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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.

ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
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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.

ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن :
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

 Cinema Cityﻋﮑﺲ:
وﮐﯿﻞ – دوﺳﺖﻧﮕﯿﻦ وﻃﻦ
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح دﻋﺎوی ﺧﻮد
ﺣﺘﻤﺎ وﮐﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺳﻮی زﻧﺎن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارﻧﺪ و آﻧﻘﺪر اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ آن
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و رواﻧﯽ زن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
رﯾﺨﺘﮕﯽﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬﻢﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮدردﺳﺮ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ درﮔﯿﺮی
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ زﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ وﮐﯿﻞ در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺖ
رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮاه روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻃﺮف دﻋﻮای زن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ را دارد ،از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﭽﻮن
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد روی زن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮد ،ﺑﺪل
ﺑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای زن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮد از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زن در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﮐﺮاه ﻣﯽ ورزد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ وﮐﯿﻞ از ﺳﻮی زن .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﻋﺎوی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ،ﻣﯿﺰان داﻧﺶ وﮐﯿﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﺎری از
ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﮐﻞِ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ رﺟﻮع ﮐﺮد ،ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ،
ارﺟﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﮐﻼی ﻣﺠﺮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان وﮐﻼ از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺟﺎزه وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ :ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻫﯿﺄت
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ و آدرس وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن
وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﮐﻼی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺮب ﺑﻮدن
وﮐﯿﻞ در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وﮐﯿﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺧﻮب ﺑﺮای ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺮﯾﺢ ،اﻣﯿﻦ و ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ او از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ،در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺒﻌﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ،روان و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ دارد؟
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺑﺮدارد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ .وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﮐﻞ ،اﻫﺪاف او از ﻃﺮح دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی او در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎور رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻧﻈﻢ در اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬر ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
اراﺋﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد و اﻫﺪاﻓﺶ از دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻇﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﺧﻮد واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺖ در وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻋﻬﺪه اﻣﺮی ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﮑﺎن
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آن را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﮐﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
:ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﯾﮏ وﮐﯿﻞ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﺜﻞ ﻃﻼق ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮدهاﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮف آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا؟
آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎن را در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟
اﻧﺪ ﭼﻪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ دارﯾﺪ؟ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده
:ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺪ
–
ﺻﺪاﻗﺖ در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﺎن و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
–
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺮاه ﺧﻮب
ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از
ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
–
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪارﺗﺎن ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
دﯾﺪار ﺑﺎ وﮐﯿﻠﺘﺎن ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درک واﺣﺪی از ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دو ﻃﺮف و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
از ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی

–

اﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺣﻘﻮﻗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار
–
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص وﮐﺎﻟﺖ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
–
دﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﻈﻢ درﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ درون ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ اﺻﻞ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ از وی
رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
–
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪاز وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﺷﻤﺎ دارد ،ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
–
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،وﮐﻼی ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
–
ﺑﺮد ،ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪﺗﺎن در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دﻋﻮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه
آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻃﺮف دﻋﻮاﯾﺘﺎن ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و وﮐﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ
وﮐﯿﻠﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن دﻋﻮا ﻧﮑﺘﻪ ای را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ.
–
ﻫﺎی ﻃﺮح دﻋﻮا را ﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ .از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ و ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
–
اﻓﺘﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ و او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ روزﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﮐﯿﻠﺘﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
–
داﻧﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ وی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ازﻫﺎی وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽاﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر وﮐﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وی ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه وﮐﺎﻟﺖ داده اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای وﮐﻼی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ،
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﯿﻞ و ﺑﺮای وﮐﻼی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ وﮐﻼ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻗﺪاﻣﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد در
وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ و ﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ ،وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪیﺗﺎن از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و درﯾﺎﺑﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ و آﯾﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دام ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﺗﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﮐﯿﻞ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ،راﺣﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺘﺎن ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﮐﯿﻞ و
اﺑﻬﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼش دوﺟﺎﻧﺒﻪ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دادﮔﺎه ﻧﺪارد ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺿﺮوری
ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در دﻋﻮا ،دادﮔﺎه ﻃﺮف ﺷﻤﺎ را
وادار ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .دادﮔﺎه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺪرک اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ را ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﺿﺪت در ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی وﮐﻼﯾﯽ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت آنﻻﯾﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﮐﻼ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از
ﻃﺮح دﻋﻮا اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن وﮐﯿﻞ ،داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺎوره اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد از وﮐﯿﻞ ﻣﺸﻮرت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری وﮐﻼ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

