مطالعات فقهي و فلسفي
سال سوم ،شماره  ،01تابستان 0930
صفحات  001ـ 39
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چکیده
تبيين مباني ،اسباب ،شرايط و احکام نفقه زوجه و تشريح برخي از ادله آن ميتواند تصويري روشن از اصل تعادل ،عدالت و تناسب را ببه
جامعه عرضه کند .اين نوشتار به دنبال بررسي تطبيقي نفقه زن در فقه اماميه و حقوق فرانسه است .مسئله اصلي ايبن پبهو م مبباني و
چگونگي وجوب نفقه ،شرايط اسقاط نفقه ،معيار تعيين مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرايي آن در فقبه اماميبه و حقبوق فرانسبه
است .از اين رو در اين نوشتار تالش شده است با روش توصيفي که با توجه به ما يت و نوع مطالعه «تطبيقي» ،در چهار مرحله توصيف،
تفسير ،مجواري و مقايسه انجام ميپذيرد ،پاسخ مسائل اصلي پهو م ارائه شود .ايبن پبهو م تطبيقبي ،افبنون ببر ارزش علمبي آن،
ميتواند را ي براي ايجاد تفا م و ننديکي آراي ملل و بسترساز ننديکبي آنبان و جلبوييري از تعصب کورکورانبه و امکبان رببول آراي
مخالف و باز کردن راه اجتهاد روش مند از طريق آشنايي با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثير بهسنا و مفيدي در شکلييري روانين مبتقن و
کارآيي و جامعيت رابل توجه ،نظام اي حقوري داشته باشد.

کلیدواژگان
رژيم حقوري ،حقوق فرانسه ،شرايط وجوب و اسقاط نفقه زوجه ،ضمانت اجرايي انفاق ،معيار تعيين مصاديق نفقه زوجه ،نفقه زوجه.

 استاديار فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
 نويسنده مسئول :دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهAsghari_110@yahoo.com :
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مقدمه
در ساختار خانواده اسالمي ،مرد ،عهدهدار سرپرستي خانواده و تأمين معاش و هزينههاي ضرروريِ
همسر و فرزندان خويش است؛ همانگونه كه زن ،نقطه اتکاي خانواده از جهت آسايش و آرامرش
روحي است .تبيين مباني ،اسباب ،شرايط و احکام نفقه زوجه و تشريح برخي از ادله آن مريتوانرد
تصويري روشن از اصل تعادل ،عدالت و تناسب را به جامعه عرضه كند.
«انفاق» از مباحث تعهد در روابط زوجين است .دخالت حقوق در اين مقوله بره منورور ترأمين
نوم و ثبات در جامعه الزم و ضروري است .هدف از اين پژوهش ،بررسي تطبيقي نفقه زن در فقه
اماميه و حقوق فرانسه است .پژوهش به شيوه تطبيقي ،افزون بر ارزش علمي آن ،مريتوانرد راهري
براي ايجاد تفاهم و نزديکي آراي ملل و بسترساز نزديکي آنان و جلوگيري از تعصب كوركورانه و
امکان قبول آراي مخالف و باز كردن راه اجتهاد روشمند از طريق آشرنايي برا آرا و ادلره مخالفران
باشد و تأثير بهسزا و مفيدي در شکلگيري قوانين متقن و كارآيي و جامعيت قابل توجه ،نوامهراي
حقوقي داشته باشد.
مسئله اصلي اين پژوهش مباني و چگونگي وجوب نفقره ،شررايط اسرقاف نفقره ،معيرار تعيرين
مقدار نفقه و آثار ترک انفاق و ضمانت اجرايي آن در فقه اماميه و حقوق فرانسه است .لذا در ايرن
نوشتار تالش شده با روش توصيفي كه با توجه به ماهيت و نوع مطالعه «تطبيقي» ،در چهار مرحله
توصيف  ،تفسير  ،همجواري و مقايسه انجام ميپذيرد ،پاسخ مسائل اصلي پژوهش ارائه شود.
ادبیات پژوهش
معناي لغوي «نفقه» به معناي مال خارج شده از ملک است( .ابن منورور ) 13/ 4 ، 41 ،در فقره
اماميه واژه «نفقه» غالباً در انفاق و صرف مال براي افراد واجب النفقه يعني زن ،خويشان نزديرک و
1. Description
2. Interpretation
3. Juxtapositon
4. Comparision
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آنچه كه در ملک انسان است ،به كار رفته است( .انصراري1 ،

 ) 93/1 ،امرا در حقروق فرانسره

«تعهد انفاق» به عنوان يک تکليف دو جانبه و دو طرفه است و به معناي تأمين معراش فرردي بره
وسيله فردي ديگر بطور مستمر و به صورت مستمري نفقه تا انقضاء مدت معينري اسرت( .حقروق
مدني فرانسه : 04 ،ماده .) 41- 42
علي شريف ( ) 32ضمن مطالعه نفقه و تمکين در حقروق ايرران و كشرورهاي پيشررفته ،بره
بررسي اين موضوع در حقوق خانواده و تشريح نحوه كار دادگراههراي حمايرت خرانواده ،مسرايل
حقوقي و جزايي همراه با تحقيق و تتبع در آثار محققين و مطالعه در اغلب اديان و مرذاهب برا در
نور گرفتن قوانين و آداب اقليت هاي مذهبي و انطباق آن با قروانين خرانواده و  ...پرداختره اسرت.
هدف او آشنايي خانواده ايراني به خصوص زنان با مهم ترين حقوق و تکليف خود يعني انفراق و
تمکين ،بوده و از اين رو بيشتر به بررسي جنبه حقوقي نفقه پرداخته است.
سعيد محسني ( ) 39بره كنکراش مسرائل حقروقي نفقره زن پرداختره و نريمنگراهي هرم بره
استدالالت فقهي داشته است .از اهداف تحقيق ايشان ،دسترسي دانش پژوهان به منبعري از حقروق
فرانسه در مورد نفقه بوده است كه ،به راحتي و بدون نياز به منابع اصلي كه به زبان فرانسه اسرت،
به آن مراجعه كنند.
حسن فرشتيان (  ) 0پس از بررسي معناي نفقه ،تاريخچه نفقه در ميان اقوام و ملل و مکاتب
الهي ،در مورد مبنا و ماهيت حقوقي و ادله فقهي نفقه بحث ميكند .سپس اركان و شررايط نفقره را
واكاوي و آن را در آيينها و اديان ديگر مورد تطبيق قرار ميدهد .شررايط وجروب نفقره و مروارد
سقوف نفقه و ويژگيهاي آن و نفقه پس از انحالل نکاح و ضمانت اجرايري نفقره نيرز از مرواردي
است كه به آن ميپردازد .او نيز بيشتر جنبههاي حقوقي بحث نفقه را پيگيري كررده ،اگرچره برراي
تطبيق اين نوامهاي حقوقي به شريعت اسالم ،به مباحث فقهي هم به صورت گذرا پرداخته است.
شهره صادقي ( ) 94پس از ارائهي تعاريف نفقه ،تمکين و نشوز ،به تاريخچه نفقره در ايرران
1. pension alimentaire
) 2. Le Code civil des Français ( Code Napoléon
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باستا ن و كشورهاي آسيايي ،اروپايي ،آفريقايي و آمريکايي و هم چنين در اسرالم و مکاترب الهري
ديگر و نوامهاي حقوقي برخي از كشورها مي پردازد .مباني فقهي و اسرباب و شررايط وجروب و
ماهيت نفقه زوجه و هم چنين مقدار و احکام سقوف آن و هم چنين چگونگي آن در انحالل نکراح
در مذاهب خمسه ،از ديگر مواردي است كه او از آن بحث ميكند.
شايان توجه است كه براي موضوع پژوهش حاضر ،مورد مشابهي يافت نشد.
انواع رژیم حقوقي در روابط مالي زوجین

