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چکیده

در قوانین موضوعۀ ایران ،در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیشبینی شده است ،درخصوص
نکاح دائم علیرغم اینکه مادۀ  1106قانون مدنی نفقۀ زوجه را بر عهدۀ شوهر قرار داده ،ولی موضع
قانونگذار درخصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و
تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد .این در حالی است که قانونگذار انگلیس ،سازوکار توافق
را در اولویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است .در مقالۀ حاضر ،رویکرد دو سیستم
حقوقی ایران و انگلستان درخصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل
شده است که تکلیف یکجانبۀ انفاق و رویکرد آمرانۀ قانونگذار ایران در عصر حاضر ،منطبق با شرایط
خاص همۀ خانوادههای ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی ،بهعنوان نقطۀ شروع در تغییر رو یکرد
قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس ،قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن
واژگان کلیدی :ایران ،انگلستان ،توافق ،نفقۀ همسر
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تصریح به امکان توافق راجع به نفقه ،در جهت تعدیل تکلیف یکجانبۀ انفاق اقدام نماید.
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مقدمه

در عصر حاضر از یکسو روند پرشتاب جهانی شدن ،تأثیر متقابل سیستمهای حقوقی مختلف
بر یکدیگر بهویژه در حوزۀ حقوق خانواده را به امری اجتنابناپذیر مبدل ساخته و قانونگذاران
کشورها را صرفنظر از تفاوت در مبانی و فرهنگ و رسوم ،وادار به شناسایی چالشهای حقوقی
مشترک با سایر نظامهای حقوقی و بهرهگیری از دستاوردهای سایر کشورها نموده است .از سوی دیگر
با توجه به اینکه ثمرۀ رویکرد آمرانه و دخالت ناروای دولتها در حوزۀ حقوق خانواده چیزی جز
تشدید تنش و بیثباتی در کانون خانواده نمیباشد ،بر این اساس مباحثی در راستای روند قراردادی
نمودن روابط مالی خانواده و زوجین مطرح و بر رویکردهای اخیر قانونگذاری تأثیرگذار بوده است.
با لحاظ این ضرورتها ،در مقالۀ حاضر به بررسی موضوع امکان توافق راجع به نفقۀ همسر در دو
نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته میشود.
اما قبل از بررسی این موضوع باید توجه داشت که در قوانین موضوعۀ ایران بهتبعیت از مبانی فقهی،
در نکاح موقت ،تکلیف انفاق بهموجب مادۀ  1113قانون مدنی به توافق طرفین نکاح واگذار شده و
الزامی در این خصوص وجود ندارد .در حالی که در نکاح دائم بهموجب مادۀ  1106قانون مدنی زوج
مکلف به تأمین نفقه همسر خود است .چنین تکلیفی یک تکلیف یکجانبه به نفع زوجه میباشد که
با وقوع نکاح بر عهدۀ زوج قرار گرفته و هیچ عاملی جز نشوز زوجه نمیتواند مانع استمرار آن گردد.
این در حالی است که در حقوق انگلستان بر اساس حکم قانون ،تکلیف انفاق دوجانبه بوده و مطابق
مواد  1و  2قانون دادرسیهای خانوادگی و محاکم صلح  11978و مواد  23و  27قانون مرافعات
زناشو یی  ،21973هر یک از زوجین طی شرایطی میتوانند از طرف دیگر مطالبۀ نفقه نمایند.
حال با در نظر گرفتن وضعیت الزام قانونی تکلیف انفاق در سیستم حقوقی ایران و انگلستان باید
روشن گردد که حدود آزادی زوجین در تغییر این الزام قانونی تا چه میزان میباشد .بر این اساس در
مقالۀ حاضر طی دو قسمت مجزا به بررسی امکان توافق راجع به نفقه در دو سیستم حقوقی پرداخته
میشود تا روشن گردد که رویکرد قانونگذار ایران و انگلیس درخصوص شناسایی امکان توافق
زوجین در جهت تعدیل و تغییر حکم قانون چیست؟ نهایتا در قسمت نتیجهگیری تالش میشود تا
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1. Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978
2. Matrimonial Causes Act 1973
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ضمن ارزیابی رویکردها ،پیشنهاداتی را در جهت اصالح و رفع خلهای قانون ایران ارائه داد.
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 .۱امکان توافق راجع به نفقه در حقوق ایران

