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نفقه ی زن در حقوق ایران ، فرانسه و سوئد
 

حسن حیدری*
منیژه حاجتی**
یوسف ابراهیمی نسب***

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام هاي  
حقوقي ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف 
ارائه شده، یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط 
حقوقی میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف 
مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدی یک 
جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه و سوئد 
یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخی در این باره 
ابراز داشته اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و 
ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه 
جانبه زن و مرد است بپیوندد. برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط 
زن و شوهر در مسائل مالی و مسائل غیر مالی مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج 
بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در 
روابط زوجین،حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه 
روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد ، مشکالت عدیده ای را پدید 
می آورد. در حقوق ایران اصل استقالل مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است 
و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقالل کامل دارند. اما 
در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد 
به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم 
جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر 
اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای 

فوق الذکر پرداخته است.

کلید واژگان: نفقه، حقوق، ایران، فرانسه، سوئد
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مقدمه 
امروزه یکي از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بین المللي حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوي 
حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این جنبش از آغاز نیمه دوم قرن بیستم در 
راستاي احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها آغاز و در دهه هاي اخیر شتاب بیشتري به خود گرفت؛ 
آنان تالش نمودند با وضع قواعد و ضوابطي در قالب اعالمیه، کنوانسیون)کنوانسیون رفع تبعیض علیه 
زنان مصوب 1979م. مجمع عمومي سازمان ملل متحد و چهارمین سند کنفرانس جهاني زن در پکن در 
سپتامبر 1995.م( و بیانیه، انواع ظلم ها، تبعیض  و نابرابري هاي موجود را ممنوع و تساوي را برقرار نمایند.

 از مسایل مهم مطروحه در این اسناد، موضوع حقوق مالي زنان و دستیابي آنها به منابع ثروت است. 
اغلب این بیانات در راستاي تساوي اقتصادي زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال، 
انعقاد قرارداد، تصرف و اداره اموال، حق دریافت وام بانکي، رهن و دیگر اعتبارات بوده و به دولت ها در 
جهت حصول اهداف مزبور از طریق اصالحات قانوني و اداري توصیه هایي مي کند. در خصوص اصل 
برقراري تساوي بین زن و مرد در دسترسي به منابع مالي، فرصت هاي شغلي، کسب اموال از طریق ارث 
و ... چالش هایي بین مکاتب، مذاهب و فرهنگ هاي مختلف وجود دارد. به طوري که برخي برقراري 
چنین تساوي مطلق را نه تنها عملي و متناسب با وضعیت طبیعي بین زن و مرد ندانسته بلکه حتي به نفع 
زن نیز نمي دانند، در نتیجه براي پیوستن و رعایت اصول کنوانسیون تعلل مي ورزند. جمهوري اسالمي 
ایران با وضع قوانین در راستاي تعالیم و احکام اسالمي)طبق اصل چهارم قانون اساسي کلیه قوانین و 
مقررات باید بر اساس موازین اسالمي باشد.( و در جهت تامین منافع خانواده، در بند 9 اصل سوم قانون 
اساسي، با استناد به آیات و روایات مبني بر تساوي زن و مرد در آفرینش و کرامت انساني زن در رسیدن 
به مقامات عالي معنوي همانند مرد)نساء/1؛ احزاب/35؛ اعراف/ 19 -23؛ نور/1؛ مائده/ 38.(، دولت را 
موظف نموده همه امکانات خود را دررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه )اعم از 
زن و مرد(، در تمام زمینه هاي مادي و معنوي بکار گیرد. علیرغم این تدابیر، در برخي قوانین موضوعه و 
جاري جمهوري اسالمي در زمینه هاي مختلف مقرراتي وجود دارد که مبین تفاوت هایي بین زن و مرد 
مي باشد. عمده این مقررات مبناي شرعي و فقهي داشته و با عنوان حکم اسالمي، دیدگاه و بینش اسالمي 
را به چالش مي کشد. در بررسي دقیق این امور باید به مباني فلسفه و حکمت آنها توجه نموده و زمینه هاي 

اجراي عملي این احکام را با توسل و عنایت به مقتضیات زمان و مکان و اجتهاد پویا فراهم ساخت.
 

 نفقه در لغت:
نفقه از ریشه )ن ـ ف ـ ق( و به معناي تلف شدن است و درباره مال به معناي خرج شدن به کار مي 
رود. نفقه در لغت به معناي آنچه صرف هزینه عیال و اوالد کنند، هزینه زندگي زن و فرزندان، روش 

مایحتاج معاش آمده است) دهخدا،1347؛ فراهیدي،1409(.
  انفاق به معناي بخشیدن مال و مانند آن در راهي از راه هاي خیر است. نفقه اسمي از مصدر انفاق است؛ 
به معناي چیزي که از مال خرج مي  شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطالح شده 

نفقه زن در حقوق ایران ، فرانسه و سوئد

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

81 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره هفتم . بهار1390

است؛ از این رو در معنایش آورده اند: »مایفرض للزوجه علي زوجها من مال للطعام و الکساء و السکني 
والحضانه ونحوها«. )آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه براي غذا، مسکن ، پوشاک، حضانت و 

مانند آن واجب است( )احمد ابراهیم،1374(.

