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بررسی پیامدهای حقوقی بر هم خوردن نامزدی

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

فرجام هدایای رد وبدل شده بین ارباب حلقه ها!
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دوران نامزدی ،دورانــی شیرین و به یادماندنی است؛
دورانی که دختر و پسر فرصت پیدا میکنند پیش از رفتن
به زیر یک سقف و آغاز زندگی مشترک ،با سلیقه و اخالق
یکدیگر آشنا شوند .بدیهی است که این آشنایی میان دو
خانواده نیز ،برقرار میشود و میتواند در تعامل مثبت
میان آن ها و کمک به تشکیل هرچه سریعتر و بهتر خانواده
جدید نقش مهمی داشته باشد .معمو ًال در دوران نامزدی،
هدایایی نیز رد و بدل میشود؛ خانواد ههای دو طرف
قول و قرارهایی میگذارند و خود را به این قول و قرارها،
پایبند میدانند .اما گاه پیش میآید که به دالیل مختلف،
موضوع ازدواج نامزدها منتفی میشود .مث ً
ال دختر و
پسر پی میبرند که به لحاظ فکری ،تناسبی با یکدیگر
ندارند یا خانوادهها از مسائلی مطلع میشوند که اگر از
اول آنها را میدانستند ،جوابشان به طرف مقابل ،منفی
بود .در این شرایط ،به اصطالح نامزدی به هم میخورد
و به تبع آن ،قول و قرارهای بین طرفین نیز کأن لم یکن
تلقی میشود .اینجاست که باید تکلیف هدایایی را که در
دوران نامزدی رد و بدل شده است ،روشن کرد .همچنین،
ممکن است یک یا هر دو خانواده ،بابت قول و قرارهایی
که در آغاز نامزدی گذاشتهاند ،متضرر شده باشند و باید،
مسئله ادعای ضرر و زیان مطرح شده از سوی آن ها ،مورد
رسیدگی قرار گیرد و حق به حقدار برسد .خوشبختانه
در قانون ،این مسائل پیشبینی شده است و اگر خدای
نکرده ،مسئله منتفی شدن نامزدی میان دو جوان مطرح
شود ،میتوان با استناد به مواد قانونی ،اختالفات به وجود
آمده را رفع کرد .مطابق بند یک ماده  4قانون حمایت
خانواده ،مصوب  ،1392دادگاه صالح برای رسیدگی

در صورت منتفی شدن ازدواج دو نفر
و بر هم خوردن نامزدی آن ها ،طرفین
موظف اند نامههای ردو بدل شده را
به یکدیگر برگردانند؛ اما در صورتی
که این نامهها از بین رفته باشد،
نمیتوان بابت نابودی آن ها خسارتی
مطالبه کرد

