ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﺷﺪن داراﺋﯽ

ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﺼﯿﻒ داراﺋﯽ  ،ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﺋﯽ را ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زن .از اﯾﻦ رو زﻧﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ“ ﺧﺎﻧﻪ
اﻣﻦ ”در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ،دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را اﯾﻦ ﺟﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ:
زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ذﯾﻞ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺪن داراﺋﯽ در ﺻﻮرت ﻃﻼق را درﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ
ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺻﺪد اﺳﺖ ﻃﻼﻗﻢ ﺑﺪﻫﺪ .او ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﺼﯿﻒ داراﺋﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ
او ﺑﺮای ﻓﺴﺦ اﯾﻦ ﺷﺮط راﻫﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮم ،ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻢ اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮم ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﺟﺮت
اﻟﻤﺜﻞ و ﻧﻔﻘﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ده روز را ﺑﮑﻠﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ و ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم .ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ زن ﺑﯿﻮه ای ﺑﺸﻮم و دﺳﺘﻢ را ﭘﯿﺶ اﯾﻦ و آن دراز ﮐﻨﻢ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺳﺮ
و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﺎﻧﺪه ام ﺣﯿﺮان ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﻮاره ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮده و ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آه در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم .ﺑﺎ آن ﮐﻪ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺴﺘﻢ ،آن ﻫﻤﻪ داﻧﺶ را ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮﺧﺘﻪ ام از ﯾﺎد ﺑﺮده ام و ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﺪارم .دو ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ام ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎ
و ﺟﻮان ﻣﯽ دود ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ او ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ دﺳﺖ روی
دﺳﺖ ﺑﮕﺬارم و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎداﺑﺎد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺷﺮط
ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺎن ﺑﺪﻫﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮد اﺻﺮار ﺑﺮ ﻃﻼق دارد و زن ﮐﺎری
ﻧﮑﺮده ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن“ ﺗﺨﻠﻒ ”از وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دادﮔﺎه و
ﺑﺎزوﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺼﻒ داراﺋﯽ ﺷﻮﻫﺮ را ﮐﻪ در دوران زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای و ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮود دادﮔﺎه و ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮد درﺳﺘﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش
ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺼﻒ
داراﺋﯽ و ﺑﻠﮑﻪ از اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﺷﺪن داراﺋﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ واﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺸﻮﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻧﻮع ﺧﺪﻋﻪ و ﻓﺮﯾﺐ را
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ او را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ اﺣﻀﺎرﯾﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ .روز دادﮔﺎه ﺑﺎ وﮐﯿﻞ وارد دادﮔﺎه
ﺷﻮﯾﺪ.
و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ درﺳﯽ ) اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق(
ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﯾﮏ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ،
وارد ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮﯾﺪ .زﻧﺪﮔﯽ روﺷﻦ و ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از زن ﻫﺎ از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ در
دادﮔﺎه ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ .ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻣﺮ ﻃﻼق داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دادﯾﺪ.

