منابع حقوقی برای وکالیی که روی پروندههای خشونت خانگی کار میکنند

حقوق زنان قربانی خشونت خانگی و مقررات طالق به دلیل آن

راهنمای دفاع از قربانیان خشونت خانگی

بدون شک ایران از جمله کشورهایی است که خشونت خانگی در آن

در این راهنمای حقوق سعی شده است تا با تکیه بر مطالعات

بسیار مشاهده می شود .آمار قابل توجه پدیده خشونت خانگی در

موردی و تجربیات نگارنده از دفاع در پرونده های خشونت خانگی،

ایران ضرورت مطالعه در این مورد و ارائه راهکارهای مقابله با آن را

مطالب مفیدی پیش روی خوانندگان و عالقمندان به دفاع در این

دوچندان می کند .خشونت خانگی را می توان از جنبه های مختلف

پرونده ها قرار داده شود.

بررسی کرد و راهکارهای متنوعی را برای مقابله با آن ارائه داد که

بدیهی که همه مدافعین حقوق و وکالی دادگستری با استراتژی

یکی از مهمترین آنها راهکارهای حقوقی است.

و تاکتیک های دفاع در دادگاه ها آشنایی دارند ،اما آنچه این

در این راستا حقوق ایران نیز علی رغم نقص جدی و نگاه سنتی به

راهنما پیش رو قرار می دهد ،برای برانگیختن حس دفاع به

خشونت درون خانه ،مقرراتی را پیش بینی کرده است که با استفاده

صورت اختصاصی در پرونده های خشونت خانگی است.

از آنها می توان با بخشی از خشونت های خانگی مقابله کرد.

این راهنما را از اینجا بخوانید.

ادامه این مطلب را از اینجا بخوانید.

شرحی بر مشاورههای حقوقی خانه امن

دفترچه راهنما برای مشاوران خانه امن

وبسایت خانه امن تاکنون توانسته است با درج مطالب آموزشی
در فضای مجازی ،توجه قربانیان خشونت خانگی در ایران را به

این دفترچه ،راهنمایی برای خدمات مشاوره ای خانه امن است که
شامل مباحث زیر میشود:

خود جلب کند .همچنین از تعدادی از وکالی ایرانی دعوت شد



تا با خانه امن همکاری کنند و به موکلینی که مشکل خود را از
طریق تلفن ،ایمیل ،فیسبوک ،و سایت مطرح میکنند،



پاسخهای حقوقی ارائه دهند.
مشاوران خانه امن با امکانات قانونی موجود به یاری موکلین
شتافتهاند و حاصل کار گزارشی است که به عنوان یکی از
دستاوردهای این حوزه دستهبندی شده و به صورت یک کارنامه
موفق با خوانندگان سایت به اشتراک گذاشته میشود.
این گزارش را از اینجا بخوانید.





بررسی مسائل اجتماعی حول موضوع خشونت خانگی در
ایران
تجزیه و تحلیل قوانین کیفری و قانون خانواده و همچنین
بخش های مربوطه در قانون اساسی ایران
شناسایی قوانین اسالمی میانه رو
معرفی میثاق های بین المللی مربوط به خشونت خانگی که
ایران آنها را امضا کرده و نسبت به آنها متعهد است
معرفی راه کار ها و ابزارهای الزم برای ارتباط موکلین با
مشاوران خانه امن

الزم به ذکر است که بخش مشاوره خانه امن بر تخصص حقوقی
و سال ها تجربه مشاوران خانه امن در ارائه خدمات مشاوره ای
تکیه دارد .بنابراین از دریافت بازخورد ،مشارکت ،و به روز رسانی
این دفترچه از جانب شما استقبال می شود.
این راهنما را از اینجا بخوانید.

