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 :چکیده

 اگرچه. شوندیم فیحقوق و تکال ینهاد خانواده، برخوردار از يکسر یاز اعضا یزنان به عنوان عضو

-یصورت نم زنانلای وا تیدر گذشته نسبت به حقوق زنان در نهاد خانواده توجه مناسب و درخور شخص

مدافع حقوق زنان،  یهاجنبش به سبب مطالبات و مبارزات گسترده زنان و یلکن در اين برهه زمان پذيرفت،

به گذشته برخوردار گشته است. دين  نسبت یاحظهلاقابل م شرفتیمسأله حمايت از حقوق زنان از رشد و پ

و  یعیاز حقوق طب یطول تاريخ و جوامع بشر در ترين اديان، نسبت به زن کهم به عنوان کامللااس نیمب

اد او در نه یعیو حقوق حقّه و طب دیبخش یو حقوق یقیحق تیشخص و لالخود محروم شده بود، استق یانسان

درخصوص حمايت از زنان در نهاد خانواده  خاص که بطور ینیشناخت. از جمله قوان تیخانواده به رسم

اشاره نمود.  19و  35، 64ی هاحمايت خانواده سال نیقوان به توانیاند، ممورد تدوين و تصويب قرار گفته

را به ارمغان  یهايیاند نوآورحقوق زنان در نهاد خانواده توانسته از انتیمزبور در حوزه ص نیهر کدام از قوان

از حقوق زنان در نهاد  شتریب انتیکه متضمن ص یهايرینوآو رغمیعل 35. قانون حمايت خانواده سال اورندیب

از زنان در نهاد خانواده به  یموجود نتوانست حمايت موثر یهاچالش وجود نواقص و لیبود، به دلخانواده 

با تصويب قانون جديد حمايت خانواده توانست روند رو به رشد  19سال  در عمل آورد. تا اينکه قانونگذار

نون جديد حمايت خانواده بخشد. اگرچه قا یشترینهاد خانواده را انسجام و سرعت ب در از حقوق زنان انتیص

 گذشته توانسته است نیاما در مقام مقايسه با قوان باشد،یم یحقوق یءهالادچار نواقص و خ یهايدر حوزه

 و حمايت خود قرار دهد. انتیاز حقوق زنان را مورد ص یشتریب یهاجنبه

  خانواده، زن حقوق قوانین حمايتی، خلاءهای قانونی،  واژگان کلیدی:
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 کلیات تحقیق                                     
 

 

 

 

 بیان مساله -0-0

ای  است؛ یافته ولات نهاد خانوادهریجی تحدن تداخته شنت شیهای حقوقی حاکی از به رسماستیبررسی س

 نتیجه ارتباط مستمرتوان آن را می و دهدنشان میحوزه اقدام دولتی را حقوقی از  هحوز استقلال نسبیکه 

های ری چالشیگ ست. شکلندر ایران دا های امروزیو انضمامی خانواده عینیحقوقی با مسائل  ییطهح

 نی برخی از ایداکارآمنواده ناد خانهاشکال سنتی  ظاجتماعی موجود با الگوهای حف واقعیات انیحقوقی م

حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار  دهد.یشان منجامعه را  قعیاتواو تناسب آنها با  نینقوا

های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به ، در اغلب نظامبرابری طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر اصل

رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض نظر می

کنند. همچنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می

کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین پذیر میکه اغلب اطفال و سالمندان را آسیب

 نیان خود را به دلیل شرایطمجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربا

 .گزینندو ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی



هر فرد ایرانی اعم از زن و مرد به موجب اصول قانون اساسی دارای حق به عنوان مثالی برای ناکارامدی: 

تواند معترض چنین کس نمیهیچ. عیین محل سکونت استت تحصیل، حق اشتغال و انتخاب شغل و حق

تواند تضییع شود و حق مسلم، اساسی و حق شهروندی شود؛ ظاهرا این حقوق تحت هیچ شرایطی نمیحقوقی 

 حقوق این کندمی ازدواج دختری که زمانی مدنی قانون جمله از موضوعه قوانین در هر فرد ایرانی است، اما

د از سوی شوهر توان، تحصیل، حق خروج از خانه و کشور، حق سفر، تحت شرایطی میاشتغال حق مانند

  .محدود شود

بینی قانون مدنی اینطور پیش ۱۱۱۱البته در خصوص حق اشتغال، این ممانعت مطلق نیست زیرا در ماده 

شده است که اگر اشتغال زوجه بنا به ادعای زوج، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد ممانعت 

شود. این محدودیت اشتغال در حالیکه نه تنها در اصول صادر میادامه اشتغال زن  قضایی با حکم دادگاه بر

