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چکیده
انســان بدلیــل رغبــت ذاتــی بــه حیــات جاودانــه تمــام تــاش خــود را جهــت اســتمرار حیــات
بــکار میگیــرد .زیســت شناســان دریافتهانــد کــه برخــی از ارگانیســمها در برخــی زمانهــا
میتواننــد در شــرایطی شــبیه مــرگ خــود را پایــدار و زنــده نــگاه دارنــد .وجــود نشــانههایی
بــرای بازگشــت مجــدد بــه زندگــی ،انســان را کــه موجــودی فطرت ـاً عالقمنــد بــه مانــدن و
بقــا اســت و میــل بــه جاودانگــی و حیــات و تــرس از مــرگ در ذات و سرشــت او قــرار دارد را
بــه ســمت ایجــاد و اســتفاده از فرصــت وا داشــته اســت .کــه از جملــه روشهــای نویــن ،ژن
درمانــی ،اســکن مغــز و نیــز کرایونیــک بــرای بیمــاران صعبالعــاج اســت .در روش کرایونیــک،
دانشــمندان بــا انجمــاد بــدن بیمــار ،وی را بــه خوابــی عمیــق فــرو میبرنــد بــه ایــن امیــد کــه
پــس از کشــف طــرق درمــان قطعــی وی در آینــده ،او را دوبــاره بــه زندگــی بازگرداننــد .ایــن
امــر مالحظــات بســیاری را در زمینــه حقوقــی و کیفــری از جملــه بــرای زوجــه بیمــار ســرما
زیســت ایجــاد میکنــد .منشــا ایــن مشــکالت تردیــد در حیــات و یــا فــوت فــرد کرایونیــک
شــده اســت .نگارنــده پــس از بررســی جوانــب مختلــف موضــوع بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه اوالً اجــرای کرایونیــک بــه معنــای ســلب حیــات از بیمــار نیســت و در نتیجــه موجــب
از بیــن رفتــن علقــه زوجیــت نمیگــردد؛ ثانیــاً زوجــه میتوانــد بــا توســل بــه عســر حــرج
بوجــود آمــده در نتیجــه سرمازیســتی و غیبــت غیــر متعــارف شــوهر ،از دادگاه تقاضــای طــاق
نیابتــی نمایــد؛ ثالث ـاً حضانــت فرزنــدان از محــل امــوال و داراییهــای زوج بــر عهــده زوجــه
خواهــد بــود؛ رابع ـاً نفقــه زوجــه نیــز از محــل داراییهــای زوج تامیــن خواهــد شــد لیکــن در
صــورت عــدم وســع مالــی ،امــکان طــرح شــکایت تــرک انفــاق علیــه زوج وجــود نخــواد داشــت
و خامسـاً رابطــه نامشــروع زوجــه بیمــار سرمازیســت خــارج از مفهــوم «زنــای محصنــه» بــوده
و صرفـاً مســتوجب جلــد خواهــد بــود.
کلمات کلیدی :زوجه ،طالق ،حضانت ،نفقه ،احصان.
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 -1مقدمه
زیســت شناســان دریافتهانــد کــه برخــی از ارگانیســمها در برخــی زمانهــا میتواننــد در
شــرایطی شــبیه مــرگ خــود را پایــدار و زنــده نــگاه دارنــد .بــه عنــوان مثــال نوعــی قورباغــه
درختــی در آمریــکای شــمالی وجــود دارد کــه تمــام سیســتم و کارکردهــای بدنــی وی در
زمســتان متوقــف شــده ،قلــب از تپــش ایســتاده و بــدن کامــا منجمــد میشــود لیکــن بــا
بازگشــت تابســتان تمامــی کارکردهــای اساســی بــدن بــاز میگــردد( .راچ ،2007 ،ص )25
وجــود چنیــن نشــانههایی بــرای بازگشــت مجــدد بــه زندگــی ،انســان را کــه موجــودی فطرتـاً
عالقمنــد بــه مانــدن و بقــا اســت و میــل بــه جاودانگــی و حیــات و تــرس از مــرگ در ذات
و سرشــت او قــرار دارد را بــه ســمت ایجــاد و اســتفاده از وضعیــت مشــابه وا داشــته اســت.