رژيم مالى عبارت است از مجموعه قواعدي كه داراى خاستگاه قانونى يا قراردادى بروده و هردف
آن تعيين وضعيت مالى زوجرين در روابرط آن دو برا يکرديگر از يرک طررف و روابرط آن دو برا
اشخاص ثالث از طرف ديگر باشد)Encyclopedie, Dalloz( .
در فقه اماميه رژيم واحدي بر روابط مالي زوجين حکومت ميكند ،زوجين داراي استقالل مالي
هستند و اداره اموال هر كس با خود اوست .زن در تأمين هزينههاي زندگي تعهردي نردارد و فقرط
شوهر است كه متعهد نفقه ميباشد.
در حقوق مدني فرانسه انواع مختلف رژيم مالي وجود دارد كه زوجين بايد در قرارداد ازدواج
خود يک نوع رژيم مالي را براي حکومت بر روابط مالي خود انتخاب كنند.
اين رژيمها به دو گروه اشتراكي و افتراقي تقسيم ميشوند .رژيمهاى اشتراک اموال برا وجرود
يک مجموعه اموال مشترک كه كم و بيش بين طرفين مشاع مىباشد ،مشخص مىشود كره پرس از
انحالل نکاح ،بين زن و شوهر تقسيم مىشود .رژيمهاي اشتراک ميتواند مشمول همه اموال ،اموال
منقول و دارايىها و تنها دارايىهايى است كه زوجين در طول ازدواج بدست مىآورنرد ،شرود .در
مقابل ،در رژيمهاى افتراقى فقط اموال اختصاصى زوجين وجود دارد  .بنابراين ،اين گونه رژيمهرا،
هيچ تال قى و برخوردى با امر مالکيت ،تقسيم اموال و تعهدات راجع به ديرون ،برراى زوجرين بره
1. Le contrat de marriage
2. Régimes communautaires
3. Les rregimes separatistes
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وجود نمىآورد  .تا قبل از تصويب قانون جديد ،سه نوع رژيرم مرالى افتراقرى وجرود داشرت كره
عبارت بود از . :رژيم جدايى اموال  .رژيم بدون اشترک  .رژيم جهيزى  .پس از تصويب قانون
 921م .به دليل تعارض دو رژيم اخير با اهداف قانونگذار در توسعه اختيارات زن – از آنجا كه در
دو رژيم اخير اختيارات زن و شوهر بسيار نامتعادل بود  -اين دو رژيم حذف گرديد و به جاى آن
رژيم مشاركت در دارايىها جايگزين شد  .از اين رو در حال حاضر فقرط دو نروع رژيرم افتراقرى
وجود دارد . :رژيم جدايى اموال  .رژيرم مشراركت در دارايرىهرا.

(Dalloz

 )Encyclopedie,در

رژيم مشاركت در دارايىها ،در واقع جامع قواعد دو رژيم كامال متعرارض ،رژيرم افترراق امروال و
رژيم اشتراک دارايىها است  .از اين رو قانون  921م  .تعريف روشنى از آن در بند مراده 129
به دست مىدهد و چنين مقرر مىدارد« :هنگامى كه زوجين اعالم مىكنند كه تحت رژيم مشراركت
در دارايىها ازدواج مى كنند ،هر يک از آن دو ،در اداره ،انتفاع و تنويم اموال خويش ،اختيار كامرل
دارند  .بدون اين كه بين اموال موجود وى در زمان ازدواج يا اموالى كه از آن زمان ،به وسريله ار
و بخشش به دست مىآورد و اموالى كه وى به صورت معوض در دوران ازدواج كسب مىنمايرد،
فرقى باشد  .در دوران ازدواج اين رژيم ،همانند رژيم افتراق اموال عمل مىكند و با انحالل نکراح،
هر يک از زوجين در نصف ارزش اضافى از دارايى خالص ديگرى شريک مىشرود و برا ارزيرابى
مضاعف دارايى اصلى و نهايى ،وضعيت آنان ،متوازن خواهد شد».
الزم به ذكر است كه در اين رژيم هم همانند رژيم جدايى مطلق اموال ،به معنراى دقيرق كلمره،
اموال به اموال اختصاصى و دارايىهاى مشترک تقسيم نمىشود و براى هر يک از زوجين تنها يک
دسته اموال وجود دارد ،اما اموال اكتسابى معوض در دوران ازدواج به استثناى منافع ،يرک ماهيرت
اشتراكى دارد ،بدين معنا كه افزايش ارزشى كه در دارايى يکى از زوجين به وجود مىآيد با انحالل
نکاح ،تقسيم مىشود)Henri et Leon Mazeaud, P.596( .
مباني نظری نفقه زن
فقه اماميه بر اساس ظرافت و لطافت جسم و روح زن براي او حقوق و تکاليفي در رابطه زناشويي
مطرح كرده است .بيترديد مکلف نمودن زن به شركت در تهيه مايحتاج زندگاني ،مستلزم آن است
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كه زن در امور اجتماعي و مشاغل عمومي شركت جويد و اين الرزام موجرب آن اسرت كره زن از
كارهاي اختصاصي خود مانند بارداري ،وضع حمل ،پرورش كودک و انجام امور خانه باز مانرد .از
اين رو شريعت اسالم زن را از شركت در پرداخت هزينه زندگي معاف كررده و نفقره او را در هرر
حال به عهده مرد گذارده است .نفقه دختر تا زمان اختيار شوهر به عهده پدر و پس از آن برر ذمره
شوهر است.
بنا به عقيدهي مشهور فقهاي اماميه ،تأمين آنچه زن براي ادامه زندگي به طور متعارف به آن نياز
دارد و نفقه ناميده ميشود ،بر اساس ادله استنباف احکام در فقره اماميره ،آيرات ،روايرات مترواتر و
اجماع؛ بر عهدهي زوج است .خداي متعال پس از بيان احکام طرالق و مردت شرير دادن برا بيران:
(وعلَي الْمولُ ِ
) مردان را به تأمين خوراک و پوشاک مرادران
ود لَهُ ِرْزقُر ُه َّن َوكِ ْس َوتُر ُه َّن ِِبلْ َم ْع ُرُو ِ ( )...بقره:
َ َ َْ
مکلف ميسازد( .شيخ طوسي ) 12/ ، 49 ،پيامبر گرامي اسالم (ص) نيز در خطبه حجة الوداع
در باره حق زن بر شوهر فرمودند« :همانا زنان بر شما حقي دارند و شما نيز بر آنان حقري داريرد...
رزق و روزي و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست»( .ابن شرعبه ، 2 ،ص

