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  :چکيده

بايست ي مرد گذاشته است پس او ميرياست خانواده را بر عهده ،در حقوق ايران از آنجايي كه قانون

احتياجي هاي مالي اين نهاد كوچك اما بس مهم را تأمين نمايد هر چند اگر زوجه متمكن بوده و هيچ هزينه

دريافت نفقه يك حق قانوني براي زوجه تلقي شده و حتي در . ديه نفقه از سوي زوج نداشته باشدبه تأ

يابد قانون او را مقدم بر ساير غرما دانسته اما اين حق زماني براي زوجه تحقق مي زوج صورت ورشكستگي

تمكين از زوج كند كه اين تمكين  ،وجهناشزه نباشد و يا به بيان فقها ز ،كه يا به بيان قانون مدني زوجه

  .باشدشامل معناي عام و خاص مي

  : واژگان کليدی

  . ي اقاربو نفقه، نشوز )عام و خاص(نفقه، تمكين

  :قدمه م

براي ايجاد رابطه اي سالم و امن و دور از هر گونه تنش بين زوجين، شناخت مسئوليت ها وجايگاه 

تأمين هزينه هاي  ،يكي از اين وظايف. به نظر مي رسدهريك از آنها در زندگي مشترك ضروري 

بر اساس اين مسئوليت ها زن و شوهر روابط گسترده و . روزمرّه ي زندگي و نياز هاي افراد مي باشد

اجتناب ناپذيري با يكديگر پيدا مي كنند و در وافع يكي از عمده ترين تعهدات در روابط زوجين در 

 . دمورد تعهد انفاق ايجاد مي شو



 

توجه به حق انفاق نه تنها در قوانين اسالم و حقوق ايران ديده مي شود، بلكه در حقوق ساير كشورها نيز 

در اين نوشتار سعي بران شده تاحدودي، ابهامات واختالفاتي كه در  .كم و بيش چنين مقرراتي وجود دارد

و خواننده را  مطرح گرديدهدر ميان حقوق دانان و فقها وجود دارد  آن،ي تأديه و سقوطي نفقه، نحوهزمينه

   .عات مفيدي در اين زمينه سوق دهدبه اطال

  :تعریف نفقه 

يران به كار رفته است و معاني آن واژه اي عربي است كه بدون تغيير در فرهنگ حقوقي ا: معناي لغوي)الف

  شود،هاي همسر و فرزندان پرداخت ميصرف هزينهي زندگي و مالي كه براي ادامه -1 :عبارت است از

  . 1آذوقهخرج راه؛  -3. ؛ خرجهزينه -2

از  .گرفته اند» ...غذا، مسكن، لباس و«به معناي ي زوجه رافقهاي اماميه معموالً نفقه: معناي اصطالحي) ب

محصور است، نفقه ناميده  هاي زن، كه از ديدگاه آنانتوان استنباط كرد كه نياز منديعبارات آنان چنين مي

   2.انددر مقابل لباس و مسكن قرار دادهوي معدودي نيز نفقه را به معناي خوراك زن گرفتهالبته عده. شودمي

به پيروي از نظريات مشهور فقها، نفقه را شامل  17/1/1314مصوب  1107ي قانون مدني ايران نيز در ماده

  : هاي فوق دانسته و لباس و مسكن را جزو نفقه بر شمرده است نه جداي از آنمجموع نيازمندي

نفقه عبارت است از مسكن ، البسه ، غذا ، و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و «

  ».در صورت عادت زن به داشتن  خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء ،خادم 

هزينه هاي دارو، درمان،  وسايل : باشد، مانندماده از ساير چيزهايي كه عرفاً مورد احتياج زن ميدر اين 

قبول موارد  يا: تنظيف و آرايش سخني به ميان نيامده و شايد تصويب اين ماده مطابق با اين نظريه بوده كه

                                                            
 2460، ص)2ج(ي سخنانوري، فرهنگ فشردهحسن. 1
  .156محمد منتظري، احكام ازدواج و طالق از نظر اسالم، ص.  2



 

ذوق سليم و عرف هم كه اين نظر بر خالف مصلحت جامعه بوده و با جزو نفقه محسوب نشده مذكور 

حصري نبوده بلكه تمثيلي است و بايد هر چيزي را كه بر حسب 1107ي كه مادهو يا اينسازگار نيست 

   در تاريخ با اصالح آنكه  ابهامات موجود در اين ماده. باشد جزو نفقه دانستميعرف مورد احتياج زن 

   :پردازيمكه به بيان آن مي رفع گرديد گرفت صورت 8/1381/ 19

، اثاث البسه، غذا ،تناسب با وضعيت زن از قبيل مسكننفقه عبارت است از همه ي نياز هاي متعارف و م«

  » .در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرضنه هاي درماني و بهداشتي وخادم ،البيت و هزي

  :اسباب نفقه 

  :مبانی مسئولّيت پرداخت نفقه

  باشدمي زوج ي يكاي كه بر عهده جوب پرداخت نفقه و استقراربخش به بررسي مباني و علل  ندر اي

  .مي پردازيم

 :ای حقوقینمب)الف

قانون گذار در اين ماده . قانون مدني مي باشد1106مبناي حقوقي حكم مورد بحث در حقوق ايران ، ماده  

. قرار داده است) در نكاح دائم(را بر عهده ي زوج به طور صريح و بدون هيچ گونه ابهامي ، نفقه ي زوجه 

شرط ضمن العقد و يا تراضي  در بحث مربوط به عقد موقّت اين حكم را مبتني بر درج 1113ياما در ماده

  .  .استدادهقرارباشدشدهدرجآنبرمبتنيعقدكهايگونهبهطرفين

پس مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه در عقد دائم لزوم پرداخت نفقه ناشي از حكم قانون است ولي در 

به همين دليل بعضي از حقوق دانان معتقدند كه چون در نكاح . عقد منقطع ناشي از تراضي طرفين است 

اح يا پس از آن تكليف دائم پرداخت نفقه از حكم قانون ناشي مي شود لذا طرفين نمي توانند ضمن عقد نك



 

اما به نظرمي رسد كه اين نظريه صحيح نباشد زيرا اوالً هر چند مقنن به  1.مرد را در اين باب ساقط كنند

پيروي از فقه اماميه در نكاح دائم مسئوليت پرداخت نفقه ي زوجه را برعهده ي زوج قرار داده است اما اين 

فقه ي زمان گذشته كه بر ذمه بل اسقاط مي باشد كما اينكه نحقي براي زوجه بوده و مانند ساير حقوق قا