(کــرون ،2014 ،ص )2آدمــی همیشــه اقدامــات خاصــی را در زمــان و مــکان مربــوط بــه خــود
بــر اســاس ســطح علمــی و دانــش موجــود انجــام داده کــه نمونــه آن مومیایــی کــردن اجســاد
بــرای جلوگیــری از فســاد نعشــی در میــان فراعنــه مصــر اســت .از نمونــه تالشهــای علمــی
امــروزه بــرای اســتمرار بخشــیدن بــه حیــات انســان ،ژن درمانــی (بــه معنــای جلوگیــری از
فســاد و تباهــی ژنهــا) و نیــز اســکن محتویــات مغــز انســان بــر روی رایانــه میباشــد( .آگار،
 ،2011ص  )45بعــاوه انســان کنونــی بــا پیشــرفت دانــش و تکنولــوژی ،علــم پزشــکی و
بــا بهرهگیــری از مفاهیــم دیگــر علــوم و ابزارهــای آن نظیــر فیزیــک و شــیمی بــه علــم
«کرایونیــک» یــا ســرما زیســتی و فریــز کــردن بــدن بهعنــوان دانشــی نــو بنیــاد و نوظهــور
دســت یازیــده اســت .مقصــود از ایجــاد ایــن نــوع خــواب زمســتانی ،نــگاه داشــتن افــراد دارای
امــراض العــاج در حالــت نیمــه مــرگ تــا زمانــی اســت کــه پیشــرفت دانــش پزشــکی بتوانــد
بــرای بیمــاری مزبــور درمانــی را معرفــی نمایــد( .مویــن ،2015 ،ص )677
سرمازيســتي يــا انجمــاد انســان ،دانــش نــو ظهــور اســت كــه بــا كاهــش دمــا و تخليــه خــون،
بــدن فــرد بيمــار توســط نيتــروژن مايــع منجمــد ميشــود ،طوريكــه بــه بافتهــا و ســلولهاي
بــدن آســيب وارد نشــود بــه اميــد اينكــه در آينــده و بــا پيشــرفت علــم راهــي بــراي بازگرداندن
بــه زندگــي و درمــان بيمــاري فــرد پيــدا شــود( ».وســتین ،2007 ،ص  )538بــا ایــن توصیــف،
مــرگ دائمــی مفهــوم خــود را از دســت میدهــد و دیگــر نبایــد انســان را بدلیــل توقــف تپــش
قلــب بــه خــاک ســرد ســپرد( .اتینگــر ،2005 ،ص )12
روش کار نیــز بديــن ترتيــب اســت كــه بــا اجــازة بيمــار مبتــا بــه بيمــاري صعــب العــاج ،پــس
از ايســت قلبــي و بــا اســتفاده از مــواد خــاص ضــد انعقــاد و احيــاء قلبــي و ريــوي خــود كار،
اكســيژن الزم بــه انــدام هــاي بــدن بــه خصــوص مغــز بــراي ادامــه حيــات رســانده میشــود
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و ســپس درجــة حــرارت بــدن بــه تدريــج كاهــش مييابــد .در ايــن زمــان بــراي جلوگيــري
از انجمــاد خــون و پروتئينهــاي بــدن ،بهســرعت خــون از بــدن تخليــه و بــه جــاي آن
مايــع نيتــروژن بــراي جلوگيــري و محافظــت از آســيب هــاي ناشــي از يــخ زدگــي وارد بــدن
ميگــردد .در ايــن مرحلــه كــه بــدن بــراي دمــاي فــوق العــاده ســرد و پاييــن آمــاده شــده،
رونــد انجمــاد آرام و بتدريــج آغــاز و تــا  196درجــه ســانتيگراد زيــر صفــر منجمــد میشــود
و النهايــه در آخريــن گام بــدن داخــل يــك كپســول نيتــروژن مايــع قــرار ميگيــرد( .ســایت
ادلــه کرایونیــک)2017 ،
زمــان مطلــوب بــرای اجــرای موثــر کرایونیــک دو دقیقــه پــس از توقــف تپــش قلــب و حداکثــر
مهلــت موجــود جهــت اجتنــاب از تغییــرات و صدمــات زیــان بــار  15دقیقــه اســت؛ از اینــرو
بســیاری از داوطلبــان و اعضــای باشــگاه کرایونیــک در اواخــر حیــات عــادی خــود در نزدیکــی
مراکــز اجــرای کرایونیــک مســتقر میشــوند تــا بالفاصلــه پــس از مــرگ ظاهــری ،تیــم مســتقر
عملیــات اجرایــی مربوطــه را آغــاز نماینــد.
موضــوع بازگشــت پذیــری و بیــدار شــدن از ایــن خــواب زمســتانی مصنوعــی موضــوع تحقیقات
و آزمایشــات گســترده ای بــوده اســت .بــه عنــوان مثــال برخــی دانشــمندان توانســته انــد کــه
یــک نمونــه مــوش صحرایــی را پــس از نگهــداری در دمــای صفــر درجــه مجــددا از طریــق
فنــاوری مایکــرو ویــو بــه حالــت طبیعــی بازگرداننــد( .اندجــوس ،1955 ،ص  )541در ســال
 2005محققــان دانشــگاه پیتســبرگ ،ســگس را بــا اســتفاده از روش کرایونیــک بــه حالــت
انجمــاد کشــانده ،خــون را از بــدن وی خــارج کــرده و بجــای آن مــواد نگهدارنــده را جایگزیــن
نمودنــد .ســگ بــه مــدت ســه ســاعت در ایــن وضعیــت باقــی مانــد .بــا تزریــق دوبــاره خــون
