ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای وﮐﻼی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی
دﻧﺎ دادﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﻓﺎع ﮐﺮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری آن در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻋﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﻫﻢ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺪاﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﻧﺴﺖ.
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺶ ،ﭼﻪ راهﮐﺎرﻫﺎ و اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وﮐﻼ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادرﺳﯽ دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ ﮐﺪام
ﯾﮏ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺶ ،ﭼﻪ راهﮐﺎرﻫﺎ و اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وﮐﻼ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادرﺳﯽ دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ و اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﻘﺶ دادﺳﺘﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎده  ۱۱و  ۰۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺎده  ۳و  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱و  ۰۷ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ،راه را ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﺮم ﮐﻮدکآزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻓﻀﺎی ﺧﻠﻮت و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی از ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﺳﺘﺎن و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﺘﻬﻢ از ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ».
ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردن دادﺳﺘﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را از
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮑﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ دادﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﺎده  ۰۷ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ« :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰهدﯾﺪه ،ﻣﺤﺠﻮر اﺳﺖ و وﻟﯽ ﯾﺎ
ﻗﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت وﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ
ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻣﻮﻗﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺟﻤﻊآوری ادﻟﻪ ﺟﺮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورد».
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ،ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از دادﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دادﺳﺘﺎن،
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و دادﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۹۶ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺐ و روز ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ آن

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دﻫﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد
ﻣﺎده  ۶۶ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎدی ﮐﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﮥ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن،
اﺷﺨﺎص ﺑﯿﻤﺎر و دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﺎده در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺎده ﻓﻌﻠﯽ داﺷﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﺟﺮم ،ﺣﻖ اراﺋﻪ ادﻟﻪ ﺟﺮم و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رای ﺻﺎدره را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﻋﻼم
ﺟﺮم دارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮقﮐﯿﻔﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻼم ﺟﺮم اﺳﺖ و در ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮم را از دادﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪن ﺣﻖ اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ و اﻋﺘﺮاض ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۶۶ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﺣﯿﻄﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮآوری اﻋﻼم ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺟﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺮات و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ « :ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم ﺿﺮر و زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻤﮑﻦاﻟﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ» .ﺗﺒﺼﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی را ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ رﻓﻊ زﯾﺎن
از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و درج ﺣﮑﻢ در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﺣﮑﻢ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری و ﮐﻼﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از زﻧﺎن،
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺧﻼق ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و آن وﺟﻮد اﺑﻬﺎم در ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت« ﻣﺎﻟﯽ »ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟ دادﮔﺎه
ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎری ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﻳﻦ اﯾﺮاد ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای در اﯾﺠﺎد روﻳﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ،ﻫﻢﺳﻨﮓ ﺟﺒﺮان ﭘﺬﻳﺮی اﺻﻞ آن اﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آرام
آرام ،اﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﮐﻢرﻧﮓ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﺸﺘﺖ اﻓﮑﺎر و روﻳﻪﻫﺎ ،دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ،روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺰهدﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎر( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهای از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرات و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰﻫﮑﺎر( اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻗﻀﺎزداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺰﻫﮑﺎران در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای

ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر و
ﺑﺰهدﯾﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺠﺎزات ،از روش ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه در ﺧﺼﻮص راهﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
ﺳﺎزش ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﮐﯿﻔﺮی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺪ« اﻟﻒ »ﻣﺎده ﯾﮏ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی در اﻣﻮر
ﮐﯿﻔﺮی)ﻣﺼﻮب ۴۹۳۱/۹/۸رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ( ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺰه دﯾﺪه و
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ راهﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰه دﯾﺪه و ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ،ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻨﺪ« ث »ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺰه دﯾﺪه و
ﻣﺘﻬﻢ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ رﺳﻤﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽو ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ،ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد».

