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  چكيده
بـه  باشد واجتماع متصور نميآن زندگي درترين گروه اجتماعي است كه بدون وجود ترين و مهمخانواده قديمي

در جوامع بزرگتر بيهـوده  ها رسد تا حقوق خانواده به دقت مورد بحث قرار نگيرد،صحبت از حقوق انساننظر مي
نمايد.سوال اصلي اين پـژوهش  كافي ميضرورت پژوهش در حوزه حقوق خانواده نمايد و اين امر براي بيان مي

تواند جهت احقـاق حقـوق زوجـين و بـه خصـوص زنـان كارآمـد        اين است كه نهاد مقرري ماهانه تا چه حد مي
ه اين نهاد تازه تأسيس اگر به خـوبي اجـرا شـود و نظـارت بـر      باشد كباشد.فرضيه مورد اثبات نگارنده نيز اين مي

اجراي دقيق آن وجود داشته باشد گام مهمي در راستاي عدالت خانواده برداشته خواهـد شـد.مقاله حاضـر داراي    
پـردازد و در بخـش دوم   دو بخش اصلي است كه بخش اول به بررسي مفهوم و ماهيـت نهـاد مقـرري ماهانـه مـي     

ط تعلق اين مقرري به هريك از زوجين با نگاهي تطبيقي بر كشور خودمان و كشور فرانسه مـورد  ويژگيها و شراي
  گيرد.بحث قرار مي

  هاي ماليمقرري ماهانه،حقوق خانواده،انحالل نكاح،حمايت واژگان كليدي:
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  مقدمه
ملي نقش مؤثري داشته است تجربه در طول تاريخ نشانگر اين بوده است كه خانواده در حفظ و گسترش قدرت 

هاي حقـوق اسـت كـه    ترين شاخهحقوق خانواده يكي از مهمباشد.ها ميو پويايي جوامع در گرو پويايي خانواده
  شود.دايره گسترده اي از مباحث حقوقي را شامل مي

-متبـادر مـي  آيد بيشتر حقوق غيرمالي زوجين و فرزندان بـه ذهـن   هنگامي كه بحث از حقوق خانواده به ميان مي

آيد وهمين امر موجـب  شود و سخن از مفاهيمي چون معاضدت زن و شوهر در زندگي مشترك و ... به ميان مي
شده تا كمتر به آثار مالي نكاح پرداخته شود.غافل از اينكه آثار مالي نكاح نيز نقشي كمتر از آثـار غيـر مـالي آن    

چنين در پويايي جوامـع  نواده در رشد و تعالي انسان ها و همبا توجه به نقشي كه نهاد خا در روابط زوجين ندارد.
  باشد.ها و جوامع ميجانبه دولتبه عهده دارد،اين نهاد نيازمند حمايت همه

خـانواده عنصـر طبيعـي و اساسـي     "كنـد  تصـريح مـي   3اعالميه حقوق بشـر در بنـد    16ماده در راستاي همين امر 
  "ت انتظار حمايت  داشته باشد.و حق دارد از جامعه و دولاجتماع است 

-المللي حقوق مدني و سياسي به اتخاذ تدابير الزم به منظور تساوي حقوق و مسئوليتميثاق بين 23چنين ماده هم

  كند.هاي زوجين در ازدواج و مدت زوجيت و به هنگام انحالل نكاح اشاره مي

به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون رشد و تعالي در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز از خانواده 
و نهايتا بايد يادآور شد كه بخش مهمي از قـانون مـدني ايـران بـه مبحـث نكـاح و آثـار آن         انسان ياد شده است.

  اختصاص يافته است.
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كـرده و   منتها بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه قوانين موجود در كشور ما بيشتر برروي دوران زوجيت تمركز
آثار پس از انحالل نكاح تا حدودي مغفول مانده است و همين امر سبب شده تا محاكم خانواده نيز كمتر به ايـن  

  موضوع توجه نشان دهند.

باشـد يكـي از نهادهـايي اسـت كـه      مي 1353نهاد حمايتي مقرري ماهانه كه متولد قانون حمايت خانواده مصوب 
زن كه معموال از نظر اقتصادي نيازمند حمايت بيشتري است و با توجه بـه ايـن   رود تا حدودي بتواند از گمان مي

موضوع كه در جوامع ايراني بيشتر زنان هستند كه پس از انحـالل نكـاح حضـانت اطفـال را برعهـده دارنـد و بـه        
  گيرند،حمايت كندهمين خاطر معموال در تنگناي مالي قرار مي

توان روي اين نهاد تازه تأسـيس جهـت   باشد كه تا چه حد مياين مي پژوهش مطرح شدهسوال اصلي كه در اين 
هاي مثبت اين نهاد در است تا دريابيم ويژگياحقاق حقوق زوجين و به خصوص زنان حساب كرد و تالش شده

هـا را اقتبـاس كـرده و در    توان اين ويژگيحقوق كشور فرانسه نسبت به نظام حقوقي ما چيست و تا چه ميزان مي
  وق خودمان از آن بهره بگيريم.حق

و اجراي درسـت قـرار   گذاري فرضيه مورد اثبات مقاله نيز اين است كه اين نهاد نوظهور اگر به دقت مورد قانون
تواند گام بلندي جهت اجراي عدالت و حمايت از زنـان بـردارد و خألهـايي را كـه نهادهـاي حمـايتي       بگيرد مي
جـا كـه بـين حقـوق كشـور مـا و       چنين سعي برآن بوده است از آنخوبي پر كند.همتر داشته و دارند را به قديمي

هاي بسياري وجود دارد و اصل اين نهـاد نيـز بـه عقيـده بسـياري از بزرگـان از       نظام حقوقي كشور فرانسه شباهت
  است مطالعه تطبيقي بين اين دو نظام حقوقي صورت بگيرد.حقوق فرانسه اقتباس شده

باشـد كـه در   هش نسبت به پژوهش هايي كه تا كنون در اين حوزه صورت گرفته است اين مـي نوآوري اين پژو
ماننـد   هاي مالي پس از طالق در بيشتر موارد تمركز بر روي همان نهادهاي شناخته شـده و قـديمي  بحث حمايت

-افي بـه نظـر نمـي   بوده كه اگرچه تاحدودي مي تواننـد راهگشـا باشـند امـا كـ      المثل و نحلهنفقه ايام عده،اجرت

ها و كمبودها در حـق زنـان جامعـه نبوديم.امـا تـالش ايـن       عدالتي رسند،چه اگر كافي بود اكنون ما شاهد اين بي
    مقاله شناسايي همه ابعاد مقرري ماهانه جهت رفع اين كمبودهاست.

