طالق و خشونت خانگی
خشونت خانگی هنگامی رخ میدهد که شخصی ،عضو یا اعضای دیگر خانواده خود را مورد تعدی قرار دهد .این
حادثه میتواند برای هر فردی اعم از کودک یا بزرگسال اتفاق بیفتد.
خشونت خانگی میتواند به صورت کالم ،عمل و یا حتی عدم مراقبت از کسانی که به آن نیاز دارند ،باشد .این
حادثه میتواند یک بار اتفاق بیفتد ،یا یک رفتار تکراری باشد.
خشونت خانگی همچنین میتواند پیش ،هنگام یا پس از متارکه یک زوج رخ دهد .افراد اغلب اندکی پس از جدایی
در معرض خطر خشونت خانگی قرار میگیرند.
اگر شما یا شخصی که میشناسید که در معرض فوری این خطر قرار دارد ،با  ۱-۱-۹یا پلیس محلی خود تماس
بگیرید.
تغییرات در قانون طالق از تاریخ  ۱ژوئیه سال  ۲۰۲۰میالدی اجرا خواهد شد .بعضی از این اقدامات تغییراتی
است به منظور کمک به والدین ،قضات و افراد دیگری که سعی دارند هنگام بروز خشونت خانگی ،یک محیط
ایمن و مناسبی ایجاد کنند.

در این صفحه
 خشونت خانگی در قانون جدید طالق






نمونههایی از خشونت خانگی
خشونت خانگی در قالب اجبار و کنترل
خشونت خانگی و ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به کودکان
خانوادههایی که به طور همزمان در قسمتهای مختلف نظام قضایی درگیرند
دریافت کمک هنگام خشونت خانگی

خشونت خانگی در قانون جدید طالق
خشونت خانگی میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد و میتواند در هر یک از شرایط زیر به افراد آسیب برساند




به طور مستقیم آنرا تجربه کنند
آنرا ببینید یا بشنوند
از وقوع آن اطالع داشته باشند

طبق قانون جدید طالق ،خشونت خانگی هرگونه رفتاری است که





خشن ،یا
تهدید آمیز ،یا
الگوی رفتاری همراه با اجبار و کنترل ،یا
باعث شود یک عضو خانواده برای امنیت خویش یا امنیت شخص دیگری بترسد

در حالی که بسیاری از انواع سوءاستفادهها جرایم کیفری هستند ،طبق قانون طالق برخی از رفتارهای
غیرکیفری نیز خشونت خانگی محسوب میشوند.

کودکان میتوانند خشونت خانگی را به طرق مختلف تجربه کنند ،از جمله




اِعمال مستقیم خشونت و تعدی به آنها
مشاهده یا شنیدن اِعمال خشونت توسط فردی نسبت به یک عضو خانواده
مشاهده یک عضو خانواده که ترسیده یا زخمی شده باشد

طبق قانون جدید طالق ،کلیه این موارد خشونت خانگی و کودک آزاری تلقی میگردد.

نمونههایی از خشونت خانگی
در اینجا چند نمونه از خشونت خانگی تحت قانون جدید طالق آورده شده است:
تعدی بدنی
مشت زدن ،سیلی زدن ،لگد زدن ،هل دادن ،کشیدن ،خفه کردن ،کشیدن مو ،گاز گرفتن ،ضرب و شتم با جسم
برنده ،محبوس کردن فردی در یک فضای محدود ،گرفتن و با طناب بستن فرد
* اقدامات افراد برای محافظت از خود یا شخص دیگر خشونت خانگی تلقی نمیشود.
تعدی جنسی
لمس کردن جنسی شخصی بدون رضایت وی ،مجبور کردن فرد به انجام رابطه جنسی یا اجرای یک عمل
جنسی ،وادار کردن فرد به تماشای تصاویر شهوت انگیز ،لمس کردن جنسی یک کودک ،تشویق کودک به لمس
کردن جنسی خود فرد
تهدید به کشتن یا مجروح کردن فرد دیگر
تهدید به سیلی یا مشت زدن به فرد ،تهدید به تیراندازی کردن به فرد
اذیت و آزار و مخفیانه از نزدیک به دنبال فردی بودن
تماس تلفنی ،ارسال نامه الکترونیکی یا ارسال پیامک به فردی به طور پیدرپی ،دنبال کردن یا پاییدن خانه یا
محل کار فرد ،تحت نظر داشتن شخصی از طریق اپلیکیسنها ،نرم افزارها یا دوربینهای فیلمبرداری ،رهگیری
فعالیتهای یک فرد در رسانههای اجتماعی
عدم تأمین ضروریات زندگی
عدم تأمین غذای کودکان ،جلوگیری فرد از دریافت مراقبتهای پزشکی مورد نیاز خود ،گرفتن ویلچر فرد
تعدی روانی
همیشه فریاد زدن ،انتقاد کردن یا توهین کردن به فرد؛ کنترل کردن زمان ،اعمال ،لباس ،مدل مو ،و مانع شدن
افراد از دیدن دوستان یا خانواده ،مانع شدن افراد از انجام فرایض دینی و فرهنگی خود ،به اشتراک گذاشتن
عکسهای محرمانه شخصی بدون رضایت وی و یا تهدید او به انجام این کار ،تهدید یک نفر مبنی بر تماس با
مقامات مهاجرت برای اخراج وی از کشور