بــه و اســتفاده از شــوک الکتریکــی بــرای تپــش مجــدد قلــب ،ایــن حیــوان دوبــاره بــه حالــت
عــادی برگشــت بــدون آنکــه اثــری از ضایعــات و عــوارض مغــزی و یــا ســایر عــوارض مشــاهده
گــردد( .میــم ،2005 ،ص  )45در ســال  2006مشــابه ایــن آزمایــش در بیمارســتان عمومــی
ماساچوســت بــر روی نمونــه هــای خــوک انجــام گرفــت .نتایــج منتشــر شــده حکایــت از
موفقیــت  90درصــدی در احیــای  200نمونــه مــورد آزمایــش داشــت( .ســیدنی ،2006 ،ص
)25
بســیاری از دانشــمندان حــوزه کرایونیــک امیدوارنــد کــه فنــاوری نانــو بتوانــد در کنــار
تالشهــای ایشــان ،اســتمرار حیــات را بــا کشــف شــیوههای جدیــد درمــان ضایعــات بدنــی
افزایــش بخشــد( .رکســلر ،1996 ،ص )67
ايــدة اوليــة كرايونيــك بــه ســال  1773ميــادي و شــخص بــه نــام «بنجاميــن فرانكليــن»
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بــر ميگــردد( .اپلیــارد ،2008 ،ص  )58وي معتقــد بــود کــه ســرد شــدن شــديد بــدن پيــش
از مــرگ میتوانــد انســان را بــراي ســالهاي طوالنــي حفــظ كنــد تــا شــايد در آينــده
دانــش بشــري بتوانــد بــار ديگــر آنهــا را بــه حيــات بــاز گردانــد( ».مویــن ،2015 ،ص )677
امــا نخســتین نمونــه عملــی آن مربــوط بــهشــخصي بنــام پروفســور جيمــز بدفــورد ،اســتاد
فيزيولــوژي دانشــگاه كاليفرنيــا در ســال  1967ميــادي اســت( ».مونــت ،2012 ،ص )747
در حــال حاضــر و در پاســخ بــه ایــن نیــاز فطــری بشــر ،برخــی از شــرکتهای تخصصــی در
زمینــه «اســتمرار حیــات» فعالیــت مینماینــد کــه در ایــن میــان شــركت الكــور بزرگتريــن و
معروفتریــن مؤسســة كرايونيــك در جهــان بــه شــمار مـيرود کــه دارای بيــش از هــزار مــورد
بیمــار در حالــت انجمــاد اســت( ».ســایت الکــور)2017 ،
اجــرای کرایونیــک مباحــث حقوقــی و کیفــری بســیاری را در خصــوص زوجه بیمار سرمازیســت
ایجــاد میکنــد .منشــاء ایــن مباحــث نیــز تردیــد در حیــات یــا فــوت بیمــار اســت .نظــر بــر
وضعیــت خاصــی کــه بیمــار سرمازیســت از حیــث صــدق عنــوان زنــده و یــا مــرده دارد ،ابتــدا
بــه بررســی وضعیــت حیاتــی وی در حالــت انجمــاد پرداختــه و ســپس مهمتریــن موضوعــات
حقوقــی و کیفــری مرتبــط بــا زوجــه بیمــار مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
 -2وضعیت حیات یا فوت بیمار سرمازیست
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اجــرای کرایونیــک (بــه شــرح مذکــور در فــوق) منجــر بــه
ســلب حیــات بیمــار میشــود یــا خیــر ،الزم اســت در ابتــدا مفهــوم مــرگ و حیــات مشــخص
گردد.
 -1-2مفهوم مرگ و انواع آن
مــرگ در لغــت بــه معنــای «نیســتی ،فنــا و مــوت» آمــده اســت( .عمیــد ،ذیــل کلمــه مــرگ)
و «از نظــر پزشــکی مــرگ توقــف کامــل و بیبازگشــت اعمــال حیاتــی اســت( ».گــودرزی،
 ،1370ص  )93بــه عبــارت دیگــر ،مــرگ زمانــی قطعــی و واقعــی خواهــد بــود کــه تمــام
اعمــال حســی ،حرکتــی ،تنفســی و اعضــاء و جــوارح انســان از کار بیفتــد و امــکان بازگشــت آن
وجــود نداشــته باشــد .اگــر مــرگ ناگهانــی رخ ندهــد معمــوالً مــردن در تعقیــب یکــی از ســه
حــاالت نــزع ،اغمــاء یــا مــرگ ظاهــری پیــش مــی آیــد .النهایــه نــوع دیگــری از مــرگ موســوم
بــه مــرگ مغــزی وجــود دارد« .مــرگ مغــزی را نبایــد بــا مــرگ قطعــی اشــتباه کــرد .مــرگ
مغــزی عبــارت اســت از توقــف غیــر قابــل بازگشــت تمــام اعمــال مغــزی( ».آقایینیــا،1392 ،
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ص  )51در حالــی کــه مــرگ قطعــی توقــف غیــر قابــل بازگشــت اعمــال حیاتــی اســت ولــی
از آنجــا کــه اعمــال حیاتــی بــدون دخالــت مغــز مــرده و بــدون کمــک دســتگاههای حمایتــی
قابــل اســتمرار نیســت و دانــش پزشــکی کنونــی نیــز از احیــای مجــدد اعمــال مغــز عاجــز
اســت فلــذا مــرگ مغــزی در حکــم مــرگ قطعــی تلقــی میگــردد.
