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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

 شهود  ها به دانشهجویان حقهوق آمهوزش داده مهی     های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شهکلی اسهت    البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسمتفاوت است 

صورت تئوری و بهدون تطبیهق    ای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهکه بر

حین تحصیل کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  کار می مشغول بهالتحصیالن وقتی  دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ در

هها مواجهه    گاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسهتنباط عملهی دادگهاه   با کمبود آ

التحصهیل   کار و فعالیهت بهر ههیا فهارغ    اشتغال به هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با 

رشهته  طهورکلی    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضهاوت و بهه   حقوقی پوشیده نیست. بی

باشهد؛ بهه    مهی  «قضهائی ههای   رویه»ها و جلسات رسیدگی،  عملی در دادگاه از حضور قبلحقوق، 

صورت   نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ ،عبارت دیگر

تواند اطالعات کهاربردی و عملهی را در    عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 قرار دهد. خوانندگاناختیار 

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنهد هسهتند؛ امها ههیا      اگرچه فارغ

 و تفحهص در ایهن حهوزۀ   نیاز از مطالعه و تحقیهق   قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی  بی

 باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسهت کهه دائهم در حهال تغییهر و      علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  عقب موجبباشد و غفلت از این حوزه  تحول می

آوری و  خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکهدام بهه طریقهی نسهبت بهه جمهع      

کننهد کهه انتشهارات چهراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقهدام مهی   انسجام

فرهنگی خهود در نظهر دارد نسهبت بهه      وظایفهمین راستا و برای انجام بخشی از دانش نیز در 

های مخصهوص   فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب ههر دعهوا    برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،ی تأمین این هدفدر راستا لذا اقدام نماید

 تدوین و تألیف خواهد شد:است شامل موارد زیر  که «ها در رویه دادگاه

 . آراء وحدت رویه؛۴

 . آرای اصراری؛2

 کشور عالی  دیوان. آراء شعب ۹



 01 مقدمه

 های بدوی و تجدیدنظر؛ . آراء دادگاه۱

 های قضائی؛ . نشست۵

 های مشورتی؛ نظریه. 6

 . قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛7

 . نمونه دادخواست و معرفی دعوا.8

صهورت منسهجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص ههر دعهوا بهه   

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضهائی در کمتهرین   

وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعهدد بسهیار آراء    زمان به بهترین

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مهوارد متفهاوت    دادگاه

؛ مثهل آراء   آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شهود و همچنهین در سهایر مهوارد    

کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیهت   عالی  دیوانراء وحدت رویه، آ

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 . تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛۴

 مطالب؛بندی موضوعی برای هرکدام از  . تقسیم2

 . ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛۹

 صورت خالصه در فهرست؛ . ذکر عنوان برای هر مطلب به۱

 . دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.۵

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقهوقی موجهود   « گروه پژوهشی»

ههای   ، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شهدن مجموعهه در چها    نزد اساتید، وکال

بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننهدگان عزیهز از ههر صهنف ضهمن      

صهورت )کتبهی یها از طریهق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهه 

 ر کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.ایمیل یا تلفنی( ما را در پربا

 مدیر مسئول انتشارات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و نمونه 

  نفقهدادخواست دعوای 

 اول فصل 



 



 

 نفقهمعرفی دعوای مطالبه 
کید بسیار شهده اسهت و نتیجهه    تأ نفقهدر قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت 

که شهامل   خود همسراین است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی 

غهذا، اثهام منهزل،     البسه، نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، ۀهم

نقصهان یها    واسطه بههای درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج  هزینه

را متناسهب بها وضهعیت خهانوادگی و      هها  آنکه شوهر مکلف اسهت همهه    باشند میرض م

اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عههده  

زوجهه نیهز در    نفقوه نیست و  نفقهشوهر ملزم به پرداخت  شوهر بوده و در نکاح منقطع،

باشد در شرایطی کهه زوج از پرداخهت    شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می

باشد موجبات طرح دعهاوی خهانوادگی    نفقهخودداری نماید یا زن مستحق دریافت  نفقه

 شود. یا دعوای تمکین مطرح می نفقهاز جمله مطالبه 

 و شرایط پرداخت آن نفقهمفهوم  :مبحث اول
 مفهوم نفقه :ولگفتار ا 

مین روزی و مایحتهاج زنهدگی اسهت و الهزام     خهرج و تهأ   در لغت به معنای هزینهه،  نفقه

 .باشد ، روایات و اجماع مینظر شرع  دارای سه مبنای نص صریحاز  نفقهحقوقی پرداخت 

عبارت است از همه نیازههای   نفقهآمده است  نفقهقانون مدنی در تعریف  ۴۴07 ۀدر ماد

های درمانی  متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثام خانه و هزینه

بهه   ،نقصهان یها مهرض بنهابراین     واسهطه  بهو بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج 

ی گردد و یکه  محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می

طور  همان .باشد به زوجه هبه از نکاح دائم می نفقهاز آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت 

