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دکترعباسحاجیانوکیلسرشناسدعاویومتخصصامورخانوادهکهسالهاستازحقوقایرانیانواتباعدیگرکشورهادردادگاههای
خانوادهآمریکابویژهدرکالیفرنیادفاعکردهاستازاولجولایماهجاریبهریاستکانونوکلایدادگستری“بخشخانواده“ایالتکالیفرنیا
منصوبشدهاست.
احرازچنینموفقیتدرخشانقضائیدرمیانخیلوکلایخانوادهکالیفرنیا،سببشدتًابااغتنامفرصتباایشانبگفتگوبنشینیم .گفتگویی
پرنکتهبویژهکهکتابویباعنوان“طلاقدرکالیفرنیا“نهتنهادرسراسرآمریکاومحافلخانوادگیوقضائیبااستقبالفراوانمواجهشده
بلکهبیشمارانیدرداخلایراننیزآنراخریدهوبعنوانماخذوراهنمایاختلافاتخانوادگیبارضایتشاکییاشاکیانبااستقبالوسیع
روبروگشتهاست.
همینجالازمستیادآورشویمکهموفقیتدرخشاندکترعباسحاجیاندرکارحلوفصلاختلافاتخانواده،مسلمًابدانجهتاستکه
خودسالهادرایرانروزنامهنویسومعاونسردبیرروزنامهپرتیراژکیهانبودهواهلقلماست .علاوهبرآنکهخودمقالاتبسیاریدرباره
اختلافاتخانواده نوشتهیاگزارشاتخبرنگارانکیهانرا“کهخودبعنوانخبرنگارکیهانشاهدبودهام“ویراستاریکردهدانشوتجربه
قضائیاودرجامعهکالیفرنیاویرابعنوانشاخصترینوکیلاینرشتهخاصاجتماعیوقضائیشناساندهاست .دکترحاجیانبعلتهمین
سابقهمطبوعاتیوآشناییباقانون،فرهنگوسنتهایایرانیدردادگاههایفدرالوایالتیامریکابهعنوانکارشناسمتخصصقوانین
ایرانبهرسمیتشناختهشدهوگواهیدادهاست.
باعتقاداهلقلمروزنامهنگاریچوناوشخصیتیاستکهبرخلافانسانهایعادیکهمسائلراازچندبعدمیبیند.
بعنوانمثالیکعابرمعمولیازکنارسنگیبزرگبهآرامیردمیشود،امااگرروزنامهنگاریازبرایرهمانسنگعبورکندبهکیفیتیاستکهآن
سنگاورابطرفخوددعوتمیکند.
باچنیناحاطهودیدهمهجانبه،دکترحاجیانطیسالیانگذشتهتوانستهاستهزارانپروندهاختلافاتخانودگیرابگونهایحلوفصلکند
کهموکلانشازنتیجهرایدادگاهراضیباشند.
همینجابیفزایمکهدکترحاجیانتحصیلاتحقوقیواقتصادیخودرادرمعتبرتریندانشگاههایایرانوجهانازجمله“هاروارد“انجامداده
وفارغاتحصیلانایندانشگاهودانشگاههایمشابهآمریکابخوبیاهمیتواعتبارفارغالتحصیلاناینقبیلمراکزمهمعلمیجهانراهمچون
سندیپراعتبارمیشناسند .
دکترحاجیانپسازفارغالتحصیلیوآغازوکالتضمنتدریسوانتشارمقالاتحقوقیبعلتدرکاهمیتمسائلخانوادگیدرجامعهایرانی
درتبعیدبهاینرشتهحقوقیجلبشدباآنکهمیتوانستبعنواناستاددرمهمتریندانشگاههادرمقاطعدکتراوفوقلیسانستدریسکند.
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اماعلاقهوتمایلشدیداوبهمسائلخانوادهویرابهاینبخشازتخصصقضائیکشاندهاست .باتوجهبهاینکهدراینرشتهموفقیتهای
درخشانویدرمسائلورسیدگیبهمشکلاتخانوادهوابرازلیاقتبهمقامشامخریاستبخشخانوادهکانونوکلایدادگستریایالت
کالیفرنیارساندهاست.
دکترحاجیانعلاوهبراحرازریاستکانونوکلایخانوادهکالیفرنیا،درحالحاضربعلتتخصصدرامرقضائیخانوادهدردوسازمانبینالمللی
قضائیعضویتدارد.یکی :آکادمیملی(آمریکا )وکلایامورزناشویی :
)AmericanAcademyofMatrimonialLawyers (AAML
آکادمیجهانیوکلایخانوادهو
InternasionalAcademyofFamilyLawyers (AAFL).