نفقه در فقه و حقوق:
نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند 
زن تمکن مالی نیز داشته باشد. نفقه در فقه، وظیفه  اي است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در 
امور جنسي تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات 
و نصوص موجود مبتني است، تفاوت چنداني بین نظرات فقهاي قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ 
مخالفي در خصوص شرط بودن تمکین براي پرداخت نفقه به زن وجود ندارد)حلي،1413ق؛ جبعی 

عاملی، 1410ق؛ نجفي،1366(.
همانگونه که اشاره شد بسیاري از تعاریف فقهي، نفقه، مبین مصادیقي از نفقه هستند. و از آنجا که 
اموال شخصیه و حقوق خانواده و برخي از مواد دیگر کانون مدني ایران از شرع مقدس الهام گرفته است. 
به همین جهت در قانون مدني نیز تعریفي از نفقه ارائه نشده بلکه تنها به ذکر مصادیقي اکتفا شده است 
در ماده 1107 ق.م آمده است »نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و زنان البین که بطور متعارف 
با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا 
نقصان اعضاء« لکن برخي از دکترین و علمای حقوقی تعاریفي را براي نفقه ذکر کرده اند که بعضاً جامع 
افراد و یا مانع اغیار نیستند مثاًل بعضي معتقدند نفقه عبارت است از »چیزي تا براي گذراندن زندگي الزم 

و مورد نیاز باشد« )صفایي- امامي،1378(.
همانگونه که مالحظه مي شود، این تعریف جامع افراد نیست و همه مصادیق نفقه از جمله خادم و 
وسایل تنظیف و معطر و امثال آن را شامل نمي شود و از طرف دیگر چه بسا مصادیقي وجود داشته باشد 
که براي گذراندن زندگي الزم باشد ولي جز نفقه محسوب نشود مانند مرکب )وسیله نقلیه( و امثال آن 
برخي نیز در تعریف نفقه چنین عنوان کرده اند که »نفقه تمام وسایلي است که زن با توجه به درجه تمدن 

و محیط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نیازمند است.« )کاتوزیان،1378(
این تعریف نیز علي رغم جامع بودن، مانع اغیار نیست و دایرۀ تحول آن وسیع است و بنظر مي رسد 
اگر قید »بشکل متعارف« در این تعریف ذکر شد ایراد مانع اغیار نبودن تعریف وارد نبود.آنچه دچار 
تحول شده است، نظر برخي فقهاي جدید در خصوص اقالمي است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه 
شود، مثالًً برخي فقهاي قدیمي بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروي زن در حالت مریضي جزو 
نفقه نیست، اما فقهاي جدید غالباً این موارد را جزو نفقه مي  دانند.عالمه حلی مي  نویسد: »زوجته لم تلزمه 
نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقۀ الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقۀ 
الحضر وان سافرت بغیر اذنه فالنفقه لها فان حجت في الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقۀ الحضر« )حلي،1415ق(. 
مخارج دارو، پزشک، رگ زن و حجام در زمان مریضي بر عهدۀ شوهر نیست. فقط نفقه زمان سالمتي 
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زن بر عهدۀ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن مـی تواند بگیـرد و 
اگر بدون اجازه شـوهر سـفر کـرده باشـد اصالً نفقه  اي به او تعلق نمي  گیرد.

عالمه حلي نیز در این خصوص مي  نویسد: »وال تستحق علیه الدواء للمرض، و ال اجرۀ الحجامۀ، و ال 
اجرۀ الحمام اال مع البرد« )حلي،1413ق(. زن استحقاق دریافت هزینه دارو براي بیماري، اجرت رگ زن 

و پول حمام را ندارد، مگر هوا سرد باشد.
میرزاي قمي نیز آورده است: »ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج الزم نیست و این داخل نفقه 
نیست و همچنین اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر این که هوا سرد باشد و از براي غسل محتاج حمام 

باشد« )قمي، 1413ق(. 
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه مي  نویسد: 

»اگر مالک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامي آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت 
شود و استثنایي در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالي 
از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایي براي بر شمردن روانداز و 
خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثي که در بیان موارد واجبش شنیده  ام 
آن را موجه مي  سازد. اما اگر مالک معاشرت بالمعروف و اطالق االنفاق باشد ]اشاره به آیات قرآن 
دراین موارد دارد[ نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها، بلکه سایر مواردي که گفته  اند و جنبه حصري 
ندارد، هم تحت آن قرار مي  گیرد. روش آن نیز احاله کردن تمامي آنها به عادت متداول بین زوجین در 
پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت عالقه و مانند آن. فرقي هم ندارد که این 
مصادیق ذکر شده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. 
اگر هم اختالفي پیش آمد قاضي حسب مورد رفع خصومت مي  کند. وگرنه من از آنچه که از فقها نفیاً و 

اثباتاً شنیده  ام دلیلي که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده  ام« )نجفي،1366(.
به نظر می رسد فقها، پس از صاحب جواهر تحت  تأثیر او یا تغییر شرایط زماني واقع شده  اند و غالباً یا 
مصادیق نفقه را ذکر نکرده  اند یا مخارجي مانند حمام و درمان را نیز از مصادیق نفقه دانسته  اند )امام 

خمیني)ره(،1403.ق؛ جبعی عاملی،1416.ق(.

