על הסכם ממון בין בני זוג ויתרונותיו
מאת עו"ד לירן פרידלנד
נכון שלכאורה יש סתירה בין האהבה לבין חתימה על הסכם לפני הנישואין ,אבל רק לכאורה .למרות שכולם
"מתחת נים מאהבה" עדיין שליש מהנישאים מוצאים את דרכם שוב לרבנות כדי להתגרש .מכיון שהסטטיסטיקה לא
משקרת ,הרי שמומלץ וכדאי להתכונן למקרה של גירושין !!!
הסכם ממון מקל מאוד על הליך הגירושין ,מסייע לצדדים להיפרד יפה ואפילו להישאר חברים ויכול למנוע מלחמות
ומאבקים בנוש א הרכוש .יתרון חשוב נוסף לעריכת הסכם ממון בין בני זוג ,הוא ניטרול מירוץ הסמכויות בין בית
הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה .בהעדר הסכם ממון ,קיים חשש שאחד מבני הזוג יקדים ויגיש תביעה
לערכאה המשפטית הנוחה לו ,ויזכה ליתרון משפטי לא הוגן .
הסכם ממון הינ ו הסכם בכתב שעורכים בני זוג לפני הנישואין או במהלכם והוא טעון אישור של בית המשפט( .הסכם
ממון יכול ויהא מאומת גם ע"י רושם הנישואין) בהסכם ממון מסדירים בני זוג את היחסים הכספיים ביניהם למשך
תקופת הנישואין למקרה של גירושין .לקיומו או אי קיומו של הסכם ממון השפעות מהותיות על מערכת היחסים בין
בני זוג במיוחד כאשר קיים רכוש משמעותי לבני הזוג או לאחד מהם  ,וכן השפעות הנוגעות לאופי פירוק הקשר הזוגי
בעתיד במקרה של אי הצלחה בקיום הנישואין .
חשוב לציין  ,כי לגבי זוגות שנישאו לאחר שנת  1974חל חוק יחסי ממון בין בני זוג הקובע שבהעדר הסכם בכתב
ביניהם הקובע אחרת  ,יחולק הרכוש המשותף ביניהם במקרה של גירושין שווה בשווה ללא כל קשר לאופן רישום
הרכוש וזאת למעט ירושות שקיבל כ"א מבני הזוג ,מתנות ופיצויים בגין נזקי גוף .
מאחר ולנושא היבטים משפטיים ,כלכליים ואחרים כבדי משקל עולה הצורך להתייעץ עם בעל מקצוע לשם עריכת
הסכם הוגן וראוי שיבטיח את זכויות כל הצדדים לא רק במקרה של נישואין שניים או במקרים שמעורבים ילדים
מנישואין קודמים (מה שנפוץ יותר בציבור) ,אלא גם כחלק מתכנון נכון של הקשר הזוגי למקרה של חוסר התאמה או
כישלון .