  .باشدمياسقاطاست،وقابلزوجهازطرفوصولوقابلمستقرشدهزوج

 :قانون مدني اشاره شده  1119ثانياً همانطور كه در ماده 

واج يا طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازد« 

  ».....عقد الزم ديگري بنمايند

بديهي است كه شرط اسقاط پرداخت نفقه و عدم مسئوليت مرد در اين باب، مخالف با مقتضاي ذات عقد 

  .قانون مدني، باعث بطالن عقد شود  233نكاح نبوده تا مطابق با بند اول ماده

  :مبنای فقهی)ب

مستند به آيات و احاديث متعدد و معتبر مي باشد  دائمه، د به پرداخت نفقه ي زوجه يمبناي فقهي الزام مر

  .كه حقوق مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه ، همين حكم را در مجموعه مقررات خود آورده است

  :آیات قرآن کریم

فاسير، بر اين بعضي از آيات قرآن، صراحتاً داللت بر وجوب نفقه دارد و برخي ديگر به كمك روايات و ت

 .   مطلب داللت مي كند
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يا زنان را به نيكي نگاه دارند و يا : كنددو راه حل براي مردان پيشنهاد مي 229آيهي بقرهدر سورهخداوند -1

نگاه داشتن به نيكي، مستلزم پرداختن هزينه هاي زندگي آنان است و رها كردن .به خوشي آنان را رها كنند

  .مستلزم حمايت مادي از آنان در موارد خاص استبه خوشي نيز 

زنان مطلّقه را در منزل خود جاي دهيد و به آن ها زيان نرسانيد و اگر باردار باشند نفقه ي آنها را « -2

  » . ...1بپردازيد تا وضع حمل كنند و اگر براي شما فرزندي را شير مي دهند پاداش آنها را بپردازيد 

در آستانه ي مرگ قرار مي گيرند و همسراني از خود به جاي مي گذارند بايد براي  كساني از شما كه« -3

همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنها را با پرداختن هزينه ي زندگي بهره مند سازند به شرط اينكه 

  » 2... .آنها از خانه ي شوهر بيرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد ننمايند 

  :روایات

  .پردازيممي اكند كه ما به ذكر دو مورد از آنهي زوجه داللت ميروايات بسياري بر وجوب نفقه

الوداع پس از بيان حقوق مردان بر زنان و همسران خود ، به ذكر حقوق زنان بر  ةي حجپيامبر اكرم در خطبه

  3.»است) زوج(ا شاك همسران به شايستگي بر عهده شمپس روزي و پو«:همسران پرداخته و فرمودند

  : نقل مي كند كه آن حضرت فرمودند) ص(از پيامبر)ع(امام صادق

  4».كندراضايعخويشيعائلهوخانوادهكهكسياستوملعونونفرينموردلعن«

  .نه هاي زندگي آنان را تأمين نكنديعني حقوق آنان را تضييع كرده و هزي

                                                            
 .6طالق، آيه  .1
  .242بقره، آيه .2
  .2،ج230، ص6لنكاح، ابواب النفقات،باب، كتاب ا15وسائل الشيعه،ج حرّعاملي، .3
 .2،ج251، ص21مان، بابه. ٤



 

  :شرایط پرداخت نفقه

  :مكلّف به پرداخت نفقه ي زوجه مي باشد عبارتند ازشرايطي كه با حصول آن، زوج 

همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين « :قانون مدني 1102ماده : زوجيت -1

  ».موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود

شود، هر چند كه در اثر نكاح شروع ميتكليف به دادن مهر و نفقه از تاريخ «:دكتر كاتوزيان معتقد است

همچنين ضرورتي ندارد . عواملي، مانندنشوز يا طالق پيش از نزديكي، تمام يا بخشي از تكاليف از بين برود

موضوع قصد انشاء قرار گيرديا دو طرف به آن توجه داشته باشند و  كه ايجاد حقوق و تكاليف زناشويي،

  » .1نيست،مگر اينكه خود قانون اجازه داده باشد حتي تراضي بر خالف ايجاد آن نافذ

مراد از « :اندا در مورد آن اينگونه گفتههاين واژه از فقه اسالمي وارد حقوق ايران شده و فق: تمكين -2

ميان خود و شوهر در هرجا و در هر حال و خود را به )يعني آزاد گذارد(تمكين آن است كه تخليه كند

مرض مانع و ايام حيض و احرام : دست او دهد مگر در مواردي كه قانون او را معذور شمرده است

   2».تمكين

ين اطاعت اختصاص به امر زوج تعبير مي شود وا ازمكين در اصطالح فقهي به اظهار اطاعت زوجه ت

استمتاع جنسي نداشته و به همين جهت، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج 

  .به شمار مي آيد  ناشزهمحسوب شده و

  :در اصطالح فقها داراي دو معناي عام وخاص مي باشد تمكين 

                                                            
  .116و107و13، ش1همان، ج . 1
 .178، ص1421، ش25جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق،چ. 2



 

   :عامتمكين

ويي و روابط خانوادگي و خوش رفتاري و خوش ركه به حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در 

  .خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر مگر در موارد معينه قانوني وسكونت در يك منزل با شوهر

  :مدنيقانون1115يماده 

  اگر بودن زن با شوهر در يك منزل، متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن«

ي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنّه ي ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به مي تواند مسكن عل 

منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ي شوهر 

  ».خواهد بود

اگر .كنديبيم ضرر مالي و بدني و شرافتي تنها عذر موجهي نيست كه زن را از سكونت با شوهر معاف م«

مانند (محلي را كه شوهر برگزيده با شوؤن زن و زندگي خانوادگي مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند

  »1.تواند از رفتن به آن خانه امتناع كند، زن مي)سكونت مشترك با زن ديگرشوهر

  :خاصتمكين

درخواست مرد باشد مگر  اجابتآمادگي زن جهت نزديكي جنسي با شوهر مي باشد كه هميشه بايد آماده 

  . .بيمارباشدياوتهداششرعيعذرآنكه

ي نفقه به سؤالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه با وجود اين نوع از تمكين آيا تأديه

شود يا اينكه حتماً بايد تمكين صورت گيرد تا زوجه مستحق دريافت مجرد عقد نكاح بر زوج واجب مي

  نفقه گردد؟

                                                            
 .127،ش1ناصر كاتوزيان،حقوق خانواده،ج.  1



 

صورت شرط بودن تمكين، اگر زوج نفقه ندهد و مدعي باشد كه تمكين حاصل نشده است، زوجه بايد در 

؛ زيرا اصل با قول شوهر است كه هنوز تمكين حاصل نشده است و زوجه كه حصول تمكين را ثابت كند

