار مشکل می ت کردن رابطهاوست به وقوع پیوسته است، ثاب

  .گردد از حقی برخوردار نمی مشروع است اما عمال حاصل از این ازدواج هرچند واقعا
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 645ي ماده 1/12/1391با توجه به این ایرادات،قانون جدید حمایت از خانواده مصوب

حمایت از خانواده را  قانون جدید  49ي قانون مجازات اسالمی سابق را نسخ کرد و ماده

  : جایگزین آن کرد

چنانچه مردي بدون ثبت در «:  دارد جدید حمایت از خانواده مقرر می قانون 49ي ماده

م طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت می به ازدواج دایدفاتر رس

ضمن  ،امتناع کند الزامی است از ثبت آنآن خودداري یا در مواردي که ثبت نکاح موقت 

الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و یا حبس تعزیري درجه هفت 

این مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح . شود محکوم می

  ».یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است

با وضع ماده  ،اسالمی سابققانون مجازات  645ي  بدین ترتیب ایرادات مذکور بر ماده

الیحه جدید حمایت از خانواده رفع شد، باألخص الزام به ثبت ازدواج موقت در  49

صورت شرایط فوق، اقدامی ضروري در جهت احقاق حقوق زنان و فرزندان متولد از 

  . ازدواج موقت است

، زوج جدید آن است که عالوه بر مجازات مذکور قانوني مثبت بارز دیگر این  نکته

نیز در احقاق حقوق  این الزام به ثبت. ي ازدواج، طالق و رجوع است ملزم به ثبت واقعه

ثر است، زیرا زنان بیش تر از مردان از عدم ثبت ازدواج، طالق و رجوع زنان بسیار مو

شوند و صرف مجازات بدون آن که زوج عالوه بر مجازات ملزم به ثبت وقایع  متضرر می

ست چندان بازدارندگی از آن جرم را نداشته باشد و یا به نفع زنان و مذکور شود ممکن ا

 .فرزندان متولد از ازدواج موقت نباشد

قانون مجازات اسالمی  645ي مجازات حبس تعزیري در ماده قانونهمچنین در این 

این امکان جایگزینی جریمه . سابق به مجازات حبس تعزیري و یا جزاي نقدي تبدیل شد

 شود که در نقدي به جاي مجازات حبس، باعث کاهش مداخله کیفري در خانواده می

نقدي، بدون آنکه با  ثرتر است و با پرداخت جریمهجهت حمایت و حفظ کیان خانواده مو

همچنان به توانند   ایجاد شود، زوجین می حبس رفتن زوج در زندگی مشترك خللی

  .زندگی مشترك خود ادامه دهند
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قانون جدید قانون حمایت از خانواده، در  49ي اما با وجود این نکات مثبت در ماده

ی نشد و تنها بدان توجه 1/2/1392قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 871ي وضع ماده

لذا تمامی اشکاالت مذکور بر این ماده قانونی . تغییر یافت 871به  645ي ماده از شماره

  .خانواده نقش بسزایی دارد رد است که رفع آن در تحکیم و بقاءهنوز وا

ي مذکور، با صراحت مرد را مرتکب این جرم  است که در ماده  ایراد دیگر آن  -3

داند، شاید بدان خاطر  کند و زن و عاقد را مجرم نمی مجازات میدانسته و او را محکوم به 

که مرد مسئول ثبت ازدواج، طالق و رجوع است، اما ممکن است عاقدي که داراي دفتر 

ازدواج و طالق است بدون ثبت کردن، ازدواج و طالق را واقع سازد و یا زن در صورت 

در . ثري داشته باشدوع نقش موتحریک و ترغیب مرد در عدم ثبت ازدواج، طالق و رج

  .شوند این صورت عاقد و زن هم معاون یا مشارك مرتکب این جرم محسوب می

در قسمت مربوط به ثبت نکاح به شرح ذیل ، ا.م.ق 871ي هدما شود بنابراین پیشنهاد می

  :اصالح شود

 ه زوجین بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج نمایند به مجازاتچچنان«

