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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.

