ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ – وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽ آن در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻧﻬﺎدی ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﯿﺶ ازﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده دارد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﺎﯾﺪاری واﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ در ﻧﻘﺾ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﮐﯿﺎن و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرن ،آﻧﭽﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در درون
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺪی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺶ و ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،روﯾﮑﺮد آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﺪه روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
اﻟﻒ :ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاراﯾﺮان در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﯾﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﺗﻌﺰﯾﺮات -ﻣﺼﻮب  1375ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاد  642ﺗﺎ  647را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺗﺮک اﻧﻔﺎق ،ازدواج زن ﺷﻮﻫﺮ دار ﯾﺎ در ﻋﺪه ،اﻟﺰام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج و ﻓﺮﯾﺐ در ازدواج ﻣﯽ
ﺷﻮد دﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه از ﺣﯿﺚ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻫﻤﻪ آن
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ارﺗﺒﺎط دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ”
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﻗﺒﺎل اﺧﻼق و ارزش ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ،و ارزش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺶ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺺ و اﻋﻢ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﯾﺎ ﺟﺮح در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻫﺮ دو را ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺟﺮم ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ”ﺧﺎﻧﻪ”
و در ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زن و ﮐﻮدک درون ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دوراز اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﻮد .و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داده ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار دارد و ارﺗﺒﺎط و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﯿﺮ دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺟﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖ درب ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮا ”ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻮدک آزاری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ درﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ
و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج داﺋﻤﯽ و ازدواج ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،در ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺬول ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ان
ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ب( ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻔﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻫﻤﻮاره اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻓﻊ ﮔﺮدد .در ﻣﺤﺪوده ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ اﺑﺰار ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ ”در ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد،
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ازﺗﮑﺮار آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ازدواج دوم اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻘﺎء ازدواج ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎده  21ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،اﻣﮑﺎن ازدواج دوم اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﯽ در ﻣﺮدان
ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ از آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ آن ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮداده ﻫﺎی آﻣﺎری و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازوﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ آن در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ داد.
اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﺮ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع

ﻣﺠﺪد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺮﻓﺎ ”ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎز
ﭘﺮوری و اﺻﻼح ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮای
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد .اﯾﻦ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﯾﺎن دﯾﺪه و ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻢ آن از ﻃﺮق ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی
وﺟﻮد دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ درﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮان
از ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
درﺑﺎره واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺮازﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺳﻌﯽ در اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ وﻗﻮع آن ،در ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺠﺎی ﺑﮕﺬارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ:
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار ﮐﯿﻔﺮی
ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ،اﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،و
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺪد روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﮐﻠﯿﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح او و ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

