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تنصیف اموال زوج

ایــن زندگــی تــا وقتــی خــوب پیــش میرفــت کــه
پیمــان دور از خانــوادهاش بــود .برقــراری ارتباط با
خانــوادهاش پیمــان را از ایــنرو بــه آن رو کــرد .نــه
بــد خلقی میکرد نــه بیاحترامی اما حتــی بعد از
مرخص شــدن پدرش هــم حاضر نبود مــن را نزد
خانوادهاش ببرد .آخر هفتهها را همیشــه با هم به
بیرون میرفتیم اما از آن پس تمام وقت آزادش را
با خانوادهاش میگذرانــد .دلیل موجهی برای این
کارش پیدا نمیکردم .به شش ماه نکشید حرف از
جدایــی زد .حرف از اینکه تــو خوبی اما خانواده ات
درشــأن خانواده من نیســتند و آنها هیچ وقت تو را
نمیپذیرند و من مجبورم بــه خاطر بیماری پدرم
وقت بیشــتری برای آنها بگذارم؛ شوکه شده بودم.
بــاور نمیکــردم این حرفها بر زبــان پیمان جاری
شــود .نمیدانســتم میتوانم جلویــش را بگیرم یا
خیــر برای همیــن باید حتماً با یــک وکیل صحبت
میکــردم .امــا ناامیــد از دفتــر وکیل بیــرون آمدم.
خالصــه حرفهایــش این بود کــه «مــرد میتواند
بیهیــچ دلیلی هر زمان که بخواهد همســر خود را
طالق دهد» و من فقط میتوانســتم بهعنوان یکی
از حقــوق مالی ام ،تنصیف اموالی را که در کنار من
به دســت آورده بود خواســتار بشوم .هر چند اینها
جبران زندگی از دست رفتهام نمیشد.

در نظــام حقوقی ما قوانینی مقرر شــده اســت کــه در آن به اصل تســاوی حقوق زن و
مرد توجه نشده و همین امر موجب شده است تا زنان با درج شروطی در ضمن عقد
نــکاح خود در پــی جبران این تبعیض ناشایســت باشــند .در خصــوص تبعیضهای
مقرر شده در قوانین میتوان به این مسأله اشاره داشت که مرد برخالف زن میتواند
بــدون ارائــه دلیل بــه دادگاه رجوع نموده و اقــدام به طالق دادن همســر خود نماید.
بنابرایــن از جملــه شــروطی که اکنون قصد داریــم به آن بپردازیم و بــرای جبران حق
مذکــور در قبالــه ازدواج درج گردیــده تــا زوج بــه اختیــار خــود بنابر توافقهــای قبلی،
امضــا نمایــد ،بنــد الــف قبالــه ازدواج اســت کــه ایــن بنــد عبارتســت از« :ضمن عقد
خــارج الزم زوج شــرط کرد هــرگاه طالق بنا به درخواســت زوجه نباشــد و طبق
نــکاح
ِ
ِ
تشــخیص دادگاه تقاضای طالق ناشــی از تخلف زن از وظایف همســری (زناشــویی)
یــا ســوء اخــاق و رفتــار وی نبود ،زوج موظف اســت تــا نصــف دارایی موجــود خود را
کــه در ایــام زناشــویی با او به دســت آورده اســت طبق نظــر دادگاه بالعــوض به زوجه
منتقل کند».
شــایان ذکر اســت که در شــروط مندرج در قباله ازدواج ماده  ۱۱۱۹قانون مدنی که بیان
داشــته اســت؛ شــروطی که طرفین بر آن توافق مینمایند نباید با مقتضای ذات عقد
مخالف باشــد ،رعایت گردیده اســت و از این جهت ایرادی به آن وارد نمیباشــد چرا
که ذات عقد نکاح ایجاد رابطه زوجیت است و در
امضای تمامی شروط هیچ یک از شــروط قید شــده در عقــد نکاح ،عدم
مندرج در قباله ازدواج توسط ایجاد چنین رابطهای به چشم نمیخورد.
طرفین به اختیار صورت می البته باید بیان داشــت که شــرایط مندرج در قباله
گیرد و به رغم رویه موجود؛ از ازدواج ،طرفیــن را از توافــق بــر شــروط دیگــری
این قرار که سر دفتران جــز آنچه در بنــد الف و ب قباله ازدواج قید شــده
ازدواج به تفهیم شروط تبیین است در عقد نکاح یا عقد الزم دیگری غیر از عقد
ً
شده نمی پردازند و غالبا نــکاح از جملــه حــق تحصیــل زوجه یا حتــی این
زوجین بدون اطالع کافی به
مورد که زوج و زوجه متعهدشــوند هنگام جدایی
امضای هر صفحه و به دنبال
اعطای حقوق به طرف دیگر اعم از اینکه طالق به درخواســت مرد باشــد یا به
اقدام می نمایند ،نباید درخواســت زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم
پنداشت که امضای تمامی زوجیــن به دســت میآورند بین آنهــا به مناصفه
صفحات اجباری است بلکه تا تقسیم شود ،باز نمیدارد.
زمان امضا توسط هر دو طرف پیشتر نیز گفته شد امضای تمامی شروط مذکور
صورت قانونی نیافته و قابلیت توسط طرفین به اختیار صورت میگیرد و به رغم
اجرا پیدا نمیکند رویه موجود؛ از این قرار که ســر دفتــران ازدواج به
تفهیــم شــروط تبییــن شــده نمیپردازنــد و غالباً
زوجیــن بــدون اطالع کافــی به امضای هر صفحــه و بهدنبال اعطــای حقوق به طرف
دیگر اقدام مینمایند ،نباید پنداشت که امضای تمامی صفحات اجباری است بلکه
تا زمان امضا توسط هر دو طرف صورت قانونی نیافته و قابلیت اجرا پیدا نمیکند.
حــال در فرضــی که زوج بند الف را امضا مینماید ،در هنگام متارکه ممکن اســت دو
حالــت بــه وجود بیاید .نخســت اینکــه زوج با مراجعه بــه دادگاه و اثبــات ادعای خود
مبنی بر اینکه زوجه از وظایف همســری خود ســر باز زده یا از سوء رفتار برخوردار است
تقاضای طالق را خواســتار میگردد که در این حالت تنصیف اموال صورت نمیگیرد
چرا که تقاضای وی شــرایط قید شــده در بند الف را دارا نمیباشــد .دومین حالت این
اســت کــه زوج به دادگاه مراجعه میکند و همچون داســتان شــرح یافتــه ،بدون هیچ
علتی یا هرگونه علتی جز آنچه در بند الف آمده است ،تقاضای متارکه از همسر خود را
تقدیم دادگاه مینماید که در حالت مذکور ،با درخواست زوجه تنصیف اموال موجود
بــه حکــم دادگاه صورت میپذیرد به عبارت دیگر با مطالبــه زوجه بنابر نظر دادگاه از
یک تا پنجاه درصد از اموال به دست آمده و موجود طی زندگی مشترک یا معادل آن
بهصورت بالعوض به زن منتقل میگردد و اجرای این حکم منوط به طالق اســت به
عبارت دیگر امکان الزام زوج به تنصیف اموال خود قبل از درخواســت طالق و تحقق
شرایط بند الف وجود ندارد.
در پایــان جهــت اطمینــان قیــد تمام نکات این مســأله ،باید گفته شــود کــه اوالً حکم
تنصیف اموال تنها شامل اموال موجود در حین درخواست طالق میگردد نه اموالی
که طی ایام زندگی مشــترک به دســت آمده و اکنون از بین رفته است .ثانیاً در صورتی
که در عقدنامه شــرط شــده باشــد که مــرد نیمی از دارایــیاش را منتقل کنــد ملزم به
اجرای آن است و دادگاه نمیتواند با اعمال نظر خود از یک تا پنجاه درصد اموال زوج
را مورد حکم قرار دهد.
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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.