  .بايد حصول آن را اثبات كند مدعي حصول آن است،

ه را نپردازد و مدعي نشوز زوجه باشد، زوج بايد با بينه، نشوز ولي در صورت مانع بودن نشوز، اگر زوج نفق

باشد و بايد وي را ثابت كند؛ زيرا اصل، وجوب نفقه و انتفاي مانع است و شوهر مدعي خالف اصل مي

  .بينه بياورد» البينه علي المدعي«ي كليطبق قاعده

شدن، ارتفاع و سركشي مي باشد و ناشزه به در مقابل تمكين، نشوز قرار دارد، نشوز در لغت به معناي بلند 

در اصطالح فقها نشوز به عدم انجام وظايف . زني اطالق مي شود كه از اطاعت شوهر خودداري مي كند

  .شودمياطالقشوهريازنطرفاززناشوييوزوجيتازناشي

دهد و اين قول را اظهر ي فوق، شرط بودن تمكين را ترجيح ميمحقق در شرائع، پس از ترديد در مسأله

   2».مشهور ميان علماء اين است كه تمكين شرط وجوب نفقه است«:نويسدمي ميرزاي قمي 1.داندمي

؛ ولي نشوز مانع شود اما گروهي ديگر از فقها، نشوز را شرط مي دانند؛ يعني به مجرد عقد، نفقه واجب مي

. جب است و پس از تحقق نشوز، ساقط مي گرددنفقه واي تأديهتا نشوز حاصل نشده،  .از تحقق آن است

  3».مشهور آن است كه وجوب نفقه، مشروط به عدم نشوز است« : نويسدآيت اهللا خوئي مي

كه زوجه در صورت عدم اطاعت توان از آيات و روايات استنباط كرد اين است در نهايت مطلبي را كه مي

مستحق نفقه نخواهد بود؛ زيرا وي حق شوهر را ادا نكرده است تا شوهر )شودكه مستلزم نشوز مي(از زوج 

                                                            
 .347، ص2محقق، شرائع االسالم، ج.  1
   .412ميرزاي قمي، جامع الشتات، ص.  2
 . 393سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ص.  3



 

ي زوجيت به ايجاد رابطه 1102ي ظاهراً قانون مدني چنين نظري را پذيرفته زيرا در ماده. را ادا كند حق او

مانند (اليف بين زوجين دانسته پس نياز به تحقق شرط ديگري طور صحيح بين طرفين را مالك حقوق و تك

  : صراحتاً نشوز را مانع از دريافت نفقه دانسته 1108ي نيست و در ماده)تمكين زوجه

  ».مستحق نفقه نخواهد بود كند هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع« 

ير كارهايي كه مربوط به روابط زناشويي نمي باشد از قبيل بديهي است كه اطاعت نكردن زن از شوهر در سا

- زوجهشوز زن نمي شود؛ زيرا جزء تكاليفمنزل، آشپزي نمودن، خياطي و امثالهم موجب نجارو كردن 

  . .باشدنميباشوهرمشتركدرزندگي

  :اجزای نفقه ونحوه ی پرداخت آن

 هشت در را زوجه ي نفقه و پرداخته نفقه اجزاي شمردن بر و احصاء به اعصار و قرون طول در عظام فقهاي

  :1ازعبارتندكهاندكردهبنديدستهمورد

 بستگي عادت و عرف و زن ئونش به كيفيت و كميت نظر واز شود، سير كه مقداري به وخورش نان - 2و1

  .)شدهذكرغذاعنوانتحتمدنيدرقانون(.باشدميومكانبازمانومتناسبداشته

  .)رفته بكار البسه عنوانمدني قانون در( .دارد محل عادت و عرف به بستگي مقدار و جنس نظر از كه لباس، -3

  .)باشد مي  البيت اثاث عنوان تحت مدني قانون در(.است استراحت وسايل و  زيرانداز منظور كه فراش، -4

  .)مدني قانون در البيت اثاث عنوان(. متعارف و متناسب آشپزي ابزار و ادوات و طبخ وسايل -5

 ذكر نفقه زءج را )كرم(هند مانند موادي و شانه مانند وسايلي مورد اين در افقه آرايش، و تنظيف وسايل -6

 آن لزوم عدم به جات سرمه و عطريات مانند دارد اضافي تزييني ي جنبه كه لوازمي يدرباره ولي اندكرده
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 حقوقدانان از بعضي و است شده استثناء و نشده ذكر نفقه جزء حمام مخارج ديگر طرف از 1.اند نموده تصريح

 عرف در لذا نباشد  فقهن جزء اينكه نه اندكردهمي شستشو منزل در افراد سابقاً كه بوده اين آن علت كه معتقدند

  .باشدميجزءنفقهحماممخارجفعلي،

 نظر از همچنين و محل نظر از زوجه احتياجات و شئون با كه استيعاري، يا و استيجاري يا ملكي مسكن -7

   .باشد متناسب كافي 2مرافق داشتن

 علت به ويا بوده خادم داراي پدرش منزل در خانوادگي شرافت و شئون جهت از زوجه چنانچه خدمتكار، -8

 آنكه يا و كند اجير را خادمي كه است مخير مرد صورت اين در باشد مي خدمتكار به نيازمند بيماري به ابتالء

 انجام را خود به مربوط كارهاي داوطلبانه خودش زن ويا برآورد، را او حوائج و برخيزد زن خدمت به خود

   .ندارد را خادم ي نفقه ي مطالبه حق زن اخير صورت در كه دهد

 :نفقه پرداخت ی نحوه

   :گيردميصورتطريقدوبهنفقهتأديه

زندگي از هر قبيل توسط مرد آنكه بر حسب عرف، زن وشوهر با يكديگر زندگي كرده و هزينه هاي : اول

   . شودتأمين

يوميه را روزانه به وي ي ا روزانه مطالبه و شوهر نيز نفقهآنكه زوجه ممكن است كه نفقه ي خود ر: دوم

  .تسليم مي كند

واند زن را به پذيرش و قبول اما تعيين و انتخاب يكي از دو شيوه ي فوق با زوجه است و شوهر نمي ت

  .كنداول،الزامينحوه
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نفقه ي ايام مشخصي را به همسر خود نكته ي ديگري كه مي توان به آن اشاره نمود اين است كه اگر مرد 

يامي را كه در در اثناي مدت، زن ناشزه شد و از تمكين شوهر خارج گشت، بايد نفقه ي اپرداخت كرد و 

  : ،زيرادارداومستردبهاستشوهرنبودهتمكين

   .حق زوجه در اخذ نفقه از شوهرش با نشوز وي ساقط مي شود

  :ی اقارب ی زوجه بر نفقهامتيازات نفقه

ورد بررسي قرار داده و ما به از باب قرابت را به تفضيل مقانون مدني شرايط انفاق  1206الي 1197مواد 

