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وقتی تنفر از شوهر نمیتواند دلیلی برای طالق باشد
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خانمی در دفتر حاضر می شود  6سالی است که در قید زوجیت شوهر است میگوید خرج و مخارج
خانه را من میدهم از ابتدا قرارمان با هم این بود که کمک خرج شوهرم باشم و این عهد و قرار یک تعهد
اخالقی بود تا یک وعده حقوقی .حاال شوهرم بعد از  6سال زندگی مشترک نه تنها به معیشت خانواده
اهمیتی نمیدهد بلکه تمامی حقوق من را صرف تنپروری خود میکند ،از او خسته شدم ،از شوهرم
متنفرم ،میخواهم طالق بگیرم .اما متاسفانه دادخواست طالقم رد شده! آقای وکیل آیا باید به اجبار
شوهرم را تحمل کنم پس عسر وحرج چه معنایی دارد؟
این داستان مقدمهای بر آن چیزی است که هر روز در دادگاههای خانواده اتفاق میافتد .اصوالً مراجعان
مراکز قضایی خانواده آگاهی صحیح و کاملی از مبانی عبارت عسر و حرج ندارند و متاسفانه با مراجعه
به دادگاه خانواده بعضاً با رد دعوی طالق خود روبهرو میشوند! مبنای این رد دعوی نیز رویهایی است
که در تایید آن نیز نظریه مشورتی دادگستری نیز بشرح ذیل وجود دارد .نظریه شماره  7/989مورخ
« :1375/2/25کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طالق نیست مگر نفرت به حدی باشد
که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد».
برای مثال :دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کردهاند ولی در کوتاهترین مدت حالت نفرت و
انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده بهطوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل
زوج نرفته است.
بنابراین کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمیتواند مصداق آن باشد؛ ولی اگر دادگاه
پس از رسیدگیهای الزم احراز کند که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن
میسازد و موجب عسر و حرج زوجه است میتواند برابر ماده  1130قانون مدنی اقدام کند .هرچند در
انتهای تبصره جدید ماده فوق مصوب سال  81بصراحت آمده که {موارد مندرج در این ماده مانع از آن
نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ،حكم طالق را صادر کند}
اما این امر یک استثناء است و در عمل شاهدیم که دادگاههای خانواده معموالً از پذیرش موارد خارج از
مصادیق تبصره ماده  1133قانون مدنی خودداری میکنند .این موارد احصا شده هستند و تنفر از شوهر
را در برنمیگیرند.
دالیل امر فوق را شاید بتوان در  2قسمت مورد تحلیل قرار داد اول محافظه کار بودن هر سیستم قضایی
و وجود نگاه فرمالیستی به قانون و دیگر حراست از نهاد خانواده تا با دالیل مبهم نتوان کانون خانواده را
مخدوش و منهضم کرد .حال باید دید دالیلی که سیستم قضایی به صراحت در جهت تنویر افکار عمومی
و قضایی و برای ترویج اصل شفافیت در سال  81مشخص کرده چه دالیلی هستند.
حال متوجه شدیم طالق حرج دارای نکاتی است و منحصرا ً دالیل خاصی را برای صدور حکم طالق
نیاز دارد .کوتاه اینکه صرف تنفر از شوهر موجبی برای طالق عسر و حرجی محسوب نمیشود توضیح
اینکه علت این سردرگمی در گذشته عدم ذکر مصادیق عسر و حرج به نحو روشن در قانون بود هر چند
ماده  1130به این مهم پرداخته بود اما مصادیق آن را صراحتاً ذکر نکرده بود .طالقی حرجی محسوب
میشود که باید در دید عرف مردم و در عرف حقوقی دوام زوجیت به نحوی سخت باشد که برای انسانی
متعارف شرایط مشقت باری را پیش بیاورد تا مبنای صدور حکم طالق شود .بنابراین هر مشقت و ضرری
عسر و حرج به شمار نمیآید ،چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد .پس عسر وحرج عبارت
از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتاً قابل تحمل نیست.
بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند ،آنچه نفی شده است ،عسر و حرج مازاد
بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و مالک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است.