راتر نرفتـه،اما در نوشـتار   است اكثرا از يك مقايسه ساده فهاي تطبيقي كه در اين زمينه انجام شدهچنين مقايسههم
هاي مثبت شود ويژگيحاضر سعي بر آن بوده كه عالوه بر مقايسه دو نظام امكان سنجي كنيم و ببينيم كه آيا مي
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و نيز در مبحث شرايط تعلق مقرري ماهانه به هريك  اين مقرري را در نظام حقوقي خودمان اجرايي كنيم يا خير.
دهيم كه اگر اجرايي شود با يـك نهـاد حمـايتي    نوني اضافه كرده و پيشنهاد مياز زوجين،شرايطي را به شرايط قا

  بي نقص در حقوق ايران مواجه خواهيم شد.

كنـد كـه مفهـوم    بخش نخست تحقيق به بررسي مفهوم و ماهيت حقوقي نهاد مقرري ماهانـه اختصـاص پيـدا مـي    
-شـود و هـم  تي مشابه نظير نفقه و ... بيـان مـي  لغوي و اصطالحي و ماهيت اين نهاد و تفاوت آن با نهادهاي حماي

توان مقرري ماهانه را مشمول قواعد عام مسئوليت مـدني دانسـت يـا    شود كه ميچنين به اين موضوع پرداخته مي
  خير.

هاي اين نهاد مورد مطالعه قرار گرفته و شرايط تعلق آن به هريك از زوجـين بـا نگـاهي    در بخش دوم نيز ويژگي
  بررسي خواهد شد.ور خودمان و فرانسه تطبيقي به كش

  مفهوم و ماهيت حقوقي مقرري ماهانه: بخش اول - 1
دوم بـه چيسـتي ايـن نهـاد پرداختـه       قسـمت اين بخش به مفهوم لغوي و اصطالحي اين نهـاد و در   قسمت اولدر 

  خواهد شد.

  مفهوم مقرري ماهانه -1-1
) و كلمـه  16،1382باشـد(جعفري لنگـرودي  وظيفـه مـي  و كلمه مقرري از لحاظ لغوي به معناي حقوق و مواجب 

  )604ماهانه در معني مبلغي كه بايد هر ماهه پرداخت شود آمده است.(همان،

قـانون حمايـت خـانواده     11اصطالح مقرري ماهانه اصطالحي است كه در حقوق ايران براي نخستين بار در ماده 
مايتي نوظهور به نفع خـانواده و بـه خصـوص طـرف     بيان شد كه به وجود آورنده يك نهاد ح 1353مصوب سال 

  تر آن از لحاظ اقتصادي يعني زن گرديد.ضعيف

تواند به تقاضاي هريك از طرفين در صورتي كه صـدور گـواهي عـدم امكـان سـازش      دادگاه مي"طبق اين ماده 
اشـويي بـه پرداخـت    مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مـدت زن 

كه عدم بضاعت متقاضـي و اسـتطاعت   نمايد.مشروط بر اينمقرري ماهانه مناسبي در حق طرف ديگر محكوم مي
طرف ديگر محرز باشد.پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي 



٧ 
 

حكم همان دادگاه حسب مـورد تقليـل يافتـه يـا     او يا كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به 
  قطع خواهد شد

صـادر شـده باشـد،مقرري     8مـاده   6و  5درموردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهـات منـدرج در بنـدهاي    
مرض يا جنون پـس  كه ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين

همـين قـانون:    8طبق مـاده   شد و در صورت اعاده سالمت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.از عقد حاصل شده با
  تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد:در موارد زير زن يا شوهر مي

ر العالج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگدارد: ابتالء هريك از زوجين به امراض صعبمقرر مي 5بند 
  در مخاطره باشد.

  چنين آمده است: جنون هريك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد. 6و در بند 

است اما با توجه به وضعيت مالي و شـغلي  رسد اگرچه اين ماده به حمايتي مساوي از زن و مرد پرداختهبه نظر مي
  شود.زنان،عمال بيشتر شامل حال زنان مي

بند اول اين ماده،در صورتي كه شوهر ماي به جـدايي اسـت و درخواسـت اذن بـه طـالق      در واقع موضوع حكم 
، به طور معمول اذن دادگـاه  1133يابد.زيرا بارجعت به احكام قانون مدني و از جمله ماده كند كمتر تحقق ميمي

شوهر است.رسيدگي  در وقوع طالق مستند به سوء رفتار و قصور زن نيست.نتيجه نااميد شدن از اصالح بين زن و
كند و قصـور و  دادگاه محدود به ارجاع به داور و تالش در جلوگيري از شقاق است.زن را محكوم به طالق نمي

  )288،1389سازد.(كاتوزيان،سوء رفتار او را مطرح نمي

  پس از شناخت مفهوم مقرري ماهانه الزم است تا با ماهيت حقوقي اين نهاد نوظهور نيز آشنا شويم.