  :داريمميبيانرابرآنحاكماصولتصارمهمتريناخطور

به شغلي نتواند وسايل معيشت  كسي مستحق نفقه شناخته مي شود كه ندار بوده و به وسيله ي اشتغال« -1

  )م.ق1197م(».سازدخودرافراهم

  )م.ق1198م(».... كسي ملزم به انفاق مي شود كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد« -2

  ) م.ق1204م(».شودميتعيينمنفقاستطاعتيدرجهگرفتنوبادرنظرحاجترفعقدربهاقاربينفقهميزان«-3

  )م.ق1206م(»... .توانند مطالبه ي نفقه كنند اقارب فقط نسبت به آتيه مي« -4

ي آن با پرداخت نفقه از باب زوجيت به خوبي معلوم داخت نفقه از باب قرابت و مقايسهبا برسي شرايط پر

دارد و به شرح ذيل مي توان  ي اقارب برتري و مزيتي زوجه از جهات متعددي برنفقهقهمي شود كه نف

    :داشتبيان

   .نيستنفقهدردريافتزوجهاستحقاقشرطاحتياج،فقرو-1

  ي شوهر؛و نزديكان مقدم است مگر بر نفقه ي ديگر اقارببر نفقه ،ي زنپرداخت نفقه -2

در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ي ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد «

  )م.ق1203م(».بود



 

انفاق فقط وجيت، تكليف و الزام تكليف مربوط به انفاق اقارب و خويشان، متقابل است ولي در روابط ز -3

  .اي در تأمين  معاش خود نداردو زن هيچ وظيفهباشد وجه شوهر ميمت

-ولي اقارب فقط نسبت به آينده مي ي دعوا نمايدي خود اقامهي زمان گذشتهتواند براي نفقهزوجه مي -4

    :كنندنفقهيتوانندمطالبه

ي عوا نمايد و طلب او از بابت نفقهي خود اقامه ي دزمان گذشتهتواند براي  نفقه ي يزوجه در هر حال م«

مزبور، طلب ممتاز بوده ودر صورت افالس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب 

  )م.ق1206م(».فقط نسبت به آينده مي توانند مطالبه ي نفقه كنند

زوجه قبل از گيرد و چنانچه ه ي شوهر  قرار ميورت دين بر ذمنفقه ي ايام گذشته ي زوجه به ص -5

در اين مسئله فرقي نيست بين .دريافت آن فوت كند، مانند ساير طلب هاي او، به وراث زن منتقل مي شود

آنكه زوجه نفقه را مطالبه كرده باشد يا خير، همچنين بين مراجعه به دادگاه و عدم آن ويا موسر بودن زوج 

   .بين اينكه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حكمي صادر كرده باشد يا خير ومعسر بودن او، و نيز

يعني چنانچه اقارب محتاج به انفاق باشند و خويشاوند متمكن از دادن  اما نفقه ي اقارب اين امتياز را ندارد

شود و پرداخت نميي گذشته به اقارب ا ترك او به عنوان نفقهنفقه خودداري كند و فوت نمايد، چيزي از م

گذشته از  يي نفقهكنند، حقي براي وراث جهت مطالبه همين طور چنانچه اقارب واجب النفقه فوت

   .ماندنميجايمتمكن،بهخويشاوند

ولي ساير اقارب چنين حقي ندارند مگر به اذن  ي خود را از اموال شوهر داردزوجه حق تقاص نفقه -6

شوهر با حالت يسر و توانايي از پرداخت نفقه ي همسر اگر : ورد مي توان گفتدر توضيح اين م .حاكم

ولي اقارب واجب  خود امتناع كند، زوجه مي تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا ً برداشت كند

   .دارندراكاريچنينحققاضياذنبافقطالنفقه



 

ي همسر خويش مالي نداشته باشد موظف است كه كار كرده اگر زوج معسر بوده و براي پرداخت نفقه  -7

و نفقه ي زوجه را تأمين نمايد مگر آنكه شغلي مطابق با شئون و حيثيات  او وجود نداشته باشد  كه در اين 

در اين  وهمسر خويش است تا آن را بپردازد  صورت نفقه ي زوجه بر ذمه ي او باقي مي ماند و او مديون

انون مدني حق رجوع به حاكم و ق1129به ماده ي  نيست و با استنادزوجبازندگييادامهبهملزمزوجهصورت

برخوردار  نمايد اما نفقه ي اقارب از چنين امتياز يميطالقبهحاكم،شوهرراملزمداردكهراطالقتقاضايطرح

اين حيث در وضع معيشت خود نبوده و كسي ملزم به انفاق به اقارب است كه متمكن باشد بدون اينكه از 

   .دچار مضيقه گردد

 :استمرار پرداخت نفقه بعد از انحالل نکاح

شود ا بر اين اصل استثنائاتي وارد ميشود امدر دريافت نفقه از زوج ساقط ميپس از انحالل نكاح، حق زن 

  :داردتصريحبدانمدنيقانون1109يمادهكه

ي شوهر است، مگر اينكه طالق در حال نشوز واقع شده بر عهدهلقه ي رجعيه در زمان عده نفقه ي مط«

ندارد، مگر در صورت حمل از  باشد؛ ليكن، اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طالق، باين باشد زن حق نفقه

  ».داشتخواهدنفقهحملوضعزمانتاصورتدراينشوهرخودكه

روشن شدو  1109در ماده ي ) فسخ -طالق(دائم تكليف نفقه در دوحالت از حاالت سه گانه انحالل نكاح

  : استپرداخته)فوت(نكاحانحاللسومحالتنيزبه1110يماده

داخت نفقه به عهده ي آنان در ايام عده ي وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پر

  .گرددميتأمين)پرداختعدمدرصورت(است

اعم از اينكه طالق در حالت نشوز زن واقع (د، چنانچه زن ناشزه نباشدپس از اينكه طالق رجعي واقع ش

البته قابل ذكر است كه در . حق دريافت نفقه تا پايان عده را دارد) شده و يا اينكه در زمان عده، ناشزه شود



 

شدن تمام عده، نكاح كامال ً ايام عده ي رجعي، زن در حكم زوجه است و در طالق رجعي قبل از سپري 

  . استنشدهنحلم

مورد اجماع فقهاي اماميه ت عده،استمرار پرداخت نفقه پس از طالق رجعي به مطلقه ي رجعيه تا پايان مد

نقل )ع(به روايتي كه زراره از امام باقردر مورد اين موضوع .نيستآنمعدويازوجهبارداربودنميانوفرقياست

