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Abstract 
One of the most important financial rights of a 
wife is alimony, which, unlike other financial 
rights, also applies during married life. In 
Iranian law, the couple is responsible for 
financing living expenses, which is expressed 
in the form of alimony, and due to the concept 
of alimony and the emergence of new needs, 
the need to examine the relationship between 
the two is felt more than each other. Changing 
the lifestyle of women and the family, the 
emergence of new costs and the growth of legal 
awareness in the family are issues that show the 
importance of the alimony debate. From the 
perspective of Iranian jurisprudence and law, 
alimony is a financial right for women and 
obligated persons who, if they have this right, 
must be entitled to it, so that alimony in the 
field of financial relations both during marriage 
and after dissolution. It is used in all stages of 
life. Under French law, a spouse is responsible 
for protecting the wife for life, and alimony is 
an obligation under which one person who has 
the means is obliged to provide for another 
person. In this country, the duty of assistance 
and the obligation to participate in the expenses 
of marriage form the basis of the alimony 
relationship between the couple. Since the 
needs of women today have changed compared 
to the past, it is necessary for the legislator to 
amend the laws of the past in accordance with 
the new needs of the sections of society or. 
Keywords: Marriage, Alimony, Marriage, 
Obedience, Performance Guarantee. 

 چکیده
ک ه ب رخال     باش د یزوجه، نفقه م   یحقوق مال ینتراز مهم یکی
دارد. در  ی ان جر ی   ن ییزناش و  یدر طول زندگ ی،حقوق مال یرسا

ب ر عه ده زو     یمخ ار  زن دگ   یم ال  ینت مم  یفهوظ یران،حقوق ا
ش ده و ب ا توج ه ب ه مفه و        ی ان در قالب نفقه ب یفهوظ یناست که ا

دو نس بت ب ه    ینرابطه ا بررسیبه  یازن ید،جد یازهاینفقه و ظهور ن
زن ان و   یس ب  زن دگ   یی ر . تغش ود یاحس ا  م    یش تر ب یگدیگر
در  یحق وق  یو رش د آگ اه   ی د جد ه ای ین ه ه  یدایشخانواده، پ

. از ده د یبحث نفقه را نشان م   یتاست که اهم یخانواده از مسائل
زن و  یب را  یح   م ال   ی   نفقه به عنوان  یرانمنظر فقه و حقوق ا

اف راد   یک ه در ص ورت برخ وردار    باش د یم   النفق ه افراد واج ب 
 یب ه ط ور   ی رد، ها تعل  گبه آن بایستیح  م ینالنفقه از اواجب

و ه م پ ا از    ییهم در دوران زناشو یروابط مال ینهکه نفقه در زم
ک  اربرد دارد. در حق  وق   یانح  الل آن در هم  ه مراح    زن  دگ  

از زن را ب ر عه ده    ی ت حما یف ه وظالعم ر  م ادا   یفرانسه، زو  برا
امکان ات   ینفر ک ه دارا  ی آن  یاست که ط یدارد و نفقه تعهد
. باش د یم یگریامرار معاش )نفقه( شخص د ینبوده مکلف به تمم

و تعه د مش ارکت در    ی اری معاض دت و   ی ف کشور، تکل یندر ا
. ده د یم   ی را تش ک  ینزوج یانرابطه نفقه م یمخار  ازدوا  مبنا

 یافت ه،  یی ر زنان نسبت ب ه گشش ته تغ   وزامر یازهایکه ن ییاز آن جا
اقش ار جامع ه    ی د جد یازه ای مط اب  ب ا ن   ی   الز  است قانونگشار ن

در  ی ا  ی د گشش ته برآ  ینه ا درص دد اص الو ق وان    جهت رف   آن 
 .یدرا وض  نما یدیجد ینمشک  قوان ینح  ا یراستا

 اجرا.نکاو، نفقه، زوجیت، تمکین، ضمانت : واژگان کلیدی
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 مقدمه
 مالی روابط از بخشی که است خانواده حقوق نظا  در کاربردی و متداول موضوعات جمله از نفقه   

 قرون در تنها نه که باشدزوجین می مشترك زندگی نتایج از داده و یکی اختصاص خود به را زوجین

 انسانی علو  علماء سایر و حقوقدانان شناسان، جامعه توجه مورد اخیر نی  های سال در بلکه گششته

 آن تامین به مکلف و... دینی فرهنگی، اجتماعی، فردی، مالی، شرایط به توجه با زو  گرفته و قرار

رود که جهت حقوقی به سمتی پیش میهای باشد. حقوق ایران و کلیه نظا  می خود همسر به نسبت

بایست محوریت زوجه را مدنظر قرار داد و همین امر اهمیت تعل  نفقه به استحکا  بخشی به خانواده می

زندگی زن توسط مرد بعد  توان گفت تممین ه ینهزوجه را روز به روز بیشتر کرده است. به جرأت می

زنان است و به محض آغاز زندگی مشترك زن شایسته ترین امتیازات مالی  از ازدوا  یکی از ب رگ