قانونگذار ایران در مادۀ  1113قانون مدنی ضمن اعالم عدم تکلیف انفاق در ازدواج موقت،
بحث توافق راجع به نفقه در نکاح منقطع را مورد تصریح قرار داده است .بنابراین در نکاح موقت
اصوال شوهر تکلیفی به انفاق زوجه ندارد ،مگر اینکه طرفین یا شرط انفاق را بهطور صریح در عقد
درج نمایند یا اینکه توافق ضمنی بر لزوم انفاق از اوضاع و احوال عقد محرز گردد .اوضاع و احوالی
چون مدت نکاح ،سکونت مشترک و داشتن فرزند و سایر قرائن میتواند امارهای بر بنای طرفین بر
وقوع چنین تراضی جهت لزوم انفاق قلمداد گردد (کاتوزیان.)676 :1390 ،
در نکاح دائم بهموجب مادۀ  1106قانون مدنی نفقۀ زوجه بهعهدۀ شوهر است .اما قانونگذار
برخالف وضعیت نفقه در نکاح موقت ،تصریحی به امکان توافق راجع به نفقه در نکاح دائم ننموده
است .البته به نظر میرسد که دلیل این تفاوت در رویکرد قانونگذار ،به جهت وجود تفاوت در ماهیت
و فلسفۀ نکاح موقت و دائم است؛ چراکه از نظر اسالم قالب اصلی در امر وصلت و زناشویی ،نکاح
دائم است که در آن طرفین با پذیرش چهارچوب خاص و حقوق و تکالیف معین اقدام به تشکیل خانواده
نموده و آستانۀ آزادی ارادۀ ایشان در تغییر شرایط نکاح محدود است .در حالی که نکاح موقت بهعنوان
سازوکاری فرعی و استثنایی برای پاسخگویی به نیاز افرادی که امکان تشکیل خانواده برای آنها مهیا
نیست ،وضع گردیده و بهتبع آن طرفین آزادی عمل بیشتری در تغییر شرایط آن دارند.
به هر حال عدم تصریح قانونگذار به امکان توافق راجع به نفقه در نکاح دائم موجب بروز دیدگاههای
مختلف شده است؛ بهطوری که فقها و حقوقدانان در این خصوص دیدگاههای متفاوتی را دارند .گروهی
قائل به صحت شرط اسقاط و امکان توافق راجع به نفقه میباشند .گروهی نیز چنین شرطی را باطل
میدانند و در میان گروه دوم ،برخی عالوه بر باطل بودن شرط ،به مبطل عقد بودن آن نیز معتقدند.
مشهور فقهای امامیه درج شرط عدم نفقه در نکاح دائم را صحیح نمیدانند (طوسی474 :1400 ،؛
کیدری428 :1416 ،؛ کاشف الغطاء )258 :1422 ،و بهتبع آن برخی نویسندگان حقوقی نیز قائل به
بطالن شرط اسقاط نفقه شدهاند بر این اساس قائلین به بطالن شرط عمدتا به ماهیت حکمی نفقه
(سیدهاشمی و مرتضوی ،)207 :1393 ،امری بودن قوانین مربوط به انفاق زوجه (امامی:4/1393 ،
مینمایند .اکثر فقها معتقدند چنین اسقاطی به منزلۀ اسقاط شیء معدوم و از مصادیق اسقاط مالم
یجب است (ابن عابدین453 :3/1412 ،؛ قرافی .)200 :1/1418 ،این دلیل در برخی نوشتههای
حقوقی نیز مورد استناد قرار گرفته است (عبدیپور و جعفری خسروآبادی.)549 :1392 ،
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490؛ کاتوزیان )230 :1/1394 ،و مخالفت با مقتضای ذات عقد (حلی )558 :3/1420 ،استناد
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در مقابل ،برخی از فقها عمل حقوقی گذشت زوجه از حق نفقه خود را صحیح قلمداد مینمایند
(ابن جنید .)265 :1416 ،آیتالله جوادی آملی نیز درخصوص روابط زوجین ،قیمومت شوهر را
تکلیف نمیشمارد و میفرماید« :معنای قیم بودن شوهر نسبت به زن یک امر حقوقی اختالف ناپذیر
نیست؛ زیرا در صورتی که زوجه استقالل اقتصادی داشته باشد و صالحیت اداره و تدبیر و نگهبانی
و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد ،می تواند در متن عقد نکاح مثال محدوده قیمومیت را با
توافق طرفین تعیین نماید که به استقالل و کیان وجودی هرکدام آسیبی نرسد» (جوادی آملی:1381 ،
 .)344-345برخی از نویسندگان حقوقی نیز به پیروی از نظرات فقها قائل به امکان اسقاط حق
نفقه میباشند (طاهری203 :3/1418 ،؛ خزائی .)37 :1395 ،ذیال به طرح دالیل قائلین به عدم
امکان درج شرط اسقاط نفقه و تحلیل آن از منظر قائلین به امکان درج چنین شرطی میپردازیم:
 .1یکی از دالیل قائلین به عدم امکان اسقاط نفقه ماهیت حکمی آن است؛ به عبارتی معتقدند که
نفقه حق نیست که قابل اسقاط باشد .بر این اساس برخی گفتهاند که اگر شارع فرموده است نفقۀ زن بر
عهدۀ شوهر میباشد و انسان هنگام عمل متحیر است که آیا مفاد گفتۀ شارع حکم است یا حق ،در
چنین وضعیتی عقل سلیم و منطق طبیعی حیات اجتماعی ما را به این حقیقت ارشاد میکند که آنچه
شارع گفته ،به مصلحت جمعی افراد و اجتماع بوده و نباید از آن سرپیچی شود و در اینجا ،اصل تکلیف
افراد و عدم امکان تخلف از آن است و لذا با این تعبیر ،نفقۀ حکم است (احمدی واستانی:1341 ،
 .)246اما در مقابل ،برخی از فقها برآنند که نفقۀ زوجه بهطور قطع از حقوق می باشد؛ چون در برخی
نصوص اطالق حق بر آن شده است ،لذا اگر زوجه تمکین کند و زوج نفقه را به وی پرداخت نکند،
جزء دیون زوج قرار میگیرد و باید آن را ادا کند .ایشان دلیل آن را اجماع به هر دو قسم آن و روایات که
فوق مستفیضه میباشند ،دانسته و در نتیجه معتقد است که با اسقاط زوجه ،قابل اسقاط بوده و مانند
سایر دیون به ارث منتقل میشود (بحرالعلوم .)315 :1/1362 ،آیةالله موسوی خویی نیز به همین نظر
قائل بوده و جواز اسقاط را در همۀ زمانها اظهر میداند (خویی.)315 :2/1410 ،
 .2امری بودن قوانین مربوط به لزوم پرداخت نفقه دلیل دیگر قائلین به عدم اسقاط نفقه است.
به عقیدۀ برخی حقوقدانان هر گاه شوهر شرط کند که زن حق نفقه در نکاح دائم نداشته باشد،
قواعد آمره به شمار میرود (امامی368 :4/1353 ،؛ کاتوزیان .)183 :4/1387 ،در رد دلیل امری
بودن قوانین نفقۀ زوجه بیان شده است که با توجه به مواد  10و  975قانون مدنی و مادۀ  6قانون آیین
دادرسی مدنی اصوال سه عامل خارج از قرارداد یعنی قانون ،نظم عمومی و اخالق حسنه ،آزادی اراده
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را محدود میکند .بنابراین شرط اسقاط نفقۀ زوجه با هیچیک از عوامل محدودکنندۀ اراده یعنی قانون
و نظم عمومی و اخالق حسنه مخالفتی ندارد (ایزدی فرد و همکاران.)23 :1392 ،
 .3بیشتر فقیهان امامی معتقدند که زوجه نمیتواند شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا
با توجه به اینکه سبب وجوب نفقه ،تمکین میباشد و آن نیز امری تدریجیالحصول است ،بنابراین
نسبت به نفقۀ آیندهِ ،دینی ولو بهصورت متزلزل بر عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا اسقاطپذیر باشد