سوۀ استفاده مالی
وادار نمودن فردی به کار کردن یا ممانعت از کار کردن وی ،مسدود نمودن فردی از دسترسی به حساب بانکی
خود ،نگه داشتن پول فرد یا کنترل نحوه خرج کردن آن ،ایجاد بدهی به نام فرد دیگر بدون اطالع وی
تهدید به کشتن یا آسیب رساندن به حیوان یا آسیب رساندن به اموال
تهدید به آسیب رساندن به حیوان خانگی خانواده ،تهدید به آتش زدن خانه خانواده
خود عمل کشتن یا آسیب رساندن به حیوان و یا آسیب رساندن به اموال

خشونت خانگی در قالب اجبار و کنترل
خشونت خانگی در قالب اجبار و کنترل ،الگویی از رفتارهای ناهنجارانهای است که افراد برای کنترل یا تسلط بر
یکی دیگر از اعضای خانواده بکار میبرند .عضو کنترلکننده خانواده ممکن است ترکیبی از تعدی عاطفی،
روانشناختی ،جنسی ،مالی یا سایر موارد مانند انتخاب لباس همسر ،کنترل پول ایشان یا ممانعت از کار کردن یا
مالقات با دوستان را بکار ببرد .این تعدی غالبا ً با خشونت جسمی نیز همراه است.
خشونت خانگی در قالب اجبار و کنترل بسیار خطرناک است .افرادی که مرتکب این نوع تعدی میشوند ،معموالً
بعد از جدایی یا طالق به خشونت خانگی ادامه میدهند.

خشونت خانگی و ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به کودکان
کودکانی که با خشونت خانگی زندگی میکنند در معرض خطر آسیبهای کوتاه مدت و طوالنی مدت قرار دارند.
حتی وقتی خشونت خانگی متوجه آنها نباشد ،مشاهده یا شنیدن ِاعمال خشونت بین اعضای دیگر خانواده و یا
اطالع از اینکه به یکی از اعضای خانواده تعدی میشود ،برای کودکان مضر است.
کودکانی که خشونت خانگی را تجربه میکنند ،ممکن است دچار آسیب جسمی و روانی شوند .خشونت خانگی
میتواند بر رشد مغزی آنها تأثیر گذاشته ،به طور بالقوه منجر به بروز مشکالت عاطفی ،شناختی ،رفتاری و
اجتماعی گردد که میتواند به مدت طوالنی باقی بماند.

در قانون خانواده ،تمام تصمیمات مربوط به کودکان بر اساس بهترین مصلحت کودک اتخاذ میشود .قانون جدید
طالق برای قضات فهرستی از عواملی تهیه نموده که هنگام تصمیمگیری بهترین مصلحت کودک ،باید در نظر
بگیرند ،مهمترین آن عوامل همیشه ایمنی ،امنیت و سالمت جسمانی ،عاطفی و روانی کودک است.

عوامل خاصی که قضات در نظر میگیرند
قضات باید تأثیر خشونت خانگی را بر ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به کودکان پس از طالق
والدین را در نظر بگیرند .این امر شامل توانایی و تمایل شخص عامل خشونت جهت مراقبت از کودک و همکاری
با والد دیگر نیز میشود.
بر اساس قانون جدید طالق ،هنگام بررسی تأثیر خشونت خانگی قضات باید عوامل زیر را در نظر بگیرند


ماهیت ،جدیت و تکرار تعدی




خطر آسیب رسیدن به کودک
آیا فردی که به خشونت میپردازد اقدامی در پیشگیری از خشونت بیشتر و بهبود در پرورش کودک
خود ،مانند گذراندن دوره پرورش کودک برای کسانی که به کودکان یا همسر خود تعدی کردهاند ،انجام
داده است