قانون مدنی نفقه عبارت است از  0017مندی از این امتیاز خواهد بود. در حقوق ایران مطاب  با ماده بهره

های درمانی، همه نیازهای متعار  و متناسب با وضعیت زن از قبی  مسکن، البسه، نان، اثاث من ل، ه ینه

ورت عادت یا احتیا  به واسطه نقصان یا مرض. البته قانون در مورد مخار  بهداشتی و خاد  در ص

زایمان ساکت مانده ولی آن چه که در عر  و شرع معمول است مخار  زایمان نی  بر عهده مرد 

باشد. مقدار نفقه برابر مقداری است که باعث گشراندن زندگی زوجه شود و آن مقداری است که می

البیت و غشا را بنماید، در غیر این صورت مرد ترك نفقه کرایه مسکن، لبا ، اثاثکفا  تهیه مسکن یا 

نموده که در صورت خودداری زو  راهکارهایی برای ال ا  به پرداخت آن در نظر گرفته شده و 

همچنین زوجه در قبال پرداخت نفقه توسط همسر خود مکلف به انجا  تعهداتی است که در صورت 

دهد که از گردد و شرع و قانون این اجازه را به مرد میلف از آن از ح  نفقه محرو  میعد  انجا  یا تخ

این تعهد شانه خالی کند. نفقه در حقوق فرانسه ی  تکلیف دوجانبه است و مبنای ال ا  به نفقه را 

اه تما  دانند و افراد فامی  تعهد دارند به یکدیگر رسیدگی کنند. هرگقرابت و حا تعاون اجتماعی می

افراد خانواده در حالت فقر و نیازمندی به سر ببرند و کسانی از فامی  نباشند که نفقه دیگران را بپردازند، 

مند شود که امروزه در این کشور به صورت نهادینه و قانونمسئله انفاق و تعاون عمومی مطرو می

شده که اجتماع باید زندگی افراد  اص  پشیرفته این 0720اساسی فرانسه مصوب درآمده است. در قانون 

نگون بخت را تممین کند، خواه از طری  تهیه کار و خواه از طری  تممین وسای  زندگی جهت کسانی 

که از کارکردن معشور هستند. در حقوق فرانسه، مالك تعیین نفقه به می ان نیاز متعهدله نفقه و امکانات 

است تغییر کند لشا می ان تعهد انفاق نی  حتی اگر به طری  وی بستگی دارد و چون نیازها و مناب  ممکن 
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قضایی تعیین شده باشد قاب  تغییر است و قاضی باید مجموع امکانات شخص متعهد نفقه را به طوری 

 که نیازهای متعهدله نفقه را پوشش دهد مالحظه کند. 

 ـ مفهوم و پیشینه نفقه زوجه1
 به مل   فرد توسط النفقه واجب افراد ضروری مایحتا  ه ینه و صر  حقوقی، اصطالو در نفقه   

 حقوقی مبانی باشد.مقد  می النفقه واجب افراد سایر بر که است زوجه افراد این جمله از و بوده انفاق

دارد: در  می مقرر که باشد می مدنی قانون 0016ماده  در ایران حقوق در نفقه وجوب پرداخت حکم

 زوجه نفقه ابها  بدون و صریح طور به ماده این در است. قانونگشار شوهر به عهده زن نفقه دائم عقد

 از پیروی به 0017 ماده در نی  ایران مدنی داده است )البته در نکاو دائم(. قانون قرار مرد عهده بر را

 بر نفقه ج ء نی  را مسکن و لبا  و دانسته زن هاینیازمندی مجموع شام  را نفقه فقها، مشهور نظریات

 که البیتاثاث و غشا البسه، مسکن، از عبارت است نفقه دارد، می مقرر و آن از جدای نه است شمرده

 به او احتیا  یا خاد  به داشتن عادت صورت در خاد  و باشد متناسب زن وضعیت با متعار  طور به

 و کرده بیان نمونه عنوان به را نفقه مصادی  چند قانون ماده، این در عضو. نقص یا مرض واسطه

اند: کرده چنین تعریف را نفقه حقوقدانان است. برخی نکرده بیان نفقه از را واضحی و روشن تعریف

 دیگر برخی. (020، 0072)صفایی و امامی،باشد  ضروری و الز  زندگی گشراندن برای که چی ی

 خود روحی و جسمی وض  و زندگی محیط فرهنگ، سطح به توجه با زن که وسایلی اند: تما  گفته

 الز  مقدار که اند کرده تصریح امامیه فقهای از (. بسیاری027، 0070است )کاتوزیان، نیازمند بدان

 من ل، پوشاك، خوراك، است از محتا  آن به زن که چی ی هر از عبارت است زن، نفقه برای

شهر  آن در او ردیف هم زنان رسو  و عادت حدود در آرایش و نظافت های ه ینه ،مستخد 

  (.404، 4،  0077)امامی،

توان گفت در رو  قدیم دختران و زنان مطلقاً دارای شخصیت حقوقی در رابطه با پیشینه تاریخی نفقه می   

توانستند مال  چی ی بردند و نه میگرفتند، نه ارث مینبودند و مث  شیء مملوك مورد معامله قرار می