بررسی نفقه در حقوق ایران، سوئدو فرانسه«:
 درحقوق ایران ، تأمین معاش زوجه و پرداخت نفقه به عهده زوج بوده و همه امکانات و لوازمی را 
شامل می شود که زن در زندگی مشترک به آن نیازمند است. به موجب ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه 
عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل : مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و 

هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج  بواسطه نقصان یا مرض.
 آنچه در قانون مدنی اشاره شده از باب تمثیل بوده و چه بسا نیازهای طبیعی انسان مستلزم انجام وظیفه 
دیگری از ناحیه مرد در تأمین آن باشد. الزم به ذکر است که تأمین نفقه زوجه از زمان تمکین وی در 
زندگی زناشویی آغاز می گردد. به موجب ماده 1106 قانون مدنی » در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر 
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است. بالعکس ، در ازدواج موقت چنین وظیفه ای بر عهده زوج قرار نمی گیرد مگر اینکه در لحظه وقوع 
عقد موقت، شرط پرداخت نفقه مطرح شود یا اینکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد. )مثالً ازدواج 
موقتی که به مدت 99 سال منعقد می گردد، شاید بتوان از مدت طوالنی آن قرینه ای را لحاظ کرد. در 
حقوق ایران پرداخت نفقه از سوی زوج دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی می باشد. ر.ک: ماده 642 

قانون مجازات اسالمی و مواد 1129 و 1206 قانون مدنی(. 
همان طور که گفته شد تعهد به انفاق، تعهدی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین 
او که بر اثر زوجیت به وجود آمده است و به طور اصولی با زوال زوجیت به واسطه طالق یا فسخ نکاح 
و فوت زوج، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت؛ مگر در طالق رجعی و زن حامله در عده طالق باین 

و فسخ نکاح که به آن پرداخته خواهد شد. 
در حقوق فرانسه نیز، زوال زوجیت به واسطه طالق نه افتراق جسمانی و عملی، تعهد به انفاق را ساقط 
می کند، اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده 270 ق.م.ف. به مدت یک سال باقی 
است. تعهد انفاق در حقوق ایران و فرانسه از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مربوط به 
آن جزء قواعد آمره می باشد. به همین دلیل، زوجین نمی توانند بر خالف آن توافق هایی در عقد ازدواج 
خود بنمایند. با عنایت به مطلب فوق، اسقاط نفقه ممکن نیست، آنچه ارائه شد درباره نفقه آینده بود و اال 
ممنوعیت مزبور ناظر به نفقه زمان های منقضی شده، نمی باشد . در هر دو نظام حقوقی، نفقه آینده قابل 

اسقاط نیست ولی متعهدله نفقه، می تواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابرا نماید.
درسوئد، زن و مرد پس از ازدواج ، نسبت به هزینه های گذران خانواده )خود و فرزندان( مسئولیت 
تضامنی دارند و هر یک باید میزان و محل مصرف درآمد خود را به طرف دیگر بگوید تا بودجه خانواده 
به آسانی ترسیم شود. کار در خانه ، حکم تأمین بخشی از هزینه زندگی مشترک تلقی می شود و اگر 
یکی از آن دو درآمد کافی نداشته باشد ، طرف دیگر  باید کمبود را جبران کند. حکم انفاق نسبت به 
همسران بر پایه نیاز نفقه گیر و متناسب با توانایی منفق است و در برآورد نفقه ، تنها هزینه های مشترک 
مانند خوراک ، مسکن و آب و برق محاسبه نمی شود. بلکه خرج های شخصی از جمله لباس و سفرهای 
تابستانی را هم فرا می گیرد. وضعیت زندگی زن و مرد باید یکسان باشد و در غیبت طوالنی و مدت 
یا بیماری یک همسر، یار او می تواند حتی بدون داشتن وکالت، کارهای بانکی و دارایی او را که به 
اقتصاد خانواده بستگی دارد، اداره نماید. در سوئد ممکن است بدون وقوع طالق هم هریک از همسران 
، مسکن جداگانه داشته باشند و مستقل زندگی کنند که در این صورت باید وضعیت فرزندان تحت 
تکفل خود را مشخص کنند. معموال حضانت را یکی از آن دو برعهده می گیرد و آن دیگری مبلغی 
معین که به توافق و یا توسط دادگاه معلوم شده، از بابت نفقه اطفال به او پرداخت می کند. همچنین ممکن 
است زن و شوهر با حفظ مسکن مشترک ، خانه دیگری هم تهیه کنند و به نوبت هر کدام یک هفته با 
فرزند و یا فرزندان خود در خانه مشترک و یک هفته تنها در مسکن دیگر به سر برند. در اینجا شرایط 
اقتصادی تغییری نمی کند و زندگی پیشین آنها همچنان دنبال می شود تا وقتی تصمیم نهایی را بگیرند. 
چنانچه به کانون خانواده برگشتند که روال عادی زندگی را طی می کنند و اگرتصمیم به طالق گرفتند 
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ممکن است پس از طالق، یکی از همسران ناگزیر باشد ، به همسر جدا شده خود در مدتی معین یا گاهی 
تا پایان عمر نفقه بدهد. نیاز شخص به ادامه آموزش ، برای بدست آوردن کار یا تهیه مقدمات افزایش 
درآمد به ویژه نسبت به بانوانی که در راه بچه داری و تدبیر منزل ، فرصت های تحصیلی یا فعالیت کاری 
را از دست داده اند، و نیز به دشواری افتادن همسر طالق گرفته، برای گذران زندگی، به اسبابی از جمله 
بیماری ، حضانت فرزند و پیری ممکن است نمونه هایی از موجبات انفاق تلقی شود. نکته جالب اینست 
که امروزه دیگر ازدواج دوباره شخص ، موجب اسقاط نفقه او نمی شود. یعنی با اینکه به همسر و خانه 
و زندگی تازه دست یافته ، ممکن است همچنان از همسر پیشین هم نفقه بگیرد )ماسون و مک رنتنی1، 

.)1997

ضمانت اجرای نفقه:
در حقوق اسالم ، ایران، فرانسه و سوئد برای تعهد به انفاق، دو نوع ضمانت اجرا )مدنی و کیفری( در نظر 

گرفته شده است. اینک به مهمترین آنها در ذیل پرداخته می شود:
الف.ضمانت اجراي مدني:                      

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه، دو شیوه الزام به پرداخت وطالق را 
مقرر داشته اند.