عکس:تزیینی است

پرسش :هنگام عقد ،زوج با زوجــه شرط کــرده است
که اگر به هر دلیلی ،طالق اتفاق بیفتد ،زوجــه کلیه
حقوقش ،از جمله اجرت المثل را از خود ساقط میکند
و ادعایی نخواهد داشــت .آیا چنین شرطی قانونی
است؟ آیا زوجه میتواند ضمن عقد ،حتی از مهریه
خود بگذرد؟
پاسخ :هر گونه توافق بین زن و شوهر ،دربــاره مهریه و
حقوق مالی زن ،تا جایی که مخالف قانون نباشد ،برای
دوطرف معتبر و الزم االجراست .توافق بر بخشیدن (یا
اِبرای) مهریه و دیگر حقوق مالی ،از جمله اجر تالمثل
نیز ،با قانون مخالفتی ندارد و معتبر است .ماده  10قانون
مدنی مقرر میکند«:قراردادهای خصوصی نسبت به
کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد ،نافذ است ».اما اگر در عقد ازدواج ،از
همان ابتدا ،مهریهای تعیین نشده باشد ،بسته به نزدیکی یا
عدم نزدیکی زوجین پیش از طالق ،زن مستحق مهرالمثل
یا مهرالمتعه خواهد بود«:هر گاه مهر در عقد ذکر نشده
باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طالق
دهد ،زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طالق
دهــد ،مستحق مهرالمثل خواهد بــود( ».مــاده ۱۰۹۳
قانون مدنی) عدم تعیین مهریه در عقد ازدواج موقت،
موجب بطالن و بیاعتباری عقد ازدواج موقت است« .در
نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است( ».ماده
 ۱۰۹۵قانون مدنی)
پرسش :در چه مواردی میتوان ابطال یک قرارداد را از
دادگاه خواست؟
پاسخ :اصل بر صحت و درستی معامالت است .کسی که
ادعا میکند معاملهای فاقد یکی از شرایط اساسی بوده و
در نتیجه باطل و بیاعتبار است ،باید ادعای خود را با ارائه
دالیل محکم نزد دادگــاه اثبات کند .شرایط اساسی که
برای صحت تمام معامالت ضروری است ،در ماده 190
قانون مدنی ذکر شده است .برای صحت و درستی برخی
عقود و معامالت نیز ،عــاوه بر شرایط اساسی ،شرایط
خاصی در نظر گرفته شده است که در هر مورد باید جداگانه
بررسی شود؛ مانند عقد هبه که در آن قبض مال موهوبه،
نقش اساسی دارد .یعنی تا زمانی که مال بخشیده شده
به فرد تحویل نشود ،عقد هبه به درستی و کام ً
ال به انجام
نرسیده است .یا عقد نکاح که شرایط خاص خود را دارد.
(مواد  1045تا  1070قانون مدنی) ماده  190قانون
مدنی شرایط اساسی صحت و درستی معامالت را بیان
کرده است«:برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی
اســت -1 :قصد طرفین و رضــای آن ها [یعنی طرفین
محجور یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند]؛
 -2اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل
و رشید باشد]؛  -3موضوع معین که مورد معامله باشد؛
 -4مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر
قانونی انجام نشده باشد »].ماده  1258قانون مدنی
دالیل اثبات دعوا را به این شرح برشمرده است-1 :اقرار،
-2اسناد کتبی-3 ،شهادت-4 ،امارات-5 ،قسم .اقرار
عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود» .یعنی
فردی که ادعایی علیه او طرح شده است (خوانده دعوا)،
ادعا را بپذیرد و دعوای خواهان را تصدیق کند .سند عبارت
است از هر نوشتهای که در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
(ماده 1284قانون مدنی) شهادت عبارت است از اینکه
شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری ،اعالم
اطالع و خبر از وقوع امری کندَ .اماره ،عبارت از اوضاع و
احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی ،دلیل بر
امری شناخته می شود( .ماده 1321قانون مدنی) قسم
نیز ،در مواردی و با رعایت شرایط شرعی و قانونی ،میتواند
دعوا را اثبات کند .هر یک از اقسام دالیل ذکر شده ،احکام و
شرایط مربوط به خود را دارد.

دبیرستادصبرمعاونتفرهنگیقوهقضاییهگفت:تاکنونحدود 15هزارنفربامراجعهبهآدرسسایتصبر،بهعنوانهمیاراینستاددراستانهای
مختلف نام نویسی کردهاند .به گزارش ایرنا ،امید محبی افزود :ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صبر ،بخشایش و رضایت در جامعه و افزایش رویکرد
صلح و سازش ،از جمله کارکردهای این ستاد و کمیتههای شانزده گانه آن در استانهاست.

به مسائل مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن
آن ،دادگــاه خانواده است .همچنین ،باید توجه داشت
شعبهای از دادگــاه خانواده که محل سکونت دختر در
محدوده آن قرار میگیرد ،صالحیت رسیدگی به چنین
پروندههایی را دارد.
▪نامزدی همان ازدواج نیست

طبق مــاده  1035قانون مدنی« ،وعــده ازدواج ایجاد
علقه زوجیت نمیکند ،اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه
که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده ،پرداخته
شده باشد .بنابراین ،هر یک از زن و مرد ،مادام که عقد
نکاح جاری نشده ،میتواند از وصلت امتناع کند و طرف
دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده
و یا از جهت صــرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی
نماید ».بنابراین ،نامزدی باعث ایجاد حقوق و تکالیف
مربوط به پس از ازدواج ،میان دختر و پسر نمیشود.
زندهیاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «قانون مدنی در
نظم حقوقی کنونی» ،در شرح و توضیح این ماده قانونی
مینویسد«:تعهد به زناشویی نیز ،الزام آور نیست و ماده
 10قانون مدنی نیز ،نمیتواند مستند الزام تعهد قرار
گیرد؛ زیرا واژه وعده شامل تعهد هم میشود ».بر همین

اســاس ،نمیتوان قــرار ازدواج یا نامزدی را به عنوان
قراردادی در نظر گرفت که برای دوطرف الزام آور است و
موظف به اجرای حتمی آن هستند.
▪هدایای دوران نامزدی و تعیین تکلیف آن ها

