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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ و دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در دادرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪاش از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺪ زﻧﺎ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﺪﯾﺪه اﻣﺎ دﺧﺘﺮش اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻣﯽرود اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ «،ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯽ داﺳﺘﺎن را ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ».
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و آﻗﺎ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺮﻓﺎ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دادﮔﺎه ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ از ﺑﯿﺎن
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮس و ﺷﺮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺬب و ﺻﺪق ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮی  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺮد واﻗﻌﻪ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮع و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن و ﺣﺘﯽ روانﺷﻨﺎﺳﺎن زن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﺎوران زن در دادﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺻﺪور رای دارﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻘﺮرهای را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﺰاﻣﯽاﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را در دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده دو اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «:دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ
ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺸﺎء

ﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎﯾﺪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور اﺷﺎره و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ او را رد ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﺎده ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در دادرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻫﻢ دارد:
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎور زن ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور را داﺷﺘﻪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور ﻓﻘﻂ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل
ﻃﺮح دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺪوی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد،
وﺟﻮد ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﯿﻀﻪﻫﺎ اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرهای در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮑﺘﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻋﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺎده را ﺑﯽاﺛﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه «،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ« ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ »ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻬﻠﺖ دارد اﯾﻦ ﻣﺎده را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »در
اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﺼﻮب اول اﺳﻔﻨﺪ  (۱۹۳۱ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪر ﻣﺎده دو ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دادﮔﺎه را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻘﺮر
ﺷﺪه اﺳﺖ “:در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ” .ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﻪ
“ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ”ﺣﺎﮐﯽ از اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن )ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد،
اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن و ﻣﺮد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ)» .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره (۷/۸۳۳ – ۲۹/ ۲ /۴۲
اﮔﺮ ﺑﻪ روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در اﮐﺜﺮ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﯽ
دادﮔﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻘﺼﻮد و ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻧﺎﻗﺺ و
اﺑﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری )ﻣﻨﺒﻊ( ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺰاران زن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪهای در ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﺮادات ﺟﺪی در اﯾﻦ
ﻣﻘﺮره ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