1- الزام به پرداخت: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می باشد، 
زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این، مورد اتفاق فقهای امامیه است 
)نجفی،1366(. قانون مدنی ایران نیز، در ماده 1111 خود می گوید: »زن می تواند در صورت استنکاف شوهر 
از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم 

خواهد کرد.
ماده 1205قانون مدنی ایران مصوب 1370/8/14 می گوید: »در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، 
چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه 
به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنان یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال 
غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند 

و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.
2- طالق: استنکاف ویا عجز شوهر از پرداخت نفقه می تواند مجوزی برای طالق از طرف زوجه باشد. 
در خصوص استنکاف، و روایات)من کانت عنده امراۀ فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها کان حقا 
علی االمام ان یفترق بینهما« )حرعاملی، 1393.ق( مسلم است. از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه 
وجود نداشته و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طالق می کند و اگر 
زوج طالق ندهد، دادگاه راسا به والیت از ممتنع زن را طالق می دهد)خویی، 1410.ق(. و در این جهت فرقی 
میان زوج حاضر و غایب نیست . قانون مدنی نیز ضمانت اجرای طالق را در مواد 1112 و 1129 به صراحت 
1. J.Masson and S.Mc Rentney
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بیان می کند.      
مقصود از نفقه ای که استنکاف از آن مجوز طالق است، مربوط به نفقه آینده است و شامل نفقه گذشته 
نمی شود، زیرا نفقه گذشته زن در حکم سایر دیون است که زن می تواند از طریق مدنی آن را دنبال کند و 
هرگز نمی توان آن را مجوزی برای طالق بکار برد، زیرا وجه چنین مجوزی برای طالق یا فسخ از طرف زن، 

وجود عسر و حرج و ضرر است. وقتی مرد حاضر شود به نیکی زن را اداره کند، نوبت به طالق نمی رسد.
قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجرای مدنی - همانند حقوق ایران - هر دو قسم )الزام به پرداخت و 
طالق( را مقرر داشته است. اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارک دیده، بسیار راهگشا است. 
اگر یکی از زوجین در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزینه های زندگی، کوتاهی نماید، قانونگذار 
برای رابطه انفاق بین زوجین مقررات توقیفی خاص - توقیف حقوق نزد شخص ثالث که ناشی از کار یا 
عواید دیگر باشد،پیش بینی کرده است )ماده 214 قانون مدنی فرانسه و ماده 864 قانون آیین دادرسی مدنی 

فرانسه(.
 این راه حل، مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت 
نیازهای زندگی، حیف و میل می کند. دادگاه می تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کارفرمای 
وی، قسمتی از حقوق او را که متناسب با نیازی خود فرزندانش باشد، به طور مستقیم دریافت کند. این شیوه 

به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه نام گرفته است.
ضمانت اجرای مدنی دیگر، تقاضاي طالق است. در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مثل 

تکلیف معاضدت، می تواند به عنوان توهین جدی منجر به طالق بشود.
 جاککولین1)1985( در این زمینه می گوید: قصور یکی از زوجین در تکلیف معاضدت، خود، دارای 
ویژگی توهین، می باشد و می تواند علت طالق باشد. در قانون مدنی سوئد نیز تدابیر مالی و غیرمالی جهت 

پرداخت مخارج به زوجه پس از انحالل نکاح )طالق و ...( جاری می شود.
ب - ضمانت اجرای کیفری            

ماده 22 قانون حمایت خانواده برای شوهری که از پرداخت نفقه استنکاف می کند، مجازات حبس از سه 
ماه تا یکسال در نظر گرفته بود. این قانون بموجب ماده 642 قانون مجازات اسالمی منسوخ شد. ماده اخیر 
می گوید: »هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر 
اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را به از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید« . »از 
لحن ماده به خوبی پیدا است که کیفر تعزیر، در مورد شوهری اجرا می شود که نفقه آینده زن خود را تامین 

نکند.
در حقوق فرانسه تا سال 1928 راجع به نفقه، مقررات کیفری وجود نداشت. از این سال بود که قانونگذاران 
مجازات حبس را برای کسانی که به طور ارادی از پرداخت نفقه امتناع می نمودند، معین کردند. در این 
سیستم حقوقی فرانسه، ترک انفاق یکی از مصادیق جرم2 می باشد. برای تحقق این جرم )ترک انفاق( سه 

1. Jacqueline
2. Abandon de Famille
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شرط باید تحقق یابد: 1(وجود طلب تعیین شده در یک سیستم قضایی 2(امتناع از پرداخت کامل در طول 
بیش از دو ماه 3(ارادی بودن امتناع از پرداخت.

در حقوق سوئد جرم ترک انفاق )یا به طور کلی ترک خانواده( مستوجب دو سال حبس و صدهزار 
کرون جریمه نقدی است. مجازات این جرم در قانون جزای قدیم، سه ماه تا یک سال  حبس و جریمه نقدی 

از پانصد تا بیست هزار کرون بود.

