ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ )ﺑﺨﺶ دوم(
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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ« ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ »ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در آرا و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ «،ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ )ﻣﺤﺒﺖ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ »و« ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن
ﻣﺴﺘﻤﺮ »ﺑﺎ ﻫﺮ دوی واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ )از ﻧﻈﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻗﺮاﺑﺖ( ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ ﻓﺮض ﺗﺴﺎوی ﻣﻄﻠﻖ -در ﻣﯿﺰان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ -ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺣﻖ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در ﻓﺮض ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺮ دوی واﻟﺪﯾﻦ ،روﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﺎر« زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ۰۵/۰۵ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ »را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻖِ ﮐﻮدک اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد روﯾﻪای ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدک ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻮد.
اﯾﻦ روﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل  ۶۰۰۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺼﻮص
ﻃﻼق و اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح -ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۷۹۱ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ -اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻖ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ
ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن :ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﺪاوا؟
ﺗﺰاﺣﻢ دو ﺣﻖ ﮐﻮدک و اﻟﺰام« ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎدار» واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﯿﻦ دو ﺣﻖ ﮐﻮدک )ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت/ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از[ در ﻣﻌﺮض ]ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط/ﻣﻼﻗﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ« ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎدار »اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،در
ﻣﻘﺎم اﺳﺘﯿﻔﺎ و اﺟﺮای ﺣﻖ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط و ﺣﻖ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،روﯾﻪ اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ -و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻦ

ﻗﺎﻧﻮن -ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اول داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ،۶۰۰۲ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
«ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎدار »ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،۰۵/۰۵
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ دادﮔﺎه ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﻗﺴﻤﺖ CC ۰۶ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد:
دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎره ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ ﯾﺎ اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﯾﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ« ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﮐﻮدک دارد »را و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ دادن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﻮدک ،ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺨﺘﮕﯽ ،ﻣﯿﺰان درک و … را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و در رای ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎم اﺳﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎً اﻃﻼق دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ و ﻣﯿﻞ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز اﺳﺖ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ« ﻃﺒﯿﻌﺖ »راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدک را در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ( ﺑﻪ ﮐﻮدک در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ،دادﮔﺎه ﺑﻪ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک »در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