) از امام صادق (ع) در مورد حقري كره زن برر مررد دارد پرسريدند و حضررت فرمرود« :يُ ْشرِعُ َه
ت َغ َف َرُ َهرَ  ...زن را سير كرده و بدنش را بپوشاند و اگر مرتکب جهالتي شرد ،وي را
وه وإِ ْن َج ِهلَ ْ
ْس َ
ويَك ُ
ببخشد( ».كليني)1 /1 ، 23 ،
داليل پيشگفته به صراحت بر وجوب نفقه زن داللت دارد و نفقه را حق زن دانسرته و مررد را
به تأمين آن مکلف ميسازد .اين موضوع حقوقي با فرهنگسازي اخالقري نيرز همرراه اسرت؛ امرام
صادق (ع) از پيامبر اسالم (ص) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود« :ملعون ملعرون مرن ضريع مرن
يعول؛ مورد لعن و نفرين و ملعون است كسي كه خانواده و عائله خويش را ضايع كند»( .صردوق،
)20/ ، 4
بر اين پايه در حقوق ايران ،مبناي حقوقي حکم نفقه ،ماده 42

ق.م .است كره قانونگرذار در

اين ماده به صراحت و بدون هيچ گونه ابهامي ،نفقه زن را بر عهده مرد قررار داده اسرت« :در عقرد
دائم نفقه زن به عهده شوهر است».
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در حقوق فرانسه كه رژيم مالي خانواده مبتني بر سيستم اشتراک اموال است ،بايد مبناي نفقه را
در تکليف متقابل زوجين بررسي نمود .بعضي نويسندگان فرانسوي ( )Jean Pelisser , P. 11.مبناي
الزام به انفاق در حقوق فرانسه را «قرابت» ميدانند .بعضي مبناي نفقه را «حرس تعراون اجتمراعي»
ميدانند .چون مردم با يکديگر برادرند ،تعهد اخالق در معاضدت يکديگر دارند .در گروه كوچکي
مثل خانواده اين حس به طرف اولي بيشتر است .بنرابراين افرراد فاميرل تعهرد دارنرد بره يکرديگر
رسيدگي كنند .هر گاه تمام افراد خانواده در حالت فقر و نيازمندي بسرر ببرنرد و كسراني از فاميرل
نباشند كه نفقه ديگران را بپردازند ،مسأله انفاق و تعاون عمرومي مطررح مري شرود كره امرروزه در
بسياري از كشورها و از جمله فرانسه ،اين تعهد به صرورت نهادينره قانونمنرد در آمرده اسرت .بره
همين دليل در قانون اساسي سال  39فرانسه اين اصل پذيرفتره شرده اسرت كره« :اجتمراع بايرد
زندگي افراد نگون بخت را تأمين كند ،خواه از طريق تهيره كرار و خرواه از طريرق ترأمين وسرايل
زندگي جهت كساني كه از كار كردن معذورند ».به همين منوور است كه فرمران
به نام «قانون خانواده و تعاون اجتماعي» با

ژانويره ، 921

ماده درآمد( .شريف ، 32 ،ص ) 1

با توجه به اين كه يکي از شرايط وجوب نفقه در فقه و حقوق ما كره در ذيرل بره آن خرواهيم
پرداخت« ،قرابت» است؛ و در حقوق فرانسه نيز «قرابت» يکي از اسباب پرداخت نفقه ذكر شده؛ به
نور ميرسد در اين مورد ،اشتراک نور داريم.
شرایط وجوب نفقه زوجه

در فقه اماميه ،نفقه به سه سبب «زوجيت ،قرابت و ملکيت» ،واجب مي شرود( .شرهيد ثراني2 ،
0/ 0

و نجفي، 22 ،

،

 ) 4 /از مطالعه اسباب سه گانه وجوب نفقه ،روشن مي شرود كره هرر

كدام از اينان ،شرف الزم براي وجوب نفقه هستند اما شرف كافي نيستند .براي مثال در بحرث نفقره
زن ،زوجيت ،شرف الزم استقرار وجوب نفقه بر ذمه زوج به نفع زوجه مي باشرد ،امرا شررف كرافي
نيست .مشهور فقيهان اماميه شرايطي همچون دائمي بودن عقد ازدواج و تمکين كامل زوجه برراي
استحقاق نفقه زوجه مطرح ميكنند( .ميرزاي قمي  ، 19/ ، 31حکيم4 ،
خوئي ( 4،