حال با مشخص شدن مبنای عسر و حرج به این نکته میپردازم که آیا سیستم قضایی هر عرف مردمی
را به عنوان عرف قضایی خود میپذیرد؟ پاسخ منفی است! علت هم آن است که دادگاه خانواده آخرین
سد و مانع از هم پاشی نهاد خانواده است ،بنابراین وسیع کردن دایره عرف جامعه به صالح عرف قضایی
نیست .سیستم قضایی با مشخص کردن مصادیق مردمی صرفاً برخی از مصادیق عرف مردمی را بعنوان
عرف قضایی پذیرفته است.
در ذیل به برخی از این مصادیق احصا شده اشارهایی میشود و نهایتاً به تحلیل مواردی جدیدتر و
بررسی مجدد آنها توسط سیستم قضایی پرداخته میشود.
سو معاشرت زوج با مصداق معروف ضرب و شتم همسر
سوءمعاشرت همسر یا زوج چه مسایلی را در برمیگیرد؟ هر نوع بدرفتاری غیر قابل تحملی که یا به
تایید شهود و همسایگان برسد و یا هر نوع ضرب و شتم همسر که منجر به صدور حکم قطعی قضایی
شود ،سوءمعاشرت همسر یا زوج را شامل میشود .البته در تحقق کشف این دالیل بایستی از واحدهای
مددکاری مراجع قضایی خانواده که با تبصره  8قانون حمایت خانواده مصوب سال  92بطور ضمنی در
این زمینه صالحیت دار شدهاند کمک گرفت.
ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت  6ماه متوالی یا  9ماه متناوب
مصداق دیگری که از سوی محاکم به عنوان مصادیق عسر و حرج در نظر گرفته و یا پذیرفته میشود،
ترک زندگی مشترک است که متاسفانه با یک تغییر فرآیند به دلیل دیگری تغییر جهت داده و به عنوان
طالق غیابی و یا طالق از شوهر مجهول المکان معروف شده است .توضیح اینکه مجهول المکان بودن
زوج و یا شوهر یک مطلب است و ترک زندگی مشترک خانوادگی یک مطلب دیگر .شاید به حق بتوان
گفت که قانونگذار با پیشبینی تبصره ماد  8قانون جدید حمایت خانواده سعی در اصالح اشتباه یا تقلب
نسبت به قانون را دارد .در پایان عرض میکنم دالیل دیگری از جمله اعتیاد زوج و محکومیت قطعی
زوج به حبس بیش از  5سال و ترک انفاق هم مورد تمسک قانونگذار قرار گرفتهاند اما امروزه باید یک
بهینهسازی درخصوص دالیل جدید و غیر موارد احصاء شده اتفاق بیافتد .بطور مثال تنفر واقعی از شوهر
که با ترک او به مدت مدید از سوی زوجه و با بذل کامل حقوق مالی از سوی او صورت میگیرد را شاید
به توان از دالیل جدید برشمرد و به راحتی با تمسک به یک رویه قضایی قدیمی و نظریه مشورتی همسو
با آن از این مسئله عبور نکرد.
*وکیل پایه یک دادگستری

آیا به پایان عصر تبلتهای اندرویدی نزدیک میشویم؟

گوگل بخش تبلت را از سایت رسمی اندروید حذف کرده و بهنظر میرسد این شرکت دیگر تمایلی به
ادامه توسعه این سیستمعامل برای تبلتها ندارد.
آخرین باری که گوگل دست به ساخت و فروش تبلت زد به  ۲سال قبل برمیگردد .زمانی که گوگل

ساخت یک موتورسیکلت سفارشی ،آن هم بر اساس مدلی از هارلی-دیویدسون ،کاری است که هر
کسی نمیخواهد آن را آغاز کند .ا ّما همین نسخه سفارشی میتواند هزینهای نزدیک به  1.8میلیون دالر
برای یک مشتری داشته باشد و البته ،یک چیز نادر در دنیای موتورسیکلتهاست.
البته باید به این واقعیت اذعان کرد که این قیمت باال ،نه به خو ِد موتورسیکت ،بلکه به الماسهایی
ارتباط دارد که برای تزئین آن استفاده شدهاند .شرکت بندنربایک ( )Bündnerbikeکه یک تولید
کننده موتورسیکلتهای سفارشی در سوئیس است ،موتورسیکلت مدل سافتِیل اسلیم  Sرا برای این
منظور انتخاب کرده و با همکاری برند جواهرآالت «بوخِ ِرر» ،نسخهای با عنوان هارلی-دیویدسون بوخرر
بلو ادیشن را تولید کرده است .دو کمپانی نزدیک به  ۲۵۰۰ساعت و یا چیزی بیشتر از  ۳ماه را صرف
ساخت این وسیله کردهاند که بیشتر این زمان مربوط به قرار دادن نزدیک به  ۳۶۰الماس بر روی پوسته
آن بوده است .ا ّما سهم بوخِ ِرر در ساخت این موتورسیکلت تنها منحصر به این الماسها نبوده است ،حتی