  :كنيمكرده استناد مي

بلكه نفقه براي زني )بردي بائن به سر ميزيرا در عده(است، مستحق نفقه نيستزني كه سه طالقه شده «

  1».باشد ي رجعيهاست كه در عده

 د باردار باشدزن در مدت عده حق نفقه ندارد مگر اينكه از شوهر خو وفسخ نكاحدر مورد طالق بائن

طبق روايات بسياري، ودر مدت عده، اجماع فقهاي اماميه مي باشد و مفسوخه ي حاملوجوب انفاق مطلقه

روايت شده ) ع(صادقازامام.ي بائن است، در صورتي كه حامله باشد، مستحق نفقه استاي كه در عدهزوجه

  :است كه

  2.»برد، تا هنگام وضع حمل، مستحق نفقه استزن آبستن كه در طالق به سر مي«

طالق رجعي و بائن، زن آبستن را مستحق نفقه دانسته است پس زن آبستن  روايت فوق بدون تفضيل بين

  .ي بائن، مستحق نفقه استدر عده

اما . و اگر بائنه مدعي حمل شود، بدون مطالبه ي دليل، قول او مسموع است و بايد به او نفقه داده شود

شود كه حامله نبوده است، بعضي  ي او را بپردازد ولي بعدا ً معلومنچه زوج به جهت حمل زوجه، نفقهچنا
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يا بعد از وقوع  و قضاي عده در مطلقه ي رجعيه حاملهاز فقها گفته اند كه آنچه را به عنوان نفقه بعد از ان

  . اندترديدكردهسخنرايندديگرداردوبعضيمستردتواندمياست،دادهبائنهيمطلقهبهبائنطالق

  : شدقايلتفكيكدومورداينظاهراًبايدبين

  : شودحملمدعياگرزوجهاينكه:ودومظاهرشوددرزوجهبعدازطالقاگرآثارحملاينكه:اول 

در هر دو صورت، زوج بايد نفقه ي مطلقه را پرداخت كند؛ اما چنانچه بعدا ً معلوم شود كه حامله نبوده 

ت دوم بايد نفقه ي است در حالت اول به نظر مي رسد كه زوجه چيزي را نبايد مسترد دارد اما در حال

  .ي دليل، از او پذيرفته شده استرد دارد زيرا خود مدعي حمل بوده و بدون مطالبهدريافتي را مست

قانون مدني نظر به استرداد نفقه دارند اما فقط فرض  301،302،308بعضي از حقوق دانان با استناد به مواد 

ه مطلقه ي حامل قول خداوند مستند پرداخت نفقه ب. 1را مطرح كرده اند) بائنه اگر مدعي حمل شود(دوم 

  : فرمودكهاست

در همان جا كه خود ساكنيد سكونت دهيد و به آنها آسيب ] تا سرآمد عده شان[در حد توان خود، آنان را «

پس . و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند. وزيان نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ نكنيد

به شايستگي ميان خود به ] درباره ي فرزند[شير دادند پاداش آنها را بپردازيد و ] فرزند را[اي شمااگر بر

  2».ديگري كودك را شير دهد] زن[مشورت و توافق برسيد، و اگر در توافق، دشواري يافتيد 

مورد نفقه در 1110يقانون مدني در ماده. فوت يكي از زوجين مي باشديكي ديگر از موارد انحالل نكاح 

  :داردكهباشد اينگونه بيان ميي وفات مياي كه در عدهزوجه

ي آنان ي وفات، مخارج زندگي زوجه عند المطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهدهدر ايام عده«

  » ).19/8/1381اصالحي(گردد تأمين مي) در صورت عدم پرداخت(است
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حامله داده مي شود، آيا  يمطلقهاين است كه نفقه اي كه به  رددممكن است در اينجا مطرح گ سوالي كه

ادر است، به او پرداخت مي شود براي تأمين مخارج مادر است و يا براي هزينه ي حمل كه چون در شكم م

  كند؟استفادهتانهايتاً،حمل

وجود دارد كه نفقه را  ي نيزقول مشهور ميان فقهاي اماميه، اين است كه نفقه از آن مادر است اما قول ديگر

  . دانندميحملبراي

   : استزيرقراربهشودميحاصلآنگيريونتيجهبحثازاينكهوآثارعلمينتايج

اگر نفقه براي مادر باشد، به اعتبار زوجيت سابق است و با فوت زوج ساقط مي شود اما اگر براي حمل  -1

  . دهدمي ي حامل را مطلقهي و شوهر به اعتبار پدر حمل، نفقه باشد، از موارد انفاق به سبب قرابت است

چنانچه نفقه براي مادر حمل باشد، ميزان آن متناسب با وضعيت زن است، مانند نفقه زوجه؛ و تمكن يا  -2

اما اگر نفقه . عدم تمكن مالي مادر، هيچ گونه نقشي درعدم استحقاق و يا استحقاق او به اخذ نفقه ندارد

مل باشد، ميزان آن متناسب با وضعيت پدر است، به قدر رفع حاجت منفق عليه و اگر حمل از خود براي ح

پدر مكلف است كه مخارج حمل را دارايي داشته باشد، از دارايي او بايد پرداخت شود و اگر دارايي ندارد، 

  . بپردازدمادربه

ت نفقه براي حمل باشد و شوهر آن را ندهد، نفقه ي گذشته ي اقارب قابل مطالبه نيست، لذا اگر پرداخ - 3

آن حامل نمي تواند نسبت به گذشته آن را مطالبه كند اما اگر نفقه براي مادر باشد چنانچه شوهر يزن مطلقه

  .كندمطالبهراتواندآنميحامليمطلقهيراندهد،بعداًزوجه

ه، تنها موجب ارتكاب معصيت زيرا عدم پرداخت نفقه ي اقارب در صورت استطاعت منفق و نياز منفق علي 

  .ي زوج است  و بايد آن را قضا كند ي زوجه، موجب استقرار دين بر ذمهاست ولي عدم پرداخت نفقه

نا بر اين نظر كه نفقه از چنانچه زن حامله در حال نشوز طالق داده شود و يا بعد از طالق ناشزه گردد ب - 4

آن حامل است ، پرداخت آن واجب نيست؛ زيرا ناشزه بوده و بنا براين قول كه نفقه براي حمل است، 



 

  .شودميواجبآنپرداخت

ه هاي پرداخت شده مسترد مي اگر جنين مرده به دنيا آيد، بنا بر اين قول كه نفقه از آن حمل است، هزين - 5

ي حملي در مورد اين امر كه چه كسي بايد نفقه.شودتردنميمس)استزوجهازآننفقه(نظرديگربنابرگردد،ولي