) 03/

 ، 42 / ،آيرت ا
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در حقوق فرانسه شرايط وجوب نفقه را ميتوان چنين برشمرد:
 .وجود رابطه زوجيت  .احتياج متعهدله  .امکانات متعهد انفاق
شرايط مربوف به وجوب نفقه در قانون مشخص شده است و حاكم بر روابط زوجين است .در
عين حال طرفين خودشان نيز مي توانند شرايط مورد نور خود را در قرارداد بگنجانند .در هر حرال
تعيين نفقه ،متعهد و ميزان آن ،بستگي به ارزيابي نيازها و امکانات طرفين دارد.
الف) احتياج متعهدله نفقه :طلبکار انفاق نبايد در شرايطي باشد كه بتوانرد امررار معراش خرود را
تأمين كند .به ويژه اينکه ،يک فعاليت با درآمرد نداشرته باشرد .در يرک دادرسري مربروف بره افترراق
جسماني ،قضات ورساي ،عقيده داشتند كه طلبکاري كه از سن و استعداد كافي براي پيدا كرردن يرک
كار كه بخشي از امرار معاش او را تأمين كند ،برخوردار بوده ،نميبايست پسرتهراي اداري پيشرنهاد
شده به او را رد كند .در حالي كه سن بچههاي او به وي امکان انجام شغل تمام وقت را ميدهد.
بنابراين استدالل ،مستمري نفقه او را كه بر عهرده همسرر ديگرر برود ،كراهش دادنرد .بنرابراين
طلبکار انفاق بايد فاقد كار بوده ،هيچ عايدي كه با آن بتواند هزينرههراي خرود را ترأمين كنرد ،نيرز
نداشته باشد .به تعبير ديگر نه درآمد ناشي از كار و نه درآمد ناشي از سرمايه نبايد داشته باشرد .در
اين خصوص بايد بين ويژگي توليد كنندگي و سودمند بودن سرمايه اي كه متعهدله در اختيرار دارد
و عدم آن ،تفکيک نمود .قضات از توانايي بسيار مؤثري براي ارزيابي برخوردار ميباشند و نه تنهرا
درآمدهاي قطعي سرمايه بلکه درآمدهايي را هم كه اداره سرمايه مريتوانرد موجرب شرود ،در نورر
ميگيرند.
ب) امکانات متعهد انفاق :متعهد انفاق بايد در شرايطي باشد ،كه بتوانرد نفقره را فرراهم كنرد.
بررسي امکانات متعهد ،با كسر كردن هزينههاي مخصوص متعهد انفاق و احتساب تمرام امکانرات،
درآمدهاي سرمايه و اموال او ،صورت ميگيرد .كمکهاي مالي مثل كمکهاي جبران كننده از يرک
شخص ثالث يا مستمري بازنشستگي عليرغم خصوصيت غير قابل توقيف بودنشان ،جرزء مجمروع
دارايي به حساب ميآيند .به عالوه ،ميتوان به منوور محاسبه امکانات متعهد نفقره ،روي امکانرات
شخصي كه با وي زندگي مشترک زناشويي دارد نيز حساب كرد .از جهت تحمل بار اثبات دعروي،
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بنابر اصول عمومي حقوق  ،تحمل اين مسأله به عهده خوانده ميباشد .گر چره قضرات ،بعضراً از
اماره ظاهر براي تغيير بار اثبات استفاده ميكنند .متعهد انفاق ميتواند با توسل به يک عامرل تبرئره
كننده از تعهد انفاق ،از خود دفاع كند.
در حقوق فرانسه كه تعهد انفاق يک تعهد دو طرفي است ،بحث تمکين و نشوز به صورتي كه
در حقوق ما بررسي شد ،قابل طرح نيست .اما با اين همه ،چنانچه همسري كه متعهدله نفقه است،
در تکاليف خود كوتاهي كند ،مقام قضايي براي تعيين مستمري نفقه ،مبلغ كمترري تعيرين خواهرد
نمود .و حتي ممکن است حکم به سلب حق نفقه نيز بدهد .مثالً در ماده  4قرانون مردني بنرد
در خصوص افتراق جسماني ،سلب حق پيش بيني شده است .بدين ترتيب قضرات مريتواننرد در
اجراي قدرت مطلق خود در ارزيابي ،كم كاريهاي شديد زن نسبت بره شروهر را حسراب كررده،
مبلغ تعهد انفاق شوهر بکاهند .در بحث طالق نيز مراده  04-قرانون مردني ،تقصرير و كوتراهي
همسر را در تعيين نفقه مؤثر ميداند .طبق اين ماده همسري كه بره دليرل خطراي صررف او حکرم
طالق صادر شده است ،هيچ حقي بر نفقه ندارد( .محسني ، 39 ،ص )0
به نور ميرسد كه :شرايط وجوب نفقه در هر دو حقوق ،در وجرود داشرتن «رابطره زوجيرت»
مشترک هستند؛ اما احتياج متعهد له كه در فقه و قانون ما متعهد له «زن» است ،نه تنها شررف نشرده
بلکه حتي در صورت متمول بودن هم استحقاق دريافت نفقه را دارد.
در شرايط وجوب نفقه ،در مورد «امکانات متعهد نفقه» كه در فقه و حقوق ما ،مررد مريباشرد؛
شرف نشده است.
اسقاط نفقه زن

نفقه زوجه ،پس از منعقد شدن صحيح عقد نکاح ،بر عهرده شروهر اسرت و ترأمين مخرارج زن از
اولين وظايف شوهر در زندگي مشترک با همسر خود ميباشد ،اما اين امر بدان معنا نيسرت كره در
1. Droit Commun
2. Defendeur
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همه حال ،اين تکليف متوجه زوج بوده و هيچ گراه سراقط نمريشرود ،بلکره در صرورت حصرول
شرايطي ،اين تعهد ساقط ميشود.
در فقه اماميه عواملي همچون نشوز زن ،ارتداد زن ،صغير بودن زن يا شروهر ،ابرراء ،مسرافرت
زن ،عبادت زن و تهاتر سبب اسقاف نفقه زوجه ميشود .عالماتي برراي زن ناشرزه اسرت؛ عبروس
كردن در روي شوهر ،تمرد در مقابل حاجتهاي شوهر و تغيير عادات خود در آداب و خرروج از
منزل بدون اجازه شوهر(.نجفي، 22 ،

 ) 4 /گفتني است خوف و ترس از ضرر بدني ،مالي و

يا شرافتي را مانع مشروع براي عدم حضور زن در منزل شوهر ،قلمداد شده است و همچنين ابرتال
به يکي از امراض مقاربتي ،بودن در حيض و نفاس ،روزه واجب ،انجام عمل واجب مضريق ،نهري
پزشک از آميزش به دليل بيماري ،در حالت احرام و اعتکاف واجب زن و  ...موانرع شررعي برراي
تمکين خاص است( .محقق حلي 129/ ، 49 ،و امامي ، 9 ،ص )19
در حقوق فرانسه نيز مواردي پيش بيني شده كه به موجب آن ،نفقه ساقط مري شرود .مهمتررين
اين موارد عبارتند از:
الف) اسقاط حق نفقه توسط متعهدله