عاقد،  ي همین مجازات درباره شوند و می محکوم یکسال  اتحبس تعزیري  نقدي و یا

  » .گردد شهود، معرفین و ولی زوجه باکره که اذن چنین ازدواجی داده است، اعمال می

  )ا.م.ق 872ي  ماده(جرم ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی -5

ازدواج است و از منظر فقه و داشتن بلوغ اعم از بلوغ جسمی و روحی، شرط صحت 

گذار  شرع، تنها در صورتی ازدواج قبل از بلوغ صحیح است که به اذن ولی باشد، لذا قانون

: دارد که را در جهت حمایت کیفري از اطفال وضع کرده است و چنین مقرر می  این ماده

به حد بلوغ  مردي با دختري که چنانچه . ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولّی ممنوع است«

ي ذیل آن ازدواج نماید به  قانون مدنی و تبصره) 1041(نرسیده بر خالف مقررات ماده 

  ».گردد از شش ماه تا دو سال محکوم می  حبس تعزیري

سال تمام و نکاح 15نکاح اناث قبل از رسیدن به سن « : قانون مدنی 1041ي  ماده

ذلک در مواردي که مصالح اقتضا  مع .سال تمام ممنوع است18ذکور قبل از رسیدن به سن 

استثنائاً معافیت از شرط سن العموم و تصویب محکمه ممکن است  کند با پیشنهاد مدعی
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سال تمام 13شود که کمتراز  تواند به اناثی داده شود ولی در هرحال این معافیت نمی اعطا

  ».سال تمام دارند15و به ذکوري شامل گردد که کمتر از 

ي ولّی و به شرط  عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه«: قانون مدنی1041ي  مادهي  تبصره

  ».باشد رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می

 رود میمعناي زناشویی و نزدیکی نیز بکار از آنجا که در فقه نکاح به «

است؛ » عقدنکاح«است، عبارت  آمده  1041ي  آنچه که در تبصره ماده )631:ق1425حلی،(

نه انجام ) 36: 1389فر، مرادي(» .نظور از آن ازدواج است که با اذن ولی انجام شودیعنی م

. عمل زناشویی که به اجماع فقها قبل ازبلوغ جایز نیست حتی اگر ولی قهري اجازه دهد

  )811: 1409طباطبایی،(

قانون  646ي ، ماده1/12/1391در قانون جدید قانون حمایت کیفري از خانواده مصوب

قانون جدید حمایت کیفري  50ي نسخ شد و ماده2/3/1375جازات اسالمی مصوب سابق م

  .از خانواده جایگزین آن شد

) 1041(هرگاه مردي برخالف مقررات ماده «: ي مذکور بدین شرح است متن ماده

هرگاه ازدواج . شود ي شش محکوم می قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیري درجه

م زن منجر گردد، زوج عالوه بر به نقص عضو یا مرض دای یمذکور به مواقعه منته

 ،مواقعه منتهی به فوت زن منجر شودپرداخت دیه به حبس تعزیري درجه پنج و اگر به 

  »     .شود زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه چهارمحکوم می

 هرگاه ولی قهري، مادر،«: قانون جدید حمایت کیفري از خانواده 50ي ماده  تبصره 

تکاب جرم موضوع سرپرست قانونی یا مسئول نگهداري و مراقبت و تربیت زوجه در ار

شوند این حکم  ثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیري درجه شش محکوم میاین ماده تا

  ».درباره عاقد نیز مقرر است

دانست و  قانون سابق مجازات اسالمی تنها مرتکب جرم را مرد می 646ي  مادهدر 

مجازاتی ثري دارند انی که در این جرم دخالت و نقش موبراي ولی قهري و عاقد و یا کس

قانون جدید حمایت از خانواده  50ي  ي ماده تعیین نکرده بود که این ایراد با وضع تبصره

