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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﻠﺐ« زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن »)ﻧﻘﺶ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ( اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان
ﮐﻪ در آن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ رﯾﺸﻪ دار اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از
ﮔﺰارش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای
زﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮداﻧﻪ را ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
زﻧﺎن و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺮاﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ در آن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮔﺰارش و ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰه دﯾﺪه اﻣﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺪای از ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،آنﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﻧﺰد ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮد اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰه دﯾﺪه ﻗﻄﻌﺎ آﺳﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم درک ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع روﺣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ،ﻧﮕﺮش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺎن ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن
زن ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدان در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن زن در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای دادﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از
ﺳﻮی زﻧﺎن ﻧﺰد ﻗﻀﺎت و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎور در دادﮔﺎهﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
واﻗﻌﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺪ :ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻗﻀﺎوت را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮد ﺑﻮدن را ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪن و ﻗﻀﺎوت
ﮐﺮدن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪهای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۶۳۱ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻀﺎوت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ در ﺑﺮﺧﯽ دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻐﺎر »ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۶۷۳۱اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺪدا از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻌﺪادی از دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻘﺶ زﻧﺎن از ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﻪ« ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده دو ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ) (۱ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در روﻧﺪ دادرﺳﯽ و ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺰ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در رای ﺻﺎدره در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ رای
ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ،او
)ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺎور زن ﻧﺒﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور »ﯾﺎ« ﻣﺸﺎور »ﺻﺮف در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ دادرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دارد ،آنﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ( در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم
ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺠﺰا ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ،در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮاه ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ( ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(۲) .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه و دادﺳﺮای ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﺳﺖ(۳) .
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻃﻼق از ﺳﻮی دادﮔﺎه
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎرج اﺳﺖ و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار دارد .ﯾﻌﻨﯽ
دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻮدﺟﻪ ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۹ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از
ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﻟﯿﻞ آن را« ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ »اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺰام )ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن( ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس رای وﺣﺪت روﯾﻪای ﮐﻪ در
ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۹از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ،در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد(۴) .
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺳﺎل  ،۲۹اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪوی ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻘﺸﯽ در دﻋﺎوی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺪت

ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده دو ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی «:دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل و ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺎور زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ روز از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎﯾﺪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور اﺷﺎره و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی را رد ﮐﻨﺪ».
 .۲ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۹۳۱ه.ش «:رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر و دﻋﺎوی زﯾﺮ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ:
ﻧﺎﻣﺰدی و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آن ،ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ،ﻣﻮﻗﺖ و اذن در ﻧﮑﺎح ،ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،ازدواج ﻣﺠﺪد ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ
زوﺟﻪ و اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم زوﺟﯿﺖ ،ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز ،ﻃﻼق ،رﺟﻮع ،ﻓﺴﺦ و اﻧﻔﺴﺎخ ﻧﮑﺎح ،ﺑﺬل ﻣﺪت و اﻧﻘﻀﺎی آن ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻔﻞ،
ﻧﺴﺐ ،رﺷﺪ ،ﺣﺠﺮ و رﻓﻊ آن ،وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ،ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ،اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ و اﻣﯿﻦ اﻣﻮال ﻣﺤﺠﻮران و وﺻﺎﯾﺎ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻧﻔﻘﻪ
اﻗﺎرب ،اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،اﻫﺪای ﺟﻨﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ».
 .۳ﻣﺎده  ۴۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪاً ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﺮح ﯾﺎ ﺿﺮﺑﯽ وارد آورد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺎ
از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮض داﺋﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ زوال ﻋﻘﻞ ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮدد در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﻗﺼﺎص اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام وی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد ،ﺑﻪ
دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد».
 .۴رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۴۷ﻣﻮرخ  ۶۲ﺧﺮداد .۴۹۳۱