ترتیب اموال زوجین پس از انحالل نکاح:
الف.تعهد به انفاق پس از انحالل نکاح:

مطابق ماده 1102 ق.م. با انعقاد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر بر قرار می شود و 
علی القاعده باید پس از انحالل نکاح، تمام تعهدات طرفین که از جمله آن، الزام شوهر به دادن نفقه 
است، ساقط شود، اما در بعضی موارد پس از انحالل نکاح، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است که در ذیل 

به بررسی این موارد پرداخته می شود:

نفقه زوجه در عده رجعیه 
یکی از مواردی که پس از انحالل نکاح نفقه الزم دانسته شده است، نفقه در عده طالق رجعی است. 
طالق رجعی به طالقی گفته می شود که مرد می تواند در ایام عده رجوع کند و زندگی مشترک قبلی را 
ادامه دهد؛ بدون این که نیازی به تجدید نکاح داشته باشد. در حقیقت به مجرد طالق و بدون گذشت 
ایام عده، زوجیت از هم گسسته نشده است؛ زن در حکم زوجه است و تقریبا تمام احکام نکاح در مدت 
مزبور برآن است و از جمله آن الزام مرد به پرداخت نفقه است که به اجماع فقهاء)نجفی، 1366(باقی 
خواهد بود.قانون مدنی نیز به پیروی از فقه شیعه، در این مورد نفقه را الزم دانسته است و در ماده 1109 
می گوید: »نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است . . .« بنابراین مبنای چنین الزامی همان بقای 
ریاست و سرپرستی شوهر بر زن و اطاعت او از مرد می باشد.)مضافا الی استصحاب بقاء حق الزوج و 
سلطنته(«)طباطبایی،1404.ق(. البته این الزام در صورتی است که طالق در حالت نشوز نباشد و چنانچه 
طالق رجعی در حالت نشوز زن واقع شده باشد، )به دلیل خروج زن از ریاست و سرپرستی شوهر( زن 
مستحق نفقه نخواهد بود)ماده 1109ق.م(.و علت آن، بدین جهت است که مدت عده، در طالق رجعی، 

ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است.

ب.نفقه زن حامله در زمان عده طالق باین و فسخ نکاح: 
اگر زن در عده طالق باین یا عده فسخ نکاح باشد، حق نفقه ندارد؛ چون رابطه زوجیت به طور کامل قطع 
شده است. این مساله مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه است. ولی اگر زن در همین ایام عده حامله باشد، 
تا مدتی که وضع حمل نکرده است، حق گرفتن نفقه دارد. چنانچه ماده 1109 ق . م . اعالم می دارد: »اگر 
عده از جهت فسخ نکاح یا طالق باین باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که 
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در این صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. نفقه زن حامله در عده طالق باین مورد اتفاق 
فقها است)نجفی،1366( اما در مورد نفقه عده فسخ نکاح، اختالفی است . بعضی از فقها قائل به وجوب نفقه 

شدند)حلی، 1410.ق( و قانون مدنی هم، در ماده 1109 خود، از همین نظر پیروی نموده است.
مساله مهمی که در این جا مطرح است این است که مبنا و سبب چنین الزامی از طرف شوهر با عنایت به 
این که نکاح به طور کامل منقطع شده است و هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد، چیست؟ و این نفقه برای 

کیست؟ برای حمل است یا مادر آن در این باب سه نظریه مطرح است: 
1- بعضی از فقها معتقدند نفقه برای حمل است و استدالل کردند به این که وقتی وجوب نفقه دایر مدار 
حمل است، با وجود حمل، نفقه واجب می شود و با سقوط حمل، ساقط می شود؛ در نتیجه ثابت می شود 

که نفقه برای حمل است. )طرابلسی ، 1406.ق؛ طوسی،1460.ق(.
2- برخی دیگر معتقدند که نفقه برای مادر است؛ زیرا ظاهر آیه )طالق/6(، از این که انفاق را به زوجه 

اضافه نموده است، استفاده می شود که نفقه برای مادر است)مومن سبزواری، 1269.ق(. 
3- قول دیگر این که نفقه برای مادر است به خاطر وجود حمل . این نظریه را شیخ طوسی نقل می کند 
و آن را قول صحیح نزد اهل سنت می داند. همان طور که در کتاب المغنی نیز آمده است: »نفقه برای زن 

حامله است ، به خاطر وجود حمل.
به نظر می رسد که نفقه زن حامله در عده طالق باین و یا عده فسخ را، باید یک  نفقه مستقل دانست، 
چنان که مرحوم صاحب جواهر پس از تقویت قول دوم می گوید که اگر نفقه را برای زن حامله قبول 
نکنیم، بهتر است آن را نفقه مستقلی فرض کنیم که برای زوجه ثابت است)الیخلو الثانی منهما من قوۀ 

