دعوای مطالبه نفقه
در رویه دادگاهها

گروهپژوهشی
انتشاراتچراغدانش

فهرست کلی

مقدمه ۳ .........................................................................................
معرفی و نمونه دادخواست دعوای نفقه ۴۴ ...................................................
معرفی دعوای مطالبه نفقه۴۹ ................................................................................................
مبحث اول :مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن ۴۹ ...........................................................................
مبحث دوم :شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص ۴۵ .......................................................................
مبحث سوم :ضمانت اجراهای وصول نفقه ۴7 ...............................................................................
مبحث چهارم :صالحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۴۳ .............................................

دعوای مطالبه نفقه در آرای دیوانعالی کشور 2۵ ............................................
مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور 27 .........................................................................
مبحث دوم :آرای شعب دیوانعالی کشور 28 ...............................................................................

دعوای مطالبه نفقه در آرای دادگاهها ۵۳ .....................................................
رأی شعبه  202دادگاه عمومی خانواده تهران 6۴ .............................................................
رأی شعبه  27۵دادگاه عمومی خانواده تهران 62 .............................................................

دعوای مطالبه نفقه در نشستهای قضائی 7۳ ................................................
دعوای مطالبه نفقه در نظریههای مشورتی ۴۹۵..............................................
دعوای مطالبه نفقه در قوانین و مقررات قانونی ۴۵۵.........................................
قانون حمایت خانواده مصوب ۴۵7.................................................................................... ۴۹۳۴
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۴72......................................................................... ۴۹۳۴
از قانون مدنی ۴8۳............................................................................................................
قانون حمایت خانواده مصوب ۴۳۴.................................................................................... ۴۹۵۹
آییننامه قانون حمایت خانواده مصوب 20۴....................................................................... ۴۹۵۹
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست 20۱.....................................................
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 2۴۹....................................................................................

منابع و مأخذ 2۴۵..............................................................................

فهرست جزئی
مقدمه 8 .............................................................................................................................
معرفی و نمونه دادخواست دعوای نفقه 44 ..................................................................................
معرفی دعوای مطالبه نفقه 43.............................................................................................
مبحث اول :مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن 43......................................................................
گفتار اول :مفهوم نفقه ۴۹ .........................................................................................................
گفتار دوم :شرایط پرداخت نفقه ۴۱ ..............................................................................................
مبحث دوم :شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص 48..................................................................
گفتار اول :نفقه در زمان اعمال حق حبس ۴۵ ..................................................................................
گفتار دوم :نفقه پس از طالق ۴۵ .................................................................................................
گفتار سوم :نفقه در عده وفات ۴۵ ................................................................................................
گفتار چهارم :نفقه در عقد موقت ۴6 .............................................................................................
مبحث سوم :ضمانت اجراهای وصول نفقه 47...........................................................................
گفتار اول :ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه ۴7 ..............................................................................
گفتار دوم :ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه ۴7 ..............................................................................
مبحث چهارم :صالحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی 48 .....................................
گفتار اول :صالحیت ذاتی محاکم در رسیدگی دعوای مطالبه مهریه ۴۳ ....................................................
گفتار دوم :صالحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده 2۴ ......................................................
نمونه دادخواست مطالبه نفقه به همراه تأمین خواسته 22 ....................................................................
نمونه دادخواست مطالبه نفقه به همراه خسارات 2۹ ...........................................................................
دعوای مطالبه نفقه در آرای دیوانعالی کشور 38 ........................................................................
مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور 37 ..................................................................
 .۴احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و  ...قابل تجدیدنظر نیست27 ................................................. .
مبحث دوم :آرای شعب دیوانعالی کشور 39 ..........................................................................
 .۴اثبات زوجیت قبل از مطالبه نفقه 28 .........................................................................................
 .2عدم پرداخت نفقه به دلیل امتناع زوجه از سکونت در منزل زوج 28 ....................................................
 .۹مطالبه تمکین و تأخیر در دادن نفقه قبل از هم منزل و معاشر شدن با زوجه2۳ ......................................
 .۱شروط اجبار زوج به طالق 2۳ .................................................................................................
 .۵نفقه گذشته شامل موردی که مادر اطفال نفقه آنها را مطالبه مینمایند نیست۹0 .................................. .
 .6اختصاص تعیین نحله یا اجرتالمثل به طالق به درخواست زوج ۹0 .....................................................
 .7تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانونی راجع به اجرتالمثل یا نحله ۹۴ .....................
 .8دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه ۹۱ ..........................................................................
 .۳لزوم محاسبه نفقه به وجه رایج کشور حتی در مورد زوجین ساکن خارج از کشور ۹6 ................................