، بدون توجه به قانون 1/2/1392جازات اسالمی مصوب رفع شد اما در قانون جدید م

قانون مجازات سابق  646ي  ا را همانند ماده.م.ق 872ي  جدید حمایت از خانواده ، ماده

ي ماده با قانون مجازات اسالمی سابق تفاوت دارد و ایراد  وضع کرد که تنها در شماره

   .مذکور همچنان بر آن باقی است
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  :دات آن است که دیگر ایرا  ي از جمله

از . طور که گفته شد بلوغ یک امر طبیعی و تکوینی است و نه یک امر تعبدي همان -1

منظر فقه وحقوق  یکی از شرایط صحت ازدواج رسیدن به بلوغ جنسی است و هدف از 

بهتر است  ،با توجه به همین نکته .طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب براي ازدواج است

بیشتر بلوغ طبیعی و جنسی فرد که در مناطق مختلف کشور متفاوت است و گذار  قانون

در نظر گرفت را مالك قرار دهد و بر مبناي آن حکم به توان   سن مشخصی براي آن نمی

  .جرم ممنوعیت ازدواج قبل از بلوغ  صادر کند 

اند  کرده انتقادي که برخی حقوقدانان بر جواز ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولّی وارد -2

عقد نکاح را واقع سازد این حکم » صغیر«تواند براي  این که ولی قهري می«: آن است که

استثنایی است بر عدم اهلیت تمتع صغیر در نکاح و از تغییرات اعمال شده توسط 

انتخاب همسر براي کودك او را از . کمیسیون قضایی مجلس در اصالح قانون مدنی است

بنابراین . زند سازد و به شخصیت طفل صدمه می خود محروم می ترین حق مشروع طبیعی

. گیرد براي کودك وجود دارد ي آن تصمیم می فرض ضرر در نکاحی که ولی قهري درباره

رود که ولی قهري بتواند ضرورت نکاح و مصلحت  این فرض در صورتی از بین می

هاي ناشی از چنین اقدامی  نامتعارف طفل را در دادگاه اثبات کند و به ویژه که صدمه

تا رسیدن به سن بلوغ کودك بایستی همسر ناخواسته را با تمام . جبران ناپذیر است

پس از بلوغ نیز بر فرض که بتواند تجاوز ولی . ضررهاي مادي و معنوي آن پذیرا باشد

قهري را از حدود نمایندگی اثبات کند و نکاح فضولی را بر هم زند  اما هیچ چیز 

  )75: 1375کاتوزیان،(» .تواند گذشته دردناك را به او بازگرداند نمی

شود و نباید  ضرر نکاح از طرف زن جبران نمی«: فرماید شهید ثانی هم در این زمینه می

» .نکاح با مال مقایسه شود که ضرر آن آسان و قابل جبران و زیان آن قابل تحمل است

یار پدر و جد پدري در قانون ایجاب به هرحال وجود اخت« ) 129: 1413شهیدثانی،(

» .ي قضایی و اداري در اندیشه جلوگیري از خطرهاي احتمالی آن باشد کند که رویه می

درتشخیص اقتضاي مصلحت با دقت و باید  ییمراجع قضاو ) 76: 1375کاتوزیان،(

بلکه  ،و نباید مصلحت فرد را صرفا از دید کلی بررسی کنند محدودیت بسیارعمل کنند

طمع و منافع مادي ولی قهري  باید به طور موردي و دقیق بررسی شود تا کودك قربانی

  .   به خاطر این نوع ازدواج نشود ،خود
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دختر جرم ممنوعیت ازدواج قبل از بلوغ شامل ازدواج با  ،قانون مدنی 1041ي در ماده -3

می فقط مردي که با قانون مجازات اسال 872ي  اما در ماده ،شود نابالغ و پسر نابالغ می

نی که با پسر شود و براي ز دختر نابالغ ازدواج کند محکوم به مجازات حبس تعزیري می

این امر شاید ناشی از آن باشد که « هرچند . مجازاتی قرار نداده است ،نابالغی ازدواج کند