 .سوره نساء بر کسب و کار زن نیز صحه گذاشته شده است ۲۳قانون اساسی وجود ندارد، بلکه در آیه شریفه 

گذاری عمومی،  نمایانگر این است که این امر های حمایتی دولتی خاصه سیاستگذاریتوجه به سیاست

ها تعریف کرده و در صدد برای تأمین اهداف و مقاصدی است که حکومت« قانون » کاپوی ناشی از عدم ت

دستیابی به آنها هستند. با عنایت به اینکه میان تعداد قوانین مصوب و سایر متون سیاستی تفاوتی فاحش 

 .ستنایران دا واده درنخا حوزههای گذاریاستیس ضعف نهایتاًیا  لاءتوان آن را دال بر خمیوجود دارد  

 

 و پیشینه تحقیقسوابق  -0-2

نخستین سابقه تحقیق نص قرآن کریم است که به تکالیف اعضای خانواده در قبال یکدیگر پرداخته  -

و سپس سیره نبوی و  روایات ائمه معصومین در تبیین نص قرآن و تعیین حقوق و تکالیف است که روشنگر 

واده سرمنشا عمده این تحقیق خواهد بود. مواد قانونی قانون مدنی و کیفری ایران و قانون حمایت از خان

تحقیقات نظری در این حوزه هستند. یکی از نخستین آثار ارزشمند در این راستا کتاب نظام حقوق زن در 

 اسلام اثر علامه مرتضی مطهری است. 



نوشته محمد بیستونی « حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم»دیگر اثر ارزشمند در این حوزه کتاب  -

  ران اثر مهدی قرائتی نیز از نخستین آثار مطرح در حوزه حقوق زنان است. باشد. کتاب حقوق زنان در ایمی

 طیبر حقوق بانوان در اسلام، حقوق زنان را با توجه به شرا دیجد یدر کتاب نگرش یتهران یصادق -

 به اثبات حقوق یقرآن یهاو با استدلال دهدیقرار م یو قرآن یفقه ،یعلم لیو تحل هیآنان مورد تجز یاجتماع

 .پردازدیزنان م

 ییهکارهارا یبه بررس ،یاجتناب میمر یزنان نوشته هیدر رفع خشونت عل یشناس دهیبزه د ریتاث کتاب

 .دپردازیدر جامعه دارند، م تیبه حما یشتریب ازیکه ن یدر برخورد با زنان یقواعد اسلام حیصح یاجرا یبرا

 ضرورت انجام تحقیق اهمیت و  -0-3

شوند که از آنها به عنوان اساس و بنیاد خانواده نام برده زنان گروهی از جمعیت کشور را شامل می

مطلع و برخوردار گردند  در شرع و قانون و عرف  از بسیاری حقوق خودباید شود، گروهی که گفته می شود می

در چنین شرایطی اگرچه فضای محاکم  ها محافظت کردها و آسیبتا بتوان از بنیان خانواده در برابر هجمه

 ترفراگیرتر و دارای اختیارات بیش امور خانوادهباید دادگاه ویژه برای رسیدگی به  کهاست  ایبه گونهقضایی ما 

 خبرنداز آن بیو همسران قوانین مختلفی درحوزه ازدواج، طلاق، مهریه و غیره وجود دارد که زنان چراکه شود 

های حقوقی در جهت های علمی و یافتهجود باید در راستای تحولات اجتماعی و پژوهشو از طرفی قوانین مو

در طراحی مقررات حاکم پر کردن خلاها و صیانت از کیان خانواده و حمایت از مادران و همسران تحول یابد. 

 انوادگی و فردی توجهگذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خترین نهاد جامعه، قانونبر خانواده، در حکم مهم

ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی داشته باشد و در سازش میان آن

و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر 

ن اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. همچنین شرایط و مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزا

نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات 

 ین نکته قابل تأمل است که بررسی. ااجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد

تقلال ای که اسحقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافتههای سیاست



توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی دهد و مینسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می

های حقوقی میان واقعیات گیری چالشهای امروزین در ایران دانست. شکلبا مسائل عینی و انضمامی خانواده

اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن 

 .دهدها با واقعیات جامعه را نشان می

شود که بانوان با اطلاع از حق شناخت قوانین حمایتی ناظر بر خانواده به ویژه در حوزه زنان موجب می

ق قانونی خود موجب برقراری هرچه بهتر عدالت و اثر بخشی آن در ایجاد امنیت روانی در خانواده باشند. و حقو

همچنین شناخت خلاءهای قانونی موجود در این زمینه نیز ما را به هموار سازی مسیر رفع نواقص و بهبود 

منزله ی موضوع نیم نهادی و  قوانین و مقررات جاری کشور رهنمون خواهد شد. و در نهایت موضوع زنان به

اساس بنیاد خانواده در اجتماع که بیش از پیش با تحولات روزامد دچار تحول و چالش گردیده چه بسا 

 مهمترین مساله حال و آینده جامعه ایران و شاید جهان باشد. 