 .۴0استقرار نفقه با تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی ۹۳ .............................................................
 .۴۴عدم صالحیت دادگاه محل وقوع عقد در دعوا راجع به مطالبه نفقه۱۹ ................................................
 .۴2طالق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه ۱۵ ................................................................
 .۴۹عدم امکان جمع بین نحله و اجرتالمثل ایام زوجیت۱۳ ................................................................
 .۴۱عدم پرداخت اجرتالمثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف ۵۹ .....................................................
 .۴۵ارتباط دعوای نفقه با درخواست طالق ۵7 .................................................................................
دعوای مطالبه نفقه در آرای دادگاهها 88 ...................................................................................
 .۴تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طالق به درخواست زوجه 6۴................................................
 .2اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک 62...........................................................................
 .۹تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین 6۱................................................................................
 .۱رابطۀ تمکین و نفقه 66 .........................................................................................................
 .۵زندگی مشترک زوجین اماره است بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج 6۳.....................................................
 .6عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن 70 .........................................................................................
 .7عدم تعلق مسکن به زوج ناشزه 7۴ ...........................................................................................
 .8معیار دادگاه در تعیین میزان نفقه 72 ........................................................................................
 .۳نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه 7۱ ..............................................................
 .۴0رشد ،شرط مطالبه نفقه فرزند از پدر 76....................................................................................
 .۴۴اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک 77 ........................................................................
دعوای مطالبه نفقه در نشستهای قضائی 78 .............................................................................
 .۴تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده 8۴ ......................
 .2تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش82 ........................
 .۹اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اوالد 8۱ .......................................................................
 .۱دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب 8۱ ................................................................
 .۵مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال 86..................................
 .6چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری 87 ......................................................
 .7احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه87 ......................................................................
 .8مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه 88 ...............................................................
 .۳مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط 8۳ .......................................................
 .۴0امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۳2 ...........................................................................
 .۴۴آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۳۹ ................................................................................
 .۴2محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طالق از سوی زوجه ۳۵ ......................
 .۴۹مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طالق ۳۵ ....................................................................
 .۴۱طالق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۳6..............................................................
 .۴۵مطالبه اجرتالمثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) ۳7 .................................................

 .۴6حضانت و نفقه اطفال رشید ۳۳ ..............................................................................................
 .۴7امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو ۳۳ ........................................................................
 .۴8الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی کهه پهدر تعیهین کهرده مسهکن
گزیند ۴00 ..........................................................................................................................
 .۴۳شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب ۴02 ......................................................................................
 .20الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۴0۹ ................................................................................
 .2۴توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان بر عهدۀ پدر ۴0۱ .....................................................
 .22عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه ۴06......................................................................
 .2۹درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج ۴07 ...........................................................
 .2۱درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر ۴08 .............................
 .2۵استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت ۴0۳ .....................................
 .26تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد ۴۴0 .............................................................
 .27نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان ۴۴۴ ...................................................................
 .28اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه ۴۴۴ .................................................................................
 .2۳پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتیکه پدر نفقه را نپردازد۴۴2 ............................................ .
 .۹0افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم ۴۴۹ .............................................................................
 .۹۴نفقه فرزند متولد از زنا ۴۴۵ .................................................................................................
 .۹2نفقه ایام گذشته اقارب ۴۴6..................................................................................................
 .۹۹تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان ۴۴7 .................................................................................
 .۹۱مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر ۴۴8 ..............................................................................
 .۹۵مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان ۴۴۳ ..................................................................................
 .۹6مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس بهقصد متارکه ۴2۴ ...........................................................
 .۹7توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طالقنامه ۴22 ..............................................................
 .۹8نحوه تعیین نفقه زوجه ۴2۱ .................................................................................................
 .۹۳مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه ۴2۵ ..........................................................................
 .۱0ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع ۴27 ....................................................................
 .۱۴تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده۴28 .....................................
 .۱2شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۴2۳ ....................................................................................
 .۱۹نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده ۴۹0 ................................................................
 .۱۱کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند ۴۹0 .....................................................................................
 .۱۵نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف۴۹۴ ..............................................................................
 .۱6تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۴۹۹ ............................................................................
دعوای مطالبه نفقه در نظریههای مشورتی 438 ..........................................................................
 .۴هزینه زایمان ۴۹7 ..............................................................................................................