نظــر بــه مراتــب مذکــور ،هیــچ یــک از انــواع مــرگ (مــرگ قطعــی و مــرگ مغــزی) بــر انجمــاد
بــدن بیمــار صعــب العــاج منطبــق نیســت .اجــرای کرایونیــک مــرگ قطعــی نیســت از آنــرو
کــه توقــف غیــر قابــل بازگشــت اعمــال حیاتــی در اجــرای ایــن روش مطــرح نبــوده و دانــش
پزشــکی مدعــی احیــای فعالیتهــای اساســی بیمــار منجمــد شــده اســت .همچنیــن مــرگ
مغــزی نیــز بــه شــمار نمیآیــد زیــرا اساس ـاً اجــرای موفقیتآمیــز ایــن روش علمــی متکــی
بــر حفــظ کارکردهــای مغــز بیمــار و جلوگیــری از مــرگ و فســاد آن اســت .بــا ایــن حــال از
آنجــا کــه وضعیــت سرمازیســتی بیمــار از حیــث قطعیــت حیــات محــل تردیــد اســت ،ضــرورت
دارد مفهــوم حیــات و انــواع آن نیــز بیــان و بــر مــا نحــن فیــه تطبیــق یابــد.
 -2-2مفهوم حیات و انواع آن
حیــات در لغــت بــه معنــای «زیســتن ،زنــده بــودن ،زندگــی و نقیــض ممــات» (عمیــد ،ذیــل
کلمــه حیــات) آمــده و حیــات یعنــی زنــده بــودن و در اینجــا مــراد زنــده بــودن انســان اســت
بطوریکــه او را مــرده ندانســته و احــکام مــردگان را بــر او جــاری نســازیم .حیــات بــه دو نــوع
«مســتقر و غیــر مســتقر» تقســیم میشــود .در حیــات غیــر مســتقر تنهــا آخریــن رمــق
حیــات در فــرد وجــود داشــته و روح همچنــان بــه بــدن تعلــق دارد امــا وضعیــت بــه نحــوی
اســت کــه هیــچ تصــوری بــه غیــر از جــدا شــدن روح از بــدن فــرد و فــرا رســیدن مــرگ
نمــی تــوان داشــت .حیــات غیــر مســتقر چنانچــه مشــهود اســت دارای مرزهــای همپوشــان
بــا مفهــوم مــرگ اســت .یکــی از بارزتریــن مصادیــق حیــات غیــر مســتقر مــرگ ســاقه مغــز
اســت( ،آقایینیــا ،1392 ،ص )50کــه در حکــم مــرگ قطعــی اســت .در مقابــل نیــز مفهــوم
حیــات مســتقر وجــود دارد کــه ناظــر بــر شــکل طبیعــی زیســتن انســان هرچنــد در معــرض
خطــر مــرگ اســت.
نظــر بــه مطالــب مذکــور ،در خصــوص وضعیــت فــرد ســرما زیســت میتــوان گفــت کــه
«انســان از نظــر حیــات یــا زنــده اســت یــا مــرده و حــد وســطی کــه بتــوان گفــت نــه مــرده
اســت و نــه زنــده ،وجــود نــدارد( ».آقایینیــا ،1392 ،ص )53از اینــرو بدلیــل عــدم صــدق
معنــای مــرگ بــر وضعیــت بیمــار منجمــد (بــه شــرح مذکــور در فــوق) الجــرم ملتــزم بــه
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معنــای حیــات از وضعیــت موصــوف خواهیــم بــود .و از آنجــا کــه در تقســیم ثنایــی از حیــات،
مفهــوم عــدم اســتقرار ناظــر بــر اجتنــاب ناپذیــر بــودن وقــوع مــرگ اســت و در بیمــاران ســرما
زیســت چنیــن فرضــی از ابتــدا منتفــی اســت ،از اینــرو تردیــدی در قبــول حیــات مســتقر بــرای
بیمــاران ســرما زیســت نخواهــد بــود.
 -3وضعیت زوجیت
موضــوع زوجیــت درخصــوص زوجــه فــردی کــه بــه انجمــاد ســپرده شــده از آنجــا واجــد
اهمیــت اســت کــه زوجــه بــرای ادامــه زندگــی خــود و ازدواج بــا فــرد دیگــر لزوم ـاً بایســتی
تعییــن تکلیــف گــردد .حــال کــه زوج ایشــان بــه انجمــاد ســپرده شــده نمیتــوان زوجــه او را
نیــز از ادامــه زندگــی و حیــات و بهرهمنــدی از مواهــب زندگــی محــروم نمــود .فلــذا تعییــن
وضعیــت حقوقــی او ضــروری اســت.