و چنین اسقاطی به منزلۀ اسقاط شیء معدوم و از مصادیق «اسقاط ما لم یجب» است (محقق
داماد .)259 :2/1406 ،در پاسخ به شبهۀ مالم یجب بودن اسقاط نفقه نیز میتوان بیان داشت که
چون بر اساس مادۀ  1106قانون مدنی و ادلۀ ارائهشده ،سبب تحقق تکلیف انفاق تمکین نیست بلکه
خود عقد نکاح است و به محض وقوع عقد ،تکلیف نفقۀ زوجه بر عهدۀ زوج استقرار مییابد ،لذا با
وقوع عقد ،سبب نفقه ایجاد شده و اسقاط آن مصداق اسقاط مالم یجب نمیباشد .مضافا اینکه
زوجه میتواند تعهد بر عدم مطالبۀ نفقۀ آینده نماید که بیتردید چنین تعهدی هیچگونه اشکالی
بهلحاظ حقوقی نخواهد داشت (محقق داماد.)293 :1395 ،
ّ
 .4همانگونه که بیان شد ،عالمه حلی شرط عدم نفقه را مخالف مقتضای عقد نکاح و باطل
دانسته است ،همچنین از فقهای عامه نیز مالکیه ،چنین شرطی را با مقصود اصلی از نکاح و
مقتضای ذات آن مخالف دانسته و در نتیجه افزون بر رأی به بطالن شرط عدم نفقه ،آن را مبطل
عقد نکاح نیز میدانند (عبدری .)444 :3/1398 ،در رد ایراد خالف مقتضای ذات عقد نکاح بودن
شرط اسقاط تکلیف انفاق نیز میتوان بیان داشت که با رجوع به عرف میتوان دریافت که حقیقت و
ماهیت نکاح عبارت است از ایجاد رابطۀ زوجیت و حلیت استمتاع .بررسی ماهیت حقوقی عقد
نکاح نیز مؤید این است که مقتضای ذات نکاح ،ایجاد رابطۀ زوجیت بین زن و مرد و حلیت استمتاع
است (ایزدی فرد و کاویار .)167 :1389 ،لذا شرط عدم حلیت استمتاع و عدم محرمیت زوجین
در ضمن عقد را باید مطابق بند  1مادۀ  233قانون مدنی مصداق شرط خالف مقتضای ذات عقد
نکاح تلقی نمود .در حالی که انفاق زوجه از مقتضیات اطالق عقد نکاح بوده و ایرادی ندارد که
زوجین بتوانند برخالف آن توافق نمایند (ایزدی فرد و همکاران.)53-54 :1393 ،
در عصر حاضر نیز نظریۀ صحت شرط اسقاط تکلیف انفاق زوجه را تقویت مینماید و در این
خصوص میتوان بیان داشت که اصوال مبانی حقوق ایران زیر سایۀ فقه و شریعت اسالم ،یکی از
نقاط قوت و برتری سیستم حقوقی کشور ما نسبت به سایر سیستمهای حقوقی بهویژه حقوق انگلیس
میباشد؛ چراکه در حقوق انگلیس تا قرن نوزدهم بر اساس مبانی سست خود ،هرچند حق نفقۀ
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زوجه در جهت حمایت از زن به رسمیت شناخته شده بود ،ولی زن در قبال این حمایت مالی ،با
ازدواج ،استقالل مالی و اهلیت تصرفات اقتصادی خود را از دست میداد و شوهر همانند ولی و قیم
بر امورات مالی او تسلط داشت .در حالی که در حقوق اسالم در  1400سال پیش در کنار حمایت
مالی از زن و لزوم تأمین نفقۀ او از جانب زوج ،بر حق استقالل مالی و اهلیت کامل او در تصرفات
اقتصادی تأکید شده است و این نتیجهای است که در حقوق انگلیس طی مبارزات جنبشهای حقوق
زن و از اوایل قرن نوزدهم با تصو یب قوانین موضوعه حاصل شده است .اما صرفنظر از اینکه
شناسایی اصل استقالل مالی زن و حساسیت قانونگذار ایران نسبت به لزوم تأمین معاش او که شاهد
عینی بر مترقی بودن رویکرد حقوق اسالم میباشد و در این راستا تأکید نظام حقوقی ایران نیز بر
تکلیف یکجانبۀ انفاق به نفع زن ،با نقش سنتی او در چهارچوب نظام خانوادۀ اسالمی سازگاری
داشته است؛ باید توجه داشت که در عصر حاضر به نظر میرسد تحمیل نقش منفعل از سوی
قانونگذار به زن در صحنۀ اقتصادی خانواده که بر اساس آن زن تحت هیچ شرایطی تکلیف اقتصادی
در خانواده نداشته باشد و حتی نتواند بهطور ارادی حق نفقۀ خود را اسقاط نماید ،چندان امری موجه
و مناسب با معیارهای فعلی جامعه به نظر نمیرسد؛ چراکه امروزه تغییر الگوهای اجتماعی و شرکت
زنان در فعالیتهای اجتماعی موجب شده است که آنان نقش فعال و واقعی در جنبههای مختلف
کار و اشتغال ایفا نمایند؛ به گونهای که زنان درصد قابل مالحظهای از جمعیت شاغل یک کشور را
تشکیل میدهند .از سوی دیگر عمال مشاهده میشود که به دالیل مختلفی همانند دانشجو بودن،
بیکاری یا بیماری زوج و ...در بسیاری از موارد تمام یا حداقل بخشی از هزینههای زندگی از راه کار
کردن زن تأمین میگردد؛ بهطوری که اگر وی دست از کار بکشد ،معیشت خانواده دچار اختالل
جدی میشود .لذا به نظر میرسد که دیدگاه دوم یعنی صحت شرط اسقاط نفقه ،به جهت سازگاری
با مقتضیات جامعه امروز ایران موجه و مقبول باشد؛ بهطوری که ایرادی ندارد که زن با توجه به
وضعیت اقتصادی خود ضمن عقد نکاح تعهد نماید که درصدی مثال نیمی از مخارج زندگی را
بهعهده بگیرد و نیمی دیگر بهعهدۀ شوهر باشد .مضافا اینکه از آنجایی که مفاهیم اخالقی ،امری
فراشرعی و برون دینی هستند و عرف عقالی غربی ،پرداخت نفقه را مشترکا بر عهدۀ زن و شوهر قرار
الزم به ذکر است که علیرغم اینکه صرف شاغل بودن یا تمکن مالی زوجه بهخودیخود مسقط
حق نفقه نیست ،شاید بتوان پا را فراتر گذاشت و بیان نمود که در فرضی که زوجه شاغل و یا متمکن
است در برخی اوضاع و احوال ،شرط ضمنی مبنی بر تعدیل تکلیف یکجانبۀ انفاق وجود داشته که بر
اساس آن حسب اوضاع و احوال ،زوجین توافق به مشارکت در درصدی از هزینههای زندگی نمودهاند.
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به هر حال آنچه مسلم است اینکه چون رویکرد آمرانه و دخالت ناروای دولتها در تنظیم روابط زوجین
که مصالحی جز حمایت از حقوق اشخاص بر آن مترتب نیست ،ثمرهای جز تشدید تنش و بیثباتی در
خانواده را در پی نخواهد داشت؛ لذا شایسته است که قانونگذار همانند نکاح موقت ،در نکاح دائم نیز
با رویکردی منعطف ،امکان توافق راجع به نفقۀ زوجه را مورد شناسایی و تصریح قرار دهد.
 .2امکان توافق راجع به نفقه در حقوق انگلستان