تعهد انفاق در حقوق فرانسه از خصيصه نوم عمومي برخوردار است و مقررات مربوف به آن جزء
قواعد آمره ميباشد .حقوقدانان فرانسه ( )Jean Carbonnier, P. 86براي آثار عقد ازدواج دو ويژگي
قائل هستند كه يکي از اين دو ،ويژگي نوم عمومي آثار مزبرور اسرت .بره همرين دليرل اسرت كره
زوجين نمي توانند بر خالف آن توافق هايي در عقد ازدواج خود بنمايند .با توجه بره ايرن مطالرب،
اسقاف نفقه ممکن نيست .حتي درباره حق بازبيني مستمري نفقه نيز گفته اند ،كره حرق درخواسرت
بازبيني يا حذف يک مستمري نفقه به صورت صرف نور كردن چشم پوشري نمرودن غيرر ممکرن
است چون نفقه از مصاديق نوم عمومي است.
آنچه گفتيم درباره نفقه آينده بود .واال ممنوعيت مزبور ناظر به نفقره زمران هراي منقضري شرده
نمي باشد .بلکه براي اسقاف نفقه گذشته ،در حقوق فرانسه يک اماره ساده وجود دارد .متعهدله نفقه
اگر مستمري مطالبه نکند ،فرض مي شود كه نيازمند نيست يا نسبت به زمان هراي منقضري شرده از
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نفقه چشم پوشي كرده است .با اين همه اين مطلب فقط يک اماره سراده اسرت كره خرالف آن را
ميتوان اثبات نمود.
ب) سقوط نفقه به دلیل خطای متعهد له

بر اساس بند اول ماده  43قانون مدني «هر گاه متعهدله نفقه ،از تعهدات خودش در برابرر متعهرد
انفاق ،شانه خالي كند ،قاضي مي تواند متعهد انفاق را از تمام يا قسمتي از تعهداتش مبرا سازد ».اين
مقرره در قانون سه ژانويه  ، 93قاعده سلب حق نفقه را به تمام موارد تعهد انفاق متقابرل مسرري
و تعميم داده است .قبل از سال  ، 93بند دوم ماده  39قانون مدني چنين سلب حقي را فقط بره
نفع فرزندي كه والدينش از مقام واليت معزول شدهاند ،پيش بيني ميشود.
در مورد خطاي متعهد له ،اين سلب حق در بعضي مقرررات خراص و مخصوصراً در بنرد دوم
 4قانون مدني در ارتباف با افتراق جسماني ديده مي شود .به اين ترتيرب قضراوت مري تواننرد در
اجراي اختيار مطلق خود در خصروص ارزيرابي ،روي تقصرير و كوترأهي نمودنهراي زن در برابرر
شوهرش ،به منوور كاستن ميزان نفقه از عهده شوهر ،حساب كنند .همچنين سلب حق در ماده -
 04قانون مدني پيش بيني شده است؛ همسري كه حکم طالق به دليرل خطراي صررف او صرادر
شده است ،نسبت به نفقه هيچگونه حقي نخواهد داشت.
ج) مرور زمان

اصوالً طبق قواعد عام به موجب ماده 33

قانون مدني مرور زمان دعاوي پرداخت مستمري نفقره

گذشته ،پنج سال است (مرور زمان مسقط حق) .ولي رويه قضايي ،عليرغم مراده مزبرور ،قاعرده اي
جديد وضع كرده است كه به موجب آن «حقوقهاي ماهانه متعدد نفقه قابل جمع نمي باشرند ».بهرر
حال پس از انقضاء مدت زماني كه مشمول مرور زمان قررار بگيررد ،نفقره گذشرته سراقط و اقامره
دعوي غير ممکن ميگردد( .محسني ، 39 ،ص  ) 4به نور ميرسد كه :حقوق فرانسه و حقروق
ايران از اين جهت شباهتهايي دارند .در هر دو نوام حقوقي ،نفقه آينده قابل اسرقاف نيسرت ولري
متعهدله نفقه ميتواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابراء نمايد.
بند دوم موارد سقوف نفقه در فرانسه بيشباهت به مورد نشوز در فقه و حقوق ايران نيست.
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نفقه زن پس از انحالل نکاح

نفقه زن مربوف به زماني است كه رابطه زوجيت بين زن و شوهر برقررار باشرد ،برا گسسرتن ايرن
رابطه ،نفقه هم قطع ميشود؛ با اين وصف ،فقها و قانون گزاران استثناهايي قايل شده و در مواردي
پس از انحالل پيوند زناشويي هر چند علت (علقه زوجيت) منتفي ميشود ،اما معلول (لزوم نفقره)
باقي خواهد ماند؛ البته به اين دليل كه در بعضي موارد ،هنوز همه علقهها و پيوندها كرامالً گسسرته
نشده است .تمام فقيهان اماميه بر وجوب نفقه در ايام عده طالق رجعي ،اتفاق نور دارنرد( .نجفري،
، 22

 ) 3/ايشان به ادله سه گانه كتاب و سرنت و اجمراع تمسرک جسرتهانرد( .طرالق :و

كليني ، 4 /2 ، 23،نجفي، 22 ،

 2/؛ بحراني) 40/ 1 ، 49 ،

اما در مورد نفقه زن در عده وفات در صورت عدم بارداري ،تمامي فقيهان اماميه بر اين باورنرد
كه نفقه در ايام عدهي وفات بر ذمه زوج نيست تا از تركه برداشته شود ،زيرا با از ميان رفتن سربب
و شرف وجوب نفقه (تمکين يا علقه زوجيت ،و  )..مسبب يرا مشرروف نيرز منتفري اسرت( .شريخ
صدوق )1 4/ ، 4 ،اما در صورت بارداري ،بين فقهرا دو قرول وجرود دارد؛ برخري از فقهراي
اماميه از جمله شيخ طوسي حکم به وجوب نفقه زن در عده وفات دادهاند اما اكثر فقها با استناد به
رواياتي ديگر ،معتقدند كه زن حاملهاي كه شوهرش فوت كرده ،نفقهاي از تركه شوهر و از سرهميه
فرزند ندارد( .محقق داماد) 4 ، 94 ،
بعضي از علماي حقوق قديم فرانسه معتقد بودند كه چون قرابت سببي منحصرراً برا ازدواج بره
وجود ميآيد با مرگ هم پايان يافته و آثار آن نيز به كلي محو ميشود .و بعضي عقيرده داشرتند بره
اينکه فوت در آثار قضايي اين پيوند هيچگونه تغييري به وجود نميآورد .اما رويه قضايي نسبت به
اين موضوع حالت بينابيني را انتخاب نموده و به اصطالح حد فاصل بين قطع و فصرل را انتخراب
كرده است( .شريف ، 32 ،ص  ) 33به موجب ماده  34 -ق .م .ف .تعهرد انفراق برر مراترک
همسر متوفي به نفع همسر باز مانده ،برقرار ميشود كه وي ميتوانرد اجرراي آن را ظررف مهلرت
يکسال مطالبه كند )J. Rubellin – Devichi, P. 654( .البته اين در صورتي است كه همسر بازمانرده
محتاج باشد .اين نفقه از ار