چنانچــه فــرد فریــز شــده را مــرده پنداریــم ،احــکام مــردگان بــر فــرد فریــز شــده جــاری اســت
ـده وفــات نــگاه دارد و پــس از انقضــای آن
از ایــن رو زوجــه صرفـاً طبــق حقــوق ایــران بایــد عـ ّ
مــدت زن مــی توانــد بنــا بــه تشــخیص و اراده خــود همســر دیگــری اختیــار نمایــد .امــا در
فرضــی کــه بیمــار ســرما زیســت را زنــده بدانیــم ،همســر وی همچنــان در علقــه زوجیــت بــوده
و حــق ازدواج بــا غیــر را نــدارد کــه ایــن خــود ممکــن اســت موجــب تکلــف و مشــقت بــرای
زوجــه باشــد .بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت ،یکــی از محققــان طــرح بحــث اســتفاده از عنــوان
حقوقــی غایــب مفقوداالثــر و درخواســت طــاق از ســوی زوجــه را مــورد بررســی قــرار داده و
آورده اســت« :اگــر فــردی اقــدام بــه انجمــاد بــدن بیمــار نمایــد ،نمیتــوان بــا ایــن تفکــر
کــه وی بــه حیــات بــر میگــردد و مــدت زمــان انجمــاد ممکــن اســت ســالها بــه طــول
بیانجامــد زوجــه وی را مث ـ ً
ا بــرای مــدت صــد ســال در ســر در گمــی نگــه داشــت لــذا در
اینجــا احــکام غایــب مفقوداالثــر مترتــب میگــردد و تــا مــدت ذکــر شــده در قانــون همســر
وی بــه انتظــار مانــده و ســپس بــا تقدیــم دادخواســت طــاق از فــرد منجمــد شــده طــاق
غیابــی میگیــرد» (بصیــر زاده و ادیبــی ســده ،1395 ،ص )215
بــه عقیــده نگارنــده ایــن اســتدالل صحیــح نیســت چــه ایــن کــه غایــب مفقوداالثــر برابــر
صراحــت مــاده  1011قانــون مدنــی کســی اســت کــه از غیبــت او مــدت بال ّنســبه مدیــدی
گذشــته باشــد و از او بــه هیــچ وجــه خبــری در دســت نباشــد« .کســی غایــب مفقوداالثــر
شــناخته میشــود کــه مــدت بال ّنســبه مدیــدی ،از محــل خــود غایــب باشــد ،و از او هیــچ گونــه
خبــری نرســیده باشــد کــه او زنــده و یــا مــرده اســت و ًال هــرگاه مــدت بال ّنســبه کوتاهــی
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غایــب باشــد و یــا اینکــه بداننــد زنــده اســت ولــی محــل او معلــوم نباشــد غایــب مفقوداالثــر
شــناخته نمیشــود اگــر چــه غیبــت او مــدت مدیــدی بــه طــول انجامــد و یــا هیــچ زمــان بــر
نگــردد( ».امامــی ،1388 ،ص )232از اینــرو فــردی کــه بــه انجمــاد ســپرده شــده غایــب نیســت
و اخبــار او نــزد زوجــه قــرار دارد و چــه بســا زوجــه متولــی پرداخــت هزینههــای سرمازیســتی
زوج خــود نیــز باشــد.
بــرای حــل مســأله و بــرون رفــت از مشــکل ایجــاد شــده بــرای زوجــه بایســتی بــه قاعده عســر و
حــرج تمســک جســت« .عســر و حــرج بــه معنــی مشــقت شــدید اســت .قاعــده عســر و حــرج از
قواعــد ثانویــه فقهــی اســت .قاعــده اولیــه در مــورد طــاق ایــن اســت کــه اختیــار آن در دســت
شــوهر اســت .لیکــن هــرگاه دوام زناشــویی بــرای زن موجــب مشــقت شــدید باشــد و شــوهر
زن را طــاق ندهــد ،بــه عنــوان یــک قاعــده ثانویــه ،زن مــی توانــد از حاکــم تقاضــای طــاق
نمایــد .تشــخیص اینکــه ادامــه زندگــی زناشــویی بــرای زن غیــر قابــل تحمــل اســت ،بــا قاضــی
اســت( ».صفایــی و امامــی ،1394 ،ص  )214یکــی از مصادیــق تمثیلــی تبصــره مــاده 1130
در بــاب عســر و حــرج « تــرک زندگــی خانوادگــی توســط زوج حداقــل بــه مــدت شــش مــاه
متوالــی و یــا نــه مــاه متنــاوب در مــدت یکســال بــدون عــذر موجــه» اســت .در ایــن صــورت زن
مــی توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه خانــواده و اثبــات وضعیــت کرایونیــک همســر خــود و از بــاب
عســر و حــرج از زوج ســرما زیســت خــود طــاق گرفتــه و بــه زندگــی خــود و احیان ـاً ازدواج
بــا شــخص دیگــری اقــدام نمایــد .حاکــم شــوهر را بــه طــاق اجبــار مــی کنــد و اگــر شــوهر
علیرغــم حکــم حاکــم از طــاق خــودداری کنــد( ،کمــا اینکــه در اینجــا نیــز همیــن فــرض
جــاری اســت) حاکــم یــا وکیــل او ،بــه نمایندگــی قانونــی از شــوهر ،زن را طــاق میدهــد.