پذيرد كه عدالتي را نميرا كه مرده به دنيا آمده مسترد دارد؟جواب قطعاً مادر است ، ولي عقل سليم چنين بي

رداخت كرده باز ي ايامي را كه شوهر به او پي خود باشد وهم نفقههم مادر در سوگ فرزند از دست رفته

توان وجود چنين حكمي را به معناي ضمانت اجراي الزمي دانست كه در آن مادر بايد يگرداند ولي م

  .دهدانجامحملسالمتيحفظهمچنينوآوردندنيابهزندهرابرايخويشتالشتمامي

وز مطالبه كند اما در مورد راگر متعهدله نفقه، زوجه ي مطلقه يا مفسوخه باشد، نفقه را مي تواند روز به  - 6

را بدهد و في الجمله رعايت اين ضابطه  اوي ي ندارد كه بامداد هر روز نفقهي حمل، پدر تعهدنفقه

  .ضرورت ندارد

ي او را بدهد راي حمل بدانيم، بايد واطي، نفقهموطوئه به شبه كه بار دار باشد، چنانچه نفقه را ب - 7

ه براي حامل باشد، موطوئه به ي موطوئه را بدهند و اگر نفقطفل بايد نفقهوچنانچه فوت كرده باشد، از مال 

  .نداردنفقهدريافتبراياستحقاقيگونههيچحامل،يشبه

، حق نفقه دارد و بر عهده ي پدر است و اگر 1ي حاملهي معتدنفقه را براي حمل بدانيم، منقطعهاگر  - 8

گر مالي نداشته باشد، به عهده ي جد پدري است ولي اگر نفقه را پدر فوت كند، از مال طفل بايد بدهند و ا

از آن جايي كه زن در عقد منقطع حق هيچ گونه دريافت نفقه ندارد مگر اينكه در ضمن براي حامل بدانيم،

  . نداردنفقهدريافتگونههيچحقزوجهباشندپسكردهرادرجنفقهپرداختعقدشرط

در مواردي كه زوجه مالك نفقه مي شود، به محض قبض كردن، مالك آن  اگر نفقه از آن حامل باشد، - 9

                                                            
به نكاح مردي درآمده و از او حامل شده و پس از انقضاء و يا بذل مدت، در عده ، شود كه به عقد منقطعبه زني اطالق مي. 1

 .بردبه سر مي



 

  .داردتمتعحقشودوفقطنميآنمالكباشد،حاملحملآنازاگرنفقهولياست

  اگر زوج در ايام عده ي حامل معسر شود، در صورتي ذمه ي او مشغول است و مديون زوجه  -10

ي حق معتده زيرا تمكين و عدم تمكين زوج، هيچ گونه تأثيري درمي شود كه نفقه را از براي حامل بدانيم 

شود سقوط تكليف او در پرداخت نفقه ميندارد ولي اگر نفقه را براي حمل بدانيم، اعسار زوج سبب  حامل

  .  زيرا تمكين منفق، شرط پرداخت نفقه از بابت قرابت مي شود

  :سقوط نفقه 
 در زن ناشزه را تعريف كرده و حكم او، 1108تلويحي و در ماده ي  قانون مدني ايران به طور: زننشوز - 1

  :داردمي بيان ذيل صورت به را نفقه دريافت به استحقاق عدم

  » .بود نخواهد نفقه مستحق كند امتناع زوجيت وظايف اداي از مشروع مانع بدون زن هرگاه«

ي شوهر است زن براي گرفتن نفقه نيازي به اثبات تمكين به عهده نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن«

  1».ي زوجيت را به دادگاه بدهدخود ندارد و كافي است دليل رابطه

زني كه اهتمام به انجام وظايف زوجيت داشته باشد، ممكنه و زني كه از انجام آن وظايف خودداري كند 

قانون مدني مي توان وظايف زوجيت  1103،1104،1105،1114،1117،1233از مواد. ناشزه ناميده مي شود

را برشمرد كه بعضي از آنها، وظيفه ي طرفيني زن و شوهر در مقابل يكديگر و بعضي ديگر از وظايف 

روع از اداي وظايف زوجيت اما گاهي اوقات زن مي تواند با داشتن مانع مش. اختصاصي زن مي باشد

  . .باشدنمياوينفقهحقامتناع،مسقطاينوكردهخودداري

به آن قبيل عذرهاي شرعي اطالق مي شود كه زن با وجود آنها از انجام وظايف شرعا ً معذور : مانع مشروع 

مل واجبي كه وقت آن مضيق باشد حالت حيض، نفاس، روزه ي واجب، انجام هر گونه عمل ع: مانند. است

                                                            
 .شهرستان تهراني خانوادهدادگاه  27ي شعبه39/1يي شمارهرأي پرونده.  1



 

  1.است ساخته ممنوع آميزش از را او پزشك كه كسالتي يا و

چنانچه پس از ازدواج، زن مسلمان مرتد شود . از ديگر موارد سقوط نفقه ارتداد زوجه مي باشد: ارتداد - 2

اگر قبل از دخول و نزديكي شوهر باشد، عالوه بر سقوط نفقه، مهريه ي او نيز ساقط مي شود و چنانچه 

حال نكاح به محض ارتداد زوجه  ي در هر دوزوج قبل از دخول، مرتد شود بايد نصف مهريه را بپردازد ول

  . .شود- ميمنفسخيازوج

  :كندميبياناينگونهرانكاحانحاللمواردمدنيقانون1120يماده:نكاحانحالل- 3

  ».شودمي منحل انقطاع عقد رد مدت بذل به يا طالق به يا فسخ به نكاح عقد«

نه تنها بذل  از موارد انحالل نكاح پرداخته است اما در عقد انقطاع ي قانوني فقط به ذكر سه مورداين ماده

شود ميو همچنين در صورت فوت يكي از زوجين عقد نكاح منحل و سپري شدن مدتبلكه با انقضاءمدت

لذا در مجموع مي توان چنين گفت كه نكاح دائم به فسخ، طالق و فوت يكي از زوجين منحل مي شود و 

  . شودميانحالل نكاح شمردهجين موجباتفوت يكي از زووذل مدت، انقضاي مدت، فسخموقت، ب در نكاح

. چنانچه زوجه صغيره باشد به نحوي كه براي شوهر قابل تمتع نباشد حق نفقه ندارد: صغيره بودن زوجه - 4

زن صغيره ر واجب است كه نفقه  مانند ابن ادريس اين است كه بر شوه 2در اين مسئله قول بعضي از فقها

