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راﯾﺤﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن
اﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎت زن در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور و در دادﺳﺮاﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادﯾﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻗﺎﺿﯽ زن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺑﻮده و در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ دادﯾﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  ۳۵۳۱و در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺿﯽ زن در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺒﻮد .در ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﻣﺎده واﺣﺪه اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﺼﻮب  ،۰۷۳۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎور زن در اﻣﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻌﺪادی از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺻﻞ  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده( ﻣﺼﻮب
 ۶۷۳۱و ﺳﭙﺲ در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ۴۱اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب  ،۱۸۳۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد؛
وﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ  (۱۹۳۱دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﺎده ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﻣﻘﺮرﮔﺮدﯾﺪه «:دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل و ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺎور زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﻧﻤﻮده و رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻃﺒﻖ آن رای ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در رای ﺻﺎدره ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﺪل رد ﻧﻤﺎﯾﺪ» .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺗﺒﺼﺮه ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ «:ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ».
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۹۳۱ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﭼﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﺳﺖ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭼﺮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻄﻬﺮی ﻓﺮ،
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۶۱اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺼﻮب  ،۸۴۹۱ﺧﺎﻧﻮاده را رﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارج
ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺎﻧﻮاده را واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دادﮔﺎه ﻫﺎی
ﺻﺎﻟﺢ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق زن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ او را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ درآورد.

ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺳﺎل  ،۱۹۳۱ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ زن ﺻﺮﻓﺎً در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮوری اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ -از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،-ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده دو ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن
را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻗﻀﺎﯾﯽ زن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و در ﺗﻤﺎم دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم در آن ﻣﺠﺘﻤﻊ دو ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺷﻌﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ زن در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺣﻀﻮر دارد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﯽ ﮐﻪ زن ﻫﺴﺖ ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺗﻨﻬﺎ در دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻧﺪه -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ
و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﻮان ﮐﻪ آراء ﻗﻄﻌﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻼء آن ﻧﯿﺰ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ،زن ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی
ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ
ﺣﻀﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﻮردش ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وی در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺎوﻗﻊ را ﺷﺮح دﻫﺪ:
در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان
ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﺮم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ-
اﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از دﯾﮕﺮ آﻓﺎت رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ -ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده -ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻫﺮ ﭼﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه آن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﺴﺎس ﺷﻤﯿﻢ ﺧﻮش اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺼﺪی ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۹۳۱ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن
را در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺴﺎس ﮐﺮد و اﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی از ﻗﺒﯿﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ،دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ زن را ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور -ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ -ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ،رد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ از ﻓﻘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ زن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺣﻞ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺎ در اﯾﺮان در دوران ﮔﺬار ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص ،-اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ دارد.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،-ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را ﻫﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺖ و اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻃﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎ وﻗﺖ و اﻧﺮژی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن– ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻫﺎ -ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺘﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀﺎت ﻣﺮد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺎور زن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ،ﻣﺎوﻗﻊ را ﺑﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داد.
***
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻗﻀﺎت
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی دادﮔﺎه رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﻫﺮ دو دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن آن ﻫﺎ از
ﺣﯿﺚ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد اﻫﻤﯿﺖ دارد (۱ :ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن دادﮔﺎه رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (۲ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ وی
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﻋﺎوی وﯾﮋه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن
اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ (۳ .اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ (۴ .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد (۵ .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ
از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد (۶ .ﻣﺪت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ رﻓﻊ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد (۷ .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪه ای
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در راه ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق زن و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ وی در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ.
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