การขจัดกรณี พิพาทในครอบครัว
รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนอุดหนุนบริ การขจัดกรณี พิพาทในครอบครัว เพื่อช่วยครอบครัวออสเตรเลีย ปรึ กษาหารื อและตกลงกัน
เกี่ยวกับข้อตกลงที่ตรงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของบุตรของตน โดยไม่ตอ้ งไปศาล

การขจัดกรณีพพิ าทในครอบครัว (FDR) คืออะไร?
การขจัดกรณี พิพาทในครอบครัว (FDR) คือคาศัพท์ทางกฎหมายสาหรับบริ การ (เช่น การไกล่เกลี่ยประนีประนอม)
ที่ช่วยผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการแยกกันอยูห่ รื อการหย่าเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในครอบครัว FDR สามารถช่วยคนให้สามารถตกลงกัน
เกี่ยวกับเรื่ องราวหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เงินและที่สาคัญที่สุด – บุตรของพวกเขา
บริ การ FDR ให้โดยบุคคลและองค์กรหลากหลาย ตัวอย่าง เช่น ศูนย์ความ สัมพันธ์ในครอบครัว องค์กรชุมชน
คณะกรรมาธิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ลีกลั เอด) และบุคคล เช่นทนาย นักสังคมสง เคราะห์หรื อนัก จิตวิทยา เป็ นค้น
ถ้าท่านอยูใ่ นท้องที่ห่างไกล ท่านอาจเข้าถึงบริ การ FDR ได้ เช่น ทางโทรศัพท์

FDR เป็ นกระบวนการทีบ่ ังคับไหม?
เพื่อที่จะขอให้ศาลครอบครัวออกคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตร (Parenting Order) ให้ท่าน ท่านต้องมีใบรับรองที่ผปู ้ ฏิบตั ิ FDR ออกให้
นอกจากว่ามีขอ้ ยกเว้นหนึ่งหรื อสองอย่างต่อไปนี้ :
• ท่านกาลังขอคาสัง่ ตามคายินยอม (Consent Orders)
• ท่านกาลังตอบคาร้อง
• เรื่ องฉุกเฉิ น
• เคยมีหรื อมีความเสี่ ยงเรื่ องการใช้ความรุ นแรงในครอบครัวหรื อการทารุ นบุตร
• ฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ต.ย.เช่น เนื่องจากความพิการ) หรื อ
• คนหนึ่งฝ่ าฝื นและแสดงความไม่เคารพคาสัง่ ศาล ที่ออกเมื่อสิ บสองเดือนที่ผา่ นมาอย่างร้ายแรง
เงื่อนไขสาหรับการเข้าร่ วมใน FDR ใช้กบั คาร้องใหม่ และคาร้องที่ขอเปลี่ยนแปลงคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรฉบับที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ผูป้ ฏิบตั ิ FDR
ที่ได้รับการรับรอง ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายครอบครัว (ผูป้ ฏิบตั ิการขจัดกรณี พิพาทในครอบครัว -Family Dispute Resolution
Practitioners) 2008 เท่านั้นจึงจะสามารถออกใบรับรองให้ได้

ทาไมจึงต้ องลอง FDR?
FDR สามารถช่วยท่านและสามีหรื อคู่ครองคนเก่าของท่าน ให้ตกลงกันเรื่ องทางออกหรื อการแก้ปัญหาที่เหมาะกับท่านทั้งสอง – และบุตรของท่าน
เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ เป็ นความลับและได้ผล!
ท่านควรลองใช้ FDR ก่อนไปศาล ถ้าท่านสามารถระงับความแตกต่างของท่านได้ ท่านจะประหยัดเวลา เงินและความเครี ยดอีกมากมาย FDR
จะทางานได้ ทั้งสองฝ่ ายต้องให้โอกาสมัน

ผู้ปฏิบัติ FDR จะให้ ข้อมูลอะไรแก่ ข้าพเจ้ า?
ก่อนท่านเริ่ ม FDR ผูป้ ฏิบตั ิ FDR ต้องแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของ FDR สิ ทธิ ของท่าน
(รวมถึงสิ ทธิ ของท่านที่จะร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ) คุณวุฒิของเขา และค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่าย
ถ้าท่านกาลังพยายามจะขจัดกรณี พิพาทเกี่ยวกับบุตรของท่าน ผูป้ ฏิบตั ิ FDRต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแผนการเลี้ยงดูบุตร และบริ การอื่นๆ ที่ช่วยท่านได้

