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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪ دﻋﺎوی در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ -ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت -اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﻣﺘﻌﺎدل
ﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ) (۱ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ) (۲وﺟﻮد
آن را اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻋﺎویای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻟﻮدهای دﯾﻨﯽ
دارﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )دﻋﺎوی ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا و ﻣﺮدان ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ« ﺧﻮاﻧﺪه »ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از اﻓﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از وﮐﯿﻞ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان :اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ازدواج اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و
ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎویای ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در داوری ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺪساﻧﮕﺎری ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺬﻫﺐ و ﻟﺰوم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی
ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻗﺪرت ﻣﺮدان در ازدواج و ﻃﻼق ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺧﺘﻼف و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ،
ﺣﻖ زﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﺰوم ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدان ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﻣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﺪم
اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻼق ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد روﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ وﯾﮋه در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎری ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮاﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺰام ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ،
دﯾﮕﺮ دﻋﺎوی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﻋﺎوی ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن رﺳﻤﯽ آن از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﺟﻮد ادﻟﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ دﻋﻮا در اﺛﺒﺎت آن ،ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن ،از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم
ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺣﻘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و از اﯾﻦ رو ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﻘﺎق آن ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ازدواج و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻃﻼق ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن
ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﻪرو
ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ )ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن( روﺑﻪروﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﮐﻼ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﮐﻞ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﺿﺪت و ﯾﺎری وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺮس از اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺼﻮﺻﯽ-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻮﻟﺴﺎز و ﻧﮕﺎه ﺻﺮف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﮐﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﮐﻼن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از وﮐﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻮد اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﻖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در ﻧﺰد وﮐﻼ دﻓﺎع ﮐﺮده و آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )(۱
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )ﺑﺨﺶ دوم(
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد و در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﻣﻮﮐﻞ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای وﮐﻼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ دو ﻣﺎده  ۱۸اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻠﯽ« ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﮐﺎﻟﺖ از اﺳﺮار ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و آن را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ»؛ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده  ۸۴۶ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد« ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ»؛
در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ،ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۶۶ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ،وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ« ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ »ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪود
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺳﻮاد ﺑﻪ روز ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﻬﺪ و ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ وﮐﯿﻞ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،وﮐﻼ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺄن ﺧﻮد ،از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪ ﻧﺎم ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ،اﻋﺘﻤﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻤﮏ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ وﮐﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻼن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﮐﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﺳﺮار ،ﺑﻪ ﻋﻼوه دادن
ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱اﺻﻞ  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب
دﻋﻮی ﻣﺼﻮب  ،۰۷۳۱ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  ۶۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی.
 .۲ﻣﺎده  ۸۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی.