همانطور که اشاره کردیم ،هدیه دادن در دوران نامزدی،
یک رسم پذیرفته شده در عرف کشور ماست .رسمی
نیکو که اگر حد و اندازه آن نگه داشته شود ،میتواند در
تقویت مهر و محبت میان نامزدها ،مؤثر باشد .بر اساس
ماده  1037قانون مدنی« ،هر یک از نامزدها میتواند
در صورت به هم خوردن وصلت منظور ،هدایایی را که به
طرف دیگر یا ابوین(پدر و مادر) او ،برای وصلت منظور داده
است ،مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد ،مستحق
قیمت هدایایی خواهد بود که عادت ًا نگاه داشته میشود،
مگر اینکه هدایا بــدون تقصیر طرف دیگر ،تلف شده
باشد ».این ماده قانونی ،ناظر به هدایایی است که قابل
نگهداری باشند .بنابراین ،قیمت هدایای مصرفشدنی،
مانند گل و شیرینی ،قابل مطالبه و استرداد نیست .دکتر
کاتوزیان در این باره مینویسد«:هدایای مصرف شدنی
به طور قطع بخشیده میشود و تلف آن ها ضمانی به بار
نمیآورد ».درباره هدایایی که «عادت ًا نگاه داشته میشود»

قیمت هدایای مصرفشدنی،
مانند گل و شیرینی ،قابل مطالبه و
استرداد نیست .دکتر کاتوزیان در
این باره مینویسد«:هدایای مصرف
شدنی به طور قطع بخشیده میشود
و تلف آن ها ضمانی به بار نمیآورد».
درباره هدایایی که «عادت ًا نگاه داشته
میشود» نیز ،اگر از بین رفتن آنها،
بدون تقصیر دریافت کننده هدیه اتفاق
افتاده باشد ،نمیتوان قیمت و
ما به ازای آن را مطالبه کرد
نیز ،اگر از بین رفتن آنها ،بدون تقصیر دریافت کننده
هدیه اتفاق افتاده باشد ،نمیتوان قیمت و ما به ازای آن را
مطالبه کرد .تشخیص از بین رفتن بدون تقصیر این قبیل
هدایا ،برعهده دادگاه است .بد نیست به این مسئله نیز
اشاره کنیم که در دوران نامزدی ،ممکن است میان دو
طرف نامههایی نیز رد و بدل شده باشد .در صورت منتفی
ازدواج دو نفر و بر هم خوردن نامزدی آن ها ،طرفین
شدن
ِ
موظف اند نامههای ردو بدل شده را به یکدیگر برگردانند؛
اما در صورتی که این نامهها از بین رفته باشد ،نمیتوان
بابت نابودی آن ها خسارتی مطالبه کرد.
▪یک استثنا

قانون گــذار بــرای درخــواســت اســتــرداد هدایای قابل
مطالبه دوران نامزدی ،استثنایی نیز قائل شده است.
طبق ماده 1038قانون مدنی« ،مفاد ماده قبل()1037
ازحیث رجــوع به قیمت ،در مــوردی که وصلت منظور
در اثــر فــوت یکی از نــامــزدهــا بــه هــم بــخــورد ،مجری
نخواهد بود ».دکتر کاتوزیان در شرح این ماده قانونی
مینویسد«:اگر هدیه ،مالی باشد که عادت ًا نگاهداری
میشود(مانند حلقه نامزدی و انگشتر) و در اثر تقصیر
گیرنده هدیه تلف گردد و نامزدی با مرگ یکی از دو نامزد
بر هم بخورد ،قیمت هدیه قابل مطالبه نیست .خواه
متوفی دهنده هدیه باشد یا گیرنده آن».

...

نکته حقوقی

جهیزیه در خانه شوهر ،امانت است
هنگامی که زوجه ،قصد بردن اقالم جهیزیه به منزل زوج
را دارد ،باید فهرستی از آن را تهیه کند و به امضای زوج و
چند تن از اعضای خانواده او برساند تا در زمان طرح دعوا،
به آن فهرست یا سیاهه استناد کند .به گزارش خبرگزاری
میزان ،مرسوم است که هنگام ازدواج ،تمام یا بخشی از
اثاث منزل توسط زوجه ،با عنوان جهیزیه ،به منزل زوج
برده میشود .پرسشی که ممکن است مطرح شود ،این
است که آیا این اثاث به ملکیت زوج در میآید یا این که به
صورت امانت در منزل وی است و زوجه هر زمان میتواند
استرداد آنها را مطالبه کند؟
▪امانی بودن جهیزیه

باید دانست که آن چه از متون قانونی برداشت میشود،
امانی بودن جهیزیه در ید زوج است ،مگر این که قراین
یا دالیلی وجود داشته باشد که جهیزیه به ملکیت زوج در
آمده است که این مورد ،خود نیازمند اثبات است .به دیگر
سخن ،جهیزیه به صرف آنکه در منزل زوج قرار دارد،

جز در موردی که زوجه آن اقالم را به وی تملیک کند ،به
ملکیت زوج در نمیآید و زوج ،فقط حق استفاده از اقالم
آن را در طول زندگی مشترک خواهد داشت .زوجه هر