  ماهيت مقرري ماهانه -1-2
نظيـر   باشد كه در حقوق اسالم از ديرباز نهادهـايي در ابتداي بحث نكته اي كه الزم به ذكر است اين موضوع مي

ق زن از نظر مـالي وجـود داشـته اسـت.منتها مطـرح شـدن يـا        جهت حفظ حقو المثل،نحله و ...مهريه،نفقه،اجرت
  باشد.هاد محل بحث جدي مينشدن نهاد مقرري ماهانه يا چيزي شبيه اين ن
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كـه ايـن آيـه در    سوره مباركه بقره،قرآن به پرداخت متاع به زنان مطلقه سفارش فرموده امـا در ايـن   241طبق آيه 
) اختالف نظر وجود 603،1415يا استحباب آن(طبرسي، )375،1417مقام بيان وجوب اين پرداخت است(طوسي،

  دارد.

است كه زن پس از جدايي و اتمام زنـدگي مشـترك در عسـرت قـرار     هدف از آمدن چنين حكمي در قرآن آن 
  باشد.اما در حقوق كنوني ايران ماهيت حقوقي اين نهاد مورد ترديد مي نگيرند.

برخي از بزرگان حقوق ايران معتقدند كه مقرري ماهانه ماهيتي جز جبران ضرر ندارد،يعني تقصـير طـرف مقابـل    
است كه اين امر مشمول قواعد عام مسئوليت مـدني شـده و شـخص    بازداشتهديگري را از تداوم زندگي مشترك 

وسيله اي اسـت بـراي جبـران خسـارت و اجـراي      مقصر ملزم به پرداخت مبلغي خواهد شد.يعني برقراري مقرري 
قـرار گرفتـه    11چنين بيان مي دارند كه فكر جبران ضرر بي ترديد مبناي مـاده  ) هم289،1389عدالت.(كاتوزيان،

  تاس

منتها راهي كه قانون گذار براي تحقق اين فكر انديشيده است از مصلحت بيني بيش از اصول حقوقي مايه گرفته 
است.حكمي كه در نهان براي حمايت از حقوق زن آورده شده است براي تظـاهر بـه رعايـت عـدالت در مـورد      

بران ضرر نامشـروع بـه عنـوان حكمـت     شود.در واقع جشوهر نيز اجرا كرده است و ابهام از همين تصنع ناشي مي
  باقي مانده است. 11ماده 

رسد بتوان به قواعد عام مسئوليت مدني را در خصوص جبران ضـرر  باشد و به نظر نمياما اين نظر قابل خدشه مي
به اين مورد نيز تسري داد و طبق آن زوج يا زوجـه را محكـوم بـه پرداخـت چنـين مبلغـي نمـود زيـرا در حقـوق          

بايـد وجـود    11زوجه به هيچ وجه الزامي به پرداخت وجه به زوج ندارد.از طرفي شرايطي كه طبق مـاده  اسالمي 
نمايـد.زيرا اگـر   داشته باشد تا يكي از زوجين ملزم به پرداخت چنين مبلغي شد با فلسـفه جبـران ضـرر مغـاير مـي     

كي از طرفين و توانايي مالي مقصر جبران ضرر نامشروع فلسفه وضع اين ماده باشد پس وجود شرايطي مثل نياز ي
تأثيري در پرداخت اين مبلغ و ميزان ان نبايد داشه باشـد و از طـرف ديگـر پرداخـت ايـن مبلـغ در حـق يكـي از         

باشد،يعني كسي كه بيمار و يا مجنون است نيز با همين قانون مي 8ماده  6و  5زوجين كه مشمول يكي از بندهاي 
  ت.نظريه جبران ضرر ناسازگار اس

جا يه باشد كه در اينبحث ديگر در قواعد عام مسئوليت مدني بحث تناسب بين زيان وارده و جبران خسارت مي
هيچ وجه سخني از تناسب نرفته است و معيارهاي ديگـري نظيـر سـن طرفين،مـدت زناشـويي و ... تعيـين كننـده        
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كه محكوم له در واقع چه ميزان از وقـوع   كه در نظر گرفته شودمقدار مبلغي هستند كه بايد پرداخت شود بي آن
 11تواند فلسفه مناسبي براي وضع مـاده  طالق صدمه و آسيب ديده است.بنابراين به نظر مي رسد اين ديدگاه نمي

  )1389،7،باشد.(به نقل از مقاله فريده شكري

اند،اين است كه مقرري اي نيز از آن دفاع نمودهباشد و اساتيد برجستهنظر ديگري كه در اين خصوص مطرح مي
آيد زيرا هم در موردي كه طالق مستند به تقصـير يكـي از طـرفين باشـد     ماهانه ماهيتا يك نوع نفقه به حساب مي

جنبه جبران خسارت داشـت فقـط درمـورد     الق مبتني بر مرض يا جنون.اما اگرقابل مطالبه است و هم در مورد ط
  تقصير يكي از زوجين قابل مطالبه بود.

باشـد كـه   واقع خسارت متناسب با زياني است كه وارد شده اما مقرري ماهانه متناسب با معيارهاي ديگري ميدر 
چنين در جبران خسارت عـدم بضـاعت خواهـان و اسـتطاعت خوانـده شـرط       هم است.پيش بيني شده 11در ماده 

و نيز كاهش يا قطع مقـرري ماهانـه   باشد در حاليكه در يك نوع از نفقه يعني نفقه اقارب اين امر شرط است. نمي
  باشد،منتها اين نوع نفقه در هر طالقي اعم از بائن و رجعي قابل مطالبه است.با ماهيت نفقه سازگار تر مي

باشـد كـه   در واقع اين نوع نفقه تابع احكام نفقه زوجه است نه نفقه اقـارب و نـوع خـاص و جديـدي از نفقـه مـي      
ند.اين نوع نفقه را نبايد با نفقه ايام عده اشتباه كرد چه اين مقـرري مربـوط بـه    كاي برآن حكومت ميقواعد ويژه