لکیت و ح  انتخاب شوهر نداشتند. پدر هر وقت مصلحتاً بشوند، حتی در برابر شوهر و پدر ح  ما

ها را بفروشد، قرض یا کرایه بدهد و یا حتی بکشد. بدیهی است وقتی از اطالق توانست آندانست، میمی

شود، طبعاً از کلیه حقوق و امتیازات خانوادگی و از آن جمله از ح  عنوان انسان اجتماعی به زن دریغ می

د بود. در فرانسه قدیم، پرداخت نفقه ی  تکلیف حقوقی نبود و صرفاً بعد اخالقی نفقه محرو  خواه

داشت و طبعاً هیچ گونه ضمانت اجرایی نی  نداشت تا این که سرانجا  در قرن هجدهم به صورت قانونی 
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زوجه مال   0228االجرا درآمد. در انگلستان نی  وضعیت مشابهی حاکم بود و تا قب  از سال الز 

شد. بعدها چند نوع نفقه مشخص گردید تا سرانجا  برای اولین بار زن توانست از های زندگی نمینهه ی

باستان نی   (. ایران82، 0022را مطالبه کند )فرشتیان،شوهرش که با وی بدرفتاری کرده بود ح  قانونی نفقه 

زن قب  از امپراطوری ساسانی از باشد. اما با این اوصا ، ها و اقوا  تاریخ میترین دولتیکی از متمدن

مند نبود و به طور کلی دارای حقوقی نبود و اگرچه تحت سرپرستی و قیمومیت شخصیت حقوقی بهره

رئیا خانواده بود، ولی از نظر انفاق هیچ گونه حقی بر شوهر نداشت. البته وضعیت زن در ایران دارای 

ای حقوق مالی پیدا نمود. با ظهور گرفت و زن پاره فراز و نشیب بوده و بعدها اوضاع رو به بهبود قرار

اسال  و تعلیمات عالیه آن، مردان متوجه شدند که دیگر زن وسیله لشت مرد نیست بلکه موجود زیبا و 

ظریفی است که هدیه الهی بوده و باید به وی احترا  بگشارند. دختر مسلمان در ازدوا  آزاد و مخیر است 

پا از ازدوا  در قبال ابراز صمیمیت و وفادرای به شوهر خود حمایت مالی و  و به او ح  داده شده که

اش را توق  داشته باشد. بدین ترتیب وظیفه مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است، پرداخت نفقه

همان وظیفه انفاق و تکف  معیشت زن و اوالد است. بدیهی است که دین مبین اسال ، ضعف و لطافت 

ن و نیرومندی و خشونت فطری مرد را مورد مالحظه قرار داده و زنان را از تمدیه مخار  ضروری طبیعی ز

خانواده معا  نموده، زیرا دین اسال  بر این عقیده استوار است مکلف نمودن زن به شرکت در تهیه 

پرورش مایحتا  زندگانی مستل   آن است که زن از کارهای اختصاصی خود نظیر بارداری، وض  حم ، 

های زندگی معا  کودکان و انتظا  امور خانه بازماند، بدین جهت زنان را از شرکت در پرداخت ه ینه

 کرده و نفقه او را بر عهده مرد گشارده است.

 ـ آثار نفقه زوجه در حقوق ایران2
شریعت اسال  به لحاظ وض  جسمی و طبیعی زن و مرد، تهیه وسای  معیشت را بر عهده مرد و مبنای    

 های ه ینه تممین آن را ازدوا  دانسته و این حقوق و تکالیف را منبعث از ازدوا  تلقی نموده است.

 شوهر بر عهده و خانواده بودجه ج ء زن زندگی ه ینه این که با است. مرد بر عهده خانواده زندگی

 (. در801، 0007ندارد )مطهری، را زن بر ح  استثمار و اقتصادی سلطه گونه هیچ ح  مرد اما است،

 وی ریاست تواب  از نفقه پرداخت به وی تکلیف و بوده مرد بر عهده خانواده ریاست خانواده، کانون

 ریشه و است مدنی قانون 0017مشخصاً ماده  و قانون حکم از ناشی وظیفه است. این خانواده بر

قانون مدنی )تشیید مبانی  0014ماده  به حقوقدانان از (. بعضی002، 0007ندارد )کاتوزیان، قراردادی

 در دارند زو  اعتقاد و دانسته خانواده مبانی تشیید موجبات از را نفقه پرداخت و نموده خانواده( استناد
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 خانواده صیانت و لواز  تمسیا از کار این بلکه کند،می احسان زوجه به که کند فکر نباید اینجا

  (.068، 0000)جعفری لنگرودی،است

 اموال این مرد آیا که است مطرو سوال این دهدمی زن به نفقه عنوان به مرد که اموالی در خصوص   

 مالکانه استفاده هرگونه ح  زن کند، تملی  اگر دهد؟ می انتفاع در اذن زن به یا کند می تملی  را

 شوهر برابر در کند، تلف را مال آن تفریط و افراط اثر بر و کند نامتعار  استفاه اگر و دارد را آن از