 اگرچه در عمل چنین ازدواجی ،اي پسر در اثر ازدواج موجود نیستامکان ضرر جسمی بر

» .دهد اما از آثار سوء اخالقی چنین ازدواجی نباید غافل بود به ندرت رخ می

  )17: 1390اسدي،(

آورد و چنین  می» شخصی«ي  واژه» مردي«ي  گذار به جاي واژه قانون«لذا بهتر است 

  )19: 1389آبادي، حاجی.(»... هرگاه شخصی بر خالف مقررات «: داشت  مقرر می

مجازات حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال محکومیت است  ا،.م.ق 872ي  در ماده -4

هاي جسمی  ي مذکور براي جبران آسیب شود که در ماده اما در اینجا این اشکال مطرح می

ر به فوت وي شود اشاره بیند و یا چه بسا ممکن است منج که دختر نابالغ بر اثر مواقعه می

) 1/12/1391(انون جدید حمایت از خانواده مصوب ق 50ي  هرچند در ماده ،نکرده است

حبس تعزیري لحاظ شده  ،بالغ در اثر مواقعه عالوه بر دیههاي جسمی دختر نا براي آسیب

از  اصال«براثر مواقعه با وي  ،ت دختر نابالغ به ازدواج در آمدهاست اما در صورت فو

مجازات قصاص را به  ي تواند چنین مواقعه که می قصاص صحبتی نکرده است در حالی

قصد قتل یا صدمه ندارد ولی اگر بداند که عملش  اگر چه شوهر نوعا ،ال داشته باشددنب

  . شود شود جنایت عمدي محسوب می منجر به قتل و صدمه می

مطابق قواعد باب قصاص در صورتی که کسی عمل منتهی به جنایتی را به قصد ایجاد 

شود     منجر به آن جنایت شود عمد محسوب می نوعا که عملش ینآن جنایت انجام دهد یا ا

جا داشت که در این ماده چنین آورده . شود و با رعایت شرایط مقرر به قصاص محکوم می

  )19: 1389آبادي، ده حاجی(» .عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد: شد می

اص نیز با این همه، قابل تامل است که حتی سخت ترین مجازات ها مانند قص

تواند خسارات جسمی و معنوي ازدواج ناشی از ازدواج قبل از بلوغ را جبران کند  نمی

  .واین مطلب اهمیت تدبیر براي پیدا کردن راه حل هاي پیشگیرانه را بیش تر می نمایاند

به نظر می رسد افزودن شرط رشد عالوه بر بلوغ به شروط ازدواج یا تعیین شرط سنی 

بر اساس وضعیت متعارف وشرایط زمانی و مکانی کمک زیادي براي خاصی براي ازدواج 

  .حل این مشکل باشد
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برمبناي فتواي مشهور فقهاي  ،جرم ممنوعیت ازدواج قبل از بلوغ که، ارکان حاصل آن

ل این ماده متابعت کردند و قدانان از کالم فقها در بیان مسایامامیه تنظیم شده است وحقو