 .2صالحیت نسبی در دعاوی خانوادگی ۴۹8....................................................................................
 .۹عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۴۹۳................................................................
 .۱لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر ۴۹۳...........................
 .۵استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین ۴۱0..........................................................................
 .6حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی بهعنوان نفقه زوجه در مواعد معین ۴۱0.......................................
 .7پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طالق ۴۱۴........................................................................
 .8مالک انفاق والدت طبیعی طفل است ۴۱۴..................................................................................
 .۳میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند۴۱2...........................................................
 .۴0استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه ۴۱۹.....................................................
 .۴۴هزینه دادرسی دادخواستهای مطالبه نفقه معوقه ۴۱۹..................................................................
 .۴2رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه ۴۱۱...........................................................
 .۴۹ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی ۴۱۱........................................................
 .۴۱اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه۴۱۵...................................................................................
 .۴۵استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست ۴۱۵........................................................................
 .۴6استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه ۴۱6 ................................................................................
 .۴7تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته ۴۱7.................................................................
 .۴8قطعی بودن حکم دادگاهها ۴۱7.............................................................................................
 .۴۳اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت ۴۱8.....................................................................................
 .20تقدم و تأخر اجراییههای متعدد ۴۱8........................................................................................
 .2۴چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام ۴۱۳..............................................................
 .22عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ ۴۵0.......................................................................
 .2۹اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است ۴۵0............................................
 .2۱تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طالق ۴۵0..........................
 .2۵دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر ۴۵۴....................
 .26عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه ۴۵۴...............................................
 .27عدم تمکین و تأثیر آن بر سقوط نفقه ۴۵2.................................................................................
 .28نمایندگی قانونی مادر و بررسی صالحیت او در مورد حضانت و نفقه ۴۵2.............................................
 .2۳صالحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی ۴۵۹................................................................
دعوای مطالبه نفقه در قوانین و مقررات قانونی 488 ....................................................................
قانون حمایت خانواده مصوب 487 ................................................................................4384
فصل اول  -دادگاه خانواده ۴۵7...................................................................................................
فصل دوم  -مراکز مشاوره خانوادگی ۴6۴ ........................................................................................
فصل سوم ه ازدواج ۴62 ............................................................................................................
فصل چهارم  -طالق ۴6۹ ..........................................................................................................