قضات باید سایر امور دادگاه که مربوط به امنیت ،ایمنی و تندرستی کودک است را نیز در نظر بگیرند .این موارد
میتواند شامل موارد زیر باشد




محکومیتهای کیفری برای حمله به کودکان
احکام حافظت از کودک مربوط به کودکان
محکومیتهای کیفری مربوط به ارتکاب جرم علیه یکی دیگر از اعضای خانواده

مدارک و شواهد خشونت خانگی
برای اینکه قاضی بتواند خشونت خانگی را در نظر بگیرند ،باید برای اثبات آنچه اتفاق افتاده مدارکی وجود داشته
باشد .چون خشونت خانگی اغلب به صورت خصوصی اتفاق میافتد ،ارائه مدارک و شواهد شاید دشوار باشد در
اینجا چند نمونه از مدارک و شواهد آورده شده است:






تلفنهایی که به  ۱-۱-۹شده است
اظهارات کتبی یا شهادت در دادگاه از سوی افرادی که خشونت را تجربه کرده ،دیده یا شنیدهاند ،یا
کسانی که اثرات تعدی را دیدهاند
عکسهایی از جراحات
مدرک ضبط شده وقایع تعدی
سوابق بیمارستانی یا پزشکی

خانوادههایی که به طور همزمان در قسمتهای مختلف نظام قضایی درگیرند
گاهی اوقات خانوادهها به طور هم زمان درگیر دادگاههای مختلف هستند .این حالت اغلب در پروندههای خشونت
خانگی صدق میکند ،زمانی است که نظام قضایی کیفری ،نظام حمایت از کودک و نظام حقوقی خانواده ،همگی
ممکن است درگیر باشند.
این شرایط میتواند بسیار چالش برانگیز باشد .به عنوان مثال ،اگر دادگاه خانواده از صدور حکم کیفری مبنی بر
عدم وجود هر گونه تماس بین والدین ،بیاطالع باشد ،قاضی ممکن است در مورد ترتیبات مربوط به حضانت و
دسترسی والدین به کودکان حکم ضد و نقیضی اتخاذ کند .این امر میتواند اجرای هر دو حکم را دشوار یا غیرممکن
نموده و خطرات ایمنی ایجاد نماید.
برای کمک به حل این مسئله ،قانون جدید طالق میگوید که قضات باید در نظر بگیرند که آیا برای زوجی که در
حین انجام مراحل طالق هستند ،اقدامات و احکامی جهت حفاظت مدنی ،حفاظت از کودک ،یا موارد کیفری موجود
یا در حال بررسی است یا خیر.
اگر طالق گرفتهاید یا در حال طالق گرفتن هستید و برای ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به کودکان،
حمایت از كودك یا حمایت از همسر درخواست حکم دادگاه کردهاید ،باید در مورد وجود هرگونه پرونده کیفری یا
حفاظت از كودك یا احکام مربوط به شما یا همسر سابقتان ،و یا در مورد وجود هرگونه حکم ممانعت از تماس و
نزدیک شدن یا حفاظت علیه هر یک از شما ،دادگاه را مطلع سازید.

دریافت کمک هنگام خشونت خانگی
اگر شما یا شخصی که میشناسید در معرض فوری این خطر قرار دارد ،با  ۱-۱-۹یا پلیس محلی خود تماس
بگیرید.
اگر با خشونت خانگی سروکار دارید افراد و سازمانهای بسیاری میتوانند به شما کمک کنند .به عنوان مثال،
میتوانید با یک وکیل ،پزشک ،مددکار اجتماعی یا مشاور صحبت کنید .همچنین میتوانید از خدمات قربانیان
خشونت ،سازمانهای جامعه محلی ،گروههای حمایتی ،پلیس ،خطوط کمکرسانی ،پناهگاهها یا خانههای امن موقت
در نزدیکی خود کمک بگیرید.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خشونت خانگی و دریافت کمک ،لطفا ً این منابع را در وب سایت وزارت
دادگستری کانادا مشاهده کنید:









خشونت خانگی
دریافت کمک برای رفع خشونت خانگی
تعدی خطاست
تعدی کردن به هر زبانی خطاست
تعدی کردن در هر فرهنگی خطاست :اینویت
تعدی کردن در هر فرهنگی :اقوام اولیه و مردم میتیس خطاست
تعدی به کودکان خطاست :من چه می توانم بکنم؟
خدمات قربانیان خشونت نزدیک خود را شناسایی کنید