بلوغ براي ازدواج نخواستند که از قول مشهور فقها در تعیین له تعیین سن ی در مساحت

قابلیت «لذا از آن به  ،پسران تخطی کنند سال براي15سال براي دختران و  9سن بلوغ 

م مذکور در فقه براي اثبات سال تمام قمري یکی از عالی 15و 9 تعبیرکردند و سن »صحی

  . بلوغ است

  )ا.م.ق 873ي ماده(جرم تدلیس در ازدواج -6

ازدواج و تشکیل خانواده باید بر مبناي صداقت و راستگویی زوجین واقع شود تا 

هاي دینی از  ولی اگر با وجود نهی آموزه ،ها شود ي زوجیت بین آن حکیم علقهباعث ت

هاي نادرست و یا هر  دروغ و فریبکاري هر یک از زوجین به خاطر تشریفات و یا سنت

ورزي روي آوردند  اهداف خود به فریفتن یکدیگر و حیلهعلت دیگري، براي رسیدن به 

اعتمادي زوجین نسبت به یکدیگر شده وگاه تحمل این پنهان کاري و فریب در  باعث بی

شود  قدري سخت و غیر قابل بخشش می ها  به  ازدواج براي یکی از زوجین یا هردوي آن

ا توجه به قداست و اهمیت دین مبین اسالم نیز ب. گذارد که راهی جز جدایی باقی نمی

بنیان خانواده در برابر تدلیس و فریبکاري زوجین ساکت نبوده و از منظر فقه حق فسخ 

گذار  نکاح را براي زوجین قرار داده است و از منظر قانون مجازات اسالمی نیز قانون

انچه چن«: دارد ا مقرر می.م.ق 873ي  مادهفریب و تدلیس در ازدواج را جرم دانسته و در 

هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن 

تحصیالت عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن 

ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیري از شش  فریب دهد و عقد بر مبناي هر یک از آن

  ».گردد ماه تا دو سال محکوم می

گذار هرگونه فریب و تدلیس در  قانون ،به اهمیت و قداست بنیان خانواده توجهبا 

دارندگی از قانون مجازات اسالمی را براي باز 873ي ازدواج را جرم دانسته است و ماده

اما بر این ماده همچون سایر مواد جرایم بر ضد حقوق و  ،این جرم وضع کرده است

  : تکالیف خانوادگی ایراداتی وارد است

اگر شخص فریب خورده با شکایت کیفري، موجب حبس تعزیري شخص  -1

بغض و دشمنی میان زوجین تشدید  فریبکار شود در این صورت ممکن است فقط کینه،



 93دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان                                54

زندگی مشترك از بین برود و یا ضرر شخص شود و زمینه براي بازگشت زوجین به ادامه 

  . فریب خورده جبران نشود

دهد سیاست  گذار بهتر است در جرایمی که در درون خانواده رخ می بنابراین قانون

حبس زدایی را دنبال کند و به جاي آن مجازات دیگري مانند جریمه نقدي قرار دهد که 

ثرتر از حبس خواهد ریب خورده موجبران ضرر براي شخص فاین امر به طریق اولی در 

بود و همچنین زمینه را براي بازگشت زوجین به زندگی مشترك و حفظ کانون خانواده از 

  .کند انحالل و فروپاشی فراهم می

به جنبه بازدارندگی این جرم توجه کرده و براي مرتکبین آن مجازاتی  گذار صرفا قانون -2

هاي مادي و معنوي ناشی از تدلیس نکاح در  تکلیف خسارت«را تعیین کرده است ولی 

در )108: 1382احمدیه و بداغی، (» ا و قانون مدنی مشخص نشده است.م.ق 3)647(ي ماده

که طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی احتمال جبران خسارت مادي و معنوي وارده  حالی

  .به فرد فریب خورده وجود دارد

ي مذکور تمثیلی است نه احصایی و تشخیص آن  مادهاز آن جا که مصادیق تدلیس در  -3

 ،هاي مختلف متفاوت است ز در فرهنگنی  ي عرف گذاشته شده است و عرف نیز بر عهده

امکان سوء استفاده از تدلیس در نکاح همواره وجود دارد و ممکن است صدور حکم 

هاي  و روش تدلیس را براي قضات با دشواري مواجه کند، لذا شناسایی مصادیق تدلیس

همچنین با . شود آن توسط محاکم و پژوهشگران مانع از سوءاستفاده تدلیس در نکاح می

الزام هریک از زوجین به ثبت معرفی کامل خود در دفتر ازدواج و به رویت رساندن 

ع هرگونه تدلیس در نکاح اطالعات ثبت شده و تصدیق آن توسط هر یک از زوجین مان

اري از موارد شخص فریبکار براي تبرئه خود از جرم تدلیس در زیرا در بسی ،خواهد شد

نکاح مدعی آن است که قبل از ازدواج و در خلوت عیب و نقص و یا فقدان صفت کمال 

را به طرف مقابل خود گفته است، لذا الزام به معرفی کامل خود و ثبت اوصاف مورد نظر 

  .ر استثز زوجین در پیشگیري از این جرم موو عیوب هر یک ا

زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب  که از یک سو عموما ا توجه به اینب -4

