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بــا فــرض اینکــه شــرایط پرداخــت نفقــه ،یعنی
صــورت پذیرفتــن عقــد ازدواج و تمکیــن خاص
زوجه از همســر خود ،وجــود دارد به بحث اصلی
ورود پیدا میکنیم .در واقع در این مقام هســتیم
کــه بیــان داریــم ،اشــتغال زوجــه مانعــی بــرای
عدم اســتحقاق نفقــه نخواهد بود .در این راســتا
بایــد گفت کــه موانع عدم اســتحقاق زوجه برای
دریافــت نفقه از جمله امتناع زن از ادای وظایف
زوجیــت بدون مانع مشــروع ،در قانــون تصریح
شده و هیچ سخنی از این مسأله که اشتغال زوجه
یکی از این موانع است ،به میان نیامده است و به
همین دلیل نمیتوان بدون وجود مبنای قانونی
اذعان داشــت که زوجه در صورتی که به اشتغال
بپــردازد اعم از اینکه درآمد مکفی داشــته باشــد
یا نداشته نباشد ،مستحق دریافت نفقه نخواهد
بــود و زوج میتوانــد از پرداختن نفقه به همســر
خــود امتناع ورزد .فلــذا هرچند برخی بر این باور
هستند بهدلیل اشتغال طیف گستردهای از بانوان
مقــررات مربــوط به نفقــه نیز دســتخوش تغییر
شده و عرف آنان را مستحق نفقه نمیداند ،لکن
اگر زوج بدین دلیل که همســرش شــاغل است و
درآمد مکفی دارد ،حداقل شــش ماه از پرداخت
نفقــه به او اســتنکاف ورزد ،این امــر به زوجه حق
طــاق میدهــد و وی میتواند بر ایــن مبنا اقدام
قانونی به عمل آورد .حال از آنجا که طبق قانون و
شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد
ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت
هزینههای زندگی مشترک ندارند و از طرف دیگر
ســیاق ماده  ۱۱۰۶قانون مدنــی که به طور مطلق
تمامــی زنان در عقد دائم را مشــمول حکم عام
نفقه قــرار داده اســت و در این خصوص در هیچ
جایی قائل به تفکیک نشده است ،میتوان گفت
که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان
خانه دار مســتحق نفقه هستند و درآمد مستقل
زن ،مــرد را از پرداخــت نفقــه معــاف نمیکند و
این مسأله همانطور که گفته شد بهدلیل اطالق
ماده  ۱۱۰۶قانون مدنی در مقام بیان تکلیف مرد
برای پرداخت نفقه است .حتی باید بیان داشت
که عدم پرداخت نفقه به آنــان ،میتواند مردان
را تحت شــرایطی مشمول ضمانت اجرای عدم
پرداخــت نفقه در ذیل مــاده  ۵۳قانون حمایت
خانــواده قــرار دهــد .بدیــن توضیــح که اگــر مرد
علــی رغــم داشــتن اســتطاعت مالــی و فقــدان
شــرایطی که زن را از نفقه محــروم میکند ،نفقه
همسر خود را تأدیه نکند ،در صورت شکایت زن،
به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.

در مواردی مرد
مطابق با ماده ۱۱۱۷
قانون مدنی میتواند مانع
اشتغال زوجه خود شود و آن
هم در جایی است که زن
حرفه یا صنعتی که منافی
مصالح خانوادگی یا حیثیات
خود یا مرد باشد را پیشه
خود قرار داده باشد.
تشخیص این امر که بر عهده
قاضی است ،کام ً
ال به عرف
بستگی دارد و ممکن است از
خانوادهای به خانواده دیگر
متفاوت باشد .بنابراین زوج
نمیتواند بهطور کلی مانع
اشتغال زوجه شود بلکه تنها
میتواند او را از شغل
خاصی ،همانطور که گفته
شد منع کند و آن هم بعد از
اثبات منافی حیثیت یا
مصلحت نبودن شغل زن

سال مرا نمی شناســی که اینطور رفتار میکنی؟
فقــط اگر کمی صبر میکردی تــا این چند ماه نیز
طی شــود و دیگر قســطی نماند که مجبور باشــم
تمام وقتــم را در آن دفتر لعنتی بگذرانم ،شــاید
من هم همین تصمیم را میگرفتم.....
امــا واقعــاً چه ســهمی از حقــوق مــن متعلق به
خودم است؟
آیااشتغالزنتکلیفمردرابرایپرداختنفقه
یکند؟
برطرفم 
همانطــور که میدانیم پــس از آنکه نکاح بهطور
صحیــح واقع شــد ،به تبع ایجــاد رابطه زوجیت،
حقوق و تکالیفی بر طرفین بار میشود .از جمله
این حقوق نفقه میباشــد که در ماده  ۱۱۰۶قانون
مدنی پیشبینی شــده اســت .بنابر مــاده مذکور
و اطــاق آن ،در عقد دائم نفقــه زن اعم از اینکه
شــاغل باشــد یا نباشد ،برعهده شــوهر است .لذا
پرداخت نفقه از تکالیف زوج در این رابطه است

