راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ زن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آن را ﻫﻢ زﻣﺎن
ﺑﺎ ﻃﻼق ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ.

:ﭘﺮﺳﺶ
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ازدواج ﮐﺮدم .او از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪاﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او از ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ام ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ ،ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داری آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺳﯿﺎﻫﻪ ای از آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ رﺳﯿﺪ؟
:ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدم؟ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ اول زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻨﺪ و از او اﻣﻀﺎء و
رﺳﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد؟
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﻘﯽ را در دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ را داﺷﺘﯿﺪ زود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از دادﮔﺎه
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ را ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺮداد آن را.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ام ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ام ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ ﻃﻼق ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
 ،از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮداد ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪرک ﺑﭙﺮدازﯾﺪ….ﺧﯿﺮ
:ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻗﻼم ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ را دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮداد ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از آن رو ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ازدواج

اﺳﺖ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ذﯾﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ را ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و راﻧﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ واﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از آن ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﭘﻮل
ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ادﻋﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
اﮔﺮﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﻮد زن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ و ﻋﻤﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻟﻪ ﻋﻤﻪ ﻫﺎ وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ رﺳﯿﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
:ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻮﻫﺮم در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ از ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را زد ﺷﮑﺴﺖ .دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
:ﭘﺎﺳﺦ
اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻮﻫﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺷﯿﺎ و اﺳﺘﻬﻼک آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﺑﺖ آن از ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﺎ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻓﻌﻪ و ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