کماعرفت، وان ابیت لکان المتجه مالحظتها نفقۀ مستقلۀ یبثت لها...( )نجفی،1366(. 
به طور کلی می توان گفت نفقه ای که برای زوجه ثابت است دارای اسباب مختلفی است و مبانی 
الزام به انفاق از طرف شوهر متعدد است، همان طور که یکی از مبانی و اسباب الزام، ریاست و سرپرستی 
شوهر است یا به قول مشهور تمکین زوجه است و تا زمانی که این ریاست و تمکین باقی است، نفقه هم 
ثابت است. از این رو، در عده طالق رجعیه بی هیچ تردیدی نفقه وجود دارد. در مورد زن حامله در عده 
فسخ و طالق باین، وجود حمل، سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه است، لذا ثبوت نفقه بر مدار 
حمل می چرخد؛یعنی با وجود حمل، نفقه ثابت و با سقوط حمل، نفقه ساقط است، اما متعهدله نفقه زوجه 
است و ظاهر قول سوم هم، به همین اشاره دارد، پس نفقه برای زن است و باید وضعیت زن را در میزان 
و سایر احکام، مالک قرار داد و لو این که سبب آن حمل باشد و حتی بعضی ها تا آن جا پیش رفتند که 
حمل منهای زوجیت را سبب وجوب نفقه دانستند برای زنی که با وطی به شبهه، حامله شده است، نفقه 
فرض کردند و صاحب فرزند را ملزم به دادن نفقه نمودند)جعفری لنگرودی، 1376(. این نظر چندان هم 
بعید به نظر نمی رسد؛ با توجه به این که اطالق آیه »علی المولودله رزقهن و کسوتهن« )بقره/233( آن را 
می گیرد؛زیرا »المولود له« یعنی کسی که شرعا ولد مال اوست و او باید نفقه زن حامله را بپردازد . این شامل 
فرزندی که از نکاح فاسد و یا وطی به شبهه باشد، خواهد شد . ولد در این صورت شرعا ملحق به لواطی 

است.
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ج.نفقه زن حامله در زمان عده وفات:
 اکثر قریب به اتفاق فقها، حتي درجواهر ادعای اجماع شده است، زن حامله را در عده وفات به استناد 
روایتی که از جهت روایی و عملی مشهور است، مستحق نفقه ندانستند . در مقابل بعضی، به استناد روایت 
دیگری که هم ضعیف است و هم در عمل متروک مانده است، نفقه را ثابت دانستند و گفتند که باید از 
مال حمل یا از جمیع مال دریافت شود)نجفی،1366( قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1110 
خود، زن زوج متوفی را به طور مطلق، مستحق نفقه ندانسته است، زیرا تکلیف مربوط به انفاق زن، ویژه 
شوهر است و تمام خطابات انفاق نسبت به شوهر بوده است و حال آن که در فرض ما، شوهری وجود 
ندارد و دارایی شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسیده است؛ به کسانی که هیچ وظیفه ای در 

پرداختن هزینه زندگی این زن ندارند. 

د.تعهد به انفاق پس از انحالل نکاح: 
قبل از ورود به بحث، الزم است مفهوم دو اصطالح در این زمینه روشن شود. 

1- افتراق جسمانی1، نوعی جدایی بین زوجین است؛بدون این که از هم طالق بگیرند و این امر باید 
ناشی از حکم دادگاه باشد . کاربونیه در توضیح این اصطالح می گوید: افتراق جسمانی نوعی سست 
شدن رابطه زناشویی است که از یک حکم قضایی ناشی می شود؛ حکم مزبور زوجین را از تکلیف 

زندگی مشترک با یکدیگر معاف می کند)جاککولین، 1985(.  
2- افتراق عملی2 نیز، نوعی جدایی بدون طالق است؛ اما به خالف افتراق جسمانی، این امر ناشی از 

حکم دادگاه نیست؛ بلکه صرفا در عمل از هم جدا می شوند.
 در حالت افتراق جسمانی که از حکم دادگاه ناشی می شود و نیز در حالت افتراق عملی، تعهد به انفاق 

همچنان برقرار می ماند)گی یورگز و گی یورگز3، 1987(.
افتراق جسمانی در اصل به تعهد مشارکت در مخارج زندگی )تامین مشترک هزینه زندگی( پایان 
می بخشد؛ اما با این همه، تکلیف معاضدت که مبنای تعهد به انفاق است، باقی می ماند)جاککولین، 
1985(. تعهد به انفاق در این حالت،به خالف مستمری نفقه ناشی از قصور یکی از زوجین در طالق 
بدون مالحظه خطاهای هر یک از زوجین تعیین می شود)گی یورگز و گی یورگز، 1987. اما در افتراق 
عملی، عالوه بر تکلیف معاضدت، حتی تعهد مشارکت در مخارج زندگی )تامین مشترک هزینه 

زندگی( هم پا بر جاست)جاککولین، 1985(.
بنابر آنچه گفته شد می توان، تعهدات به انفاق را در دو مورد فوق، به بقای نفقه در عده طالق رجعی 
)حقوق ایران( قیاس نمود، چرا که در هر دو مورد )افتراق جسمانی و عملی و عده طالق رجعی(، نفقه به 
خاطر بقای زوجیت و ادامه وضعیت سابق واجب می باشد. اما از این جهت که در افتراق جسمانی و عملی 

1. Separation de Corps
2. Separation de fait
3. Georges & Georges
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زوجیت کامال باقی است با ماده 1115ق.م. منطبق تر است که می گوید: »اگر بودن زن با شوهر در یک 
منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد می تواند مسکن جداگانه اختیار کند 
و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن 
در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .« و فرق در این است که جدایی 
در حقوق ما یک جانبه و از طرف زن است اما در افتراق جسمانی و عملی می تواند از هر دوطرف و با 

توافق هر دو باشد.
در حقوق فرانسه پس از طالق، وظایف زوجین، که از جمله آنها، تکلیف معاضدت )مبنای تعهد به 
انفاق(، منتفی می گردد. لذا اساس و مبنای مستمری نفقه مندرج در ماده 301 ق.م.ف. به خاطر طالق 
ناشی از تقصیر یکی از زوجین را نباید در تکلیف معاضدت )ماده 212 ق.م.ف(. جستجو نمود؛ بلکه باید 
آن را در ماده 1382ق.م.ف.که اساس آن جرم انگاری است، پیدا نمود؛ و ضرر مادی و معنوی است که 
از طالق ناشی شده است. از این رو گفته شده است که چنانچه نیازمندی و ضرر، ناشی از طالق نباشد، 