زمان میتواند از اذن خود برای استفاده زوج از اقالم
جهیزیه رجوع کند .در این باره میتوان به نمونهای از رای
دادگاه اشاره کرد که در آن ،زوجه به طرفیت همسر خود،

دعوای استرداد عین اقالم جهیزیه را مطرح کرده بود.
دادگاه نیز بعد از احراز رابطه زوجیت و با توجه به فهرست
اقالمی که زوجه به دادگاه ارائه کرد ،ید زوج را بر اقالم
جهیزیه ،امانی تشخیص داد و حکم استرداد عین اقالم
را صادر کرد .نکتهای که نباید فراموش شود آن است که
اثبات اینکه چه اقالمی جزو جهیزیه بوده ،در برخی موارد
دشوار است .چرا که زن و شوهر در طول زندگی مشترک،
اقــدام به خرید اجناس مختلفی میکنند که در هنگام
بروز مشکل ،ممکن است بین زوج و زوجه ،برسر این که
کدام یک از اقالم جزو جهیزیه بوده است و کدام یک خیر،
اختالف ایجاد شود .به همین منظور ،پیشنهاد میشود
هنگامی که زوجه جهیزیه اش را به منزل زوج میبرد،
فهرستی از اقالم آماده شود و به امضای زوج و چند تن از
اعضای خانواده او برسد تا زوجه هنگام طرح دعوا بتواند به
آن فهرست (سیاهه) استناد کند .همچنین ،فاکتور خرید
کاالها نیز ،سندی است که زوجه میتواند برای اثبات این
موضوع از آن استفاده کند.

...

گزارش حقوقی
معاون قوه قضاییه تشریح کرد

آثار تشکیل بانک اطالعات ژنتیکی

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت :وجود بانک اطالعات
هویتی و ژنتیکی ،سرعت و دقت رسیدگی به پروندههای
قضایی را افزایش می دهد و از سوی دیگر ،برای مجرمانی
کــه اطــاعــات آن هــا در بــانــک ثبت شــده اســـت ،نقش
بازدارندگی دارد .به گزارش ایرنا ،ذبیح ا ...خداییان ،در
حاشیه نخستین نشست بانک اطالعات هویتی و ژنتیکی
ایران در شیراز ،افزود :با توجه به این که دی ان ای ()DNA
مجرمان در این بانک موجود است ،این مسئله خود به خود
اثر بازدارندگی دارد و افزون بر این ،استفاده از اطالعات
بانک از بی گناهان رفع اتهام می کند .وی تأکید کرد :باید
در قانون مجازات اسالمی مقررات جدیدی پیش بینی و به
صراحت در این قانون قید شود که قاضی می تواند به نتیجه
آزمایش های ژنتیکی و دی ان ای ( )DNAاستناد کند و
همچنین ،در صورت نیاز ،برای مجرم آزمایش ژنتیکی
انجام شود .این مقام قضایی گفت :طبق قانون ،سازمان
پزشکی قانونی مکلف است که از مجرمان و متوفیان،
نمونه گیری و اطالعات آن ها را در بانک هویتی و ژنتیکی
ایران ثبت کند .خداییان افزود :از اطالعات بانک هویتی و
ژنتیکی ایران ،غیر از شناسایی مجرمان ،در امور پزشکی و
درمانی نیز می توان استفاده کرد ،اما هم اکنون ،استفاده از
اطالعات این بانک برای شتاب بخشیدن به روند رسیدگی
به جرایم و افزایش دقت در این زمینه است .وی بیان کرد:
کشور ما به پیشرفت های پزشکی خوبی دست یافته است
امــا نبود بانک اطالعات ژنتیکی در ســال هــای گذشته
احساس می شد و چون این بانک حاوی اطالعات شخصی
افراد است ،نیاز بود ساز و کار قانونی برای ایجاد آن تدوین
شود که این فرایندها طی شد.
▪ضرورت تحول در شیوه سنتی کشف جرم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم شهرستان
کــازرون در مجلس شــورای اسالمی هم در این نشست
خبری اظهار کرد :شیوه سنتی کشف جرم در کشورمان
نیازمند تحول است و باید این روش به گونه ای علمی و
پیشرفته صورت گیرد .حسین رضا زاده ادامه داد :وجود
بانک هویتی و ژنتیکی ایران ،همانگونه که به کشف جرم
کمک می کند ،می تواند بازدارنده نیز باشد؛ به همین
سبب ،تکمیل اطالعات بانک ژنتیکی ایــران ،موضوعی
ضروری و بسیار حائز اهمیت است؛ برای محقق شدن این
امر ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم آماده همکاری
هستند .این نماینده مجلس افزود :حاشیه امنیتی که هم
اکنون برای مجرمان سابقه دار وجود دارد ،با کمک علم و
تکمیل این بانک ژنتیکی از بین خواهد رفت.
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