همانگونه که بیان شد در حقوق انگلیس ،قانونگذار کمتر درصدد مداخله در حوزۀ روابط
شخصی و خصوصی افراد در خانواده است و تا حدودی زوجین میتوانند روابط مالی خود را بر
اساس توافق تعیین نمایند؛ به گونهای که زوجین میتوانند با انعقاد توافقات خصوصی تکلیف انفاق
فیمابین خود و نفقۀ کودک را مشخص کنند .اما این آزادی زوجین منافی حق نظارت و امکان تغییر
مفاد توافق از سوی دادگاه نیست ( .)Herring, 2011: 23لذا شایسته است بررسی کوتاهی در حوزۀ
توافقات راجع به نفقه و جدایی 1در حقوق انگلستان داشته باشیم.
جوهر اصلی یک توافق راجع به جدایی آن است که طرفین در آن به زندگی جدا از هم توافق
مینمایند .با این حال یک چنین توافقی ممکن است دربردارندۀ شیوۀ انجام شرایط دیگری چون
نفقه ،اموال خانوادگی ،توافقات راجع به کودکان و ...باشد .یعنی طرفین ازدواج میتوانند در ضمن
توافقات برای زندگی جدا از هم ،قیودی را نیز برای تنظیم روابط مالی خود از جمله نفقه درج نمایند.
یک توافقی که در رابطه با پرداخت نفقه توسط یکی از همسران به نفع همسر دیگر و کودک یا هر
یک از آنها باشد اما این توافق در اثر جدایی طرفین حاصل نشده باشد .گاهی اوقات به این نوع
توافقات نیز ،توافق راجع به نفقه اطالق میشود که در آن صرفنظر از وجود سایر شرایط،
پیشبینیهایی برای نفقه صورت میگیرد .اما این استفادۀ کلی از اصطالح توافق راجع به نفقه برای
این حالت نباید با توافقات راجع به نفقۀ تعریفشده در مادۀ ( 34)2قانون مرافعات زناشو یی 21973

اشتباه گرفته شود.
بهموجب مادۀ ( 34)2یک توافق راجع به نفقه ،هر گونه توافق کتبی است که بین طرفین یک
ازدواج با شرایط ذیل منعقد میشود:
پس از انحالل یا بطالن آن صورت گیرد؛ یا اینکه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Separation and maintenance agreements
2. Matrimonial Causes Act 1973
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ب) یک توافق راجع به جدایی صورت گیرد که این توافق شامل هیچ نوع ترتیبات مالی نبوده و
در آن هیچ نوع توافق دیگری بهصورت مکتوب که شامل چنین ترتیباتی باشد بین همان طرفین وجود
نداشته باشد .ترتیبات مالی به معنای قیود حاکم بر حقوق و تعهدات راجع به شخص دیگر در زمانی
که جدا از طرفین ازدواج زندگی میکند ،میباشند (منظور از طرفین ازدواج شامل ازدواجی که منحل
یا باطل شده نیز میباشد) و این ترتیبات در جهت فراهمنمودن موجبات انجام شدن یا تضمین
پرداختها و انتقال و استفاده از هر گونه دارایی است .ازجمله این حقوق و تعهدات شامل نفقه یا
تحصیل هر گونه کودکی است اعم از اینکه آن کودک مصداق یک کودک خانواده باشد یا نباشد.
 .2-۱مفاد احتمالی توافقات راجع به جدایی

محدودیتهای بسیار کمی درخصوص مفاد یک توافق راجع به جدایی وجود دارد .لذا مفاد هر
توافق ممکن است حسب شرایط هر پرونده بهنحو قابلمالحظهای متفاوت از یکدیگر باشد.
نمونههای زیر ،مواردی هستند که معموال در عمل در توافقات از سوی طرفین درج شده و در
پروندههای مطروحه به چشم میخورد:
الف) یک توافق برای زندگی جدا از هم :توافق طرفین ازدواج برای زندگی جدا از هم ،عنصر
اصلی یک توافق راجع به جدایی است .همچنین اغلب همسران ،قیدی را درخصوص عدم ایجاد
مزاحمت برای یکدیگر در دوران جدایی ،ضمن چنین توافقی درج مینمایند.
ب) نفقه :همسران اغلب توافق مینمایند که یکی از آنها که غالبا شوهر است ،نفقهای را به
میزان معین به همسر دیگر یا کودک یا هر دوی آنها پرداخت نماید .البته جایی که چنین نفقۀ توافقی،
مربوط به کودک باشد ،نقش نظارتی بیشتری بر آن پیشبینی شده و آستانۀ آزادی عمل زوجین
محدودتر است