شرایطانتخاب وکیل
درآغازگفتگوبادکترعباسحاجیانضمنتبریکبمناسبتاحرازریاستکانونوکلایخانوادهدرایالتکالیفرنیاازایشانمیپرسمخانواده
هائیکهبهیکوکیلمبرزنیازداشتهباشند،بایدچهشرایطیبرایانتخابوکالتدعواهایخانوادگیدرنظرداشتهباشند…؟
درپاسخمیگوید :هروکیلکالیفرنیاصلاحیتداردبرایصدورطلاقاقدامکنداماافرادیکهدررشتهحقوقخانوادهتخصصدارندمیباید
گواهیتخصصدررشتهحقوقداشتهباشندوازسویکانونوکلاصلاحیتشانبرسمیتشناختهشدهباشد.
همچنانکهپزشکوچشمپزشک یا،دندانپزشکنیزپسازفارغالتحصیلیدررشتههایعمومیخودمیبایددورهتخصصیطیکنندوگواهی
تخصصی داشتهباشندوصلاحیتطبابتشانازطرفنظامپزشکیموردتائیدقرارگرفتهباشدتابتوانندباتخصصیکهگرفتهاندبهطبابت
بپردازند .
میدانیدکهفارغالتحصیلانبسیاریممالکجهانبرایطیدورهتخصصیبهآمریکایااروپامیایندوپسازاخذگواهیتخصصیبرایشرو ع
کاربهکشورخودبازمیگردندوبکارمیپردازند .
تحصیلکردگانرشتهحقوقینیزمیبایدعلاوهبرتحصیلحقوققضائیعممومی،تخصصکارشناسیداشتهباشند .بهمینجهتمنرشته
تخصصیامراحلوفصلورفعمشکلاتخانوادهانتخابکردم.
س -علاوهبرجنبههایمختلفحقوقخانواده،آیااینتخصص،دردیگربخشهایجامعهامریکانیزموقعیتیدارید؟
مندرحالحاضردردوسازمانملیوجهانیوکلایخانوادگیبدلیلتخصصامعضویتدارم :آکادمیملی(آمریکا )وکلایامورزناشویی :
)AmericanAcademyofMatrimonialLawyers (AAML
آکادمیجهانیوکلایخانوادهو
InternasionalAcademyofFamilyLawyers (AAFL).
مجموعوکلایمتخصصخانوادهامریکاییوایرانی کهافتخارعضویتهردوآکادمیرادارنددرکالیفرنیااز۱۰وکیلتجاوزنمیکند.
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کانونوکلایدادگستریکالیفرنیا 
ازدکترحاجیاندربارهکانونوکلایدادگستریلوسانجلسپرسیدم .میگوید :کانونوکلایدادگستریلوسآنجلسبزرگترینکانونوکلای
جهانوبخشخانوادهبزرگترینگروهوکلایخانوادهدرجهاناست .من12سالعضوهیاتمدیرهو۴سالعضوهیاترییسهکانون
بودهام .
انتصابمنبریاستکانونوکلایدادگستریکالیفرنیا“بخشخانواده“یکدورهیکسالهاست .هیاتمدیرهبیشاز40عضوداردوازمیان
وکلایخوشناموسرشناس،قضاتدادگستری،اساتیددانشگاه،روانشناسانانتخابمیشوند. 27نفرازاعضایهیاتمدیرهحقرایدارند
ا
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وازمیانآنها۵نفرهیات رییسهاست .کلیهاعضایهیاتمدیرهافتخاریانجاموظیفهمیکنند .اینگروهبرمسائلاجراییقانونخانواده
نظارتعالیهدارندوهمهتوجهشاناینستکهدرخدماتقضائیاینرشته،کمکبیشتریبهمردمبرسانند.

طلاقومسائلجنبی
س -شماکهاستادقوانینطلاقدرآمریکاهستیددرطلاقچهمسائلیوجوددارد؟
درطلاقبایدمسائلجنبیراازمسالهطلاقجداکرد .طلاقمربوطبهجدائیزنوشوهراست .اگرزنوشوهرنتوانندباهمادامهزندگی
بدهندوخواستارجداییاندازهم جدامیشوند .اینجداییدلیلبرآننیستکهنتوانندمسائلجنبیمالیوغیرمالیراباهمحلوفصل
نکنند .قانونطلاقیاعدمتوافق )(Dissolutionدرکالیفرنیاطلاقبدونتقصیراست .اگرباهماختلافداریدمیرویدوبااستفادهازقانون
ازهمجدامیشوید.
س -اگرفرزندیافرزندانیدربینباشندطلاقچهصورتیپیدامیکند؟
اگربچهدربیننباشدمعمولاسه۳موضوعجنبیمطرحمیشود:
حمایتمالی -تقسیمبدهیواموال -هزینهدادرسی.
اگربچهوجودداشتهباشددو۲مسئلهدیگربمیانمیاید :نگهداریبچههاوهزینهنگهداریآنان .علاوهبرایناگربینزنوشوهرخشونت
خانوادگیوجودداشتهباشدمسئلهششمبمیانمیاید .
بنابراینطرفینبایدسعیکنندازطریقداورییابقولماایرانیهاریشسفیدیاختلافشانراکناربگذارندتاروندپروندهجریانطبیعیاش
راطیکندوبهنتیجهبرسد .اینهاسیاستهایکلیایالتکالیفرنیادرموردطلاقاست.