کالسهای گرم و کاهش عملکرد تحصیلی دانشآموزان

«اپ»تکار
ش

از تبلت زیبای  Pixel Cرونمایی کرد اما پس از آن تا به امروز هرگز بهروزرسانی سختافزاری برای
آن منتشر نشد و فروش آن در سال  ۲۰۱۷توقف یافت .حال خبر میرسد که بخش تبلت از وبسایت
رسمی اندروید حذف شده و این میتواند بدان معنی باشد که گوگل از ارائه محصول جدیدی با عنوان
تبلت ناامید شده است.
گوگل در این مورد تنها نیست .سامسونگ و موتوروال نیز در گذشته تبلتهای متنوعی را بهصورت
منظم معرفی و عرضه میکردند اما آنها نیز چندان به این بازار خوشبین نیستند و محصول شایستهای
برای رقابت با آیپد در ویترین فروشگاههای خود ندارند.
تاکنون هیچ کمپانی رسما خروج خود را از بازار تبلتهای اندرویدی اعالم نکرده اما عملکرد
دلسردکننده آنها در سالهای اخیر میتواند گواهی بر این موضوع باشد که دوران تبلتهای اندرویدی
بهسر آمده است.
گوگل بهشدت روی توسعه  Chrome OSکار میکند .این سیستم عامل حاال از اپلیکیشنهای
اندرویدی پشتیبانی میکند و با توجه به اینکه بصورت کلی روی دستگاههایی با نمایشگرهای بزرگ و
لمسی نصب شده میتواند به نوعی جانشین اندروید نسخه تبلت باشد.
منبع :جیاسام

هارلی دیویدسون جواهرنشان نسخه آبی ،گرانترین موتورسیکلت دنیا

تجاوز به دختربچه افغان از سوی سه مرد در خمینی شهر

ماشینبازی
ش

پیچهایی که قطعات را در کنار یکدیگر نگه داشتهاند ،با الیهای از طال پوشانده شدهاند .ضمن اینکه اگر
دقت کنید ،دو جعبه جواهرات را میبینید که در کنار باک موتورسیکلت تعبیه شدهاند .در نتیجه این
موتورسیکلت با قیمتی نزدیک به  1.8میلیون دالر ،گرانترین موتورسیکلتی است که تاکنون در جهان
ساخته شده است .این در حالی است که عنوان «گرانترین موتورسیکلت فروختهشده در جهان تاکنون»
متعلق به یک وینست بلک الیتنینگ مدل  ۱۹۵۱است که با قیمت  ۹۲۹هزار دالر در حراج «بونهامز»
در اوایل سال جاری میالدی در السوگاس فروخته شد .ا ّما وینسنت بلک در هر صورت قابلیت این را
داشت که در جادههای عمومی حرکت کند؛ چیزی که احتماالً برای «سافتِیل» بسیار غیرمحتمل است.
هر کسی که بخواهد این وسیله را در اختیار داشته باشد ،باید ابتدا از شرایط محیط اطراف و نبود سارق
در مسیر پیشرو اطمینان حاصل کند.
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد کالسهای گرم ،عملکرد
کودکان را در امتحانات کاهش میدهند.
به گزارش ایسنا به نقل از تلگراف ،تحقیقات محققان دانشگاه
هاروارد نشان میدهد بین دمای بیشتر و موفقیتهای درسی کمتر،
ارتباط وجود دارد .در دمای باالتر از  21درجه سانتیگراد ،با هر 0.55
درجه سانتیگراد افزایش دما ،عملکرد دانشآموزان یک درصد افت
پیدا میکند .آنالیز  10میلیون نمره امتحانی در طول  13سال نشان
میدهد الزم است مدارس برای خنک نگهداشتن کالسها از تهویه
مطبوع استفاده کنند .این مطالعه نشان میدهد هوای گرمتر ،مطالعه
و تمرکز روی تکالیف را برای دانشآموزان سختتر میکند.

تازههایعلمی

روزهای سرد ،میزان موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان را
تحتالشعاع قرار نمیدهند ،اما با این حال با افزایش دما بیش از
 21درجه سانتیگراد ،اثرات منفی کم کم بروز پیدا میکنند .کاهش
یادگیری با افزایش دمای بیش از  32درجه سانتیگراد ،شدت بیشتری
به خود میگیرد.
این اطالعات نشان میدهد در سالهایی که دما باالتر است،
دانشآموزان نتایج بدتری در امتحانات میگیرند .این مسئله در
اقلیمهای متفاوت  -چه نواحی شمالیتر و خنکتر و چه نواحی
جنوبیتر که دمای هوا معموال باالتر است  -صدق میکند .این اولینبار
است که مشخص شده عملکرد ،در دماهای باال کاهش مییابد.
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