(2015: 33

)Bryan,؛ به گونهای که اگر دریافتکنندۀ چنین نفقۀ توافقی ،تحت

پوشش مزایای حمایت از درآمد قرار داشته باشد ،در این صورت سطح حمایت مالی را که باید توسط
پدر یا مادر غیرمقیم نسبت به کودک طبیعی ارائه شود ،توسط کمیسیون نفقه کودک تعیین میگردد.
درخصوص چنین توافقاتی طرفین باید در تهیۀ متن توافق ،دقت و حساسیت کافی را داشته باشند.
مخصوصا باید درخصوص زمانی که تعهد نفقه پایان خواهد رسید تمهیداتی را بیاندیشند؛ چراکه هرچند
استمرار داشته باشد؛ اما قاعدتا جایی که متعهد ،خواهان محدودنمودن تعهداتش است ،باید به تمام
رو یدادهایی که به تعهد وی خاتمه خواهد داد در متن توافق تصریح نماید (.)Tesheira, 2016: 310
در صورت عدم تصریح به چنین قیود محدودکننده ای ،ممکن است یک توافق بازی منعقد گردد
که بهموجب آن تکلیف و تعهد به انفاقی ایجاد شود که صرفنظر از اینکه طرفین ،زندگی با یکدیگر
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را دوباره از سر بگیرند یا اینکه طالق بگیرند و علیرغم ازدواج مجدد یا همزیستی دریافتکنندۀ وجه
(متعهدله) یا حتی مرگ پرداختکننده (متعهد به انفاق) ،آن تعهد به انفاق استمرار داشته باشد.
اگر چنین توافق نامحدود ،آن چیزی باشد که طرفین خواستهاند و مطابق با قصد و ارادۀ آنها باشد،
مشکلی پیش نمیآید .اما اگر مغایر قصد واقعی طرفین باشد ،میتواند یک تعهد نامحدودی را که در
هر صورتی الزامآور است ،بر متعهد تحمیل نماید .به همین دلیل است که در عمل متعهد چنین نفقهای،
اغلب قیود خاتمهدهنده و محدودکننده برای تکلیف خود را در متن توافق درج مینماید.
ج) اموال :زوجین همچنین میتوانند درخصوص هر آنچه به داراییهای خانوادگی تبدیل شده به
توافق برسند .این نوع توافق ،نسبت به توافقات راجع به نفقه کمتر رواج دارد.
د) ترتیباتی برای کودکان :این قبیل توافقات ممکن است راجع به تأمین محلی برای زندگی
کودکان خانواده یا راجع بهترتیباتی مثال برای مالقات با آنها باشد.
 .2-2توافقات باطل

توافقات راجع به نفقه و جدایی اصوال در دو مورد ذیل باطل میباشند:
الف) یک توافق راجع به جدایی ،باید جدایی فوری و بالفاصله را تأمین نماید .لذا زوجین نمیتوانند
وارد یک توافقی شوند که آن توافق برای آنها حقوق قانونی را ایجاد نماید که بهموجب آن ،آنها باید در هر
مرحله از زندگی در آینده از هم جدا شوند .درج چنین قیدی در خود توافق یا در قالب شروط آن به خاطر
متزلزل نمودن بنیان خانواده ،مغایر نظم عمومی بوده و موجب باطل شدن خود توافق یا شرط میگردد .1با
این حال زوجهایی که در حال حاضر از هم جدا هستند اما درصدد سازش دوباره میباشند درخصوص
مذاکره برای یک توافق سازشی که در آن قیودی راجع به آنچه در صورت جدایی دوبارۀ آنها در آینده اتفاق
خواهد افتاد ،آزاد هستند .درج چنین شروطی در توافق در چنین حالتی جایز و معتبر است .در این صورت
به محض جدایی مجدد طرفین ،شروط مربوطه به اجرا در خواهد آمد؛ یعنی طرفین توافق سازشی،
برخالف مورد قبل میتوانند شروطی را در رابطه با احتمال جدایی مجدد ،در توافق درج نمایند .در اینجا
دیگر چنین شروطی مخالف نظم عمومی نبوده و در صورت بروز جدایی مجدد به اجرا در خواهند آمد.
پروندۀ مصالحۀ رمیریکس 2نشان داد که حتی چنین توافقات سازشی نیز باید به دقت تنظیم شوند بهطوری
ب) بطالن شرط اسقاط حق رجوع به دادگاه :هرچند که زوجین درخصوص حلوفصل مسائل
مالی خود مخصوصا نفقه ،بهموجب یک توافق راجع به نفقه و جدایی آزاد میباشند ولی طرفین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wilson v Wilson (1848) 1 HLC 538
2. Re Meyrick’s Settlement [1921] 1 Ch 311
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نمیتوانند در توافق ،شرطی را درج نمایند که بهموجب آن طرفین قادر به رجوع به دادگاه برای تقاضای
تأمین مالی بیشتر در صورت بروز طالق بعدی نباشند؛ یعنی اسقاط حق تظلمخواهی از مراجع قضایی
در چنین توافقاتی باطل است و با وجود چنین توافقی ،هر یک از طرفین در صورت بروز طالق بعدی
میتوانند برای مطالبۀ تأمین مالی بیشتر بر اساس قوانین مربوطه به دادگاه رجوع نمایند ( Conway,

 .)2007: 41البته باید توجه داشت که طرفین میتوانند یک شرط صریحی را در توافق برای عدم انجام
دادرسیهای زناشویی نسبت به رفتارهای گذشته درج نمایند و چنین شرطی هیچ مخالفتی با نظم
عمومی ندارد ،چراکه با وجود چنین شرطی باز هم هر یک از طرفین میتوانند نسبت به اختالفات و
رفتارهای زناشویی آتی به مراجع قضایی رجوع نمایند .پس از طرح دعوی رز علیه رز 1چنین شرط
معتبری گاهی اوقات تحت عنوان «شرط رز علیه رز» نامیده میشود (.)Bates, 2012: 59
 .2-3شکل توافق راجع به جدایی یا نفقه

یک توافق راجع به جدایی یا نفقه ،یک قراردادی دقیقا مثل هر قرارداد دیگر است .آن میتواند بهصورت
شفاهی یا کتبی یا حتی در قالب رفتار یا عمل به وقوع بپیوندد .هرچند در صورتی که چنین توافقی ،بیش
از یک جدایی ساده را پوشش میدهد ،کار عاقالنه آن است که شروط توافق بهصورت مکتوب ،ثبت و
ضبط گردد؛ به گونهای که مسلم و عاری از هر گونه تردید و اختالف باشد (.)Sendall, 2015: 191
درخصوص اعتبار یک توافق نفقه و اینکه آیا یک توافق الزامآوری وجود دارد یا خیر ،قواعد عادی
راجع به قراردادها استفاده میشود ،بدین معنی که دادگاه برای احراز قصد ایجاد یک رابطۀ حقوقی و
احراز عوضین ،به عنصر ایجاب و قبول توجه خواهد کرد ( .)Peel, 2011: ch 3آنگونه که بیان شد
شرط اسقاط حق رجوع بعدی به دادگاه ضمن توافق راجع به نفقه باطل است .لذا قراردادن شرط
اسقاط حق رجوع به دادگاه نمیتواند عوض معتبر و مناسبی برای تعهد پرداختکنندۀ نفقه در قبال
دریافتکننده باشد 2.اما سایر تعهدات معتبر و الزامآور را میتوان بهعنوان عوض تعهد پرداختکننده،
بر عهدۀ دریافتکنندۀ نفقه قرار داد .با این حال عوض ممکن است در یک توافق راجع به نفقه مفقود
باشد که در این صورت توصیه میشود که یک چنین توافق راجع به نفقهای باید در قالب سندی که
الزامآور بودن آن را تضمین میکند تنظیم گردد .الزم به ذکر است که یک توافق راجع به جدایی یا
گردد .بهمنظورجلوگیری از بروز مشکالت آتی از این قبیل راجع به اعتبار توافق ،الزم است که هر
دوی طرفین توافق ،بهطور جداگانهای مشاورۀ حقوقی شوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rose v Rose (1883) 8 PD 98
2. Hyman v Hyman [1929] AC 601
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 .2-4اثر توافق راجع به جدایی

