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نفقه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن
است .حال محل بحث و اختالف است که
وضعیت زن در خانواده پدری او باید مالک تعیین نفقه
قرار گیرد یا وضعیت زن در خانواده تشکیل شده از او و
شوهر؟ برخی معتقدند که وضعیت زن در خانواده
تشکیل شده از او و شوهر و نه خانواده پدری باید مبنا
قرار گیرد

وکیل الرعایا
لیال حیدری

کاربــرد دارنــد کــه زوجین بر میــزان نفقــهای که
زوج بایــد هر ماه بــه زوجه پرداخت نماید توافق
ننماینــد و این امر با شــکایت هر یــک از طرفین
توســط قاضــی دادگاه بــه کارشناســی رســمی
دادگســتری محول شــود .چــرا که اگــر زوجین بر
مبلغــی ولو کمتر از آنچه بواقع حق زوجه اســت
توافــق نمایند از آنجــا که نفقه حق زوجه اســت
ایــرادی بر آن وارد نیســت .بنابراین اگر بر میزان
نفقه توافق صورت نگیرد و میان زوجین اختالف
رخ دهــد هر یــک از طرفین میتوانند بــه دادگاه
رجوع کرده و خواســتار تعیین آن شــوند .حال از
آنجا که قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص
نکــرده و ایــن امر ممکن اســت مورد بــه مورد با
توجــه بــه ضوابطــی کــه در ادامه بیان میشــود،
متفاوت باشــد ،قاضی دادگاه تعییــن نفقه را به
کارشــناس رســمی دادگســتری ارجاع میدهد و

هزینه کارشناســی که با توجه بــه وضعیت مالی
تقاضاکننــده حداقــل و حداکثــر دارد ،بــر عهده
طرفی قرار میگیرد که چنین تقاضایی را مطرح
کــرده اســت البته در صــورت پرداخــت هزینه از
سوی زن ،دادگاه در زمان صدور حکم نفقه برای
وی ،هزینــه این مبلــغ را نیز به بدهی مرد اضافه
و از او دریافت خواهد کرد .درنهایت قاضی بعد
از صــدور نظر کارشناســی بــا در نظــر گرفتن آن،
در صورتــی که مــورد اعتراض قــرار نگیرد حکم
مقتضــی صــادر مینمایــد .چراکــه در صــورت
اعتــراض ،قاضــی مجــدداً ایــن امــر را بــه هیأت
ســه نفره کارشناســان ارجاع میدهد و سپس به
صدور حکم میپردازد.
خانواده پدری زن یا خانواده تشــکیل شده از
او و شوهر؟
همــان طور که در ماده  ۱۱۰۷قانون مدنی مقرر

شده است نفقه نیازهای متعارف و متناسب با
وضعیت زن است .حال محل بحث و اختالف
اســت که وضعیت زن در خانواده پدری او باید
مــاک تعیین نفقه قــرار گیرد یــا وضعیت زن
در خانواده تشــکیل شــده از او و شــوهر؟ برخی
معتقدنــد که وضعیت زن در خانواده تشــکیل
شــده از او و شــوهر و نه خانواده پدری باید مبنا
قــرار گیرد لکن از مواردی که بهعنوان نمونه در
مــاده  ۱۱۰۷قانون مدنی بیان شــدهاند از جمله
«خــادم در صــورت عــادت» اینگونه اســتنباط
میشــود کــه مــاک مصادیــق و میــزان نفقــه،
تنهــا شــأن خانوادگــی و وضعیت زن اســت نه
وضعیــت اقتصــادی و مالــی مــرد .بنابرایــن
اگــر زن از خانــواده متمکنی باشــد زوج نه تنها
نمیتوانــد بــه بهانه تمکن زوجــه ،در پرداخت
نفقــه کوتاهــی کنــد بلکــه بــا توجــه به شــرایط
خانوادگــی زوجــه ،مســئولیت زوج در پرداخت
نفقه باید متناســب با شــرایط زوجه باشــد و به
ناچــار بایــد او را آنچنــان کــه شــأن اجتماعی و
خانوادگــی او اقتضــا میکند ،تأمیــن نماید .در
تأیید این نظر میتوان به رأی شــماره ۲۳/۲۹۲
دیوان عالی کشور اشاره کرد.
روند کارشناسی برای تعیین نفقه
کارشناســی نفقــه کار بســیار دقیقــی اســت کــه بــه
کارشناســان آموزشهــای تخصصــی متعــددی
جهــت انجــام ایــن امــر داده میشــود .کارشناســان
طــی گفتوگو با هر یــک از زوجین با طرح ســؤاالت
گوناگــون و در عیــن حــال ظریــف بهطــوری که هیچ
یک از آنان متوجه نشــوند ،ســعی بر این دارند تا به
شــأن زن در زندگــی و همچنین پایــگاه اجتماعی او،
دســت یابند که در تعیین نفقه بــه آن توجه نمایند.
مســائلی از قبیــل ســن زن ،میــزان تحصیــات وی،
شــغل و تحصیــات پــدر و ســایر اعضــای خانــواده
او همچــون خواهــر و بــرادر ،محــل خانــواده پــدری
کارشــناس را برای دســت یافتن به موارد گفته شده
هدایت میکند .و بــرای مثال منزلی که مرد موظف
اســت برای همســر خــود تهیه کنــد نســبتی از متراژ
خانــه پدری بــا توجه بــه تعــداد اعضای خانــواده و
منطقه آن اســت .البته کارشناس برای تعیین نفقه
بــه عرف زمــان و مکان زندگــی زوجین در آن شــهر
نیــز توجــه مینماید و بــه همین دلیــل تعیین نفقه
در شهرســتانها پایینتر از شهر تهران است هرچند
زوجــهای کــه در شهرســتان بــرای او نفقــه تعییــن
میشــود در شــرایطی کامالً مشــابه با زوجهای است
که در تهران قرار داشــته باشد .بنابراین تعیین نفقه
بایــد مورد به مورد بررســی شــود و نمیتوان فرمول
مشــخصی برای تعییــن آن ارائــه داد .در پایان باید
بیان داشــت هرچنــد همانطــور که در شــمارههای
پیشــین نیز ذکر شــد نفقه حق زوجه اســت و نه تنها
شــاغل بــودن زن مانــع پرداخــت نفقــه نمیشــود
بلکه تنها شــأن اوســت کــه بــرای تعیین نفقــه مبنا
قــرار میگیرد لکن بــا توجه به اهــداف واالی ازدواج
و تشــکیل خانواده ،شایسته اســت که به علت وجود
فشــار اقتصــادی حاکــم بر تمامی اقشــار ،بانــوان در
این زمینه جهت حفظ کانــون پر مهر خانواده درک
متقابلی داشــته و از رجوع به دادگاهها پرهیز نمایند
و ســعی بــر این داشــته باشــند که بــا توافــق یکدیگر
میزان مبلغی را به این امر اختصاص دهند.
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وكيل پايه يك دادگستري