باشد زيرا زن با دريافت نفقه مزبور استطاعت مالي پيـدا كـرده   ايام عده نيست و با نفقه ايام عده نيز قابل جمع نمي
  )262،1390تواند مقرري ماهانه دريافت كند.(صفايي،امامي،و ديگر نمي

باشد كه نفقه طبق حقـوق اسـالمي،در دو حالـت پـيش بينـي      توان وارد آورد اين ميبه اين ديدگاه ميايرادي كه 
باشـد و تـا كنـون سـخني از ايـن نـوع نفقـه نرفتـه         شده است كه يكي نفقه ايام زوجيت و ديگري نفقه اقارب مـي 

ن است زن را نيز ملـزم بـه   باشد اما مقرري ماهانه ممككه نفقه ماهيتا در حق يك طرف جاري مياست.ضمن اين
شناسيم تعارض دارد.(به نقـل از مقالـه   پرداخت مبلغي در حق شوهر خود كند كه اين امر با ماهيتي كه از نفقه مي

  )8،1389فريده شكري،

المثل ايام زناشويي و نحله نيز كه در بنـدهاي الـف و ب مـاده    چون اجرتتفاوت بنيادين اين نهاد با نهادهايي هم
اند بر همگان آشكار اسـت.زيرا اوال هـر دوي ايـن نهادهـا     الح مقررات مربوط به طالق پيش بيني شدهواحده اص

  تواند به نفع زوج نيز جريان يابد.صرفا به نفع زن هستند درحاليكه همان طوري كه ذكر شد مقرري ماهانه مي
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زوجه به قصد عـدم تبـرع در منـزل    شود در واقع اجرت كارهايي است كه المثل،مبلغي كه پرداخت ميدر اجرت
بايسـتي در قبـال اسـتيفاي از عمـل زن،اجـرت آن را      زوج انجام داده كه وظيفـه وي نيـز نبـوده اسـت و زوج مـي     

المثـل كارهـاي زوجـه صـرفا در هنگـام      طبق ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق دريافت اجرتبپردازد.
المثـل در  قانون مدني گرفتن اين اجـرت  336حاق يك تبصره به ماده با ال 1385شد. اما در سال طالق متصور مي

  هنگام مدت زوجيت نيز متصور شد.

المثل به زن تعلق نگيرد و مبلغي بابت نوعي هديه و بخشش اجباري به نحله نيز جايي مطرح خواهد شد كه اجرت
قرري ماهانه كامال متفاوت است همان طور كه مشخص است مبناي وضع اين دو نهاد با نهاد م زن پرداخت شود.

شـود و اسـتيفاي مـرد محـل     و در مقرري ماهانه توجهي به كارهاي زن در منزل شوهر و قصد تبرع يا غير آن نمي
توان استفاده نمـود جهـت رد ادعـاي كسـاني كـه معتقدنـد مـاده واحـده         بحث نيست و از همين تفاوت مباني مي

-قانون حمايت خانواده تصـويب شـده اسـت ناسـخ ايـن قـانون مـي        اصالح مقررات مربوط به طالق كه مؤخر بر

باشد.زيرا وقتي مبناي اين نهادها با هم افتراق قابل توجهي دارنـد دليلـي بـر نسـخ مقـرري ماهانـه وجـود نخواهـد         
پـس از بررسـي همـه نهادهـاي مشـابه و       قانون حمايت خانواده به قوت خود بـاقي مانـده اسـت.    11داشت و ماده 

-توان ماهيتا يكي از نهادهاي فـوق توان به اين نتيجه رسيد كه اين مقرري را نميها با مقرري ماهانه ميمقايسه آن

هـاي منحصـر بـه فـرد     باشد بـا ويژگـي  التأسيس ميالذكر ناميد و بايد قبول كرد كه مقرري ماهانه يك نهاد جديد
  وده خواهد بود.خود. و سعي در اينكه آن را زيرمجموعه نهادهاي قديمي بدانيم بيه

هاي اين مقرري و شرايطي كه پس از بررسي مفهوم و شناسايي ماهيت نهاد مقرري ماهانه به بحث درباره ويژگي
بايد وجود داسته باشد تا مبلغ مقرري به يكي از زوجين تعلق بگيـرد بـا نگـاهي تطبيقـي بـه نظـام حقـوقي كشـور         

  پردازيم.خودمان و كشور فرانسه مي

ها و شرايط مقرري ماهانه با نگاهي تطبيقي بر كشور ايران و ويژگي:بخش دوم -2
  فرانسه

تا تفاوت مقرري ماهانه اي كه در حقوق مـا پـيش بينـي شـده بـا      ها خواهيم پرداخت ابتدا به بحث درباره ويژگي
  مقرري ماهانه نظام حقوقي فرانسه روشن شود.
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  ويژگيهاي مقرري ماهانه -2-1
باشـد و البتـه مولـد ايـن نهـاد اسـت       انواده كه تنها نص قانوني در زمينه مقرري ماهانه ميقانون حمايت خ 11ماده 

  پردازيم.ها ميهايي را براي مقرري ماهانه بر شمرده است كه به بررسي آنويژگي

مبلغي كه بايد تحت عنوان مقرري در حق يكي از زوجين پرداخت شود متناسب با وضع و سن طرفين و  )1
واهد بود .و ميزان آن نيز قابل تغيير است.يعني قاضي در مقام تعيين ايـن مبلـغ ايـن سـه     مدت زناشويي خ

  گيرد.الذكر را در نظر ميمعيار فوق
كـه مبلـغ مقـرري ماهانـه كـاهش يابـد شـرايطي در        ميزان مبلغ مقرري ماهانه قابل كاهش است.براي اين )2