صرفنظر از مسائل خاصی که توافق بر اساس آن صورت گرفته است ،یک توافق راجع به جدایی،
آثار ذیل را در بر دارد:
الف) اسقاط تکلیف همزیستی :یک توافق راجع به جدایی ،هر دوی زوجین را از تکلیف
همزیستی و زندگی مشترک با یکدیگر بری خواهد نمود؛ بهطوری که از طرح شدن ادعای بیوفایی
و ترک افراد واجبالنفقه توسط هر یک از طرفین علیه طرف دیگر جلوگیری میکند.
ب) تأمین دلیلی برای شکست ازدواج و تاریخ جدایی :یک توافق راجع به جدایی ،دلیلی را
درخصوص اینکه ،طرفین ،ازدواج را پایان یافته تلقی نمودهاند ،تأمین مینماید و این دلیلی است که
برای اثبات جدایی طرفین برای اخذ حکم طالق یا افتراق قضایی پس از توافق ضروری است؛ این
موضوع در دعوی سانتوس علیه سانتوس 1مطرح شده است .همچنین توافق دلیلی را برای اثبات تاریخ
جدایی طرفین ،در اختیار آنها قرار میدهد.
ج) ایجاد امارهای به نفع متعهد :در صورتی که توافق دربردارندۀ شرط انفاق باشد و
پرداختکننده ،تعهدات خود در این خصوص را ایفا نماید ،این امر دلیل قابل ردی در برابر ادعای
کوتاهی او از تأمین نفقۀ معقول ارائه میدهد؛ یعنی وجود چنین توافقی و انجام شدن تعهد نفقه مقرر
در آن از سوی متعهد ،امارهای را به نفع متعهد در برابر ادعای کوتاهی او از انفاق ،در اختیار متعهد
قرار میدهد و انجام شدن نفقۀ توافقی حاکی از ایفای تکلیف انفاق از جانب متعهد است مگر اینکه
خالف آن از جانب مدعی اثبات گردد (.)Burton, 2003: 310
 .2-5مزایا و معایب توافق راجع به نفقه یا جدایی

درخصوص تبیین حدود آزادی افراد در تنظیم روابط خانوادگی خود ،کارهای علمی و تحقیقات
بسیاری صورت گرفته است

(2013: 417

 .)Eekelaar,برخی استدالل مینمایند که آزادی افراد

موجب درج شروط تخیلی و احساسی در توافقات میگردد ( .)Eekelaar, 2011: 316برخی نیز بر
نقش سازندۀ دولت و قانون بهعنوان عنصر مکمل در جهت تعدیل توافقات تأکید نمودهاند
( .)Diduck, 2011: 314; Fineman, 2004: 228برخی از نویسندگان نیز ضمن شناسایی آزادی
پرداختهاند ( .)Hale, 2011: 10در برخی تألیفات نیز ضمن تبیین رابطۀ دولت و والدین در تنظیم
مسئولیتها نسبت به کودکان ،نفع مسلم دولت در تعدیل توافقات در جهت تضمین مراقبت منطقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. santov santos (1972 ) fam 247, (1972) 2 All ER 246
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از کودکان برجسته شده است ()Ferguson, 2008: 10; Herring, 2014: 32؛ که از تفصیل دیدگاهها
و دالیل هر یک صرفنظر مینماییم.
آنچه مسلم است اینکه گاهی اوقات امکان حلوفصل مسائل مالی و نفقه از طریق توافق و
مصالحه بدون رجوع به دادگاه ،توسط طرفین و وکالی آنها نادیده گرفته میشود؛ این در حالی است
که حل مسائل از طریق چنین توافقاتی در مقایسه با طرح دعوی در دادگاه ،دارای مزایایی است
( )Rogers, 2004: 84که نمونههایی از این مزایا عبارتند از:
الف) یک توافق حسب اقتضای ذاتی خود ،نسبت به دستورات دادگاه دارای انعطافپذیری بیشتر
است و طرفین حسب وضعیت خاص خود میتوانند هر گونه شرایط و قیودی را که مایل هستند در
بندهای یک توافق بگنجانند.
ب) مسائل مالی اغلب باعث ایجاد تلخترین اختالفات بین زوجین پس از فروپاشی ازدواج
میگردد؛ در حالی که اگر مسیر مصالحه و توافق در پیش گرفته شود ،یک توافق میتواند صرفنظر
از شکست ازدواج ،موجب ایجاد صمیمیت و اشتیاق بین طرفین شده و آنها را قادر به آگاهی از
وضعیت خود نماید .چنین توافقی ،ابزارهای الزم را در اختیار طرفین قرار میدهد تا بتوانند بدون نیاز
به رجوع به محاکم که آن هم امری پرهزینه است مسائل مالی و سایر مشکالت خود را شناسایی
نمود و به طریق مسالمتآمیزی حل نمایند.
با وجود این ،الزم به ذکر است که معایبی نیز برای توافق راجع به جدایی در مقایسه با یک دستور
دادگاه وجود دارد که عمدهترین آنها به شرح ذیل است:
الف) امر اجرای یک توافق در مقایسه با اجرای دستورات دادگاه نسبتا دشوارتر است.
ب) توافق جدایی نمیتواند درجهای از قطعیت همتراز با دستورات دادگاه را به دست دهد و
توافقات به اندازۀ دستورات دادگاه واجد قطعیت نیستند؛ به گونهای که اختیار و صالحیت دادگاه برای
پذیرش تقاضاهای مالی بیشتر مثال در صورت بروز طالق پس از توافق ،نمیتواند اسقاط گردد
()Swennen, 2015: 166؛ یعنی بعد از توافق هم میتوان طی شرایطی از دادگاه ،تقاضای تأمین
بیشتر نمود و صالحیت رسیدگی دادگاه امرقابل اسقاطی نیست.
قرار میگیرند و سایر توافقات ،نه با تشخیص دادگاه بلکه با رضایت طرفین قابل تغییرند .در حالی که
دستورات دادگاه راجع به پرداختهای دورهای ،در هر صورتی متعاقبا قابل تغییرند.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04