همسر گذشته محکوم به پرداخت نفقه نخواهد شد)آمبرویز1932،1(. 
اما در مورد نفقه زوجه پس از وفات شوهر، با توجه به این ایده که وظیفه یک همسر تنها تامین معیشت 
همسر خود در دوران زناشویی و ازدواج نیست، بلکه تامین معیشت همسر بازمانده و نجات او از تیره 
بختی پس از مرگ نیز جزء وظایف وی محسوب می شود، به موجب ماده 270 ق.م.ف. تعهد انفاق بر 
ماترک همسر متوفی، به نفع همسر بازمانده، برقرار می شود که وی می تواند اجرای آن را ظرف مهلت 

یکسال مطالبه کند.و در صورت تقسیم، این مهلت تا پایان عمل تقسیم، تمدید می شود. 
بند1 ماده 627 آیین دادرسی مدنی سوئد اشعار می دارد:

»چنانچه موضوع اختالف طالق، بطالن یا ابطال نکاح باشد، دادگاه می تواند به درخواست یکی از 
زوجین از راه دستور موقت برای مدت دعوی تفرقه زوجین را اجازه دهد، تکلیف متقابل نفقه زوجین را 
برحسب مفاد ماده 1361 ق. م سوئد تنظیم نماید.بخاطر توجه از شخصیت اوالد مشترک تا حدودی که 
امر مربوط به نمایندگی قانونی نباشد، اوامری بدهد و تکلیف نفقه زوجین را در مقابل اوالد و در رابطه زن 
و شوهر با یکدیگر تنظیم نماید.« در مورد سایر مخارج دادرسی مثل هزینه دفاع زوجه در دعاوی  کیفری 
به زعم حقوقدانان سوئد می توان شوهر را به موجب تکالیف نفقه ملزم به تادیه دانست. چون ادعای نفقه 

زن شامل صیانت حقوقی او نیز می گردد. )مواد 160 و 200 ق.م سوئد(.

مقررات حمایتی پس از انحالل نکاح:
فعالیتهای زن در منزل در جامعه ایران و یا در بیشتر جوامع اسالمی که کانون خانواده و حفظ و نگهداری 
آن و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . اغلب زنان در منزل شوهر، خانه داری 
می کنند؛ و با کار در منزل، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از منزل فراهم می کند، کارهایی مانند تهیه 
غذا و شستن لباس )از جمله لباسهای مرد،نظافت منزل شوهر و غیره که از لحاظ شرعی و حقوقی جزء 
1. Ambroise 
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وظایف زن نیست؛ اما نوع این کارها، دارای ارزش اقتصادی هستند. آیا می توان این همه کار و زحمت 
زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت و آیا این نادیده گرفتن ها، ظلم آشکار نیست و آیا می توان 
پذیرفت، خدایی که برای مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند، به مردان امر می کند که اجرت آنها 

را بپردازند )طالق/6(، این همه تالش و زحمت زن را بی مزد در نظر گرفته باشد.
در حقوق ایران، تعهد به انفاق، با توجه به ضرورت سرپرستی و ریاست در هر تشکلی، و واگذاری 
این حق به شوهر در خانواده به دلیل خصوصیات روحی و جسمی نوع مردان که یک امر عقالیی هم 
است، تکلیف تامین هزینه و معاش زندگی همسر بر عهده شوهر قرار گرفته است و با مبنا قرار گرفتن 
حق ریاست شوهر در قبال الزام به انفاق، بسیاری از مشکالت نظری و عملی در باب نفقه حل خواهد 
شد. و مطابق آن، نفقه در عده طالق رجعی منطبق بر اصل است و یک امر استثنایی یا خالف اصل 
نیست و همچنین سبب انفاق در عده طالق باین و فسخ نکاح زن حامله را باید سبب مستقلی دانست 
که این نفقه متعلق به زن حامله است نه حمل . اما در حقوق فرانسه، الزام به انفاق که ناشی از تکلیف 
معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر است بر خالف حقوق ایران، از تعهدات دو جانبه است و از این 
جهت و برخی جهات دیگر ویژگی نفقه اقارب را دارا است. هر چند در حقوق ایران و فرانسه عالوه بر 
ضمانت اجرای کیفری، دو ضمانت اجرای مدنی که شامل الزام به پرداخت و طالق باشد، وجود دارد. 
اما پرداخت مستقیم از طرف شخص ثالث بدهکار به متعهد و پوشش عمومی که بدان در حقوق فرانسه 
داده شده است، بسیار راه گشا است و می توان از آن در حقوق ما بهره جست. مقررات حمایتی پس 
از انحالل نکاح هم در کشورهای فرانسه و سوئد بر طبق موازین مدنی و آیین دادرسی مدنی زیرنظر 
محاکم خانواده جهت تصمیم گیری و اعمال حمایت های روحی و روانی بعد از جدایی و تفرقه و افتراق 
زن و شوهر )همانند ازدواج که دارایی آنها مشترک بود( به قسمت مساوی تقسیم می شود. ناگفته نماند 

که روابط مالی زن از سمت قانونگذار جهت تامین رفاهی معیشتی برقرار می شود.