 به فقط یعنی بدهد، همسرش به را نفقه موضوع مال از انتفاع اذن مرد اگر اما داشت. نخواهد مسئولیتی

 صورت در زن باشد، محرو  آن، در مالکانه تصرفات از و شود داده اشیاء آن از استفاده ح  وی

 و هانوشیدنی ها،بود. خوردنی خواهد مسئول شوهرش برابر در تفریط و تعدی و نادرست استفاده

  است. ها آن عین شدن تلف باعث ها آن مصر  که هستند چی هایی صابون، یا عطر مث  اشیایی

 گونه هر ح  زن و کرده تملی  را آن حقیقت در دهد،می زن به را اشیاء قبی  این شوهر، وقتی

 با زوجه و اگر باشد مشروع و معقول باید نفقه موضوع اموال در زن دارد. تصرفات را آن در تصرفی

 مصر  اشیاء از مقداری خویش، اموال از استفاده یا و اموال گشاشتن کنار یا کردن جویی صرفه

 صورتی داشت. در نخواهد را ها آن مطالبه ح  زو  و باشد هاآن مال  تواندمی کند ذخیره را شدنی

 است همچنین و شود می روز آن نفقه مال  روز هر وی شود، داده روزانه به صورت زوجه نفقه که

 آن پایان تا نفقه وجوب شرایط این که بر مشروط شود، پرداخت ماهانه یا هفتگی به صورت نفقه اگر

 باشد. باقی مدت

 مرد از نفقه وجوب علتی به یا ماه، هفته روز، طول در اما کند را پرداخت زن نفقه مستمراً مرد اگر     

 مال  نفقه است، بوده نفقه مستح  که مدتی به نسبت زوجه شود، ناش ه زن که این گردد، مانند ساقط

 به اموال مصر  شدنی این است که  اوالً، نسبت زن شدن مال  دلی  کند. مسترد باید را بقیه اما شودمی

 آن عین شدن تلف اموال موجب گونه این از انتفاع زیرا نیست؛ شانملکیت از جدای اموال این از انتفاع

 و دارد تملی  قصد ظاهر به پردازد،را می زوجه نفقه مرد که هنگامی علت، همین به بود. ها خواهد

 و آیات در که آن، مانند و« انفقوا»به  تعبیر تمکید دارد. ثانیاً، زوجه شدن مال  به عرفی ظهور همین

 اموال نی  جا این در پا دارد. تملی  در ظهور کند،می امر زوجه به پرداخت نفقه به را مرد روایات،

 واسطه دلی  به که خاصی موارد در مگر آید، در می زن ملکیت به و شده خار  مرد از مالکیت فوق

 مث  نیست، ها آن عین تلف موجب ها آن از استفاده که دارد وجود باشد. همچنین،  اموالی شده استثناء

 تا ولی شوندکهنه می و مستعم  زیاد استفاده از پا اموال این گرچه غیره. و البیت اثاث فرش، لبا ،
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 وسای  و لبا  و ی  سو از البیتاثاث و من ل بین باید قسمت این در ماند. می باقی ها آن اص  ها مدت

 البیت، اثاث و هستند. مسکن متفاوت احکامی زیرا دارای شد؛ قائ  تفاوت دیگر سوی از زن، به مختص

 به ها آن مورد در بلکه کند،نمی تملی  را شوهر آن ها حقیقت در گیرند؛ نمی قرار زوجه تملی  مورد

 دهد؛ می زن به زناشویی زندگی روند در را آن ها منفعت از اجازه استفاده و دهد می انتفاع در اذن زن

به  تنها اشیاء این و ندارد را ها آن بخشش و فروش مانند مالکانه تصرفات ح  که زوجه است مسلم

 اشیاء استفاده را از همسر تواند می بخواهد هرگاه نی  زو  گیرد؛می قرار زوجه اختیار در امانت عنوان

 بین لبا  نماید. درباره برطر  را نیاز همسر دیگری طری  از فورا که این بر مشروط سازد؛ محرو  فوق

 این مستند دارد. ترجیح بر لبا  زن مالکیت نظریه رسد،دارد، به نظر می وجود نظر اختال  علما و فقهاء

شدنی  مصر  اموال ج ء ماهیتاً گرچه که لبا  این همچنین و است عادت و به عر  بازگشت ادعاء

 (.87، 0028است )امیری، گونه این عم  در اما نیست

 دانند. قانونمی نفقه وجوب شرط دو را تمکین و دائم عقد متفقاً امامیه فقهاء و ایران حقوقدانان   

 در ایران مدنی قانون عهده شوهر است. به زن نفقه دائم عقد کند در می تصریح 0016 ماده در مدنی

 ندارد. قانون نفقه ح  زن انقطاع، دارد: در عقدمقرر می موقت همسر نفقه در خصوص 0000 ماده

 یا باشد شده شرط اگر دارد اعتقاد اما داند، می منتفی موقت نکاو عقد در را نفقه این که با نی  مدنی

 و نفقه موضوعات موقت، نکاو در البته .شودمی واجب مرد بر نفقه باشد، شده جاری آن بر مبنی عقد