ج) امکان دخلوتصرف دادگاه در توافقات ،صرفا شامل توافقاتی است که در محدودۀ مادۀ 34

بررسی امکان توافق راجع به نفقۀ همسر در حقوق ایران و انگلستان (جوادی و نصیران)

26۹

 .2-6اجرای توافقات

همانگونه که قبال اشاره شد ،یک توافق راجع به نفقه یا جدایی ،یک قراردادی دقیقا مشابه سایر
قراردادهاست و از حیث نحوۀ انعقاد و شرایط اعتبار ،تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادهاست .لذا
حسب جوهر ذاتی خود ،امر اجرای توافقات راجع به نفقه و جدایی نیز تابع طرق اجرایی در دسترس
برای سایر قراردادهاست؛ بهطوری که در صورت نقض چنین توافقی ،دعوی مطالبۀ خسارت
قابلطرح است .مثال در صورتی که ادعای نقض توافق در قالب کوتاهی از پرداخت نفقه طرح گردد،
همان خسارت برای معوقات نفقه قابل مطالبه است .همچنین طرق جبرانی مبتنی بر قواعد انصاف
برای اجرای عین تعهد و دستور منع برای جلوگیری از نقض یک شرط ترک فعل مقرر در چنین توافقی
نیز در دسترس می باشد (.)Black DBE and others, 2012: 388
 .2-۷تأثیر توافقات پایدار جدایی یا نفقه بر ترتیبات مالی بعد از طالق یا بطالن یا افتراق
قضایی

آنگونه که بیان شد آزادی زوجین در تعیین مسائل مالی و حلوفصل مسائل راجع به نفقه به حدی
است که آنها میتوانند با تنظیم یک توافق پایدار نفقه ،تعهد نفقهای را برای یکی از طرفین بدون
هیچگونه محدودیت زمانی ایجاد نمایند؛ بهگونهای که چنین توافقی حتی پس از جدایی قطعی و طالق
و حتی ازدواج مجدد دریافتکننده و حتی بعد از فوت پرداختکننده ،قابلیت اجرایی داشته باشد.
اما واقعیت این است که چنین توافقات پایدار راجع به جدایی یا نفقه در رابطه با مسائل مالی،
نمیتواند از طرح یک تقاضای جامع تأمین مالی از سوی هر یک از طرفین پس از صدور حکم طالق
یا بطالن یا افتراق قضایی جلوگیری کند و از آنجایی که اسقاط حق تظلمخواهی از مراجع قضایی
بهموجب بندهای توافق ،باطل و غیرمعتبر است ،لذا حتی اگر طرف طرحکنندۀ تقاضا ،بهموجب توافق،
متعهد به عدم مطالبه تأمین مالی بیشتر از دادگاه شده باشد ،به دلیل عدم اعتبار چنین تعهدی ،آن طرف
باز هم میتواند در صورت صدور حکم انحالل نکاح ،برای تأمین مالی بیشتر به دادگاه رجوع نماید .با
این حال ،وجود یک چنین توافقی ،یکی از فاکتورهایی است که دادگاه در زمان بررسی و رسیدگی به
تقاضای تأمین مالی بیشتر برای صدور دستورات مالی تبعی ،باید مورد لحاظ قرار دهد .یعنی هرچند
تأثیرگذار در تصمیم دادگاه درخصوص ادعای مطروحه بعد از توافق است (.)Bates, 2012: 59
 .2-۸امکان تغییر توافقات

طرفین توافقات راجع به نفقه و جدایی میتوانند با توافق بعدی ،بندهای توافق سابق خود را تغییر
دهند ،اما آنگونه که قبال نیز بیان شد ،در صورت عدم توافق طرفین برای تغییر توافق ،اختیار دادگاه برای

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04

وجود توافق ،مانع طرح تقاضای بعدی در زمان انحالل نکاح نمیشود ،اما وجود توافق یکی از عوامل

2۷۰

فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضایی (دورۀ  ،25شمارۀ  ،۹۱پاییز )۱3۹۹