 -4حضانت فرزندان شخص فریز شده
«حضانــت در لغــت بــه معنــی پــروردن اســت .در اصطــاح عبــارت اســت از نگهــداری مــادی و
معنــوی طفــل توســط کســانی کــه قانــون مقــرر داشــته اســت( ».جعفــری لنگــرودی،1385 ،
ص  )213برابــر مــاده  1168قانــون مدنــی نگاهــداری اطفــال هــم حــق و هــم تکلیــف ابویــن
اســت .و وفــق مــاده 1171همــان قانــون در صــورت فــوت یکــی از والدیــن ،حضانــت طفــل با آن
کــه زنــده اســت خواهــد بــود هــر چنــد متوفــا پــدر طفــل بــوده و بــرای او قیــم معیــن کــرده
باشــد .بــا توجــه بــه مراتــب ،اگــر پــدری خــود را بــه انجمــاد ســپرده باشــد ،تکلیــف حضانــت
و نگهــداری فرزنــد یــا فرزنــدان او چگونــه خواهــد بــود؟
نظــر بــه وضعیــت حیــات فــرد فریــز شــده کــه حالــت خاصــی از حیــات مســتقر شــمرده مــی
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شــود و از آنجائیکــه برابــر مــاده  1168قانــون مدنــی نگاهــداری اطفــال هــم حــق و هــم تکلیــف
ابویــن اســت ،لکــن فــرد فریــز شــده امــکان و قــدرت حرکــت و صحبــت و نگاهــداری فرزنــد یــا
فرزنــدان خــود را نــدارد و از طــرف دیگــر مــرده نیــز تلقــی نمــی شــود و بــه تبــع آن احــکام
مــردگان نیــز بــر او جــاری نیســت فلــذا نگارنــده معتقــد اســت کــه درخصــوص مــورد بــر
اســاس قســمت اخیــر مــاده  1172قانــون مدنــی اقــدام مــی گــردد .یعنــی حضانــت را بــه خــرج
پــدر (فــرد فریــز شــده) و از امــوال و دارایــی کــه تحــت اداره و اختیــار امیــن اســت برداشــته
و بــه فــردی کــه ایــن مهــم را بــر عهــده گرفتــه (یعنــی مــادر) پرداخــت شــود .از حیــث تقــدم
حــق حضانــت (اینکــه در چــه بــازه ســنی از حیــات کــودک و یــا جنســیت طفــل اولویــت تقبــل
حضانــت بــا پــدر یــا مــادر اســت) نیــز قواعــد عمومــی حضانــت جــاری اســت هــر چنــد کــه در
مانحــن فیــه بدلیــل ســرما زیســتی پــدر ،فرضــی غیــر از حــق (و بــه عبــارت صحیــح :تکلیــف)
مــادر متصــور نیســت.
 -5وضعیت نفقه
«انفــاق در اصطالحــات حقــوق مدنــی عبــارت اســت از صــرف هزینــه خــوراک و پوشــاک و
اثــاث خانــه و جامــه بــه قــدر رفــع حاجــت و توانایــی انفــاق کننــده (در مــورد نفقــه اقــارب) و
خــوراک و پوشــاک و مســکن و اثــاث خانــه و خــادم در حــدود مناســبت عرفــی بــا وضــع زوجــه
(در مــورد نفقــه زوجــه)( ».صفایــی و امامــی ،1394 ،ص ) 214علیاالصــول نفقــة هــر کــس
بــه عهــده خــود او اســت مگــر جایــی کــه قانــون شــخصی را الــزام بــه پرداخــت نفقــة دیگــری
نمایــد .در قانــون مدنــی دو مــورد نفقــة افــراد برعهــده دیگــری قــرار داده شــده اســت .نخســت
نفقــة زوجــه کــه طبــق مــاده  1106برعهــده زوج قــرار گرفتــه اســت و دوم نفقــه اقــارب.
(کاتوزیــان ،1384 ،ص )152
نفقــه زوجــه (چــه در فــرض بقــای زوجیــت و چــه در غیــر آن از مــوارد اســتحقاق نفقــه در
مــدت عــده) ،طبیعتـاً از امــوال و دارایــی بیمــار ســرما زیســت از مجــرای امیــن تعییــن شــده
بــر امــوال و داراییهــای وی پرداخــت مــی گــردد .در فــرض مــرگ بیمــار ،ابتدائــاً دیــون و
بدهیهــای متوفــی از ماتــرک کســر و پرداخــت و آنــگاه نســبت بــه تقســیم ارث بــر مبنــای
قواعــد مطروحــه در قانــون مدنــی اقــدام میگــردد .بــا فــوت فــرد ،تکلیفــی بــه پرداخــت نفقــه
از ســوی متوفــی بــرای اشــخاص واجــب النفقــه در زمــان حیــات او باقــی نمــی مانــد و فــرد
ـدۀ وفــات همســر
مــرده تکلیــف بــرای پرداخــت نفقــة اوالد نــدارد .در خصــوص نفقــة ایــام عـ ّ
ـدۀ وفــات ،مخــارج
ســرما زیســت ،برابــر مــاده  1110قانــون مدنــی عمــل میگــردد« :در ایّــام عـ ّ
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زندگــی زوجــه عندالمطالبــه از امــوال اقاربــی کــه پرداخــت نفقــه بــه عهــده آنــان اســت (در
صــورت عــدم پرداخــت) تأمیــن مــی گــردد».
در فــرض حیــات بیمــار و عــدم تکافــوی امــوال وی جهــت پرداخــت نفقــه زوجــه ،دو موضــوع
«درخواســت طــاق توســط زوجــه» و «اقامــه دعــوای کیفــری تــرک انفــاق علیــه زوج» قابــل
بررســی خواهــد بــود.