تـوان از طريـق   ه صورت حصري است و نمـي رسد بيان اين شرايط بقانون احصاء شده اند كه به نظر مي
وحدت مالك يا طرق ديگر شرطي را به آن اضافه نمود.زيرا هدف اوليه از وضع ايـن مـاده حمايـت از    
زنان بوده و بايد در راستاي همين هدف،نهايت تالش انجام شـود تـا شـرايط كـاهش مقـرري ماهانـه بـه        

كـه درآمـد   انـد از ايـن  پـيش بينـي شـده عبـارت    براي كاهش مبلغ  11حداقل برسد.مواردي كه در ماده 
شخصي محكوم له افزايش يابد به طوري كه نياز به دريافت مبلغ كمتري از همسر خـود داشـته باشـد يـا     

  اينكه محكوم عليه در اثر كاهش درآمد نتواند مقرري را به ميزان سابق پرداخت نمايد.
باشـد.براي قطـع پرداخـت ايـن     ل قطع شدن ميشود قابمبلغي كه تحت عنوان مقرري ماهانه پرداخت مي )3

انـد از ازدواج دوبـاره محكـوم لـه،ايجاد درآمـد كـافي       قيودي را ذكر كرده كه عبارت 11مبلغ نيز ماده 
شـود و  براي او،فوت محكوم له،اعاده سالمت مريض يا مجنوني كه اين مقرري در حق او پرداخت مـي 

  اند.استنباط كرده 11مالك ماده  فوت محكوم عليه كه اين مورد آخر را از وحدت

  در خصوص اين شرايط مطالبي قابل توجه است.

زيرا افـراد در  تواند معيار خوبي جهت تعيين مبلغ مقرري باشـد، رسد سن طرفين ميكه اگرچه به نظر مييكي اين
تـر  افـراد جـوان  تـوان بـراي   هاي مختلفي جهت اشتغال و كسب درآمد دارند و بنابراين مـي سنين مختلف توانايي

-ليكن مدت زناشويي معيـار عادالنـه اي بـه نظـر نمـي     مقرري كمتري را نسبت به افراد سالخورده در نظر گرفت.

-آيد.زيرا در جوامع سنتي مثل جامعه ما،عرفا تفاوتي بين زنان مطلقه از حيث مدتي كه آنها در قيد زوجيت بـوده 

تواند ضابطه مناسبي جهت كمي و يا زيادي مبلغ ايـن  اين نمي رسد كهچنين به نظر ميشود و ايناند گذاشته نمي
  مقرري باشد.
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چنين در مورد شرايطي كه به عنوان شرايط كاهش يا قطع مقرري ماهانه مطرح شده بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه      هم
ي تـوان تفاسـير عرفـ   كه در قـانون آمـده از جملـه الفـاظي اسـت كـه مـي        "درآمد كافي"داشت كه الفاظي مانند 

متعددي از آن داشت و اينكه  درآمد كافي براي هركس در شرايط زماني و مكـاني مختلـف چـه ميـزان درآمـد      
رسد از اين لحاظ قانون با نارسـايي  باشد و به نظر ميتواند باشد،امري است كه اظهار نظر درباره آن ساده نميمي

  هايي مواجه است.

شـود نشـانگر ايـن اسـت كـه هرچنـد       يه سبب قطع اين مقرري مـي و نيز اين امر كه فوت محكوم له يا محكوم عل
مقرري ماهانه جهت اجراي دقيق تر عدالت و پر كردن خألهاي موجود وضع شده ليكن با چنين ويژگيهـايي كـه   

تواند جاي نهادهاي قديمي نظيـر مهريـه را بگيرد.چـرا كـه مهريـه حقـي       براي آن متصور شده است هنوز هم نمي
  پرداخت گردد.رايطي حتي فوت زوج يا زوجه بايد به زوجه است كه تحت هر ش

اند كه چون پرداخت مقرري ماهانه امري شخصي است بنابراين بـا وحـدت   و نيز حقوقدانان ايران استدالل كرده 
توان فوت محكوم عليه را نيز در ذيل شرايط قطع شدن اين مقرري مطرح كرد كه اوال به نظـر  مي 11مالك ماده 

-كنـد و هـم  نمايد و دايره پرداخت اين مبلغ را مضيق مـي ين امر با روح قانون حمايت خانواده مغاير ميرسد امي

گـه اصـل نهـاد مقـرري ماهانـه از      شـود.چه آن چنين بايد گفت شخصي بودن اين نهاد از هيچ نصي استنباط نمـي 
  نرفته است.است كه در حقوق اين كشور نيز سخني از شخصي بودن حقوق فرانسه اقتباس شده

  پردازيم.ها مياست كه به ذكر آنهاي ديگري را براي مقرري ماهانه تدارك ديدهقانون مدني فرانسه ويژگي

قانون مدني فرانسه وقتي طالق به سبب قطع زندگي مشترك باشد طرفي كـه درخواسـت    281طبق ماده  )1
يعني طالق بـه   238تحقق ماده اوليه طالق را ارائه نموده است مكلف به همياري كامل است.در صورت 

  شود.هاي معالجه همسر بيمار نيز ميعلت بيماري همسر،تكليف همياري شامل هزينه
شود حسب نياز مـالي و تمكـن   همين قانون اين همياري كه در قالب مستمري انجام مي 282و طبق ماده  )2

مقـرري ماهانـه در نظـام    مالي هريك از زوجين سابق،قابل بازنگري توسط دادگاه است كه اين ويژگـي  
  حقوقي فرانسه كامال مشابه با حقوق ايران است.