پرداخت ميشود و بر عهده تمرام ورا

اسرت كره تنهرا بره خراطر
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ارتباطشان با اموالي كه ار
از سهم االر
االر

را تشکيل ميدهد ،موظف به چنين تکليفي هستند .اين تعهد متفراوت

همسر ميباشد و با حقوق ارثيه قابرل جمرع اسرت .تقسريم ار

و اسرتحقاق سرهم

باعث از بين رفتن حق نفقه نميباشد .براي تعيين مبلغ اين نفقه ،قاضي بدوي بايد نيازهراي

متعهدله و ميزان تركه را در تأريخ قضاوت ،مالحوه كند .مستمري مورد بحرث (مسرتمري پرس از
فوت همسر) تأبع رژيم حقوقي نفقه است و به اين جهت قابليت كاهش (تعرديل) و حرذف را در
شرايطي كه متعهدله نفقه از منابع جديدي برخوردار شود ،دارا است.
معیار تعیین مقدار نفقه زن

با بررسي نورات فقهاي اماميه و حقوق دانان به سه نوريه مختلف در مورد ميزان نفقره زن ،دسرت
مييابيم:
الف) توان اقتصادی زوج

عده كمي از فقهاي شيعه ،مالک تعيين ميزان و كيفيت نفقه را توان اقتصادي شوهر مي دانند( .شريخ
طوسي ،بي تا 2/2 ،و قاضي ابن براج ) 1/ ، 42 ،ايشان به آيه  3سوره طرالق «لِينفرق ذُوسرعة
من سَعَتِهِ »...استدالل ميكنند( .شيخ طوسي) 0 / 4 ، 49 ،
همچنين محقق اردبيلي با اشاره به پايان آيه كه مي فرمايد« :اليُکَلِّفُ ا نَفْساً إِلَّا ما آتأها سَيَجْعَلُ
ا بَعْدَ عُسْر يُسْراً» استدالل ميكند خداوند هيچ كس را تکليف نکرده است مگر به اندازه اي كه به
وي داده است؛ زيرا عقالً محال است كه خداوند تکليف بمااليطاق و يا تکليف به كار پرمشرقت و
غير مقدور كند( .محقق اردبيلي ،بي تا ،ص

)1

ب) وضعیت اجتماعي زن

نور مشهور فقه در اين نوريه ،موقعيت و شأن خانوادگي و اجتماعي زن و نيازمندي هاي او ،مرالک
در تعيين مقدار نفقه است .ايشان به آيه شريفهي «عاشِرُوهنَّ بِالمعروفِ» (نساء ) 0 ،اسرتدالل مري-
كنند( .شهيد اول ،لمعه،

 ،ص  33و شهيد ثاني ،بي تأ) 29/1 ،

قائالن به اين نوريه ،به داليل گروه اول (كه مالک در تعيين مقردار نفقره زوجره را حرال زوج
ميدانستند) پاسخ دادهاند كه:
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 .شهرت اين قول در بين فقهاي اماميه ،حتي اگر به عنوان دليل قاطع پذيرفته نشود ،به عنروان
مويد قوي قابل طرح است.
 .آيه قرآن نهي از مضاره و ضرر رسانيدن به همسران كرده است و اگر بخواهيم مالک را حال
زوج بدانيم ،الزم مي آيد در فرضي كه زوج فقير است و شأن زوجه ،نيازمنديهاي بيشرتري
را ميطلبد ،به زوجه ضرر برسد.
ج) مالحظه موقعیت زوجین

عالمرره طباطبررايي در ذيررل تقسررير آيرره

سرروره بقررره (وعلررى المولررود لرره رزقهررن وكسرروتهن

بالمعروف )...ميفرمايد « :خرجى و لباس نفقه هستند و خداى عزوجل اين خرجى و نفقه را مقيرد
به معروف كرد ،يعنى متعارف از حال زوجين ،لذا با توجه به حرال زوج و زوجره نفقره پرداخرت
ميشود( ».الميزان ،بي تا) 4/ ،
در حقوق فرانسه بدون ترديد معيار تعيين ميزان نفقه دو عامل اسرت - :ميرزان نيراز متعهدلره
نفقه  -ميزان امکانات متعهد نفقه.
چون نيازها و منابع ممکن است تغيير كند ،ميزان تعهد انفاق نيز حتري اگرر بره طريرق قضرايي
تعيين شده باشد ،قابل تغيير است)J. Rubellin – Devichi, P. 652( .
براي ارزيابي بدهي نفقه ،قاضي بايد مجموع امکانات شرخص متعهرد نفقره را بره طروري كره
نيازهاي متعهدله را پوشش دهد ،مالحوه كند .اين امکانرات شرامل تمرام عايردي و درآمردهاي در
دسترس مي باشد ،از هر طبيعتي كه باشد ،حتي اگر غير قابل توقيف باشد مثل مستمري بازنشستگي
و مستمري از كارافتادگي حتي اگر متعهد نفقه ازدواج كرده باشد( ،ظاهراً ناظر به مورد نفقه پس از
طالق است) يا به صورت كنکوبيناژ زندگي بکند ،امکانات يار (شريکش) نيز براي ارزيرابي مبلرغ
بدهي نفقه محاسبه ميشود.
در رابطه با تعيين ميزان مشاركت در مخارج زندگي نيز ،بايد توان مالي زوجين و قدرت متقابل
1. Concubinage
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آنها را به نسبت سن و وضعيت سالمت آنها حساب كرد .در مورد نفقره پرس از فروت نيرز كره از
ار  ،به همسر نيازمند متوفي داده مي شود ،قاضي بدوي بايد نيازهاي متعهدله نفقه و توان تركره را
در تاريخ رسيدگي ،مالحوه كند( .محسني ، 39 ،ص )21
به نور مي رسد مالک تعيين نفقه در حقوق فرانسه به ماده 4

ق.م .ايران كه زوجين ملزم بره

معاضدت يک ديگر در تشييد مباني خانواده هستند و يک رابطه بينا بيني است ،نزديک باشد و مثل
حالت سوم مالک تعيين نفقه در فقه و حقوق ايران كه مالحوه موقعيت زوجين بود ،ميباشد.
آثار ترك انفاق و ضمانت اجرایي آن

