ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﺎ و ﻣﮑﺮرا ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،دور ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رودر رو ﺷﺪن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﭼﺮا
ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ،اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در درﺟﻪ اول ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﮐﻮدک ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک دور ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان را در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺿﻮع را از دوﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی و
دﯾﮕﺮی ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ اﻟﺰام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻪ دور ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﻟﺰاﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ای ﮐﻪ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮب و ﺟﺮح اﺳﺖ .ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات
ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد و ﺟﺮم وی از ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎده  23ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﺳﺎل از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آن ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و ﺑﺰﻫﮑﺎرﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه دﯾﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺰه دﯾﺪه ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده« :دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدی را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ،ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی از درﺟﻪﺷﺶ ﺗﺎ درﺟﻪ ﯾﻚ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وی ﺑﻪ ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺎزات از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ زﯾﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ -اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ
ب -ﻣﻨﻊ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ»…
ﺣﻖ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1114ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان «:زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺳﻜﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ زن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻣﺎده ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه و اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ زن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زن ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زن ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ زن ﺣﻖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی وی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮود.
در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن را از ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و ﯾﺎ وی را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا زن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زن ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ دور از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ در وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ«:اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ
ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد و ﻣﺎدام ﻛﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
دﻗﺖ در ﻣﺎده ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ زﻧﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻘﻮل ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ رود ،ﺑﺪون
ﺷﮏ ﺑﺮای زن ﺧﻮف و ﺗﺮس از ﺿﺮر ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده  1115ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .زﯾﺮا از ﻟﻔﻆ ﺿﺮر ﺷﺮاﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﺮاﻓﺘﯽ
ﺑﻪ زن ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن زن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﮐﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زن ﺣﻖ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ،ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﺧﻮف ﻋﺮف و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮده و اﺛﺒﺎت آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت
اﯾﻦ اﻣﺮ ،دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دﻋﻮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق ﻣﺎﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و از وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻋﻢ از وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده
 1116ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ «:در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎی زن ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺰدﯾﻚ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺰل زن را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ اﻗﺮﺑﺎﺋﯽ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺧﻮد را از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
روش اﯾﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزی ،اﻟﺰام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،دادﮔﺎه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم اﺳﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک دور ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮔﺮﭼﻪ
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