 که است طرفین بین خصوصی قرارداد ی  آن مبنای زیرا بود، خواهد طرفین تواف  تاب  آن می ان

 نفقه پرداخت به متعهد ازدوا ، حین در ضمنی طور به یا صراحتاً شوهر و شده عقد ضمن شرط

 به نی  آن شمول شعاع است، طرفین خصوصی اراده از ناشی نفقه، این وجوب اص  چون و شودمی

نفقه  وجوب دو  متضمن شرط ضمنی، طور به زو ، الت ا  که است مسلم و دارد بستگی طرفین اراده

 (.074، 0007)کاتوزیان، ستا بوده نی )تمکین( 

قانون مدنی با ایجاد عقد نکاو دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و برای  0016همان طور که برابر ماده    

باشد اما این تکلیف همیشگی نیست و با حصول شرایطی تکلیف پرداخت نفقه به زوجه او تکلیف می

تند از: نشوز زوجه، باشد. عمده موارد سقوط نفقه عبارشود که نشوز زن یکی از این موارد میساقط می

 این از پا انحالل نکاو، شرایط ضمن عقد و صغیره بودن زوجه )برای شوهر قاب  تمت  نباشد(. قانونگشار

 اجرایی جهت است، داده قرار زو  عهده بر مدنی قانون از موادی موجب به را زوجه نفقه پرداخت که

 قانون در هم زوجه نفقه اجرای ضمانت کندمی مشخص نی  را آن اجرای ضمانت تکلیف این کردن

 آن در که مدنی، اجرای است. ضمانت شده بیان قانونگشار توسط اسالمی مجازات در قانون هم و مدنی
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 به وی ال ا  امکان عد  صورت در شود ومی نفقه پرداخت به مل   شوهر قضایی مراج  طری  از ابتدا

  توجه به با آن در که کیفری اجرای ضمانت گردد. می محکو  زوجه دادن طالق به وی نفقه، پرداخت

 مالی هر کا با داشتن استطاعت 0070تع یرات مصوب  اسالمی مجازات قانون کتاب پنجم 648 ماده

 او دادگاه نماید، امتناع واجبالنفقه اشخاص سایر نفقه تمدیه از یا ندهد تمکین صورت در را خود زن نفقه

قانون  648 ماده که است الز  نکته این نماید. ذکرمحکو  می حبا ماه پنج تا روز ی  و ماه سه از را

 اوالً است؛ نموده شرط دو به منوط نفقه پرداخت عد  فرض در را زو  نمودن مجازات مشکور،

 شود،می شام  را قانونی و شرعی وظایف مطل  تمکین که جا از آن تمکین. ثانیاً و زو  مالی استطاعت

 را زو  تواندنمی تنها نه نماید، امتناع زناشویی وظایف ایفای از عشرموجه بدون زوجه که صورتی در لشا

 از حمایت قانون 00 بود. در ماده نخواهد نی  نفقه مستح  بلکه کند، مجازات نفقه پرداخت عد  به خاطر

 او تمکین صورت در را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با است هرکا آمده 0020مصوب  خانواده

 می محکو  شش درجه تع یری حبا به کند امتناع النفقهواجب اشخاص سایر نفقه تمدیه از یا ندهد

 هر در شکایت از وی گششت در صورت و است خصوصی شاکی شکایت به منوط کیفری شود. تعقیب

 زمان در نفقه ل و  درباره مدنی قانون 0012 شود. ماده می موقو  مجازات اجرای یا ج ائی تعقیب زمان

  ماده وفات عده درباره اما دارد، تصریح نکاو، فسخ و بائن عده زمان در حامله زن درباره و رجعیه عده

 ندارد. نفقه ح  زن وفات، عده گوید در می 0001

 ـ آثار نفقه زوجه در حقوق فرانسه3
العمر وظیفه حمایت از زن را به عهده دارد، در حقوق فرانسه به علت این که شوهر به صورت مادا    

قانونگشار برای پا از صدور حکم طالق نی  تکالیفی را برای او و نی  برای زن در نظر گرفته است. 

  نفقه در نظر برای همسری که حکم طالق به نف  او صادر شده ح 0270حقوق فرانسه تا قب  از سال 

گناهی او و پرداخت آن به من له مجازاتی برای همسر گناهکار گرفت و این انفاق در واق  اجر بیمی

در مورد مبنا و ماهیت ال ا  به انفاق پا از طالق، از  قانون مدنی فرانسه 010شد. بند ی  ماده تلقی می

ن دانسته و از طر  دیگر با قید این ی  طر  پرداخت نفقه را ی  نوع ادامه وظیفه معاضدت و تعاو

نکته که کم  ه ینه را همسری باید دریافت کند که حکم طالق به نف  او صادر شده است این امر را 

با خطای همسر محکو  مرتبط ساخته و برای آن جریمه در نظر گرفته بود. بنابراین طالق برای همسر 

این خسارت را از طری  پرداخت نفقه جبران نمود. توانسته گناه متضمن خسارت مادی بوده که میبی

ای نفقه و امکان بحث نسبت به مبلغ آن با توجه به تغییرات مناب  و مشکالت مربوط به پرداخت دوره
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های جبران کننده را جایگ ین مستمری نفقه را بر آن داشت که پرداخت 0270نیازها، قانونگشار 

لبته این مسئله با توجه به انواع مختلف طالق متفاوت خواهد قانون قدیم نماید. ا 010موضوع ماده 

  (.008، 0072بود)محسنی،

توان چنین برشمرد: وجود رابطه زوجیت، احتیا  متعهدله در حقوق فرانسه شرایط وجوب نفقه را می   

 در این کشور، تعهد انفاق ی  تعهد قانونی است که از ویژگی نظم نفقه و امکانات متعهد انفاق.