ใครจะไป FDR ได้ ?
ผูท้ ี่มีความขัดแย้งจาเป็ นต้องเข้ามาเกี่ยวข้เองกับกระบวนการ FDR ถ้าเป็ นเรื่ องเหมาะสม ท่านสามารถนาสมาชิ กในครอบครัว
หรื อผูใ้ ห้การสนับสนุนหนึ่ งคนมากับท่าน ซึ่ งรวมถึงทนายของท่านด้วย อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของทนายที่บริ การ FDR
นั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูใ้ ห้บริ การ ถ้าท่านวางแผนจะนาทนายของท่านมาด้วย ท่านควรปรึ กษาผูใ้ ห้บริ การ FDR โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้

บุตรของข้ าพเจ้ าจะรวมอยู่ใน FDRด้ วยหรือไม่ ?
ไม่ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ของท่านและองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น อายุและวุฒิภาวะของบุตรของท่าน ผูใ้ ห้คาปรึ กษาของครอบครัว
หรื อนักจิตวิทยาเด็ก อาจพูดกับบุตรของท่าน นี่ จะเกิดขึ้นเมื่อบิดามารดาให้ความยินยอมเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึน้ ระหว่าง FDR ?
ก่อน FDR จะเริ่ มได้ จะมีการประเมินว่า FDR เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ของท่านไหม ผูป้ ฏิบตั ิ FDR มีความเป็ นกลาง และจะไม่เข้าข้างใคร
พวกเขาสามารถช่วยท่านสารวจปั ญหาครอบครัว ด้วยวิธีที่ชดั เจนและถูกต้อง ไม่เหมือนการให้คาปรึ กษา FDR ไม่เน้นทางด้านอารมณ์ของความสัมพันธ์
แต่เน้นเรื่ องการขจัดกรณี พิพาทเฉพาะเจาะจง
เราขอให้ท่านพยายามอย่างจริ งใจ ที่จะขจัดกรณี พิพาท โดยความช่วยเหลือ ของผูป้ ฏิบตั ิ FDR
FDR สามารถช่วยท่านทั้งสองให้ปรึ กษาหารื อกัน ดูทางเลือกและคิดคานวณว่า จะไปถึงการตกลงกันได้ อย่างดี ที่สุด อย่างไร ที่สาคัญคือ
ท่านสามารถใช้ FDR ในการสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตร เพื่อกาหนดข้อตกลงสาหรับบุตรของท่าน นอกจากนี้ ผูป้ ฏิบตั ิ FDR จะช่วยตรวจสอบ
ว่าทุกคนเข้าใจ ว่ามีการพูดอะไร และตกลงอะไรกันไปแล้ว
เมื่อ FDR ไม่ได้ผล ผูป้ ฏิบตั ิ FDRสามารถเสนอแนะทางเลือกอย่างอื่นได้ เช่น การให้คาปรึ กษาครอบครัว

แล้ วถ้ าท่ านรู้ สึกไม่ ปลอดภัยล่ ะ?
เป็ นเรื่ องสาคัญ ที่ท่านจะต้องรู ้สึกปลอดภัย และปลอดภัยก่อน ระหว่างและหลัง FDR

ถ้าท่านกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน หรื อความปลอดภัยของบุตรของท่าน ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่บริ การ FDR ทราบ
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้ นี่ อาจจะหมายความว่า FDR ยุติ หรื อไม่ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้งสองฝ่ ายเห็นชอบ พวกเขาก็สามารถเข้าร่ วมใน
FDR โดยที่ไม่อยูใ่ นห้องเดียวกันได้
ไม่มีเงื่อนไขให้ทา FDR ถ้ามีการใช้ความรุ นแรงในครอบครัวหรื อการทารุ นเด็ก

จะมีค่าใช้ จ่ายเท่าไร?
FDR อาจเป็ นวิธีที่เร็ วกว่าและถูกกว่าการไปศาล หรื อการจ่ายค่าธรรมเนียมด้านกฎหมาย บริ การ FDR อาจรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ตามสถานการณ์ทางการเงินของท่าน ท่านควรบอกให้บริ การ FDR ทราบ ถ้าท่านเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย หรื อมีปัญหาด้านการเงิน

สิ่ งทีพ่ ูดที่ FDR เป็ นความลับไหม และสามารถถูกนาไปใช้ ในศาลได้ ไหม?
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านพูดต่อหน้าผูป้ ฏิบตั ิ FDR เป็ นความลับ – ยกเว้นบางสถานการณ์ เพื่อป้ องกันการคุกคามที่ร้ายแรง ต่อชีวิตหรื อสุขภาพ
ของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง หรื อการประกอบอาชญากรรม
สิ่ งที่พดู ระหว่าง FDR ไม่สามารถถูกนาไปใช้ในศาลได้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ฏิบตั ิ FDR ต้องรายงานการทารุ นเด็ก หรื อสิ่ งอื่นที่พดู ซึ่ งชี้ ให้เห็น
ว่าเด็กมีความเสี่ ยงของการทารุ น และนี่อาจถูกนาไปเป็ นพยานหลักฐานในศาลได้ ในบางสถานการณ์

