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خانواده

بــا توجــه بــه پرس ـشهای ارســالی خواننــدگان تپــش
درخصــوص موضوعــات حقوقــی از جملــه پنچــر کــردن
خــودرو ،مهــر المتعــه و خر یــد مــدت زنــدان ،مر یــم

درخواستطالقاززنبیمار
سیما فراهانی
تپش

جنتآبادی،کارشناس ارشــد حقوق خصوصی به سواالت
شما پاســخ داده اســت .مخاطبان میتوانند پرسشهای
حقوقی خود را با ارسال پیامك به شــماره  300011224مطرح
کنندوپاسخرا در همینصفحه بخوانند.

زندگی شهناز و سجاد هشــت ماه بیشتر دوام نیاورد .بیماریهای مختلف شــهناز باعث شد سجاد راهی

پنچر کردن خودرو

دادگاه خانواده تهران و خواستار جدایی از همسرش شود.

همســایهای مقابل خان ـهام پــارك كرده بــود و من

این مرد  72ســاله از اینكه پرســتاری همســرش را كند خســته بود و همین مســاله او را به جدایــی ترغیب

خودرویــش را پنچــر كــردم .حــاال رفتــه از من شــكایت

كرد.

كــرده در حالــی كــه برچســب پــارك مســاوی اســت بــا

البته همسرش می گوید :مرد ســالخورده از وضعیت او با خبر بوده است.

مــرد زمانــی كــه در مقابــل قاضــی دادگاه
خانواده قــرار گرفت دربــاره ماجــرای زندگی
مشتركش گفت :هشت ماه پیش با او در
پارك آشنا شدم و چون تنها بودم تصمیم
گرفتــم بــا شــهناز ازدواج كنــم .او هــم زن
تنهایی بود .فرزندانش ازدواج كرده بودند.
شوهرش هم چند ســال پیش فوت كرده
بــود .وقتــی دیــدم اوضــاع زندگ ـیاش مثل
من اســت ،تصمیم گرفتم با او ازدواج كنم
كه دیگر تنها نباشــم .میخواســتم در این
ســالهای آخر عمر مونس و همدمی برای
خودم داشته باشم تا در تنهایی نمانم.
ولــی از وقتــی ازدواج كردیــم مــن شــده ام
پرستار این زن؛ شهناز مرتب بیمار است.
همیشــه كارش بــه دكتــر و بیمارســتان
میرســد .مرتــب در حــال آزمایــش دادن
اســت .حتــی چنــد بــار هــم در بیمارســتان
بســتری شــد .بیماریهــای مختلــف دارد.
زانوهایش درد میكنــد ،بیماری قنــد دارد.
قلبــش هــم بیمــار اســت .مرتــب قــرص و
دارو میخــورد و بــا هــر اتفاقــی حالــش بــد
میشود و كارش به بیمارســتان میكشد.
در صورتــی كــه روزهــای اول آشــنایی مــان

این موضــوع را از من پنهان كــرده و نگفت
یهــای مختلــف دارد .در ایــن مــدت
بیمار 
از بس همســرم را بی حــال و مریض دیدم،
خســته شــدم .دیگر نمیتوانــم در كنارش
زندگی كنم .من اگر ازدواج كردم یك همدم
میخواســتم كه در كنارش آرامش داشــته
باشم .ولی شهناز زن زندگی نیست و فقط
یك نفر را میخواهد كه از او پرستاری كند و
خرج دوا و دكترش را بدهد .من از پس این
كار بر نمیآیم .خودم اعصــاب آرامی ندارم و
نمیتوانم یك زن مریض را در كنارم تحمل
كنم .برای همین با خــودش صحبت كردم
و به او گفتم میخواهم جدا شــوم .شــهناز
هم مخالفتی نكرد .من در شــرایط و ســنی
نیستم كه از یك زن مریض مراقبت كنم.
در ادامــه همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی
گفت :آقــای قاضــی وقتی ســن بــاال میرود
طبیعــی اســت كــه بیماریهــای مختلــف
ســراغ آدم میآیــد .مخصوصــا مــن كــه در
زندگ ـیام ســختیهای ز یــادی را تحمــل
كــرده ام .مــن بیمــاری خــاص و خطرناكــی
نــدارم و مثــل تمــام هــم ســن و ســاالنم
مر یــض میشــوم و مرتــب بایــد بــه دكتــر

قبلاز ازدواجمجددهمهجوانبرابررسی کنید
نشــناس در این بــاره میگویــد :گاهی
منصــوره نیكوگفتــار ،روا 
اوقات زنــان و مردان تازه پس از ازدواج و شــروع زندگی مشــترك
صهــای طــرف مقابل توجــه میكنند.
به نــكات ریز و عیــب و نق 
در صورتــی كه آنهــا باید چنیــن مســائلی را پیــش از ازدواج جدی
بگیرنــد و بــه آن توجــه دقیقــی داشــته باشــند .بعضــی از زنــان و
مردان هم هســتند كه همسرانشــان فــوت كــرده یــا از آنها جدا
شــدهاند .این افــراد تنها بــرای فرامــوش كــردن آن خاطــره تلخ و
تنها نماندن تن به هر ازدواجی میدهند و وقتی زندگی مشترك
را شــروع می کننــد ،تازه پــی به اشــتباه خــود میبرند و شــروع به
بهانهگیــری میكننــد .در صورتــی كــه ازدواجهــای دوم اگــر
بــا بررس ـیهای الزم انجام شــده باشــند شــانس موفقیت