تکلیفوکلا
س -آیاوکلاتکلیفخاصیدرقبالجدائیزنوشوهردارند؟
وکلامکلفندقبلازآنکهزنوشوهررابدادگاهبکشانندبرایحلاختلافبیندوطرفمشاورهوهمکاریکنند .دادگاهزنوشوهریاوکیلیرا
کهاینکاررانکندیاباپیشنهادسازشبامنطقودلیلروبرونشوند،طبققانونمجازاتخواهدکرد،اماهزینهاینمجازاتراموکلباید
بپردازد.
بهمیندلیلاینمسئلهبرایکسانیکهوکیلاختیارمیکنندنهتنهامهمبلکهحیاتیاستکهوکیلرامکلفکنندبرایحلاختلافاتشانبرای
سازشاقدامکند .چونبعضیوکلاکاسهازداغترازمیشوند .فکرمیکنندرضایتموکلباسازشمطابقتنداردبخصوصدرجامعهایرانی !
کهبسیاریازخانمهاوآقایانطلاقرابعنوانانتقامجوئیوجبرانناراحتیدورانازدواجقلمدادمیکنند .کهاینامرباقانونطلاقبدون
تقصیردرکالیفرنیاهماهنگیندارد.

خشونتخانوادگیوفرزند
س–آقایدکترحاجیانطبعاوقتیبینزنوشوهرعدمسازشدرادامهزندگیمشترکپیشبیایدبرخیزوجینخشونتوشایدهمبینشان
نوعیکتککاریپیشبیایداینمسئلهچهحالتیپیدامیکندممکناستدراینموردخاصتوضیحبدهید؟
خشونتخانوادگیدردادگاههانسبتبههرمسئلهدیگراولویتداردتاازمنازعاتواختلافاتجلوگیریشود .توجهکنیدکهدرکالیفرنیا
خشونتمعنایوسیعیداردوفقطمحدودبهکتکزدنو جراحتوخونریزینیست .
هرگونهاذیتوآزارجنسی،جسمی،روحی،فکریوروانیغیرقانونیاستولواینکهجرمزندانینداشتهباشد .همینطوردرموردنگهداری
فرزندیافرزندان…
س -تکلیففرزندیافرزندانباجدائیپدرومادربهکجامیانجامد؟
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آیندهبچهیابچههاازنظردادگاهازهرموضوعدیگریبیشتراهمیتدارد .بنابراینطرفینبهتراستقبلازمراجعهبهوکیلوحضوردردادگاه
نگهداریبچهیابچههارابرایسهولترونددادگاهبینخودبطورمسالمتآمیزحلکنند.

وکیلتسخیری؟
آقایدکترحاجیانآیاهنگامبروزاختلاف،برایهریکازطرفیندعواوکیلتسخیریهمداریم؟
طبققانونکالیفرنیابرایجدائیقانونیزوجین،وکیلتسخیریوجودنداردبنابراینزنوشوهربرایدفاعازحقخودبایدبهزینهشخصی
وکیلاختیارکنندودرصورتعدمتوانائیموسساتخیریهوجوددارندکهدرچنینمواقعیمیتوانندکمککنند.

اولویتدرطلاق
آخرینپرسشمازشمااینستکهبفرمائیدازنظردادگاهچهبخشازطلاقازسایرمسائلدراولویتقراردارد؟
خشونتخانوادگیوجلوگیریازاذیتوآزاردرمرحلهاولاست .بعدازآنموضوعنگهداریوحفظسلامتفرزنداناست .
دادگاهدرموردمسائلمالیاولویتقائلنمیشوندمگرآنکهجنبهاضطراریداشتهباشد،نظیرگرفتنالیمنی(حمایتمالیموقتقبلاز
محاکمه )یافروشخانهجهتجلوگیریازحراج .
براساسقانونکالیفرنیازنوشوهرمیتواننددرشرایطاضطراراززندگیشانحمایتکنندوکارموقتبگیرندیاازسازمانهایدولتیکمک
مالی دریافتکنندمانندتمبرموادغذائی -یافوداستمپبگیرند
آقایدکترحاجیانازاینگفتگوکردیدسپاسبسیارداریموامیدکهدرحلوفصلدعاویخانوادههااعمازایرانیوغیرایرانیبیشازپیش
موفقومشکلگشاباشید….
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 Persia After Hoursبه مناسبت اجرای دومین برنامه هنری جنبی ←
در موزه گتی ویلا با همکاری بنیاد فرهنگ لس آنجلس
(https://javanan.com/%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c)%d8%ac%d9%86%d8%a8%db%8c-p/
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