از نظر حقوقی و اجتماعی چه موارد مهمی است
که زوجین باید قبل از ازدواج نســبت به آن آگاهی
الزم داشته باشند؟
وکیل الرعایا :نحوه آشنایی ،رفت و آمد ،در نظر

گرفتن تناســب یا بــه اصطالح هم کفــو (برابر،
همشــأن) بــودن با همســر از هر لحــاظ ،آگاهی
از شــرایط جسمی و روحی یکدیگر ،اخذ گواهی
نامههــای معتبــر و انجام آزمایشــات ژنتیکی و
بیماریهــای خــاص و مســری ،در نظــر گرفتن
شروط ضمن عقد و آگاهی از این شروط ،آگاهی
طرفین از حقوق یکدیگر خصوصاً حقوق مالی
زوجــه ،عــدم پــرده پوشــی و کتمــان حقیقــت،
مســائل مربــوط بــه نحــوه برگــزاری مراســم و
تعیین مهریه و یا سایر شروط ،دقت در مراسم
خواستگاری ،دقت در تناسب اخالقی و روحی و
روانــی با یکدیگر ،قومی و عقیدتی و ارزشهای
یکدیگــر از جمله موارد مهمی اســت که قبل از
ازدواج باید در نظر گرفته شود.
اگر پس از مراســم نامزدی ،وصلت مــورد نظر به
هردلیلی بهم بخــورد ،آیا طرفین میتوانند هدایا و
هزینههای خود را مطالبه کنند؟
وکیــل الرعایا :برابر مــاده  1037قانون مدنی هر

کــدام از طرفیــن میتواننــد در صــورت بــه هم
خوردن وصلت نامزدی ،هدایایی را که به طرف
دیگر یــا ابوین او بــرای وصلت منظــور دادهاند
مطالبه کنند.
حــال اگر عیــن هدایا موجود نباشــد ،مســتحق
قیمــت هدایایی خواهند بود کــه به عادت نگاه
داشته میشــود ،مگر آن که هدایا بدون تقصیر
طــرف دیگــر تلف شــده باشــد .اگــر هدایــا جزو
وسایل مصرف شدنی و غیرقابل نگهداری مثل
گل و شیرینی باشد که قابل بازپسگیری نیست
و اگر وسایلی باشند که ماندگار است مثل لباس
و جواهــر و طــا کــه پیشــکش شــده باشــد باید
باز پس داده شود و اگر از بین رفته باشد باید به
نحــوی قیمت آن به اهداکننده داده شــود .مگر
آن کــه هدیه گیرنده به طور عمــدی آن را تلف
نکرده باشــد ،مثالً به سرقت رفته و یا در جریان
سیل و زلزله از بین رفته باشد.
امــا چنانچــه هریــک از طرفین فــوت کنند این
مسأله یعنی استرداد هدایا انجام نمیگیرد زیرا
خاطــرات طرفین باید مورد احترام برای طرف
دیگر باشد.
البته این مســأله در مورد بعد از ازدواج صورت
نمیگیــرد و اســترداد هدایــا مخصــوص دوران
نامزدی و قبل از ازدواج است.
گفتنــی اســت ،بنــد اول از مــاده چهــارم قانون
حمایــت خانواده جدیــد مقرر کــرده نامزدی و
خســارات ناشــی از برهم زدن آن در صالحیت
دادگاه خانــواده اســت .هزینههــای قابــل
مطالبــه بایــد متعــارف باشــند .هرچنــد مــاده
 ١٠٣٦قانــون مدنــی در ایــن خصــوص حــذف
شده است.