فصل پنجم  -حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۴67...........................................................................
فصل ششم  -حقوق وظیفه و مستمری ۴68....................................................................................
فصل هفتم  -مقررات کیفری ۴6۳................................................................................................
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده 473 .................................................................... 4384
فصل اول -دادگاه خانواده ۴72 ...................................................................................................
مبحث اول :کلیات ۴72 ............................................................................................................
مبحث دوم :ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین۴7۹ ...........................................................................
مبحث سوم :طالق توافقی ۴7۱ ...................................................................................................
مبحث چهارم :داوری ۴7۵ ........................................................................................................
مبحث پنجم :حقوق زوجه ۴7۵ ..................................................................................................
مبحث ششم :مدت اعتبار حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش ۴76.....................................................
مبحث هفتم :حضانت و نگهداری اطفال ۴77 ...................................................................................
مبحث هشتم :حقوق وظیفه و مستمری۴77 ...................................................................................
مبحث نهم :مقررات کیفری ۴78 .................................................................................................
فصل دوم  -مراکز مشاوره خانواده ۴78 ..........................................................................................
مبحث اول :اهداف و تشکیالت ۴78 .............................................................................................
مبحث دوم :واحد مشاوره خانواده استانها ۴80 ................................................................................
مبحث سوم :شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۴80 ....................................................................
مبحث چهارم :اتیان سوگند ۴82 .................................................................................................
مبحث پنجم :نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۴8۹ ..................................................
مبحث ششم :چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۴8۹ ..............................................................
مبحث هفتم :نحوه ارائه خدمات مشاورهای ۴8۹ ...............................................................................
مبحث هشتم :تخلفات و مجازاتهای انتظامی۴8۱ ............................................................................
مبحث نهم :سایر موارد ۴8۱ ......................................................................................................
فصل سوم  -ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن ۴86...................................................................
فصل چهارم  -نحوه مالقات والدین با طفل ۴88 ...............................................................................
از قانون مدنی 498 ..........................................................................................................
قانون حمایت خانواده مصوب 484................................................................................ 4383
آییننامه قانون حمایت خانواده مصوب 314................................................................... 4383
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست 314 .............................................
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 343 ................................................................................
منابع و مأخذ 348 ................................................................................................................

مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشهجویان حقهوق آمهوزش داده مهیشهود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شهکلی اسهت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بهدون تطبیهق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسهتنباط عملهی دادگهاههها مواجهه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیهت بهر ههیا فهارغالتحصهیل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت ،قضهاوت و بهه طهورکلی رشهته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی« ،رویهههای قضهائی» مهیباشهد؛ بهه
عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز به صورت
عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کهاربردی و عملهی را در
اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنهد هسهتند؛ امها ههیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیهق و تفحهص در ایهن حهوزۀ
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسهت کهه دائهم در حهال تغییهر و
تحول میباشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکهدام بهه طریقهی نسهبت بهه جمهعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقهدام مهیکننهد کهه انتشهارات چهراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خهود در نظهر دارد نسهبت بهه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصهوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب ههر دعهوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .۴آراء وحدت رویه؛
 .2آرای اصراری؛
 .۹آراء شعب دیوانعالی کشور
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 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۵نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص ههر دعهوا بههصهورت منسهجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضهائی در کمتهرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعهدد بسهیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مهوارد متفهاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شهود و همچنهین در سهایر مهوارد؛ مثهل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیهت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۴تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .2تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۹ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .۱ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۵دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقهوقی موجهود
نزد اساتید ،وکال  ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شهدن مجموعهه در چها ههای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننهدگان عزیهز از ههر صهنف ضهمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بههصهورت (کتبهی یها از طریهق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی و نمونه
دادخواست دعوای نفقه

معرفی دعوای مطالبه نفقه
در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شهده اسهت و نتیجهه
این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شهامل
همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غهذا ،اثهام منهزل،
هزینههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصهان یها
مرض میباشند که شوهر مکلف اسهت همهه آنهها را متناسهب بها وضهعیت خهانوادگی و
اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عههده
شوهر بوده و در نکاح منقطع ،شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقوه زوجهه نیهز در
شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج میباشد در شرایطی کهه زوج از پرداخهت
نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعهاوی خهانوادگی
از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح میشود.

