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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 چگونگي تقاص زوجه از اموال زوج در فرض عدم پرداخت نفقه و مهريه

 

 ∗سمانه جيل ساز

 

بدين .   معتبر مشروع دانسته شده است      كه بنا به ادله    اري جهت استيفاي حقوق است    كراه تقاص   :مقدمه و هدف  
.  حق خود را از اموال مديون استيفا كند          حاكمبدون مراجعه به      خاص و   كردن شرايطي  كه داين با رعايت       معنا

تواند چنانچه در شرايطي كه زوج تعمداً از اهتمام به حقوق مالي همسرش چون نفقه و مهريه امتناع كند، زوجه مي                
قها، چگونگي اعمال و اجراي     هاي ف اين مقاله با ابتنا بر ديدگاه      .  با كاربست تقاص به استيفاي حقوق خود بپردازد        

 . گيرددر اين ميان از شرايط عام ايجاد و اعمال تقاص مدد مي. نمايدحق تقاص زوجه را بررسي مي

 .اي استگردآوري اطالعات آن نيز كتابخانهتوصيفي تحليلي و روش تدوين مقاله حاضر، : روش
كننده به وجود حق، اهليت       حق، علم تقاص   البهمط:  مستنبط ازمتون فقهي شرايط ايجاد تقاص عبارتنداز       :  نتايج
 نيز آراي فقها    ترافع نزد حاكم  يا عدم امكان    امكان  در خصوص   .  ق و استطاعت پرداخت    ح هعالمانانكار    شونده،تقاص

از قبض مال   وي و   اقدام  بودن  آميز  مسالمتكننده،   بودن تقاص   داراي سمت   براي اجراء تقاص نيز     .متشتت است 
 جهت استيفاي   الشمول عام تقاص نهادي ز آنجايي كه    با تأسي ازاين قواعد عام و ا        .نده ضروري است  كنسوي تقاص 

اگرچه در برخي شروط       توان آن را در قلمرو خانواده و در حدود موضوع پژوهش بكار برد؛                 ست، پس مي  حق ا 
 .حصول آن، اختالف نظر فقها نمايان است

چنين توجه به    و هم  اندرا پذيرفته آن    بنا به ادله، مشروعيت     ها فق  كه چون تقاص امري استثنايي وخالف قاعده است      
رساند كه در   مقتضيات حساس خانواده و احتمال حصول مفسده درپي اقدام زوجه به آن، ما را به اين مهم مي                      

 ترافع و يا    بدين معنا كه در مواقع اضطرار يا عدم امكان         .   روابط زوجين بايد به قدر متيقن آن اكتفا كنيم           گستره
 .تعذر آن را جاري بدانيم

اگرچه در نگاه نخست پرداختن به نهاد حقوقي تقاص به علت تعارض با نظم عمومي، منع اخراج مال از                        :  بحث
اين نهاد منبعث از    :  تصرف مالك و اصل تسليط او، در حقوق امروز محل بحث است، اما در توجيه تقاص بايد گفت                  

  راهكاري براي استيفاي حقوق تضييع شده       پذيرش بسياري از فقها است، از سويي       فقه ماست و تمسك به آن مورد      
در اين مقاله نگارنده بر آن بود كه با پرداختن به اين موضوع، راهكاري را يادآور شود كه حقوق امروز از آن                        .  است

لبد، شايسته است   طبا اين وجود از آنجايي كه زندگي خانوادگي مقتضيات خاص خود را مي               .  غفلت نموده است  
 . الذكر بكار بنددزوجه تقاص را در مواقع فوق

 . تقاص، خانواده، زوج، زوجه، حق، نفقه:هاهكليدواژ
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