و به صرف برقراری رابطه زوجیت ،زوج مکلف به
پرداخت نفقه اســت و نباید پنداشت که تمکین
زوجــه شــرط ایــن تکلیــف میباشــد هرچنــد که
عــدم تمکیــن او این تکلیــف را معلق بر تمکین
میکند .حال بهتر است قبل از ورود به این بحث
کــه نفقه بــه زوجهای که شــاغل اســت نیز تعلق
میگیــرد تعریف مختصری از نفقه برای روشــن
شــدن جنبههــای مختلــف موضــوع ارائه شــود.
نفقــه به لحــاظ قانونی ،بنا بــر مــاده  ۱۱۰۷قانون
مدنــی عبارت اســت از همه نیازهــای متعارف و
متناســب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه،
اثــاث منــزل و هزینههــای درمانی و بهداشــتی و
خادم در صورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان
یا مرض .بنابراین برای محاســبه نفقه شــئونات
خانوادگــی زن و نه توانایــی و مالئت مرد ،در نظر
گرفته میشود و خودداری از پرداخت هزینههای
غیرمتعارفهمچونهزینهعملجراحیزیبایی،
امتناع از پرداخت نفقه محسوب نمیشود .حال

مرددرچهصورتیمیتواندمانعاشتغالهمسر
خودشود؟
شایان ذکر است که در مواردی مرد مطابق با ماده
 ۱۱۱۷قانــون مدنــی میتواند مانع اشــتغال زوجه
خود شــود و آن هم در جایی است که زن حرفه یا
صنعتی را که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات
خــود یــا مرد باشــد پیشــه خــود قــرار داده باشــد.
تشــخیص این امر که بر عهده قاضی است ،کامالً
به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانوادهای
بــه خانــواده دیگر متفــاوت باشــد .بنابرایــن زوج
نمیتوانــد بهطور کلی مانع اشــتغال زوجه شــود
بلکه تنها میتواند او را از شغل خاصی ،همانطور
که گفته شد منع کند و آن هم بعد از اثبات منافی
حیثیت یا مصلحت نبودن شــغل زن .در نهایت
بایــد گفت که با وجود قوانین حمایتی برای زنان،
حفظ زندگیهای مشترک ضروری است و فقدان
ن نیز زمینه ایجاد مشکالت زیادی است و به بیان
آ
دیگر در بحث خانواده خروج از این چارچوبهای
خشــک قانونــی و جایگزینــی عاطفــه بــه عوض
تبصره و ماده ،گاهی به پربارتر شــدن زندگیهای
مشترکمیانجامد.
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وکیل الرعایا
لیال حیدری

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

دو ســال قبــل مبلغــی از دوســت پــدرم قرض
گرفتم .ایشــان گفتند پول را از برادرشــان خواهند
گرفــت .بنابراین بــرای تضمیــن بازپرداخت ،از
من خواســتند ســه فقره چک در وجه برادر ایشان
بدون ذکــر «تضمین» صادر نمایم .من هم که گیر
پــول بــودم ،پذیرفتم و چند مــاه بعــد از آن تاریخ
و ظــرف یک ســال به طــور متناوب وجــه دریافتی
را بازپرداختــم؛ بدین نحو که به حســاب دوســت
پــدرم واریــز کــردم .بعــد از اتمــام تمامــی وجوه،
برادر دوســت پدرم چکها را برگشــت زد و علیه
من دادخواســت داد! آیا یک بدهــی را دوبار باید
پرداخت کنم؟
وکیــل الرعایــا :مشــخص نیســت کــه پرداخت

پول به شــما مســتقیم از حســاب برادر دوست
پدرتان بوده یا خیر ،اما به طور کلی دین باید به
شخص دائن (برادر دوست پدرتان) یا کسی که
از طرف او وکالت دارد پرداخت شود و پرداخت
بــه غیــر از دائن یا وکیل او صحیح نیســت؛ مگر
اینکــه شــخص دائــن رضایت خویــش را اعالم
کند .خاصه اینکه دلیل مطالبه وجه علیه شما،
چک اســت ،نه ســند عادی .در روی چک کلمه
«تضمین» هم قید نشده است .بنابراین اثبات
اینکه پرداخت وجه به حســاب دوســت پدرتان
از ایــن حیــث بوده که ایشــان وکیل دائــن بوده،
دشوار است.

آیــا همســرم میتوانــد وصیت کند کــه بعد از
فوتــش حضانــت فرزندمــان بر عهده شــخص
دیگری غیر از من که مادر هســتم باشد؟ همسرم
بارهــا این موضــوع را مطــرح کرده و مــن از این
بابتخیلینگرانم.
وکیــل الرعایــا :حضانــت فرزندانی که پدرشــان
فوت شــده بــا مــادر آنها اســت؛ حتی اگــر مادر
بعــد از فــوت مبــادرت بــه ازدواج نمایــد ،حق
حضانت وی سلب نمیشــود .بعد از فوت پدر
فقــط در صورتــی کــه دادگاه بــه تقاضــای ولــی
قهری یا دادســتان ،اعطــای حضانت به مادر را
خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد میتواند
حضانت را از مادر سلب کند.
از ایــنرو همســر شــما نمیتوانــد بــرای بعد از
فوتش نســبت بــه حضانت فرزنــد اعمال نظر
کرده و مانع این حق قانونی و شرعی شما شود.
ایشــان تنها میتواند در صورت عدم وجود جد
پــدری ،فــردی را بهعنوان وصــی تعیین کند که
امور مالــی مربوط به فرزند مشــترک را تا زمان
رسیدن به سن قانونی مدیریت کند.
در هر صورت «رعایت مصلحت کودک» معیار
تعیینکننده فردی است که عهده دار حضانت
اوســت .از اینرو هرگاه مصلحت کودک ایجاب
کند و ســامت و تربیت او در خطر افتد ،دادگاه
میتواند نگاهداری از طفل را به دیگری بسپارد
و تشــخیص در خطــر بــودن مصلحــت طفل و
واگــذاری حضانــت بــه دیگــری ،در صالحیــت
دادگاه است ،نه پدر یا مادر.