  :  كهداليلاينرابدهدبه

  زوجه، به نفقهپرداختحكموجوبجهتًبه اوال

  كرده،  ازدواج او با زوجه بودن صغيره به توجه با ًمرد ثانيا

  . گرددساقطاشنفقهتانيست هم ناشزه زن، ثالثاً

قط زوجيت مي دانند و نشوز را مسقط به طور كل بايد گفت كه آن دسته از فقها كه شرط پرداخت نفقه را ف
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آن، قائل به پرداخت نفقه به زوجه ي صغيره هستند ولي دسته اي ديگر از فقها كه عالوه بر زوجيت، تمكين 

ت نفقه به زوجه ي را شرط استحقاق زوجه براي دريافت نفقه به شمار مي آورند، قائل به سقوط پرداخ

بعضي از مؤلفين حقوق مدني بانقل اين دليل كه .ندارد وجود خاص معناي به تمكين زيرا هستند صغيره

شود، لذا مستحق دريافت نفقه عدم تمكين زوجه به خاطر صغَري است كه يك  عذر شرعي محسوب مي«

  1».باشدمي

شيخ طوسي دركتب الخالف و المبسوط و همچنين بعضي از فقها دركتب معتبر  ديگر : صغير بودن زوج - 5

ستحق دريافت نفقه نمي گردد؛ ه اگر شوهر صغير باشد و نتواند از همسر خود متمتع شود، زن ممعتقدند ك

  .نيستنفقه پرداخت به مكلف لذا و است صغير زوج و گيردمي تعلق مكلّفين به نفقه پرداخت بوجو زيرا

  : است؛زيراواجببرزوجنفقهپرداختازفقهامعتقدندكهديگرايعدهامادرمقابل

  بليت تمتع از همسر خود را ندارد،ي زوجه صورت گرفته و زوج به دليل صغر، قااوال ًتمكين از ناحيه

ين، واجب مي باشد، در هر دو ثانيا ً چون تأديه نفقه ي زوجه چه به شرط نكاح و يا به شرط نكاح و تمك 

  باشد، ميمورددواينشاملحالت

قضاي ديون صغير يا پرداخت ثالثا ً خطاب تكليفي به ولي زوج تعلق گرفته و همان طور كه ولي، مكلف به 

  . بدهدهمراكبيرهيزوجهيطفل،نفقهباشدبايدازمالاوميهايجنايتغرامات

برائت ذمه اوالً اصل بر : اند كهبعضي از مؤلفين حقوق مدني نظر شيخ را پذيرفته و چنين استدالل كرده

است و ثانياً دليلي هم بر شمول خطاب حكم پرداخت نفقه نسبت به ولي زوج صغير وجود ندارد تا ولي 

ي كبيره را بر ي زوجهپرداخت نفقه شوهر ملزم به پرداخت نفقه باشد مگر اين كه ولي زوج، در ضمن عقد،
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  1.باشدگرفتهعهده

شود؛ مي تكاليف زوج محسوبازوه از آثار عقد نكاح بودهبه زوجپرداخت نفقه چندهر: العقدضمنشرط - 6

توانست پس همان طور كه زوجه مي. ند ساير حقوق قابل اسقاط مي باشداست و مان زوجهبرايحقياما اين

كه حق دريافت نفقه ي آينده ي نفقه ي گذشته ي خود را كه از شوهر طلبكار است اسقاط كند مانعي ندارد 

  . كنداسقاطنيزمدنيقانون1119يمادهباخودرامطابق

  : يكي از موارد سقوط تعهد، تهاتر مي باشد كه عبارت است از: تهاتر- 7

  2».تهاتر حاصل مي شود....با يكديگر وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها «

ي زوجه احتساب كرده تواند از محل نفقهداشته باشد با توافق با زوجه مي حال چنانچه زوج از زوجه طلب

  . ين كندي خود را تأمي تمكن مالي باشد كه بتواند نفقهو به او نفقه نپردازد به شرط اينكه زوجه دارا

اگر مديون مالك ما في الذمه خود گردد ذمه ي او بري مي شود مثل اينكه اگر «:مالكيت ما في الذمه - 8

  3».از فوت مورث، دين او نسبت به سهم االرث ساقط مي شودكسي به مورث خود مديون باشد پس 

 ي ايام گذشته، از شوهر خود طلبكار باشد و سپس فوت نمايد، مطالبات متوفيچنانچه زوجه از بابت نفقه

برد د و چون شوهر از همسرخود ارث ميوصول آن را دارنحقشود و آنهابه طور كلي به وراث او منتقل مي

او  يشود و چنانچه شوهر تنها ورثهميبرد دين او ساقطي متوفي ميم االرثي كه از زوجها به نسبت سهلذ

  . رسد لذا تمام دين او نسبت به زوجه از بابت نفقه ساقط مي شودباشد چون تمام تركه به او مي
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  :ضمانت اجرای نفقه ی زن  

قانون  8ماده ي 2و بند1129و 1112و1111ضمانت اجراي مدني نفقه در مواد : ضمانت اجراي مدني)الف

  : استشدهمقررازخانوادهدحمايتجدي

رت، محكمه ميزان در اين صو. به محكمه رجوع كندزن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه «

  )م.ق1111م( ».نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد

شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن زن مي تواند در صورت استنكاف «

همچنين است در . نمايدمي نفقه، براي طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طالق

  )م.ق1129م(».نفقهعجزشوهرازدادنصورت

   :باشدميطرحقابلصورتدوبهنفقهيعجزشوهرازتأديه

  .نكاحعقدبرعجزسابق)الف 

  .عجز الحق بر عقد نكاح)ب 

   :دارددوحالتبرعقدنكاحعجزسابق 

لذا حق هيچ گونه شكايتي .زوجه با عجز زوج و عدم تمكن مالي مرد، با او ازدواج كرده است :حالت اول

 نخواهد داشت، زيرا ضرري است كه خود به آن اقدام كرده است بنابراين عقد الزم است و غير قابل فسخ

   :در اين رابطه ميان حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد و بعضي از آنها معتقدند.مي باشد

هر چند زوجه در ابتدا حق اعتراضي ندارد اما بايد قصد عاقد را در فهم عقود آن چنان كه امكان دارد به «

مالي مرد با او ازدواج  در اين گونه موارد هر چند زوجه با علم به عدم تمكن .دست آورد و به آن ارزش داد

كرده است، اما توقع و انتظار طبيعي او چنين است كه پس از شروع زندگي مشترك، و در مهلت معقول، 

شوهر براي خود كاري پيدا كرده و مخارج معاش را تأمين نمايد ونه اينكه بيكار بماند و  به دنبال تحصيل 



 

و لذا زوجه با استناد به مواد . نكاح عمل كرده استضمن عقد ) عرفي(و اگر نه بر خالف شرطمعاش نباشد 