بر اساس مطالب پيشگفته شوهر در زندگي زناشويي ملزم به پرداختن هزينههراي زنردگي همسرر
خود است .پرسش اين است كه اگر از انجام اين وظيفه امتناع كند و يا توانايي مالي پرداخت نفقره
را نداشته باشد ،فقه اماميره و حقروق فرانسره ،هرر كردام چره راه حرلهرايي را در پريش روي زن
ميگذارند؟ به بيان ديگر ضمانت اجراي الزام مرد به پرداخت نفقه چيست؟
مشهور فقيهان اماميه بر اين باورند كه اگر شوهر معسر باشد و نتواند نفقه بدهد ،زن بايرد صربر
كند تا خداوند در كار شوهر وسعت ايجاد كند به دليل قول خداوند تبارک و تعالي « :وإن كران ذو
عسرة فنورة إلى ميسرة» (بقره« ) 04:اگر (بدهکار) قدرت پرداخت نداشرته باشرد او را ترا هنگرام
توانايي ،مهلت دهيد» و اين حکم عام است و شامل اين مورد هم مي شود .بنرابراين حتري اگرر زن
درخواست طالق بدهد ،حاكم نبايد بپذيرد .اما عده اي مخالف اين نور ،زن را مخير مي گذارند برين
اينکه صبر كند تا شوهرش متمکن شود و يا از حاكم تقاضاي طالق نمايد و حاكم طرالق بدهرد و
 ( »....شيخ طوسي ،بي تا/2 ،

)

تنها عالمه حلي از ابن جنيد نقل كرده كه او با استدالل بره روايراتي ،فتروا داده اسرت كره اگرر
شوهر نتواند نفقه زن را بپردازد ،زن حق طالق پيدا مريكنرد و مريتوانرد جردا شرود .بره عرالوه،
نپرداختن نفقه ،موجب ضرر و عسر و حرج زوجه است كه به اجماع ،نبايد زمينه عسر و حررج را
فراهم كرد0( .

) 0/ 3 ،

اما در صورت عدم اعسار و استنکاف مرد از پرداخت نفقره از مصراديق نشروز زوج محسروب
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ميشود .چون نشوز صفتي است كه اختصاص به زن ندارد و تررک انفراق يرا خرودداري از انجرام
وظايف ديگري كه مرد مکلف به اداي آن است ،موجب نشوز مرد ميشد؛ لذا در ايرن حالرت ،زن
حق رجوع به دادگاه و مطالبه حق خود را دارد (نجفي، 22 ،

) 43/

از اين رو در صورتي كه اجراي حکم دادگاه داير بر محکوميت زوج به پرداخرت نفقره از ايرن
روش امکان نداشته باشد ،دادگاه زوج را مجبور به طالق خواهد كرد و چنانچه از اجراي طالق نيز
خودداري كند ،دادگاه به واليرت برر ممتنرع ،طرالق را جراري مريسرازد( .آيرت ا خوئي،منهراج
الصالحين4،

) 09/ ،

در حقوق فرانسه راجع به ترک انفاق تا قبل از سال  943مقرراتي موجود نبود و فرانسرويهرا از
اين حيث دچار اشکال ميشدند چون اشخاص و افراد زيادي با دختران ازدواج كرده و سرپس آنهرا
را بدون خرجي و سرپرست رها كرده خود بره جراي ديگرري مسرافرت مرينمودنرد .ايرن برود كره
قانونگذار فرانسوي در سال  943نوريهاي را از حقوق ساير كشورها گرفته وارد قوانين خود نمود و
آن عبارت از اين بود كه هر گاه كارگري مبادرت به چنين عملي ميكررد او را محکروم بره پرداخرت
مخارج زن نموده و چنانچه حاضر به پرداخت نميشد كارخانه ،مخرارج زنرش را از حقروق او كسرر
گزارده مستقيماً به خود زن ميداد(.شريف ، 32 ،ص ) 4
در حال حاضر ،در حقوق فرانسه براي تعهد انفاق الاقل از دو جهت ضرمانت اجررا وجرود دارد.
استاد كاربونيه دو ضمانت اجراي مزبور را چنين بيان ميكند:
الف) اگر يکي از زوجين در انجام تعهد خود در مورد مشاركت در هزينههراي زنردگي ،كوتراهي
نمايد ،طرف مقابل مانند هر متعهدله ديگري ميتواند او را از طريق توقيف اموالش مجبور بره اجرراي
تعهد نمايد .قانون براي روابط نفقه اي بين زوجرين مقرررات تروقيفي خراص ر توقيرف حقروق نرزد
شخص ثالث كه ناشي از كار يا عوايد ديگر باشد ر پيش بيني كرده اسرت( .مراده

قرانون مردني

فرانسه و ماده  02قانون آيين دادرسي مدني فرانسه) .اين راه حل از نور اجتماعي مربروف اسرت بره
1. Saisie – arret
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وضعيت شخص حقوق بگيري كه حقوق خود را به جاي صرف در جهت نيازهاي زندگي ،حيرف و
ميل ميكند .دادگاه ميتواند به همسر چنين شخصي اجازه بدهرد كره از كرار فرمراي وي قسرمتي از
حقوق او را كه متناسب با نيازهايش و نيازهاي فرزندانش باشد ،بطور مستقيم دريافت كند.
ب) به عالوه قصور يکي از زوجين در تکليف معاضدت خود ،داراي ويژگي توهين مريباشرد و
به همين دليل ميتواند علت طالق باشد)Jean Carbonnier, P. 89( .
يکي از عللي كه به موجب آن ميتوان تقاضاي طالق نمود ،تخطري از وظرايف و تعهردات مثرل
تکليف معاضدت است .بنابراين در حقوق فرانسه نيز دو ضمانت حقوقي وجود دارد:
 .الزام به پرداخت (به صورت ويژه پرداخت مستقيم)
 .تقاضاي طالق.
نتیجه و پیشنهادها
نتايج بررسي تطبيقي نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق فرانسه در اين نوشتار به شرح زير است:
در فقه اماميه رژيم واحدي بر روابط مالي زوجين حکومت ميكند ،زوجين داراي استقالل مالي
هستند و اداره اموال هر كس با خود اوست .اما در حقوق فرانسه دو نوع رژيم افتراقى وجرود دارد:
 .رژيم جدايى اموال  .رژيم مشاركت در دارايىها.
مبناي حق نفقه زوجه در فقه اماميه برر اسراس ظرافرت و لطافرت جسرم و روح زن ،آيرات و
روايات دال بر وجوب انفاق بر زوجه است .در حقروق فرانسره ،برخري مبنراي الرزام بره انفراق را
«قرابت» ميدانند و بعضي مبناي نفقه را «حس تعاون اجتماعي» ميدانند.
شرايط وجوب نفقه زوجه در فقه اماميه دائمي بودن عقد ازدواج و تمکين كامل زوجه اسرت و
درحقوق فرانسه وجود رابطه زوجيت ،احتياج متعهدله و امکانات متعهد انفاق است.
در فقه اماميه عواملي همچون نشوز زن ،ارتداد زن ،صغير بودن زن يا شروهر ،ابرراء ،مسرافرت