تغییر دادن مفاد توافق طرفین محدود به توافقات منعقدشده در چهارچوب مادۀ  34قانون مرافعات
زناشو یی  11973است .لذا اختیار دادگاه و امکان مطالبه تغییر صرفا در برخی توافقات مکتوب
قابلتصور است ( )Gaffney And Others, 2014: 173و توافقات شفاهی نمیتوانند بهموجب مادۀ
 34برخالف تراضی طرفین ،توسط دادگاه تغییر یابند و دلیل آن این است که مواد  35و  36همان قانون،
صرفا تغییر توافقات کتبی را تجو یز مینماید که در محدودۀ تعریف مادۀ ( 34 )2آن قانون قرار گیرند.
لذا درخصوص توافقات قابل تغییر ،هر یک از طرفین توافق میتوانند بر اساس تغییر در شرایط بعد
از توافق ،از دادگاه تقاضای تغییر مفاد توافق قبلی را مطالبه نمایند و در این صورت دادگاه صالح بر
حسب شرایط پرونده ،با لغو یا تغییر مفاد توافق یا افزایش میزان تأمین مالی مقرر در توافق ،اقدام به
اعمال تغییر عادالنه می نماید .دعوی گرمن علیه گرمن 2نشان داد که این موضوع از یک نقطهنظر
بیطرفانه بررسی خواهد شد .الزم به ذکر است که تقاضای تغییر ممکن است به دادگاه بخش یا دادگاه
دادرسیهای خانوادگی داده شود .اختیارات دادگاه بخش وسیعتر از دادگاه دادرسیهای خانوادگی
جهت تغییر توافقات می باشد ( .)Standley, 1997: 144باید توجه داشت که گاهی اوقات علیرغم
تغییر در شرایط ،دادگاه به خاطر شرایط خاص پرونده ،تقاضای تغییر توافق را رد مینماید .مثال در دعوی
دی علیه دی 3که در آن زن به انتقال خانه به شوهر در قبال هزار و پانصد پوند توافق کرده بود و متعاقبا
قیمت خانه باال رفته بود ،دادگاه تقاضای تغییر توافق مطروحه از جانب زن را رد کرد؛ چراکه از یکسو
طرفین در حین توافق از مشاورۀ حقوقی مناسب بهرهمند شده بودند و از سوی دیگر شوهر متعاقبا ازدواج
مجدد کرده و مبالغ قابلتوجهی را در خانه صرف نموده بود .لذا حسب شرایط پرونده ،تغییر توافق
عادالنه به نظر نمیرسید .با وجود این در دعوی سیمیستر علیه سیمیستر 4دادگاه تصمیم به تغییر توافق
گرفت .در این پرونده که شوهر توافق به پرداخت یکسوم حقوق و دستمزد خود به زن را نموده بود،
متعاقبا زمانی که دستمزد شوهر یک افزایش قابلتوجهی پیدا کرد ،شوهر تالش نمود که استدالل نماید
که رقم یکسوم حقوق وی بیش از نیازهای زن است که نهایتا به خاطر تأکید بر عنصر نیاز در محاسبۀ
میزان دستورات مالی ،تغییر توافق توجیه شده و رأی به نفع شوهر صادر شد.
دعوی سانتوس علیه سانتوس 5لزوم دقت در رعایت همۀ قواعد در تنظیم توافقات را نشان داد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Matrimonial Causes Act 1973
2. Gorman v Gorman [1964] 3 All ER 739
3. D v D (1974) 118 SJ 715
4. Simister v Simister (No 2) [1987] 1 FLR 194
5. Sutton v Sutton [1984] 2 WLR 146; [1984] 1 All ER 168
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نماید و زن نیز وام وثیقۀ خانه را پرداخت نموده و هیچ ادعایی راجع به نفقه نداشته باشد ،چنین توافقی
حتی پس از طالق طرفین نیز بهصورت مکتوب در نیامد و متعاقبا شوهر از انتقال خانه سر باز زد.
چنین توافقی از یکسو به خاطر شفاهی بودن ،خارج از چهارچوب مادۀ  34بود و از سوی دیگر به
خاطر تعارض با قاعدۀ امری عدم امکان اسقاط صالحیت دادگاه ،باطل و قابل اجرا نبود .نهایتا تنها
چارۀ زن این بود که استناد به توافق را کنار گذاشته و به تقاضای دستورات مالی طالق برای انتقال
داراییها تمسک نماید.
نتیجه

درخصوص امکان توافق راجع به نفقه در حقوق ایران روشن شد که مطابق مادۀ  1113قانون
مدنی طرفین میتوانند در نکاح موقت با درج شرط صریح یا بهطور ضمنی بر لزوم انفاق به اشکال
مختلف توافق نمایند .اما موضع قانونگذار درخصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به
انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد .در وضعیت فعلی
هرچند با تحلیل و مباحث ارائه شده روشن شد که امکان توافق راجع به نفقه در نکاح دائم هیچ
منافاتی با مبانی فقهی نداشته و زن بهعنوان صاحب حق نفقه می تواند با شوهر خود برحسب
وضعیت خاص زندگی ،نسبت به اسقاط یا تعدیل آن اقدام نماید ،ولی با وجود سکوت قانونگذار
عمال بعید است که رویۀ قضایی رو یکرد ثابتی در جهت به رسمیت شناختن امکان چنین توافقی
داشته باشد .این در حالی است که در حقوق انگلیس قانونگذار عمدتا تنظیم روابط زوجین را به
توافق آنها واگذار نموده ،تا برحسب شرایط خاص زندگی زناشو یی ،زوجین بتوانند بر اساس توافق،
وظایف زناشو یی را تقسیم نمایند .امکان چنین توافقی راجع به نفقه نیز در مادۀ  34قانون مرافعات
زناشو یی  1973مورد شناسایی قرار گرفته است.
در مقام ارزیابی تفاوتها میتوان اذعان نمود که قواعد نفقۀ زوجه در حقوق ایران نیاز به تعدیل
داشته و باید به گونهای طراحی و تدوین گردد که منطبق با شرایط مختلف خانوادهها شده تا هم از
زن خانهدار فاقد تمکن مالی ،حمایتهای قانونی الزم صورت گیرد و هم اینکه سازوکار نفقه در
خانوادههای خاص که در آن زن ،شاغل یا متمکن است ،به ابزار ایجاد تنش و سوءاستفاده مبدل
گردیده و نهاد نفقه و تأمین مالی به نوعی طراحی شده تا هم مادران خانه دار سیستم سنتی و هم
مادران شاغل را مورد حمایت قرار دهد .اما مسئلهای که در مقام تعدیل قوانین نفقه زوجه در این مورد
وجود دارد ،حکم قاطع و روشن تکلیف یکجانبۀ انفاق زوجه در مبانی فقهی است.
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لذا در وضعیت فعلی ،بهعنوان نقطۀ شروع در تغییر رو یکرد قانونگذاری میتوان پیشنهاد نمود
که قانونگذار در نکاح دائم نیز امکان توافق صریح یا ضمنی زوجین راجع به تکلیف انفاق را مورد
تصریح قرار دهد؛ چراکه همانگونه که در مباحث مربوطه روشن شد ،نفقه حق زن بوده و قابل تعدیل
و اسقاط از راه توافق میباشد و چنین توافقی هیچگونه تزاحم یا تعارضی با مبانی فقهی ندارد .با
تصریح قانونگذار به امکان توافق راجع به نفقه ،نهتنها زوجین میتوانند با ارادۀ خود بهطور صریح یا
ضمنی ،تکلیف نفقه را مطابق شرایط خاص زندگی خود تعدیل و تنظیم نمایند ،بلکه دست قاضی
رسیدگیکننده به دعوی نفقه نیز باز میشود تا در برخی موارد با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر روابط
زناشو یی ،استنباط نماید که زوجه جزئا یا کال حق نفقۀ خود را اسقاط نموده است .بدیهی است که
شناسایی و پذیرش نظریۀ قابلیت توافق راجع به نفقه در حقوق ایران به هیچ عنوان نافی نقش نظارتی
قانون و دادگاه در مقام نظارت بر وضعیت توافقات صریح و ضمنی منعقده و ابطال توافقات
غیرمشروع یا یکجانبه و ناعادالنه نخواهد بود و بهتبع آن نقش قانون از نقش تنظیمکنندۀ روابط به
نقش نظارت بر نظم توافقی ایجاد شده توسط زوجین ارتقا خواهد یافت.
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