طبــق مــاده  1129ق.م .در صــورت اســتنکاف شــوهر از دادن نفقــه و عــدم امــکان اجــراء
حکــم محکمــه و الــزام او بــه دادن نفقــه ،همچنیــن در صــورت عجــز شــوهر از دادن نفقــه،
زن میتوانــد بــرای طــاق بــه حاکمرجــوع کنــد و حاکــم شــوهر او را اجبــار بــه طــاق
مینمایــد .عــاوه بــر ایــن در شــروط ضمــن عقــد منــدرج در ســند نکاحیــه ،یکــی از مــوارد
طــاق از جانــب زوجــه کــه بــا تحقــق آن ،زن وکیــل مــرد در طــاق میشــود ،نپرداختــن
نفقــه بــه مــدت شــش مــاه و عــدم امــکان الــزام او اســت کــه بــا توجــه بــه آن اگــر مــردی
حداقــل شــش مــاه نفقــه پرداخــت نکنــد و رای دادگاه در خصــوص پرداخــت نفقــه را هــم
اجــرا نکنــد زن میتوانــد تقاضــای طــاق کنــد .بــر ایــن اســاس از آنجــا کــه الــزام بیمــار
سرمازیســت بــه پرداخــت نفقــه زوجــه امکانپذیــر نیســت ،زوجــه میتوانــد متقاضــی اجــرای
طــاق بــه حکــم دادگاه گــردد.
بــا ایــن وجــود بحــث از امــکان اقامــه دعــوای کیفــری تــرک انفــاق علیــه زوج سرمازیســت
تاحــدودی متفــاوت اســت .منشــاء ایــرادات وارده بــه طــرح ایــن شــکایت ،بیــش از آنکــه
ماهــوی باشــد ،شــکلی اســت .از لحــاظ ماهــوی مــادة  53قانــون حمايــت از خانــواده مصــوب
 1391/12/1كــه جايگزيــن مــادة  642مبحــث تعزیــرات قانــون مجــازات اســامي مصــوب
ســال  1375گرديــد ،تــرك انفــاق را دانســته اســت« :هــر كــس بــا داشــتن اســتطاعت مالــي،
نفقــه زن خــود را در صــورت تمكيــن او ندهــد يــا از تأديــه نفقــه ســاير اشــخاص واجــب النفقــه
امتنــاع كنــد بــه حبــس تعزيــزي درجــه شــش محكــوم ميشــود ».بدلیــل ضــرورت احــراز
عنصــر روانــی در تمامــی جرایــم (از جملــه در تــرک انفــاق) توســط مرتکــب ،کشــف ســوء
نیــت مجرمانــه و بــه عبارتــی عمــد زوج سرمازیســت در تــرک انفــاق محــل اشــکال اســت.
تحقــق عمــد در حقــوق کیفــری نیازمنــد حضــور همزمــان اراده و علــم بــه موضــوع اســت کــه
هــر دو ،در مــا نحــن فیــه قابــل احــراز نیســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه بیمــار سرمازیســت
فــردی متم ـ ّول اســت کــه از پیــش هزینههــای ســنگین انجمــاد و سرمازیســتی را بــرآورد و
تقبــل نمــوده اســت .وقــوع شــرایط ناخواســتهای کــه موجــب مضیقــه مالــی بــرای انفــاق بــه
ّ
زوجــه شــده ،بیــش از هــر چیــز دامــان خــود بیمــار را در اســتمرار وضعیــت حیاتــی خویــش
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خواهــد گرفــت .عــدم تکافــوی مالــی بــرای نگهــداری بیمــار در حالــت انجمــاد ،بــدون شــک
قطــع دوران سرمازیســتی و پایــان حیــات بیمــار را بــه همــراه دارد و ایــن دقیقـاً همــان چیــزی
اســت کــه بیمــار پیــش از انجمــاد بــه اطــراف آن نگریســته و تمهیــدات الزم را بــرای اجتنــاب از
چنیــن وضعیتــی اندیشــیده اســت .حــال کــه مضیقــه مالــی موجــب تــرک انفــاق بــرای زوجــه
شــده ،بــه قطــع در تدابیــر صــورت گرفتــه خللــی وارد آمــده کــه خواســت بیمــار سرمازیســت
نبــوده اســت و از اینــرو عــدم عمــد بیمــار در تــرک انفــاق بــرای زوجــه خویــش مشــخص
میگــردد.
صــرف نظــر از بحــث ماهــوی ،اشــکال شــکلی جــدی در تعقیــب کیفــری زوج سرمازیســت
وجــود دارد چــه آنکــه در صــورت اعتقــاد بــه تحقــق جــرم ،امــكان تعقيــب كيفــري ،تفهيــم
اتهــام ،اســتماع دفاعيــات متهــم و النهايــه اجــراي مجــازات بــر اســاس مقــررات قانــون آييــن
دادرســي كيفــري بــرای فــرد سرمازیســت فراهــم نیســت.
 -6وضعیت احصان زوجه
از آنجــا کــه در شــریعت اســام ،رابطــه جنســی خــارج از چارچــوب نــکاح شــرعی موجــب کیفــر
حــدی و شــدید اســت ،احــکام مربــوط بــه زنــای زوجــه بیمــار سرمازیســت موضوعــی قابــل
توجــه خواهــد بــود .مجــازات حــدی زنــای محصنــه ،رجــم و غیــر محصنــه جلــد اســت .شــدت
مراتــب مجــازات در خصــوص زانیــه بــه قیــد «احصــان» وابســته اســت.