دهند  تقاضاي طالق می ،علی رغم اثبات فریب از طرف همسر شوند مطلع نیستند؛ لذا می

بنابراین . شود جا که تقاضاي طالق از جانب زن است حکم به طالق خلع داده می و از آن

که اگر زن نسبت به  در حالی. کند ي معوقه خود را نیز بذل می ریه نفقهزن عالوه بر بذل مه

کرد و از حقوق خود برخوردار  حقوق خویش آگاهی داشت تقاضاي فسخ نکاح می
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قانون  1128ي  از سوي دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده. شد می

نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج مدنی به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت 

رو الزم است مواردي  از این 4.کوشند این جدایی رو به صورت فسخ نکاح واقع سازند می

تر مطرح  شود به صورت شفاف که در شرع و قانون به عنوان فریب در ازدواج شمرده می

ی روشن ی هاي قانوناین زمینه باالتر رود و هم نارسایگردد تا هم آگاهی عمومی در 

  .گردد

زیرا حمایت کیفري در  ،تر به جرم فریب در ازدواج بنگرد گذار جامع الزم است قانون -5

توان بر این اساس مرد یا زنی  در نتیجه نمی ،ا منحصردر زوجین شده است.م.ق 873ي ماده

ها با احساسات او  دهد و مدت هاي واهی براي ازدواج فریب می را که دیگري را به بهانه

ي دیگري هم در این باره  دهد مجازات کرد و ماده کند و سپس تن به ازدواج نمی بازي می

وجود ندارد و این در حالی است که گاهی شکست روحی و عاطفی صورت گرفته گاه 

  جبران ناپذیر است

شود؛ در عیوب موجب  می  تدلیس در ازدواج شامل تدلیس در صفات کمال و عیوب -6

نکاح  ،رفته باشد به خاطر عیوب مجوز فسخس در نکاح صورت نگفسخ نکاح اگر تدلی

قانون  873ي ر مادهاما د .شود و فقط تفاوت در گرفتن مهر از مدلّس است فسخ می

کمال از قبیل داشتن گذار مجازات را فقط براي تدلیس در صفت  قانون ،مجازات اسالمی

تجرد و امثال آن  ،خاصموقعیت اجتماعی، شغل و سمت  ،تمکن مالی ،تحصیالت عالی

گذار  قانون بنابراین بهتر است. اي نکرده است ذکر کرده است و به تدلیس در عیوب اشاره

عالوه بر ذکر تدلیس در وصف کمال به تدلیس در عیوب هم اشاره  ،ي مذکور در متن ماده

  .کند

این  ،دواجرد رکن مادي جرم تدلیس در ازبعد از بررسی اقوال فقها و حقوقدانان در مو -7

و هم ) جام فعلان(هم مثبت ،که رکن مادي جرم تدلیس در ازدواجنتیجه حاصل شد 

قانون مجازات اسالمی رکن مادي جرم تنها  873ي ولی در ماده ،است) ترك فعل(منفی

لذا شایسته است ماده مذکور از  است و تمام صور مجرمانه را ندارد،) انجام فعل(مثبت 

 . این لحاظ نیز اصالح شود و تدلیس در ترك فعل را هم شامل شود

در تدلیس شخص ثالث گفته . منحصر در زوجین است ،فاعل جرم تدلیس در این ماده -8

شد اگر شخص ثالث مانند پدر یا مادر در جرم تدلیس در ازدواج تبانی و مشارکت داشته 

ي مذکور مجازات مختص  اما در ماده ،شوند عاونت در جرم مجازات میباشند به عنوان م
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بنابراین شایسته است در . اي نشده است زوجین شده است و به معاونت در جرم اشاره