شباهت ديگر حقوق فرانسه با حقوق كشور ما در اين زمينه،وضعيتي است كه فرد مستمري بگير،دوبـاره   )3
  صورت قهري ساقط خواهد شد.صورت پرداخت مقرري به ازدواج كند كه در اين
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ت به حقوق ايران دارد و آن ايـن اسـت كـه در صـورتي كـه فـرد       قانون مدني فرانسه قيد ديگري را نسب )4
شـود  خوابگي رسمي با ديگري باشد نيز پرداخت مستمري به او ساقط مـي مستمري بگير در وضعيت هم

كه طبق اعتقادات مذهبي پذيرفته شده ايرانيان پيش بيني چنـين امـري در حقـوق ايـران سـالبه بـه انتفـاء        
  باشد.موضوع مي

قـانون مـدني فرانسـه مـنعكس      284اين نهاد در فرانسه با نهاد مشابه آن در ايـران ،در مـاده    تفاوت ديگر )5
دارد مرگ كسي كه مكلف به پرداخت مسـتمري اسـت،تعهد وي را بـه وراث او    است كه مقرر ميشده

  كند. در صورتي كه طبق حقوق ما فوت مستمري ده باعث سقوط پرداخت خواهد شد.منتقل مي

هـا   باشد،وضع وسن طرفين يـا مـدت زناشـويي آن   قانون مدني فرانسه كه پيش بيني كننده اين نهاد مي بنابراين در
  .باشدتأثيري در ميزان مبلغ مقرري ماهانه ندارد كه اين امر برخالف حقوق ايران مي

نقـص تبـديل    رسد براي اينكه مقرري ماهانه به يك نهاد حمايتي كامل و بيپس از بررسي هر دو نظام به نظر مي
باشـد عمـل كنـد بايـد     شود و بتواند در جهت اجراي هدف اوليه خود كه همان برقراري عدالت به نفع زوجه مـي 

  و موانع اين مقرري كاسته شود.سعي شود تا هرچه بيشتر از قيود 

  شرايط تعلق مقرري ماهانه به هريك از زوجين -2-2
نص قانوني اسـت كـه در آن از مقـرري ماهانـه سـخن رفتـه،براي       قانون حمايت خانواده تنها  11از آنجا كه ماده 

  بررسي شرايط اين مقرري نيز ناگزير بايد به همين ماده مراجعه كنيم.

طبق ماده مذكور،هنگامي دادگاه حكم به پرداخت مقرري ماهانه در حق يكي از زوجين خواهد داد كـه شـرايط   
  ذيل وجود داشته باشد:

درخواست يكي از زوجين صادر گرديده باشد.پس درمورد طالق با توافق گواهي عدم امكان سازش به  )1
رسد اين شرط كه دايره صدور حكـم پرداخـت   زوجين حكم به پرداخت مقرري نخواهد شد.به نظر مي

باشد.زيرا ممكـن اسـت   نمايد،برخالف فلسفه وضع قانون حمايت خانواده ميمقرري ماهانه را مضيق مي
دانند به هر دليلي از جمله سرعت بخشيدن به فرآينـد  مشترك را به صالح نميزوجيني كه ادامه زندگي 
هاي احتمالي تن به طالق توافقي دهند كه در اين موارد محروم كـردن زن از  طالق يا جلوگيري از تنش

  باشد.دريافت اين مبلغ برخالف عدالت مي
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العـالج  گر باشد يا مرض صـعب صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دي )2
رسـد  كه البته بـه نظـر مـي   كه مرض يا جنون پس از عقد حادث شده باشد.يا جنون همسر،مشروط بر اين

باشد.يعني شـخص عملـي را انجـام دهـد كـه بـرخالف قـانون يـا         منظور از قصور در اين ماده تقصير مي
بايسـت انجـام دهـد،ترك    يا متعـارف مـي   قرارداد يا عرف باشد يا عملي را كه برحسب قانون يا قرارداد

گويد.مثال سوءمعاشرت،ترك زندگي خانوادگي،ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون 
تقصير بـه ايـن معنـي شـامل سـوء      .آيدطرف ديگر باشد و ابتال به اعتياد مضر از موارد تقصير به شمار مي

تقصـير  رفتار در اين ماده ذكر عام پس از خـاص است.  شود،بنابراين ذكر قصور پس از سوءرفتار نيز مي
ممكن است عمدي باشد يعني با قصد نتيجـه انجـام شـود،يا غيـر عمـدي كـه آن را بـي احتيـاطي و بـي          

در قانون مدني تقصير را تعريـف   953تا  951مواد .)261،1390توان ناميد.(صفايي،امامي،مباالتي هم مي
تـوان اعـم از تقصـير احالقـي يـا تقصـير حقـوقي        اين ماده را مـي ضمن آنكه تقصير موضوع است.نموده

توان تقصير اخالقـي دانسـت كـه هريـك از زوجـين بـا انجـام        دانست.چنين تقصيري را از آن جهت مي
اعمال خالف مقررات شرعي و اخالقي به صورت فعل يا ترك فعل،موجبات انحالل زنـدگي مشـترك   

توان به اين دليل بر وضعيت مزبور اطالق نمود كه هريك از مي آورند.تقصير حقوقي را نيزرا فراهم مي
زوجين تكليف قانوني ناظر بر لزوم حسن معاشرت و معاضدت در تشـييد مبـاني خـانواده موضـوع مـواد      

شوند.دادرس در مقام احـراز  قانون مدني را ناديده گرفته و انحالل زوجيت را موجب مي 1304و  1303
گيرد مد نظر قرار دهـد و در  و اوضاع و احوالي را كه شخص در آن قرار ميتقصير نخست،بايد شرايط 

خصوص تقصير نوع دوم كه بيان شد،زيرپا گذاشتن مقـررات قـوانين موضـوعه را احـراز نمايد.هرچنـد      
رسـد مـانعي بـر سـر راه پرداخـت ايـن       نكته ديگري كه به نظر مي قصد ورورد زيان وجود نداشته باشد.