بحث و نتیجه گیري 
بنیان خانواده به عنوان مستحکم ترین تشکل در جامعه، مفهومی موثر در تاریخ بشریت دارد که بدون 
ُسکان و رهبری )مالی و غیر مالی( قابلیت تحرک را ندارد.پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی 
بدون مسئول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، وجود ندارد. متاسفانه در بسیاری 
از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با 
ازدواج، در زمره محجورین درمی آمد امروزه با افراطی گری فمینیسمی و واگذاری ریاست  خانواده به 
هر دوی آنها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحالل این جامعه بنیادین 
شدند. چه بسا حضور فعال تر بانوان در سوئد و فرانسه این اقتضاء را دربردارد که آنان پا به پای مردان 
در تأمین هزینه های زندگی مشارکت نموده و در عوض از حقوق و مزایای مالی و غیر مالی بهتری 
برخوردار باشند. علیرغم افزایش چشمگیر بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
حتی سیاسی، اما همچنان شاهد قشر کثیری از بانوان در کشور هستیم که در انتخاب بین " اشتغال پس 
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از ازدواج" و " انتخاب شغل خانه داری" همچنان مورد اخیر را انتخاب نموده و بانوان خانه دار درصد 
بیشتری را در مقایسه با بانوان شاغل به خود اختصاص می دهند که همین امر باعث وضع قوانینی دیگر 
می شود. روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسالم بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی 
زوجین، زن از استقالل کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است در روابط غیر مالی نیز 
ریاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار گردیده است. اما 
هرگز این ریاست جنبه استبدادی ندارد بلکه یک ریاست اداری حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و 
لزوم کسب اجازه برای خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگی به امور 
شخصی مرد، زن ملزم به اطاعت نیست. در این میان اصل استقالل مالی زوجین و حق اداره و تصرف 
آنان بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختالفی در آن وجود ندارد. عموم قاعده 
»الناس مسلطون علی اموالهم« ، روایت »الیحل مال امرء مسلم اال بطیب نفسه« و آیه ی »لِلِرّجاِل نَصیٌب 
مِّما اکتََسبوا و لِلنِّساءِ نَصیٌب مِّما اکتََسبَن« )نساء/32( یعنی مردان را از آنچه کسب می کنند و به دست 
می آورند، بهره ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است. دلیلی 
واضح بر مدعا دارد.  مطابق این معنا، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقال حق 
تصرف و بهره برداری از آن را خواهند داشت. هدف از ارائه این  مقاله، بررسی تطبیقی حقوق یک 
کشور در حال توسعه )نظیر ایران(، و حقوق کشورهاي توسعه یافته )نظیرسوئدوفرانسه( بوده است که 
در وهله ی اول باید گفت قانونگذار می بایست در تدوین قوانین تمام شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی یک کشور را در نظر بگیرد و مطابق این مواضع به وضع قانون بپردازد و الزم نیست که به 

صورت عینی قانون کشور دیگری را بدون هیچ اصالح و تغییری در کشور خود اعمال نماید.

پیشنهادات
جهت حمایت از حقوق زن باید از راهکارهای فقهی در حقوق داخلی مدد جست و یا اگر اقتباسی از 
حقوق خارجی می شود، باید با مبانی و ساختار حقوقی ما انطباق داده شود. بدین جهت به نظر می رسد، 
جهت اجرایی نمودن این حمایت ها، باید از ابزارهایی که در حقوق ما مبانی محکمی هم دارند، استفاده 

نمود که عبارت است از:
 1- اجرت المثل فعالیت زن در منزل که ماده 336ق.م. بهترین ابزار جهت تضمین این حق می باشد 
و این نهاد حقوقی که از مبنای فقهی بسیار قوی برخوردار است که اکثریت قریب به اتفاق فقها آن را 
پذیرفته اند و آنچه مورد نیاز بوده است، ارائه یک راهکار قضایی جهت اجرای این نهاد حقوقی است 
2- بند »ب« ماده اصالحی مزبور با عنوان نحله آورده است که دقیقا منطبق بر متعه ای )متاع( است که در 

فقه هم مطرح است و مستند آن هم، آیه ای از قرآن کریم است.
بدین منظور پیشنهاد مي گردد دو تبصره به ماده 1205ق.م. الحاق گردد. 

تبصره اول، مربوط به شخص حقوق بگیري است که از دولت یا از کارفرمایان و شرکت هاي خصوصي 
حقوق دریافت مي کند. این شیوه براي افرادي که احیاناً بر اثر اعتیاد یا مسائل دیگر به حیف و میل اموال 
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نفقه زن در حقوق ایران ، فرانسه و سوئد

مي پردازند، بسیار مؤثر است. همچنین تبصره دوم، نسبت به افرادي که شغل آزاد دارند یا اموال دیگري 
دارند که شیوه یاد شده در تبصره اول کارا نیست باید به تبصره دو عمل نمود. 

تبصره 1: »دادگاه مي تواند در صورت صالحدید و با درخواست زوجه، قسمتي از حقوق مستنکف 
از پرداخت نفقه را که از طریق دولت یا کارفرمایان خصوصي به او پرداخت مي شود، توقیف و دستور 

پرداخت مستقیم آن را به زوجه صادر کند«.
تبصره 2: »دادستان کل هر شهرستاني ملزم است ضمن تأسیس صندوقي و پرداخت نفقه به زوجه از 

طریق آن صندوق، خود به تعقیب مستنکف از نفقه بپردازد«.
البته باید توجه داشت که به اجرا درآوردن هر یک از دو تبصره فوق نیاز به آیین نامه هاي خاصي دارد 

که باید با در نظر گرفتن همه جوانب تدوین گردد. 
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