จะเกิดอะไรขึน้ กับข้ อตกลงต่ างๆ ทีอ่ าจมีขนึ้ ที่ FDR?
ถ้าท่านบรรลุขอ้ ตกลงสาหรับบุตรของท่าน นี่จะสามารถบันทึกลงไป ว่าเป็ นแผนการเลี้ยงดูบุตรได้ แผนการเลี้ยงดูบุตร จะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลงวันที่และทั้งบิดามารดา ต้องเซ็นชื่อกากับ ข้อตกลงหรื อแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน สามารถรวมถึง กลไกในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
และการขจัดกรณี พิพาท อนึ่ง ถ้าจาเป็ น ก็อาจนาแผนการเลี้ยงดูบุตร มาต่อรองกันใหม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไป
โปรดพึงทราบว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ ข้อตกลงด้านการดูแลสาหรับบุตรของท่าน สามารถมีผลกระทบต่อเงินค่าเลี้ยงดูบุตร
เงินสนับสนุนรายได้ และเงินช่วยเหลือครอบครัว มีกฎพิเศษ เกี่ยวกับการรวมเงินค่าเลี้ยงดูบุตร ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ตัวอย่าง เช่น
ถ้าแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ระบุจานวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร Child Support จะไม่สามารถนาไปบังคับใช้ได้
นอกจากมันจะเป็ นข้อตกลงค่าเลี้ยงดูบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย และท่านหรื อบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ ง ขอให้ Child Support ยอมรับข้อตกลงนั้น
ถ้าท่านต้องการจะทา ข้อตกลงฉบับสุดท้าย สาหรับแผนการเลี้ยงดูบุตร เกี่ยวกับทรัพย์สิน /การผูกมัดตามกฎหมาย ของข้อตกลงทางการเงินของท่าน
ท่านจะสามารถขอให้ศาล เปลี่ยนข้อตกลงของท่าน เป็ นคาสั่งตามคายินยอม (Consent Order)ได้ ท่านสามารถทาเช่นนี้ได้ดว้ ยตนเอง
หรื อขอให้ทนายของท่านทาให้ท่านก็ได้

แล้วถ้ า FDR ไม่ สาเร็จล่ะ?
แม้วา่ ท่านจะไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงกัน FDR ก็อาจช่วยได้ ตัวอย่างเช่น ทาให้ท่านและอดีตคู่สมรส หรื อคู่ครองของท่าน สามารถสื่ อสารกันได้ดีข้ ึน
ถ้าท่านลองใช้ FDR แต่ยงั จาเป็ นต้องไปศาล เพื่อขอคาสั่งแผนการเลี้ยงดูบุตรจากศาล ท่านจาเป็ นต้องมี ใบรับรองจากผูป้ ฏิบตั ิ FDR
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
ใบรับรองจะกล่าวถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อไปนี้ :

• ท่านและอีกฝ่ ายหนึ่ง ได้เข้าร่ วมการระงับกรณี พิพาทและพยายามอย่างแท้จริ งแล้ว
• ท่านและอีกฝ่ ายหนึ่ง ได้เข้าร่ วมการระงับกรณี พิพาท แต่ฝ่ายหนึ่ งหรื อทั้งสองฝ่ ายไม่ได้ยายามอย่างแท้จริ ง
• อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้เข้าร่ วม
• ผูป้ ฏิบตั ิ FDR ตัดสิ น ว่ากรณี ของท่านไม่เหมาะสมสาหรับการ FDR หรื อ
• ผูป้ ฏิบตั ิ FDR ตัดสิ น ว่าเป็ นการไม่เหมาะสม ที่จะดาเนิ นเรื่ องผ่านกระบวนการ FDR ต่อไป
นอกจากนี้ ท่านยังควรทราบด้วยว่า ถ้าท่านไม่เข้าร่ วม FDR หรื อไม่พยายามอย่างแท้จริ ง ที่จะเข้าร่ วม นี่อาจมีผล ต่อเวลาการพิจารณาคดีของท่าน
ในศาลได้ ศาลอาจสั่ง ให้ท่านจ่ายค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมาย ของอีกฝ่ ายหนึ่งด้วย

ข้ าพเจ้ าจะติดต่ อผู้ปฏิบัติ FDR ทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณวุฒิได้ อย่ างไร?
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทรไปที่ สายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายเลข 1800 050 321 ระหว่างเวลา 8 น. ถึง 20 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุ กร์ และ 10 น. ถึง 16 น. วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการแห่ งชาติ)
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปดู ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ได้ที่ www.familyrelationships.gov.au
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Child Support โปรดดูที่ www.humanservices.gov.au