باشد كه اثبات تقصير زوج در بسياري از مـوارد امـري دشـوار اسـت.به     است اين ميمقرري ايجاد كرده
نمايـد و  اين معني كه همان مقدار كه انجام طالق به درخواست زوجـه در نظـام حقـوقي مـا دشـوار مـي      

دانند به تبع اين امر پرداخت اين مبلـغ نيـز در حـق    محاكم معموال داليل زوجه را مكفي براي طالق نمي
  باشد.ه نياز مند اثبات اموري است كه معموال از اختيار زوجه خارج ميزوج

تواند رأسا حكم به پرداخت مقرري ماهانه دهد.يعني طرفي كه طالق به درخواسـت او واقـع   دادگاه نمي )3
العـالج و جنـون بايـد از دادگـاه تقاضـاي      شده،يا طرف ديگر،يا نماينده قانوني او،در مورد مرض صعب

رسد كه اين درخواست ممكن است قبل از وقوع طالق يا پس از آن ماهانه كند.به نظر مي تعيين مقرري
به دادگاه تقديم شـود.بديهي اسـت كـه در صـورت صـدور حكـم بـه پرداخـت مقـرري قبـل از وقـوع            
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طالق،اجراي حكم مشروط به وقوع طالق خواهد بود زيرا اين نهـاد اصـال بـراي پـس از انحـالل نكـاح       
صورت حكم دادگاه حق معلقي را براي محكوم له ايجاد خواهد كـرد كـه   يعني در ايناست. وضع شده
در مورد اين بند بايد ايـن توضـيح بيـان شـود كـه در       وقوع طالق قطعي و منجز خواهد شد. در صورت

جامعه سنتي ما قضات معموال به همان شيوه مألوف عمل كرده و اصوال از صدور رأيي كه پيشينه فقهـي  
نماينـد.بنابراين هرچنـد يكـي از زوجـين هـم درخواسـت صـدور حكـم بـه          باشد خـودداري مـي  نداشته 

باشد كه تا چه حد تمايل بـه پـذيرفتن ايـن    پرداخت مقرري را بنمايند،باز اين امر منوط به نظر قاضي مي
ه المثـل و نحلـ  اد و صدور رأي بر مبناي آن دارد.با ذكر اين موضوع كه اگرچه مقـرري ماهانـه،اجرت  نه

قـانون حمايـت خـانواده از بـين      11هركدام مبناي متفاوتي دارند و به همين دليل شائبه نسخ ضمني ماده 
رود،ليكن رويه قضايي و اكثر قضات اعتقاد بر نسخ اين ماده داشته و در مقام صدور رأي توجهي بـه  مي

  نمايند.اين امر نمي
قرري مذكور از ايـن حيـث شـبيه نفقـه     عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.پس م )4

قـانون مـدني   در  1976طبق اصالحي كه در سال در حقوق فرانسه اين امر متفاوت است. باشد.اقارب مي
صرفا عدم توانايي مالي هريك از زوجين در تـأمين  فرانسه صورت گرفت مبناي پيش بيني چنين نهادي 

تقصير زوجين هيچ تأثيري در پيش بيني ايـن نهـاد   باشد و قصور يا هاي زندگي پس از مفارقت ميهزينه
اصالحي قانون مدني فرانسه،در صورت بـروز طالق،يكـي از    271و  270نخواهد داشت.به موجب ماده 

زوجين ممكن است مكلف شود مبلغي را به عنـوان جبـران خسـارت مربـوط بـه مفارقـت كـه در نتيجـه         
  ديه نمايد.شود تأانحالل نكاح در زندگي طرف ديگر ايجاد مي

در حقوق اين كشور نيز اختالف نظرهاي زيادي راجع به كيفري دانستن يا ندانستن مقرري ماهانه مطرح است.اما 
شـود  نظري كه طرفداران بيشتري دارد مبتني بر اين است كه تكليف پرداخت مقرري ماهانه به همسري الـزام مـي  

در نتيجه بر هم خوردن موقعيت زناشـويي و محـروم شـدن    است و كه در اثر تقصير او رابطه زناشويي منحل شده
-هايي كه در دوران زوجيت از آن برخوردار بود،طرف مقصر ملزم به جبران خسارت ميطرف مقابل از حمايت

منتها تفاوتي كه با حقوق ايران وجود دارد اين است كه هرچند اكثر انديشـمندان فرانسـوي مبنـاي مقـرري      شود.
كنند،اما طرفي كه مستحق دريافت اين مقرري است تكليفي بـه اثبـات   كي از زوجين قلمداد ميماهانه را تقصير ي

  تقصير او و پيمودن اين راه دراز نخواهد داشت.
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  گيرينتيجه -3
-در حقوق كشور ما متولد شـده  1353مقرري ماهانه نهادي است كه سابقه كمي در حقوق ايران داشته و از سال 

اسـت،اگرچه بـه حمـايتي مسـاوي از زوجـين      جديد،كه در قانون حمايت خانواده مطرح گرديـده اين نهاد  است.
اسـت.در واقـع اگرچـه نهادهـاي     است،ليكن در نهان براي حمايت هرچه بيشـتر از زوجـه وضـع گرديـده    پرداخته

ها كـافي  حمايت رسد اينحمايتي مالي از ديرباز در حقوق اسالم و حقوق ايران مطرح شده بوده،منتها به نظر مي
اطمينـان كـافي   نمايد اي از زندگي خويش را آغاز ميجديد و ناشناخته نبوده و براي زني كه پس از طالق،دوره

  كند.را ايجاد نمي

هاي نهادهاي قـديمي را جبـران نمايـد.اما در خصـوص ايـن مقـرري در       مقرري ماهانه وضع شد تا بتواند نارسايي
باشـد و  ه باشيم كه اگرچه پرداخت اين مبلغ طبق قانون اجباري و نه اختياري ميحقوق كشورمان بايد توجه داشت

شـده كـه زنـي از     قضات در مقام صدور رأي حتما بايد به آن نيز توجه الزم را مبذول دارند،در عمل كمتر ديـده 
  مبلغي تحت عنوان مقرري ماهانه برخوردار شود.