1. Injure
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زن ،عبادت زن و تهاتر سبب اسقاف نفقه زوجه ميشود .در حقوق فرانسه اسقاف حق نفقره توسرط
متعهدله ،خطاي متعهد له و مرور زمان ،محقق ميشود.
در فقه اماميه پس از انحالل نکاح ،در ايام عده طالق رجعري ،وجروب نفقره براقي اسرت و در
مورد نفقه زن در عده وفات در صورت عدم بارداري ،تمامي فقيهان اماميه بر اين باورنرد كره نفقره
در ايام عدهي وفات بر ذمه زوج نيست تا از تركه برداشته شود ،اما در صورت بارداري ،برين فقهرا
دو قول وجود دارد؛ برخي حکم به وجوب نفقه زن در عده وفات دادهاند اما اكثر فقها با استناد بره
رواياتي ديگر ،معتقدند كه زن حاملهاي كه شوهرش فوت كرده ،نفقهاي از تركه شوهر و از سرهميه
فرزند ندارد .بعضي از علماي حقوق قديم فرانسه معتقد بودند كه چون قرابرت سرببي منحصرراً برا
ازدواج به وجود مي آيد با مرگ هم پايان يافته و آثار آن نيز به كلي محو ميشود .و بعضري عقيرده
داشتند به اينکه فوت در آثار قضايي اين پيوند هيچگونه تغييري به وجود نميآورد.
در مورد معيار تعيين مصاديق و مقدار نفقه زن در فقه اماميه سره ديردگاه وجرود دارد  .تروان
اقتصادي زوج  .وضعيت اجتماعي زن  .مالحوه موقعيت زوجين .در حقوق فرانسه بدون ترديد
معيار تعيين ميزان نفقه دو عامل است . :ميزان نياز متعهدله نفقه  .ميزان امکانات متعهد نفقه.
با توجه به اينکه اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،دولت را موظف بره
رعايت حقوق زنان در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي مي سازد ،ضرورت دخالت دستگاه هرا
و سازمان هاي دولتي و اجتماعي ،كامال احساس مي شود .از طرفي براي مردي كه عاجز از پرداخت
انفاق خانواده است و امکانات شغلي ندارد ،بايد فرصت شغلي مناسب ايجاد كرد تا كانون خرانواده
به خاطر مسائل مالي از هم نپاشد و از طرفي ديگر ،نهاد يرا سرازماني وجرود داشرته باشرد كره در
صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ،بتواند با استفاده از شريوه هراي حقروق عمرومي از آسران
ترين و سريع ترين راه ،بدون مواجه حضوري زوجين ،نفقه زن را استيفاء كند.
از اين رو به نور مي رسد بهتر است در اجراي قانون هاي موجود ،كه بره هرر دليلري كرم اجررا
هستند ،تسريع و تسهيل شود و چتر حمايتي دولت و دستگاه هاي قانون گذاري ،براي اقشار آسيب
پذير جامعه گسترده شود.
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ماده  41ق.م .مصوب 34

در رابطه با ضمانت اجراي ترک نفقه توسرط زوج نسربتاً خروب

تدوين شده است ،اما در راه اجراي اين قانون ،زنان با مشکالتي روبرو ميشوند .در قرانون فرانسره
براي رهايي زن از اين نوع مشکالت از پرداخت مستقيم و پوشش عمومي استفاده شده اسرت كره
قابل توجه و در صورت سازگاري با قوانين و مقررات اسالمي قابل اقتباس مري باشرد و مري توانرد
كليدي براي حل مشکالت رفاهي زنان باشد.
با توجه به اين كه به نور مي رسد چنين شيوه اي با فقه اسالمي و اماميره در تعرارض نيسرت،
بلکه مي توان مدعي شد كه از وظايف حکومت اسالمي نيز هست .بنابراين پيشنهاد مي شرود برراي
جلوگيري از آثار زيان بار ضمانت اجراي كيفري طالق ،به گسترش و هر چه اجرايي كردن الزام به
پرداخت نفقه توجه شود .ضمانت اجراي كيفري طالق هرر چنرد در برخري مروارد گريرزي از آن
نيست اما بايد در جلوگيري از گسترش طالق تأمل نمود.
بدين منوور پيشنهاد مي گردد شايد اضافه نمرودن تبصرره بره مراده  41ق.م .راهگشراي ايرن
معضل باشد.
تبصره اول ،مربوف به شخص حقوق بگيري است كه از دولت يا از كارفرمايان و شرركت هراي
خصوصي حقوق دريافت مي كند .اين شيوه براي افرادي كه احياناً بر اثر اعتياد يا مسرائل ديگرر بره
حيف و ميل اموال مي پردازند ،بسيار مؤثر است .همچنين تبصره دوم ،نسبت به افررادي كره شرغل
آزاد دارند يا اموال ديگري دارند كه شيوه ياد شده در تبصره اول كارا نيست بايد به تبصره دو عمل
نمود.
تبصره « :دادگاه مي تواند در صورت صرالحديد و برا درخواسرت زوجره ،قسرمتي از حقروق
مستنکف از پرداخت نفقه را كه از طريق دولت يا كارفرمايان خصوصي بره او پرداخرت مريشرود،
توقيف و دستور پرداخت مستقيم آن را به زوجه صادر كند».
تبصره « :دادگاه در صورت درخواست نفقه زوجه و در صورت صرالحديد ،مري توانرد حرق
نفقه زن را از اموال مستنکف پرداخت نفقه ،به وسريله توقيرف و يرا فرروش اجبراري امروال وي؛
تضمين نمايد .قانون به شرطي به طلبکار اجازه از طريق حقوق عمومي را مي دهد كره بره وسريله
ساير امکانات نتوانسته باشد ،مستمري خود را كسب كرده باشد.
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از طرفي ديگر ،براي زنان مطلقه اي كه در حالت نياز هستند و منبع درآمدي ندارند نيز بايد فکر
و تدبيري انديشيد و امکانات حمايتي برايشان تدارک ديرد ،مرثال شروهر مکلرف شرود در حالرت
نيازمندي زن و در صورتي كه طالق ناشي از سوء رفتار و قصور زن نباشرد ،زنردگي او را ترا رفرع
نياز و يا ازدواج مجدد ،تأمين نمايد .و در مورد زن شوهر مرده نيز مري تروان از تركره شروهر ،ايرن
خسارت را جبران كرد.
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