احصــان حالــت کســی اســت کــه بدلیــل قــرار گرفتــن در حصــن علقــه نــکاح ،بینیــاز از
تمتعــات جنســی خارجــی اســت( .نجفــی ،1981 ،ج  ،41ص )69بــر همیــن اســاس در مــاده
 226ق.م.ا در تحقــق احصــان زن چنيــن آمــده اســت« :احصــان زن عبــارت اســت از آنكــه
داراي همســر دايمــي و بالــغ باشــد و در حالــي كــه بالــغ و عاقــل بــوده ،بــا او از طريــق ُق ُبــل
جمــاع كــرده باشــد و امــكان جمــاع از طريــق ُق ُبــل را بــا شــوهر داشــته باشــد».
از آنجــا کــه بیمــار ســرما زیســت در وضعیتــی قــرار دارد امــکان تمتــع جنســی زوجــه از وی
فراهــم نیســت فلــذا قیــد اخیــر مــاده مبنــی بــر اینکــه «امــكان جمــاع از طريــق ُق ُبــل را
بــا شــوهر داشــته باشــد» منتفــی بــوده و زوجــه بیمــار سرمازیســت از قیــد احصــان خــارج
میگــردد .در چنیــن شــرایطی ،زوج علیرغــم حضــور و صــدق وضعیــت حیــات بــر او ،بــه
منزلــه غایــب (مثـ ً
ا غائــب در ســفر) بــوده و غیبــت او موجــب خــروج زوجــه از وصــف احصــان
اســت .در نتیجــه اگــر زوجــه بیمــار سرمازیســت مرتکــب زنــا شــود ،مشــمول عنــوان حــدی
زنــای غیــر محصنــه شــده و مســتوجب صرف ـاً  100ضربــه شــاق حــدی خواهــد بــود.
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نتیجه گیری
سرمازیســتی بیمــاران صعبالعــاج موضوعــات حقوقــی و کیفــری مختلفــی را در رابطــه بــا
وضعیــت زوجــه ایجــاد مینمایــد .منشــا طــرح موضوعــات مزبــور نیــز تردیــد در حیــات یــا
فــوت بیمــار سرمازیســت اســت .نظــر بــه تعریــف ارائــه شــده از مــرگ ،بــه نظــر میرســد
کــه بیمــار سرمازیســت انســانی زنــده و دارای شــخصیت حقوقــی همچــون ســایر شــهروندان
اســت و از اینــرو از حــق تمتــع و اســتیفاء برخــوردار میباشــد .بــا ایــن وجــود وضعیــت خــاص
حیاتــی وی اقتضائــات خــاص خــود را دارد کــه از جملــه آن تردیــد در وضعیــت و مــآالً حقــوق و
تکالیــف زوجــه او اســت .نگارنــده پــس از تحریــر محــل نــزاع ،بدیــن نتیجــه رســیده اســت کــه
زوجــه بیمــار سرمازیســت میتوانــد بدلیــل عســر و حــرج غیــر قابــل تحملــی کــه در شــرایط
سرمازیســتی زوج بــدان دجــار میشــود و همچنیــن بــا اســتناد بــه تــرک انفــاق بــه مــدت
بیــش از شــش مــاه تقاضــای طــاق را بــه دادگاه نمــوده و دادگاه نیــز میتوانــد بدلیــل عــدم
امــکان اجبــار زوج بــه مطلقــه نمــودن زوجــه ،راس ـاً وی را طــاق دهــد .همچنیــن پرداخــت
نفقــه زوجــه و افــراد واجــب النفقــه از محــل داراییهــای بیمــار سرمازیســت صــورت خواهــد
گرفــت لیکــن نظــر بــه وضعیــت خــاص بیمــار و شــرایطی کــه در آن قــرار دارد ،چنانچــه بــه
هــر دلیــل امــوال و داراییهــای وی تکاپــوی الزم جهــت تامیــن هزینههــا و تکالیــف قانونــی را
نداشــته باشــد ،امــکان تعقیــب کیفــری نامبــرده بــه اتهــام تــرک انفــاق وجــود نخواهــد داشــت.
حضانــت فرزنــدان بیمــار سرمازیســت نیــز از محــل امــوال و داراییهــای بیمــار بــر عهــده
زوجــه خواهــد بــود .همچنیــن وضعیــت سرمازیســتی بیمــار ،زوجــه وی را مــادام کــه در علقــه
نــکاح باقــی بمانــد ،از قیــد احصــان خــارج کــرده و روابــط نامشــروع زوجــه مســتوجب حــد
رجــم نخواهــد بــود.
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Legal and Criminal Aspects on Cryonic Patient Wife

Abstract
Eternity is a human basic instincts. So he do his best for it. Cryonic
among other methods like Gen therapy and mind uploading is a
hypnotically way for life extension via cooling patient body whit
purpose of recovering and curing in future. This method raised various
legal and criminal problems for patient wife which have roots in patient
status of life or death. The author firstly believes that doing cryonic
does not amount to death, therefore the patient spouse is still his wife.
Secondly the wife may based on difficulty in life apply for divorce to
court. Thirdly custody of children is the duty of the wife; fourthly the
alimony of wife is duty of husband in his property but failure to do so
never results in legal complaints; lastly illegal sexual relations of wife
is not supposed as adultery.
Key words: Wife, Divorce, Custody, Alimony, Adultery.
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