باشد. این خصوصیت تعهد انفاق، خود آثاری در عمومی برخوردار و مقررات آن ج ء قواعد آمره می

پی دارد. از آن جایی که ال ا  انفاق از قواعد امری است و با مصالح اجتماعی ارتباط دارد، مانند بعضی 

و مبتنی بر روابط  حقوق قاب  واگشاری و انتقال نیست. چون مبنای تعهد انفاق ریشه در قرابت دارد

باشد، طبعاً باید شام  کسانی باشد که از نظر قانون، برخوردار از خانوادگی و به منظور استحکا  آن می

النفقه به متعهد توان آن را مورد معامله و انتقال قرار داد. چنانچه واجبباشند، بنابراین نمیاین روابط می

به منظور تممین نیازهای متعهدله نفقه،  اری نفقه را تهاتر نمود.توان با آن، بدهکانفاق بدهکار باشد، نمی

-8تعهد انفاق از ی  رژیم ویژه برخوردار و دارای خصیصه غیرقاب  توقیف بودن است. به موجب ماده 

به اجرا گشاشته شده،  0220که شیوه اجرای مدنی را تغییر داده و از اول ژوئیه  0220قانون نهم ژوئیه  04

اربار و مایحتا ( و مستمری نفقه قاب  توقیف نیست. البته از این بیان نباید به نف  متعهد انفاق آذوقه )خو

نتیجه گرفت زیرا اگر وی در حالت مالئت از تمدیه نفقه خودداری نماید، متعهدله نفقه بر طب  حکم 

باشد. با توجه ضروری می تواند نفقه خود را از اموال او استیفاء کند و این ح  برای او اصوالًدادگاه می

توانند به طور مشخص از مستمری نفقه به ویژگی نظم عمومی تعهدات انفاق است که طرفین نمی

پوشی و صرفنظر نمایند. به طور کلی تعهد انفاق، متعهدله نفقه را در مقاب  متعهد انفاق قرار چشم

ابراین باید مطلقاً شخصی باشد. به این دهد و چون مبنای نفقه بر روابط خانوداگی استوار گردیده بنمی

معنی که هر فرد به شخصه بتواند از آن استفاده کند و فقط متعهد انفاق است که در این خصوص 

تکلیف دارد. با این همه در چهارچوب همبستگی خانوادگی، متعهدله نفقه ممکن است در مقاب  

 دات اصلی، تعهدات فرعی دیگری نی  وجود دارد.  بدهکاران بالقوه زیادی قرار بگیرد، زیرا عالوه بر تعه

شود این است که با فوت شخص، تعهد انفاق او آن چه از ویژگی شخصی بودن تعهد انفاق نتیجه می   

رود. با این حال قانونگشار بعضی اوقات برخال  این اثر حقوقی عم  نموده و تعهد انفاق نی  از بین می

کند که چنانچه نی میبیقانون مدنی فرانسه فرضی را پیش 876-8را بر دیگری تحمی  نموده است. ماده 

 812شود. بر طب  ماده همسر متعهد فوت نماید، مسئولیت او از زمان پشیرش ترکه به ورثه منتق  می

شود. به عبارت دیگر نفقه با ثروت قانون مدنی نفقه بر اسا  نیاز متعهدله و امکانات متعهد پرداخت می
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یدی موجب تغییر موقعیت اقتصادی متعهد و متعهد انفاق متناسب خواهد بود. بنابراین اگر شرایط جد

دهد. صرفنظر قانون مدنی امکان بازبینی در مستمری نفقه را اجازه می 812متعهدله نفقه شود، ماده 

باشد. زیرا امکان بازبینی از موارد مربوط به نظم عمومی نمودن از بازبینی در مستمری نفقه باط  می

قراردادی. مبنای زوجین در نفقه هرچه باشد مستمری نفقه قاب   است، چه برای مستمری نفقه قانونی یا

بازبینی است به شرط پیش آمدن شرایط جدیدی که تحت آن شرایط قاضی بتواند تصمیم به بازبینی 

مستمری نفقه نماید چه به صورت اف ایش یا کاهش آن. در کشور فرانسه، قاضی صالح برای تعیین 

مشخص گردیده  0220گاه خانواده است که در قانون سو  ژانویه مستمری بازبینی شده، قاضی داد

است. تصمیم دادگاه در این خصوص اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و فقط ظهور ی  پدیده جدید 

محتوی تغییر امکانات و نیازهای مربوط به طرفین ح  اقامه دعوی تغییر و بازبینی مستمری نفقه را ایجاد 

 (.27 ،0072کند )محسنی،می

در کشور فرانسه تعهد انفاق ی  تعهد دوطرفی بوده و بحث تمکین و نشوز به صورتی که در حقوق    

ایران بررسی شد قاب  طرو نیست. اما چنانچه همسری که متعهدله نفقه است در تکالیف خود کوتاهی 

کن است حکم به کند مقا  قضایی برای تعیین مستمری نفقه مبلغ کمتری تعیین خواهد نمود و حتی مم

 سلب ح  نفقه نی  بدهد. 