این ماده از این حیث بازنگري و اصالح شود و  ،ت پیشگیري از جرم فریب در ازدواججه

نیز تسري دهد و مجازاتی نیز براي آن تعیین گذار فاعل این جرم را به غیر از زوجین  قانون

 .کند

  گیري نتیجه

چه از تحلیل حقوقی جرایم علیه خانواده حاصل شد این است که مجازات وضع  آن

ع حقوق زوجین به یشده براي این جرایم در جهت حفظ کیان خانواده و عدم تزلزل و تضی

هاي اجرایی  مداخله وضمانتکند چرا که  مین نمیگذار را تا حو مطلوبی مقصود قانونن

تر شدن عواطف و عالقه  رنگ مخل استحکام خانواده است و باعث کم کیفري مانند حبس،

شود و زمینه برگشت زوجین را به ادامه زندگی  و محبت زوجین نسبت به یکدیگر می

ه گذار بهتر است براي جرایمی ک له قانونلذا با توجه به این مسا کند، مشترك ناهموارتر می

دهد  دهد بر خالف سایر جرایمی که بیرون از خانواده رخ می در درون خانواده رخ می

زمینه خشم و انتقام و کینه  سیاست کیفري حبس زدایی را دنبال کند تا با حبس زوج،

ها نیز  له براي فرزندان آنعواطف زوجین نشود که تبعا این مسا باعث از بین رفتن عالقه و

  .یري را به دنبال خواهد داشتهاي جبران ناپذ لطمه

همچنین بهتر است عالوه بر جرایمی که در فصل نوزدهم قانون مجازات اسالمی 

، سایر ف خانوادگی احصاء و معین شده استتحت عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالی

جرایم  ،سقط جنین ،زه خانواده است مانند کودك آزاريجرایم دیگري که مربوط به حو

را نیز ...  انکار زوجیت فروش فرزند و نشوز زوج، نت و مالقات اطفال،مرتبط با حضا

د اعم از قانون حمایت از شو شامل شود و پراکندگی که در قوانین مختلف دیده می

قانون مدنی و یا سایر فصول قانون مجازات اسالمی رفع شود تا قوانین مربوط به  ،خانواده

  .گردد خانواده از انسجام بهتري برخوردار 

که برخی ایرادات مواد قانونی جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در  از آنجا

اما این ایرادات در  رفع شده،1/12/1391قانون جدید قانون حمایت از خانواده مصوب

همچنان باقی است که شایسته بود  1/2/1392قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

اصالح این ایرادات را مدنظر قرار  ازات اسالمی،گذار در وضع قانون جدید مج قانون

  .داد تا قوانین در راستاي استحکام خانواده کارآمدتر واقع شود می
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  :ها نوشت یپ

جهل قصوري این است که فرد جاهل براي جهل خود عذر موجهی داشته باشد  -1

و جهل او ناشی از تقصیر و کوتاهی خودش نباشد در فقه این گونه جهل رافع 

مثال کسی که از روي جهل قصوري حکم نماز . اخته شده استمسئولیت شرعی شن

 1413خویی،.(را نداند و آن را اشتباه بخواند نیاز به اعاده و قضاي آن نماز  ندارد

  )2/256:ق

جهل تقصیري این است که فرد جاهل براي جهل خود عذر موجهی نداشته  -2

ین گونه جهل رافع خودش باشد در فقه اباشد و جهل او ناشی از تقصیر و کوتاهی 

مثال کسی که از روي جهل قصوري حکم . اخته نشده استمسئولیت شرعی شن

نماز را نداند و آن را اشتباه بخواند در مواردي باید نماز خود را اعاده کند و در 

  )2/342:ق 1413خویی،.( صورت گذشتن وقت قضاي آن را بجا آورد

  .ات جدید اسالمیقانون مجاز 873ي  ماده -3

جهتی فسخ شود زن حق  هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به«: م. ق  1101ي  ماده -4

  .» ...مهر را ندارد
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