مبحث اول :مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن
گفتار اول :مفهوم نفقه
نفقه در لغت به معنای هزینهه ،خهرج و تهأمین روزی و مایحتهاج زنهدگی اسهت و الهزام
حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح ،روایات و اجماع میباشد.
در مادۀ  ۴۴07قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازههای
متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثام خانه و هزینههای درمانی
و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسهطه نقصهان یها مهرض بنهابراین ،بهه
محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز میگردد و یکهی
از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه هبه از نکاح دائم میباشد .همانطور
که در ماده  ۴۴06قانون مدنی به طور صریح بیان نموده اسهت کهه در زمهان عقهد دائهم
پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است .ظاهراً بر خالف عرف موجود در جامعه قانونگهذار
بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح مهیدانهد حهال آنکهه مها
امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواجها فاصهلۀ فراوانهی بهین دوران عقهد و آغهاز زنهدگی
مشترک وجود دارد.
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گفتار دوم :شرایط پرداخت نفقه
به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند
زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه میباشد.
تمکین به معنای اطاعهت زن از شهوهر در ادای وظهایف زوجیهت بهه حسهن معاشهرت و
سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر
موجه و قانونی محکمهپسندی وجود داشته باشد .همانطور که ماده  ۴۴08قهانون مهدنی
بیان میدارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتنهاع کنهد مسهتحق
نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر بهرای وی تعیهین نمهوده ،سهکنی
ننماید البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شهرافتی
برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحدهای اختیار کند و در صورت ثبوت منطقۀ ضهرر
مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام کهه زن در بازگشهتن بهه
منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود تکلیف پرداخت نفقوه زوجهه در
عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشۀ قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضهمن
عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند .وجود این قاعده حقوقی عالوه بهر
ضمانت اجرای کیفری که در ماده  ۵۹قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۴بیان شهده اسهت
دارای ضمانت اجرای حقوقی مقرر در مواد  ۴۴۴۴و  ۴۴2۳قانون مدنی میباشد؛ لیکن در
مواردی به زوج اجازه داده شده که نفقه به زوجه پرداخت ننماید از جمله مهوردی اسهت
که زوجه بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانهه را تهرک و در خانهه پهدر و مهادر
خویش اقامت کند؛ چرا که در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست.

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاهها
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مبحث دوم :شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص
گفتار اول :نفقه در زمان اعمال حق حبس
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده  ۴۹۳۴به موجب رأی وحدت رویه شماره 66۹
مورخ  78/2/۴۱صادره از سوی هیئت عمومی دیوانعهالی کشهور اعمهال حهق حهبس در
مورد مهریه مطابق ماده  ۴08۵ق.م.ا در حکم ناشزه بودن نسبی زن محسوب شهده و زن
حق طرح شکایت کیفری از بابت ترک انفاق را نداشته و صرفاً میتوانست از حیهث جنبهۀ
حقوقی نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید که خوشهبختانه بهه تصهریح تبصهره مهاده ۵۹
قانون حمایت خانواده  ۴۹۳۴این رأی نسخ ضمنی شده ،بنابراین ،زوجه تا زمهانی کهه در
دوران عقد به سر میبرد و حتی باکره میباشد میتوانهد بهه جههت عهدم دریافهت نفقوه
شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع واجد وصف کیفری میباشد.
گفتار دوم :نفقه پس از طالق
در طالق رجعی در زمان عده (سه ماه و  ۴0روز پس از ثبت طالق) مرد باید به همسرش
نفقه بپردازد؛ لیکن در طهالق بهائن و فسهخ نکهاح نفقوهای بهه زن تعلهق نمهیگیهرد و
قانونگذار در ماده  ۴۴0۳در این خصوص بیان داشته کهه« :نفقوۀ مطلقوۀ رجعیوه در
زمان عده بر عهدۀ شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشود؛
لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در
صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد
داشت».
گفتار سوم :نفقه در عده وفات
در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه ،از اموال کسانی کهه پرداخهت نفقوه بهه عههده
آنهاست تأمین میگردد.
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گفتار چهارم :نفقه در عقد موقت
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید نفقه به وی تعلق نمیگیرد مگر اینکه آنان
توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همانطهوری کهه مهاده  ۴۴۴۹قهانون مهدنی بهه ایهن
موضوع تصریح دارد بدین صورت که« :در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد ،مگر اینکه
شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».