ترین این موارد عبارتند شود. مهمبینی شده که به موجب آن نفقه ساقط میدر حقوق فرانسه مواردی پیش  

اسقاط ح  نفقه توسط متعهدله: در نظا  حقوقی ایران و فرانسه، نفقه آینده قاب  اسقاط نیست ولی  -از: الف

همسر خود را از نفقه گششته ابراء نماید. ب   سقوط نفقه به دلی  خطای متعهدله:  تواند ذمهمتعهدله نفقه می

قانون مدنی فرانسه هرگاه متعهدله نفقه از تعهدات خودش در برابر متعهد انفاق  817بر اسا  بند اول ماده 

این مقرره در قانون تواند متعهد انفاق را از تما  یا قسمتی از تعهداتش مبرا سازد. شانه خالی کند قاضی می

 -قاعده سلب ح  نفقه را به تما  موارد تعهد انفاق متقاب  تسری و تعمیم داده است.    0278سو  ژانویه 

قانون مدنی، مرور زمان دعاوی پرداخت مستمری  8877مرور زمان: اصوالً طب  قواعد عا  به موجب ماده 

ای جدید وض  کرده که به رویه قضایی قاعدهنفقه گششته، پنج سال است )مرور زمان مسقط ح (. ولی 

باشند. به هر حال پا از انقضاء مدت زمانی که های ماهانه متعدد نفقه قاب  جم  نمیموجب آن حقوق

گردد. در رابطه با نفقه زوجه مشمول مرور زمان قرار بگیرد، نفقه گششته ساقط و اقامه دعوا غیرممکن می

قانون مدنی، تعهد انفاق بر ماترك همسر  871-0ه به موجب ماده پا از وفات شوهر در حقوق فرانس

تواند اجرای آن را ظر  مهلت ی  سال مطالبه شود که وی میمتوفی به نف  همسر بازمانده برقرار می
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شود و بر کند. البته این در صورتی است که همسر بازمانده محتا  باشد. این نفقه از ارث پرداخت می

دهد، موظف به چنین است که تنها به خاطر ارتباط شان با اموالی که ارث را تشکی  میعهده تما  وراث 

باشد و با حقوق ارثیه قاب  جم  است. تقسیم تکلیفی هستند. این تعهد متفاوت از سهم االرث همسر می

اضی بدوی باشد. برای تعیین مبلغ این نفقه، قارث و استحقاق سهم االرث باعث از بین رفتن ح  نفقه نمی

باید نیازهای متعهدله و می ان ترکه را در تاریخ قضاوت مالحظه کند. مستمری پا از فوت شوهر تاب  

رژیم حقوقی نفقه بوده و به این جهت قابلیت کاهش )تعدی ( و حش  را در شرایطی که متعهدله نفقه از 

 مناب  جدیدی برخوردار شود، دارا است. 

انفاق از دو جهت ضمانت اجرا وجود دارد. یکی از حقوقدانان این کشور  در حقوق فرانسه برای تعهد   

اگر یکی از زوجین در انجا  تعهد خود  -کند: الف)کاربونیه( دو ضمانت اجرای م بور را چنین بیان می

تواند او را از های زندگی کوتاهی نماید طر  مقاب  مانند هر متعهدله دیگری میدر مشارکت در ه ینه

ای بین زوجین مقررات توقیف اموالش مجبور به اجرای تعهد نماید. قانون برای روابط نفقهطری  

بینی کرده توقیفی خاص، توقیف حقوق ن د شخص ثالث که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد پیش

ح  از نظر اجتماعی  قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه(. این راه 264و قانون مدنی  804است )ماده 

ربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صر  در جهت نیازهای م

تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کارفرمای وی کند. دادگاه میزندگی، حیف و می  می

قسمتی از حقوق او را که متناسب با نیازهایش و نیازهای فرزندانش باشد به طور مستقیم دریافت کند. 

قصور  -شود از مباحث مهم در باب نفقه است. بن شیوه که به نا  پرداخت مستقیم نفقه مطرو میای

تواند علت باشد و به همین دلی  مییکی از زوجین در تکلیف معاضدت خود دارای ویژگی توهین می

ن تواند مشمول ایطالق باشد. در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مث  تکلیف معاضدت می

عنوان قرار بگیرد و در نتیجه منجر به طالق شود. بنابراین دو نوع ضمانت حقوقی وجود دارد: ال ا  به 

پرداخت )به صورت ویژه: پرداخت مستقیم( و تقاضای طالق. همچنین برای ضمانت اجرای کیفری 

داخت کام  نفقه سه شرط باید تحق  یابد: وجود طلب تعیین شده در ی  تصمیم قضایی، امتناع از پر

 در طول بیش از دو ماه و ارادی بودن امتناع از پرداخت.

