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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

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
)ﺑﺨﺶ دوم(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد در دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎری اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ« دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »و« ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
اﻓﺮاد ﺑﻪ وﮐﻼ و ﺗﺮس از اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﺧﺼﻮﺻﯽ »ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺎﺳﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در روﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد از ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از

ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ.
وﺟﻮد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی و ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ و اِﻋﻤﺎل آن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﺣﻖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﮐﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﺷﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ،۲۹۳۱ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی) (۱ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و در ﻏﯿﺮ از آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ« ﻣﺘﻬﻢ »دﻋﻮا ﺑﻮده و ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۵۱۳۱ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺧﻮاﻫﺎن و ﺷﺎﮐﯽ دﻋﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از
ﺗﺎﺳﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎز و ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ :ﺷﺮط ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎ ذیﻧﻔﻊ در دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮای او ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
آزار و اذﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺳﻤﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )وﺟﻮد آﺛﺎر ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺳﻤﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوی در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻏﯿﺮ
ﮐﯿﻔﺮی ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز از وﺟﻮد وﮐﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺶ رو در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ« واﺣﺪ ارﺷﺎد و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ »ﻣﺴﺘﻘﺮ در دادﮔﺴﺘﺮیﻫﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻘﺶ وﮐﻼ و ﻣﺸﺎوران ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دادن
ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮس دارد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۲۹۳۱در دادن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ
ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا ﺑﻪ وﮐﯿﻞ
ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در ﻋﻤﻞ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺪم اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺒﻮدن ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در
دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺳﺎل
 ۵۹۳۱ﺧﺒﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ داد ﮐﻪ ﻫﺪف از آن« ﺣﺬف ﻧﻘﺶ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از واﮐﻨﺶﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺮف وﺟﻮد آن ﻧﺸﺎن از ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﮐﻼ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺮب
آن ﺑﺮ روی روح و روان ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ،
اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎن دﻓﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و اِﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از او و
ﻧﻘﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ،ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﯾﮏ ﺟﺮم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﻮا از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از اﯾﻦ رو در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ« ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ در راﺳﺘﺎی ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در
اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 (۱ﻣﺎده  ۸۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  :۲۹۳۱در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ() ،ب() ،پ( و )ت( ﻣﺎده  ۲۰۳اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺧﻮد وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ﺑﺪون اﻋﻼم ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ
در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺪون اﻋﻼم ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد،
دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﺰل او ،وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  ۲۰۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  :۲۹۳۱ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺮ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد :اﻟﻒ -ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت.
ب -ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ.
پ -ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﻠﺚ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن.
ت -ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﻪ ﭼﻬﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ.
ث -ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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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.

ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
Photo: alebloshka/depositphotos.com
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻟﺰوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم« اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ »)ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه( ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ از ﺟﺎﻧﺐ وﮐﯿﻼن ،اﻣﮑﺎن اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺣﻖ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻖ
و ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد آﮔﺎه از اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺟﺪای از آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﺰ اِﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را آﺳﺎنﺗﺮ و در ﻣﻮاردی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از آن در
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﻋﺎوی ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ :دﻋﺎویای ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻤﯽ ﻣﻈﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﺰه دﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺪری در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ و
ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر او در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ۴۱ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ را از ﺣﻘﻮق اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ
ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ دال اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻌﺎﺿﺪت وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ،در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮان
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اروﭘﺎﯾﯽ زﻧﺪانﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻨﺪ« اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره
ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن» ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد در دادﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﻓﺎع ﻋﺎدﻻﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽﺷﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﯾﮏ اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ «،در ﻫﻤﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد».
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آزادی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺑﺎروری و آزادی در ﻓﺮزﻧﺪآوری
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
ارزش و ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۴۳ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای او ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد او ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ
ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺷﺎﮐﯽ )ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ« ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی »و اﻋﻼم ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۵۱۳۱در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ را ﺣﻖ اﻓﺮاد و
اراﺋﻪ آن از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی را در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ،اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻣﺤﺪود )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ(
ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ را اﺟﺒﺎری و اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺤﺚ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺘﺸﺎﮐﯽ در آن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ وارد دﻋﻮا ﺷﺪه و در ﻧﻘﺶ ﺷﺎﮐﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ
اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روﯾﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۴درﺻﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﻓﻮری و ﻣﻮﻗﺘﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی وﺟﻮد وﮐﯿﻞ در روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ و اﺟﺮای درﺳﺖ آن دارد.
از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرج و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن در ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ آن از ﺳﻮی ﺿﺎﺑﻄﺎن
ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ وز…( آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻻزﻣﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و روشﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
در آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز دﻋﻮاﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺖ )در
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه( ،از اﯾﻦ رو اﺛﺒﺎت وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﺳﻮی دادﺳﺮا ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ روﯾﮑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دادﮔﺎهﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ( ،روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ،ﺧﻮد اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﯿﺎری وﮐﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻮده و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون آن ،ﻃﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ﻧﺪارﻧﺪ.
راﻫﮑﺎر ﻣﻌﻤﻮل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ اﺳﺖ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻮی وﮐﯿﻞ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،وﺟﻮد وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ
و ﺿﻤﻨﺎ ،روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص آن ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﯿﻮب ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻓﻮری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

