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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.