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

بخشپایانی
چند ماهی بیشــتر نمانده تا دخترم  9سالش
تمــام شــود .بعــد از اوجگیری اختالفــات من و
همســرم ،من خانــه را تــرک کــردم و دخترم با
اصــرار پــدرش نــزد او باقی مانــد و تنهــا اجازه
مالقاتش را چند ماه یک بار داشــتم .بســیار در
شرایط ســختی قرار دارم و دوری از تنها دخترم
این شــرایط را برایم دشــوارتر ســاخته اســت.
میدانــم کــه اگــر دختــرم به ســن بلوغ برســد
میتوانــم او را نــزد خود نــگاه دارم .بــرای این
زمــان لحظه شــماری میکنــم .شــرایط الزم و
کارهایی کــه باید برای بازگشــت دخترم انجام
دهم چیســت؟ آیا میتوانم برای همیشــه او را
نزد خود داشته باشم؟
وکیــل الرعایا :در وضعیت فعلــی ،صغاری که
دارای ولــی قهــری هســتند پس از رســیدن به
ســن  18ســالگی ،خود به خود رشید محسوب
میشــوند و میتواننــد به دارایی خود مســلط
شــده و اســتیفای حــق نماینــد ،اما قبــل از 18
ســالگی به حکــم تبصــره  2مــاده  1210قانون
مدنــی ،امــوال آنهــا را در صورتی میتــوان به
آنان داد که رشدشان ثابت شده باشد .هر یک
از زوجین میتوانند از دادگاه (اداره سرپرستی
دادگستری) و ارجاع به یکی از شعب دادیاری
سرپرســتی تقاضــای رســیدگی و صــدور حکم
رشــد را نمایند تا پس از بررســیهای به عمل
آمــده و چنانچه ضرورت داشــته باشــد انجام
تحقیقــات محلــی و جلــب نظــر کارشــناس
تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت
اثبات ،دادگاه حکم رشد فرزند را صادر کند تا
مشخص شود وی نزد چه کسی زندگی خواهد
کرد.
بنابراین دختر شما میتواند درخواست صدور
حکــم رشــد را بهدلیــل رســیدن بــه ســن بلــوغ
و آمادگــی الزم جهــت رشــد عقلــی و روحــی و
جسمی ،طی دادخواستی به دادگاه ارائه دهد تا
پــس از نظر نهایی قاضی رســیدگیکننده منجر
به صدور حکم رشــد شود .شــایان ذکر است که
مدارک هویتی و ثابتکننده ادعای درخواســت
و در صورت لزوم اســتناد نظریه پزشکی قانونی
کــه از نظر رشــد عقلی و جســمی معاینه شــده
و ســن تقریبی فــرد بر اســاس معاینــه ظاهری
و لزومــاً معاینــه دنــدان پزشــکی و رادیولوژی و
گرافی اســتخوان محاســبه شــده انجام گرفته و
آزمایش شــخصی نیز با طرح سؤاالتی از جانب
ریاســت دادگاه از فرد به منظــور معیار و مالک
تشــخیص رشــد خصوصــاً به منظور تشــخیص
منفعــت و ضــرر مالــی و در نهایــت ســنجش
میــزان مصلحــت و رضایتمنــدی فرزنــد کــه
تمایل دارد نزد کدام یک از والدین خود بماند،
صورت میگیرد.

