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  جرم ترک انفاق به همسر و آسیب شناسی مجازات حبس در این جرم

 

 3، وحید میروحیدی2بهاره السادات حسینی، 1ابوالفضل کالنتری
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 چکیده

ًفمِ، یىی اس هْوتزیي هجبحثی است وِ پس اس اسدٍاج ٍ تطىیل خبًَادُ هَرد تَجِ لزار گزفتِ ٍ ثِ هحض ٍلَع ًىبح دائن ثِ 

ضَد. همٌي ایزاى ثِ علت اّویت خبًَادُ پزداخت ًفمِ را ثِ عٌَاى یه حك ٍ تىلیف در ىن لبًَى ٍ ضزع ثزای سٍجِ ایجبد هیح

ًظز گزفتِ ٍ هسئَلیتِ تأهیي ًیبسّبی اٍلیِ ٍ اسبسی سًذگی را ثز عْذُ ضَّز الشام آٍر داًستِ ٍ در جْت تضویي اجزای ایي 

ذُ ٍ در صَرت عذم پزداخت ًفمِ سٍجِ ٍ البرة، ثزای آى هجبساتِ حجس را در ًظز حك، ثِ تزن اًفبق ٍصف جشایی ثخطی

گزفتِ است حبل آًىِ هعیبر تعییي هیشاى ٍ همذار ًفمِ ثب تَجِ ثِ احتیبج سى جْت اداهِ سًذگی، عزف جبهعِ ثَدُ ٍ لبًًَگذار 

هجبساتی وِ لبًًَگذار در صَرت تزن اًفبق  رسذ ًَعدر خصَظ هیشاى آى سىَت اختیبر وزدُ است. اس دیگز سَ، ثِ ًظز هی

ضَد ٍ هٌجز ثِ اس ّن پبضیذگی وبًَى همزر داضتِ، الذاهی است ًبصَاة وِ ًِ تٌْب الشاهی در پزداخت اًفبق ثِ ّوسز دیذُ ًوی

ِ سَی ارتىبة گزدد ثلىِ تبرن اًفبق ثب لزارگیزی در هحیط سًذاى ٍ تعبهل ثب دیگز هجزهبى ثخبًَادُ ٍ افشایص آهبر طالق هی

 -گزدد؛ در ایي همبلِ ثِ رٍش تَصیفیوٌذ ٍ اس طزفی ّن، هَجت طَالًی ضذى رًٍذ رسیذگی لضبیی هیجزم ًیش سَق پیذا هی

 تحلیلی ثِ ثزرسی ٍ ًمذ هجبسات سًذاى در ایي جزم پزداختِ هی ضَد.

 

 ًفمِ، تزن اًفبق، هجبسات، سًذاى، عذالت تزهیوی.های کلیدی:  واژه
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