 نتیجه
در حقوق ایران به منظور استحکا  نظا  جامعه و حتی محیط پیرامون آن خصوصاً نهاد مقد     

خانواده، حقوق و وظایفی متوجه افراد شده است. از جمله این حقوق، حقوق مالی است که افراد جامعه 
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ی  خانواده نسبت به یکدیگر دارند و افراد تحت شرایطی مکلف به پرداخت آن خصوصاً اعضای 

کند. نفقه زوجه ی  تکلیف مالی است که هستند و صراحت آیات و روایات به این مطلب داللت می

همه فقهای اسالمی و حقوقدانان ایران در اص  نفقه اتفاق نظر دارند و یکی از ب رگ ترین و مهم ترین 

زوجه بوده و در قبال انجا  وظایف شرعی و قانونی زوجه بعد از نکاو است که زو  متعهد به امتیازات 

شود و البته عد  پرداخت آن نی  یکی از عوام  مؤثر در فروپاشی کانون خانواده پرداخت آن می

شود و گردد. در حقوق ایران تکلیف پرداخت نفقه ی  تکلیف ی  جانبه محسوب میمحسوب می

باشد، در حالی که در حقوق فرانسه وضعیت نفقه به گونه   مکلف به پرداخت نفقه به زوجه میتنها زو

باشد و ی  تکلیف دوجانبه است. طب  موازین حقوقی ایران، چنانچه زو  از پرداخت نفقه دیگری می

و  کند و یا از اموال وی نفقه زوجهزوجه استنکا  ورزد، حاکم وی را مجبور به پرداخت نفقه می

تواند باعث ایجاد ح  طالق برای نماید و عد  پرداخت نفقه تحت شرایطی میفرزندان را تممین می

زوجه شود. در حقوق ایران زو  ابتدا مل   به پرداخت نفقه زوجه بوده و پا از آن در صورت وجود 

رسد در به نظر میباشد و نفقه زوجه مقد  بر نفقه اقارب است. مازاد، موظف به پرداخت نفقه اقارب می

می ان و مقدار نفقه باید موقعیت و وض  مالی شوهر مورد نظر باشد، زیرا زوجین پا از نکاو ی  

دهند و جدای از هم نیستند. بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدوا  کند خانواده را تشکی  می

مچنان که اگر زوجه ثروتمند با شخصی مرد ح  ندارد وض  گششته او را مبنای تعیین نفقه قرار دهد. ه

 تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.ای دارد ازدوا  کند نمیکه وض  مالی ساده

اگر زوجه بدون مان  مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستح  دریافت نفقه از همسرش    

نیازهای جدید، بهترین مالك و معیار در می ان و نوع و نیست و با توجه به تغییرات سری  و پیدایش 

باشد. همچنین نشوز نی  مان  استقرار نفقه زوجه خواهد بود و اگر مقدار نفقه تاب  عر  زمان و مکان می

در حقوق فرانسه نی  هرگاه متعهدله نفقه از زوجه تمکین از شوهر نداشته باشد مستح  نفقه نیست. 

تواند متعهد انفاق را از تما  یا قسمتی از متعهد انفاق شانه خالی کند قاضی می تعهدات خودش در برابر

شود. به تعهداتش مبرا سازد. در این کشور نفقه بر اسا  نیاز متعهدله و امکانات متعهد پرداخت می

ر عبارت دیگر نفقه با ثروت متعهد انفاق، متناسب خواهد بود. بنابراین اگر شرایط جدیدی موجب تغیی

دهد موقعیت اقتصادی متعهد و متعهدله نفقه شود، قانونگشار امکان بازبینی در مستمری نفقه را اجازه می

اگرچه در قوانین ایران  و قاضی صالح برای تعیین مستمری بازبینی شده، قاضی دادگاه خانواده است.

و قانونی خود باشد، اما  نسبت به پرداخت نفقه تمکید فراوان شده تا زو  مل   به پرداخت حقوق شرعی
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قانون مدنی اجازه داده شده از پرداخت نفقه خودداری  0012در صورت عد  تمکین مطاب  با ماده 

کنند. با این حال موارد زیادی وجود دارد که با توجه به آن ها در حالی که زوجه از همسرش تمکین 

ه زن و ح  حبا اشاره کرد. رها توان به عشرهای موجها میکند مستح  نفقه است که از آننمی

ساختن زوجه بدون نفقه در زمان پا از طالق یا فوت شوهر با توجه به وضعیت فرهنگی امروزه، 

مشکالت زیادی ایجاد می کند که نیازمند پیشگیری بوده و در زمینه مسائ  مربوط به خانواده و روابط 

 زوجین اصوالً باید حکومت اخالق را پشیرفت.
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