قانون مدنی به طور صریح بیان نموده اسهت کهه در زمهان عقهد دائهم       ۴۴06که در ماده 

گهذار   زن به عهده شوهر است. ظاهراً بر خالف عرف موجود در جامعه قانون نفقهپرداخت 

آنکهه مها     دانهد حهال   )عقد( نکاح مهی  یف زوجیت را به محض ایجادبنای آغاز و انجام وظا

فراوانهی بهین دوران عقهد و آغهاز زنهدگی       ۀها فاصهل  امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواج

 مشترک وجود دارد.
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 نفقهشرایط پرداخت  :گفتار دوم

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند 

 .باشد می نفقهزوجه به شرط تمکین مستحق 

تمکین به معنای اطاعهت زن از شهوهر در ادای وظهایف زوجیهت بهه حسهن معاشهرت و         

عذر سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه 

قهانون مهدنی    ۴۴08طور که ماده  همان .پسندی وجود داشته باشد موجه و قانونی محکمه

دارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتنهاع کنهد مسهتحق     بیان می

سهکنی   ،نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر بهرای وی تعیهین نمهوده    نفقه

شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی  یا شهرافتی   ننماید البته اگر بودن با

ضهرر   ۀای اختیار کند و در صورت ثبوت منطق حده تواند مسکن علی برای زن باشد زن می

مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام کهه زن در بازگشهتن بهه    

زوجهه در   نفقوه تکلیف پرداخت  بر عهده شوهر خواهد بود نفقه باشدمنزل مزبور معذور 

قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضهمن   ۀعقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریش

عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند. وجود این قاعده حقوقی عالوه بهر  

سهت  بیان شهده ا  ۳۴قانون حمایت خانواده مصوب  ۵۹ضمانت اجرای کیفری که در ماده 

لیکن در  ؛باشد قانون مدنی می ۴۴2۳و  ۴۴۴۴مواد  دارای ضمانت اجرای حقوقی مقرر در

به زوجه پرداخت ننماید از جمله مهوردی اسهت    نفقهمواردی به زوج اجازه داده شده که 

که زوجه بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانهه را تهرک و در خانهه پهدر و مهادر      

 نیست. نفقهر این صورت  ناشزه محسوب و مستحق چرا که د ؛خویش اقامت کند

  



 01 ها دادگاهدعوای مطالبه نفقه در رویه 

 در موارد خاص نفقهشرایط پرداخت  :مبحث دوم
 در زمان اعمال حق حبس نفقه :اول گفتار

 66۹به موجب رأی وحدت رویه شماره  ۴۹۳۴تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده 

عهالی کشهور اعمهال حهق حهبس در       عمومی دیوان هیئتصادره از سوی  ۴۱/2/78مورخ 

بودن نسبی زن محسوب شهده و زن   ناشزهق.م.ا در حکم  ۴08۵مورد مهریه مطابق ماده 

 ۀتوانست از حیهث جنبه   صرفاً می و نداشتهکیفری از بابت ترک انفاق را حق طرح شکایت 

 ۵۹خوشهبختانه بهه تصهریح تبصهره مهاده       اقدام نماید که نفقهت به مطالبه حقوقی نسب

زوجه تا زمهانی کهه در   ، بنابراین ،ی شدهناین رأی نسخ ضم ۴۹۳۴حمایت خانواده  قانون

 نفقوه یافهت  د بهه جههت عهدم در   توانه باشد میبرد و حتی باکره می می سر بهدوران عقد 

 باشد. د و موضوع واجد وصف کیفری میشکایت کیفری مطرح نمای

 پس از طالق نفقهگفتار دوم: 

روز پس از ثبت طالق( مرد باید به همسرش  ۴0در طالق رجعی در زمان عده )سه ماه و 

گیهرد و   بهه زن تعلهق نمهی    ای نفقوه لیکن در طهالق بهائن و فسهخ نکهاح      ؛بپردازد نفقه

رجعیوه در   ۀمطلقو  ۀنفقو » :در این خصوص بیان داشته کهه  ۴۴0۳گذار در ماده  قانون

 ؛نشوز واقع شده باشود  حال درشوهر است مگر اینکه طالق  ۀزمان عده بر عهد

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.

 در عده وفات نفقهگفتار سوم: 

بهه عههده    نفقوه به، از اموال کسانی کهه پرداخهت   زن در صورت مطال نفقهدر عده وفات 

 گردد. مین میهاست تأ آن
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 در عقد موقت  نفقه: گفتار چهارم

اینکه آنان   گیرد مگر به وی تعلق نمی نفقهآید  عقد موقت مردی در بهصورتی که زنی   در

قهانون مهدنی بهه ایهن      ۴۴۴۹کهه  مهاده    طهوری  همانباشد   کرده نفقهتوافق به پرداخت 

ندارد، مگر اینکه  در عقد انقطاع زن حق نفقه» :موضوع تصریح دارد بدین صورت که

 .«باشد  که عقد مبنی بر آن جاری شدهشرط شده یا آن

  