مراجعه كنم .آزمایش بدهم و تحت درمان
باشــم  ،اما ســجاد بهخاطر اعصاب ناآرامی
كه دارد مرتب به من سركوفت میزند و مرا
تحقیر میكند .اهمیتی به مــن نمیدهد و
یشــود شــروع میكند
هر بار كه حالم بد م 
بــه توهیــن و تحقیــر؛ میگویــد او را فر یــب
داده ام ،در صورتــی كــه مــن قصــد چنیــن
كاری را نداشــتم و لزومــی نمیدیــدم كــه در
دوران آشــنایی بــه او بگویــم ز یــاد مر یــض
م یشــوم .چون فكر م یكــردم خودش این
موضوع را میدانــد و میفهمد كــه بهخاطر
ســن و ســاالمان مجبور یــم دارو بخور یــم
تــا ســرپا باشــیم .خــود ســجاد اعصــاب
ناآرامــی دارد و تحمــل كردنــش ســخت
اســت ،اما من همیشــه او را درك می کنم.
ولــی او مــرا درك نكــرد .بــرای همیــن مــن
هــم دیگــر نمیخواهــم در كنــارش زندگــی
كنــم .در پایــان نیز قاضــی پس از شــنیدن
صحبتهــای ایــن زوج رســیدگی بــه ایــن
پرونــده را به جلســه آینــده موكول كــرد و از
ایــن زوج خواســت در مــورد تصمیمشــان
بیشتر فكر كنند.

بیشــتری دارنــد .چــرا كــه بســیاری از افــرادی كــه تجربــه زندگــی
مشــترك را دارند ،قــدر زندگی خــود را بهتر میدانند و نســبت به
بعضی از مشــكالت و اختالفات آمادگــی الزم را دارنــد .افراد پس
از طالق و جدایی از همسرشان تا حدودی نسبت به مشكالت
خود در زندگی گذشته شان آگاهی پیدا میكنندو همین مساله
باید برای ازدواج دو مشــان یــك نكته مثبت باشــد و تاثیر خوبی
در زندگــی مشــترك مجددشــان داشــته باشــد .امــا ازدواج فقط
بــرای فــرار از تنهایــی و فرامــوش كردن تجربــه تلخ قبلــی ممكن
اســت عواقب بدتر از زندگی مشترك سابق داشــته باشد .برای
همین بهتر اســت زنان و مردان در هر ســن و سالی كه هستند
این موضوع را جدی بگیرند و با دقت بیشــتری زندگی مشــترك
مجدد خود را آغاز كنند تا با اختالفات جدیتر مواجه نشوند.

پنچــری را روی در پاركینــگ چســباندهام او میتوانــد
شكایت كند؟

بیماری های زن  ،پیرمرد
را خسته و او را برای طر ح
دادخواست طالق راهی
دادگاه خانواده کرد

برخــی مالــكان معتــرض كــه اغلــب جــای پــارك در
كوچــه شــان كــم اســت ،بــه نصــب برچســب «پــارك
كنیــد ،پنجــر میشــوید» ،روی در پاركینــگ اقــدام
میكننــد و با این اعالم بــه نوعی خود را مجــاز به پنچر
یا كــم كردن بــاد الســتیك ماشــین یا موتورســیكلت
پــارك شــده میداننــد و گاهــی نیــز تهدیــد خــود را
عملــی میكننــد .باید بگویــم چنیــن عملــی میتواند
از مصادیــق تخریــب موضــوع مــاده  677قانــون
مجازات اسالمیقلمداد شود كه حداقل مجازات آن
شش ماه حبس است.

مهر المتعه
منظور از مهر المتعه چیست؟

بــر اســاس مــاده  ۱۰۹۳قانــون مدنــی ،در صورتــی كــه
مهــر در زمــان عقد ذكــر نشــده باشــد و بعــد از عقد
هم مهر تعیین نشــود چنانچه مرد زن را طالق دهد
در حالــی كــه هنــوز نزدیكــی صــورت نگرفتــه باشــد،
زن مســتحق دریافــت مهرالمتعه اســت .البته باید
توجــه داشــت در صورتی كــه دلیــل جدایــی زوجین
فوت یا فســخ نــكاح باشــد ،ایــن مهــر بهعهــده مرد
نخواهد بود.

خرید مدت زندان
مــن بهخاطــر ارتــكاب جرمــی بــه زنــدان محكــوم
شدهام .آیا میتوانم مدت زندانم را بخرم؟

در پر ســش خــود بــه میــزان حبــس و نــوع جــرم
اشــارهای نكــرده ایــد امــا بایــد در توضیــح پرســش
شــما اعالم كنم ،مرتكبــان جرایم عمدی كــه حداكثر
مجــازات قانونــی آنهــا ســه مــاه حبــس اســت ،بــه
جــای حبس بــه مجــازات جایگزیــن حبــس محكوم
میشــوند .همچنیــن براســاس قانــون  27مجازات
اســامیبرای هــر روز زنــدان 30 ،هــزار تومــان درنظــر
گرفتــه شــده كــه ایــن مبلــغ هر ســه ســال یك بــار با
توجه به تورم تغییر میكند.