  ميدواريم در رويه قضايي ايران كارآمد واقع شود.كنيم كه اجا پيشنهاداتي را عرضه ميدر اين

رسد اختصاص يافتن تنها يك ماده،آن هم نه در قوانين اصلي در زمينـه نكاح،بلكـه در قـانون    به نظر مي )1
كنند،براي تعريف و حمايت خانواده كه قضات و رويه قضايي به آن به عنوان يك قانون فرعي نگاه مي

باشـد،كافي  چون مقرري ماهانه كه نيازمند تفصيل و توضيح بيشتر مي تحليل همه جوانب نهاد نوظهوري
رسد و گويا همين امر تـا حـدودي موجـب مغفـول مانـدن ايـن نهـاد در نظـام حقـوقي ايـران           به نظر نمي
گـذار از وضـع قـانون حمايـت     چه بخواهيم در راستاي هـدف قـانون  آيد چناناست و به نظر ميگرديده

ن امر مستلزم وضع قوانين متعـدد و كارآمـد و البتـه قابـل اجـرا بـا درنظـر گـرفتن         خانواده عمل نماييم،اي
باشد.بنابراين چنين نهادي اگر طـي يـك الحاقيـه در قـانون مـدني مطـرح       شرايط عرفي جامعه ايراني مي
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تواند نقش مؤثري را در احقاق حقـوق  شود يا اينكه يك ماده واحده مختص به آن به تصويب برسد مي
  راني ايفا نمايد.زنان اي

هـاي نظـام حقـوقي ايـران و فرانسـه از حقـوق كشـور فرانسـه         اصل نهاد مقرري ماهانه با توجه به شباهت )2
است كه قوانين آن كشور در جهت كمتر كردن هرچـه بيشـتر موانـع پرداخـت ايـن مقـرري       اقتباس شده
ات تقصـير طرفـي كـه ملـزم بـه      چون اثبـ رسد اگر نظام حقوقي ما نيز موانعي هماند.به نظر ميعمل كرده

هاي توافقي نيـز آن را بپـذيرد و مـوانعي از    پرداخت مقرري شده و... را از ميان بردارد يا اينكه در طالق
اي كـه اكنـون حمـايتي را كـه در دوران     اين قبيـل را از سـر راه پرداخـت مقـرري بردارد،زوجـه مطلقـه      

وانـد حمايـت هرچـه بيشـتر قـانون را نسـبت بـه        تاسـت،مي زوجيت از آن برخوردار بوده، از دسـت داده 
  خويش احساس كند و تا حدودي از آينده پيش رو اطمينان خاطر حاصل نمايد.

باشـد كـه ايـن    قانون حمايت خانواده،ميزان مبلغ اين مقرري قابل كاهش و يا قطع شدن مي 11طبق ماده  )3
-در نظر گرفتـه شـده عادالنـه نمـي    شرايطي كه براي كاهش و قطع اين مبلغ برخي رسد چنين به نظر مي

آيـد و  باشد.براي مثال منطقي است كه بپذيريم زني كه با نكاح دوباره به قيد زوجيت مردي ديگر درمي
كنـد بايـد از دريافـت مبلغـي كـه تحـت عنـوان        از اين طريق دوباره حمايت نهاد خانواده را احساس مي

باال رفتن درآمد زني كه اصوال محروم شود اما  استشدهپرداخت مي به او  مقرري از طرف همسر سابق
چون باال رفتن سن فرزنـدان  باشد صرف نظر از معيارهاي ديگري همحضانت فرزندان نيز به عهده او مي

توانـد معيـار   و به تبع آن بيشتر شدن نيازهاي مادي آنـان و صـرف نظـر از شـرايط اقتصـادي جامعـه،نمي      
در واقع متن قانون چنين نگاشته شده كه گويي بـاال رفـتن    نه باشد.مناسبي براي كاهش مبلغ مقرري ماها

باشد و اين زن است كه اگر ادعاي مخـالفي  درآمد زن به خودي خود معياري جهت كاهش مقرري مي
-دارد بايد اثبات نمايد تا مقرري او كاهش پيدا نكند و اين امر دقيقا مغاير با آن هدفي اسـت كـه قـانون   

آن داشـته اسـت.اميد اسـت بـا اصـالح چنـين        11ن حمايـت خـانواده و وضـع مـاده     گذار از وضـع قـانو  
  مواردي،نارسايي هاي موجود در اين نهاد بيش از پيش از بين برود.

.رويه قضايي ايران و قضات بيشتر تمايل دارند تا در مباحثي چـون حقـوق خـانواده كـه دربـاره آن در      4 )4
ب آمده است،به همان مباحث از پيش گقته بدون توجه بـه  قرآن كريم و احاديث و روايات به وفور مطل

االمكان از اجراي نهادهـايي چـون مقـرري    نيازهاي زمانه عمل كنند و آنچه آمده را كافي دانسته و حتي
كننـد كـه   كه در خصوص اين نهاد،قضات اين گونه اسـتدالل مـي  نمايند.به ويژه اينماهانه خودداري مي
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بينند.حال آنكه بيان كرديم داليلي كه براي براي صدور رأي برمبناي آن نمينسخ شده و دليلي  11ماده 
  رسد.شود كافي به نظر نمينسخ ذكر مي

ها را از فقه گرايـي صـرف   هاي آموزشي قضات،آنرسد دستگاه قضايي بايد تالش كند از طريق دورهبه نظر مي
  وف سازد.بازداشته و توجه ايشان را به اجراي هرچه بيشتر عدالت معط
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