كه درج هر شرط صريح يا ضمني در عقد امكان پذير مي باشد خيار تخلف از شرط فعل دارد  1119و  225

  1» .قانون مدني، زن حق فسخ نكاح با استناد به خيار تعذّر تسليم را دارد239كه برابر با مالك ماده ي 

   .علم و آگاهي به عدم تمكن با او ازدواج كرده استزوجه بدون :  دومحالت

در اين حالت، بر خالف مورد قبل، زن هيچ گونه اطالعي از عجز و ناتواني مرد از پرداخت هزينه هاي 

زندگي آينده ي خويش، نداشته است و در واقع مرد خود را متمكن وانمود كرده و پس از ازدواج، معلوم 

راين اعتقادند اين مورد بعضي از حقوق دانان ب. جز و غير متمكن بوده استمي شود كه از همان اول، عا

قانون مدني مي باشد و زن با استناد به خيار تدليس حق فسخ نكاح را دارد و  1128يكي از موارد ماده ي 

، خيار اما در فقه اماميه قول اكثريت اين است كه زوجه. در توجيه آن مي توان به قاعده ي الضرر استناد كرد

  .تدليس ندارد زيرا نكاح عقدي است الزم و اصل بقاي آن است

   :نكاحبرعقدعجزالحق

چنانچه زوج در هنگام ازدواج، قادر به پرداخت نفقه بوده ولي به علتي پس از عقد نكاح، عاجز شده و 

را روشن قانون مدني تكليف 1129نتواند هزينه ي زندگي همسر خويش را تأمين سازد، قسمت آخر ماده ي

در اين ماده پيش بيني شده است كه در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن براي تقاضاي . كرده است

ايد و چنانچه امتناع نمايد، مي تواند به حاكم رجوع كرده و حاكم شوهر را اجبار به طالق مي نمطالق 

   .دادخواهدراطالقزوجه،ممتنعبرباواليتحاكم

مدني نفقه يكي الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طالق، درصورت بنابراين ضمانت اجراي 

  . عدم امكان الزام به تأديه نفقه مي باشد

                                                            
  .185و184حقوق خانواده، صصجعفري لنگرودي،  1



 

  : 1/12/1391مصوب  حمايت از خانوادهقانون  53به موجب ماده ي : ضمانت اجراي كيفري)ب

يا از تأديه نفقه ساير هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه ي زن خود را در صورت تمكين او ندهد 

تعقيب كيفري منوط به . اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود

شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي 

  .مجازات موقوف مي شود

موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه  امتناع از پرداخت نفقه ي زوجه اي كه به: تبصره

  .فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است

  :منبع پرداخت نفقه 

  :به عنوان آخرين مطلب در مورد نفقه ي زوجه مي توان منابع پرداخت نفقه را اين گونه ذكر كرد كه 

كه قبال ً ذكر شد، زوج مسئول پرداخت نفقه از اموال و دارايي خويش است و همانطور : دارايي زوج - 1

  .انواده را تأمين نمايدي زندگي خد و از درآمد آن، هزينهواجب است كه كار كن

ت كه نمي تواند قرض خود را از جمله موارد مصرف زكات، پرداخت به شخص بدهكاري اس: زكات - 2

  . نباشدتمعصييمزبوربرااينكه،دينشرطبه.بدهد

لذا مي توان نتيجه . ي شوهر است و بايد پرداخت شودنفقه ي زوجه، ديني است كه بر ذمهعدم پرداخت 

 جدا. را پرداخت نمود شوهري ي ايام گذشتهت، مي توان، طلب زن از بابت نفقهگيري كرد كه از محل زكا

چنانچه زوج ناتوان از پرداخت نفقه باشد، ي گذشته از محل زكات، از پرداخت مطالبات زن بابت نفقه

ي او را ي توانند از محل زكات، نفقه زوجه، م) مانند پدر و مادر(افرادي كه بايد نفقه ي زوجه را بدهند 

ي همسر خود باشد، در صورتي كه پدرش متمكن ي نفقهعني چنانچه شخصي ناتوان از تأديهي. بپردازند 

   .ب باشد، از اين محل مي تواند، نفقه ي عروس خود را بپردازدبوده و پرداخت زكات بر او واج



 

همچنين اگر مسئول جمع آوري زكات را دولت بدانيم چنانچه مردي پس از نكاح به دليلي كه خارج از 

اراده ي او باشد، نتواند مخارج زندگي خود و خانواده اش را تأمين كند، بر دولت واجب است كه در حد 

   .تنگي معيشت، تا زمان يسر شوهر، به تأمين مخارج زندگي آنها بپردازد متعارف خود و رفع

  :خالصه

  :  ي زوجه در اصطالح فقها و حقوقدانان به معناي ذيل بكار رفته استنفقه*

هاي زندگي زوجه، كه شوهر قانوناً موظف به پرداخت آن است؛ خوراك، نفقه عبارت است از نيازمندي«

  .»...پوشاك، مسكن و

رسد مالك مورد مقدار نفقه، هر چند بيشتر فقهاي اماميه، حال زوجه را مالك دانسته اند، اما به نظر مي در*

حال بودن زوجه، در بيشتر موارد صحيح باشد، مگر در صورت عدم تمكن و استطاعت مالي شوهر، كه در 

  .اين مورد بايد حال زوج را معتبر شناخت و به همان مقدار اكتفا كرد

  :شودقانون مدني، دو شرط براي وجوب نفقه استنباط مي1108و  1106اد از مو*

  .ناشزه نبودن زوجه -2 .دائمي بودن عقد- 1

اي تمكين را شرط دانسته و برخي ي شرط دوم ميان فقها و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد، عدهدرباره

نع براي دريافت نفقه دانته و عمل به قانون بر اما به طور كل قانون مدني نشوز، را ما.دانندنشوز را مانع مي

  .ساير نظرات ديگر ترجيح دارد

قانون  ي بائن، فسخ نكاح و وفاتي زن حامله در عدهي رجعيه و دربارهي لزوم نفقه در زمان عدهدرباره*

ست كه بيان داشته و فقط قدر متيقن در اين ماده، زن غير حامله ا 1110و  1109مدني به صراحت در مواد

  .باشددر صورت عدم تمكين و يا وجود نشوز از گرفتن نفقه محروم مي



 

  :ضمانت اجراي نفقه بر دو قسم است*

در صورت عدم اجراي - 2. الزام شوهر به انفاق از طريق مراجع قضايي - 1: ضمانت اجراي مدني) الف

  .حكم، طالق از طريق مراجع قضايي

  .ي درجه شش تعزيرمجازات حبس : ضمانت اجراي كيفري)ب
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