  تحقیق   یا فرضیات سوالات -0-0

 زنان و خانواده در نظام حقوقی ایران کدام اند؟سوال اصلی: خلاء های قوانین حمایتی ناظر بر حوزه 

 سوالات فرعی:

 قوانین حمایتی ناظر بر خانواده شامل کدام عناوین هستند؟ .۱

 جایگاه حمایت از زنان و خانواده در فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟ .۳

 نقش قوانین حمایتی در اصلاح مشکلات فردی و اجتماعی زنان در حوزه خانواده چیست؟ .۲

 ای موجود در قوانین حمایتی ناظر بر حوزه زنان و خانواده شامل کدام مواردند؟خلاءه .4

 راهکارهای بر طرف کردن خلاء های موجود در قوانین حمایت از خانواده کدام اند؟ .5

 

 



 تحقیقهدف ا -0-5

اعطای یک دید جامع پیرامون قوانین موجود و نقش حمایتی آنها و بررسی خلاء های موجود از اهداف 

 رود.ین تحقیق به شمار میا

 مبانی نظری  -0-6

آیات قرآن کریم به عنوان اصلی ترین مبنا در این زمینه به تکالیف اعضای خانواده در قبال یکدیگر 

پرداخته و سپس سیره نبوی و روایات ائمه معصومین در تبیین نص قرآن و تعیین حقوق و تکالیف است که 

حمایت از خانواده سرمنشا روشنگر این تحقیق خواهد بود. مواد قانونی قانون مدنی و کیفری ایران و قانون 

 عمده تحقیقات نظری در این حوزه هستند. 

و  زن حقوق نظام»شود نمی داشته پاس است شایسته کهدر مواردی، چنان زنان حقوق از آنجا که

رهبر  هک گونهقرار گیرد و همان مورد تحقیق ما باید همواره در جامعه که است از موضوعاتی یکی« خانواده

 حرکت این گیرد ولی صورت اسلامی در جامعه زنان حقوق احقاق در جهت اساسی اند، حرکتیفرموده نظام

 تعالیم هآنچ به ایپاره که باشد و نباید از نظر دور داشت داشته اسلامی و هدف بنا شده اسلامی باید بر مبنای

 وقحق را از دین، درباره چه هستند و هر آن با غرب تقلید و تطبیق نند و خواهانکمی دربردارد، تجاهل اسلامی

از  انگارند غافلمی پیش از هزار سال بیش و مدینه مکه خاص از شرایط و ناشی وارد شده، کهنه و زن خانواده

ز ج اینتیجه به اند کهکرده در غرب هاییتلاشاز آن،  رهایی و برای بوده دچار آن غربی جامعه که محرومیتی

گرایند و بعد از می تفریط به از افراط غربی جوامع( 54:  ۱۲۱1ی، لیرخلیم.)دیگر نرسیدند از سوی تفریط

 و زن و جسمی روحی هایها و توانائیتفاوت در نظر داشتن بدون بسیار زیاد زنان اجتماعی ها محرومیتقرن

 زن حقوق مرد و تضعیف برای را امتیازی حقوقی اختلاف دهند و هر گونهسر می و برابری مرد، شعار آزادی

. در خصوص روابط خانوادگی دو فرض وجود دارد ؛ یکی اینکه فقط مزایای اکتسابی سبب می شود پندارندمی

اع و... باشد. زن بودن یا شوهر بودن، پدر یا که در خانواده یکی رئیس و یکی مرئوس، یکی مطیع و دیگری مط



شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند، فقط مزایایی مادر بودن و فرزند بودن نیز سبب نمی

« یتشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگ»تواند وضع آنها را نسبت به یکدیگر معین کند. فرضیه اکتسابی می

اند مبتنی بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و آن داده که به غلط نام تساوی به

احتیاجات مشابه و با سندهای حقوقی مشابهی که از طبیعت در دست دارند در زندگی خانوادگی شرکت 

کنند، پس باید حقوق خانوادگی بر اساس یکسانی و همانندی و تشابه تنظیم شود. فرض دیگر این است می

خیر، حقوق طبیعی اولیه آنها نیز متفاوت است، شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظایف و  که

کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظایف و حقوق دیگری ایجاب حقوق خاصی را ایجاب می

ها و یر شرکتکند همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن و به هر حال اجتماع خانوادگی با سامی

که اسلام آن را پذیرفته « عدم تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد»های اجتماعی متفاوت است. فرضیه همکاری

 (.۱4۱: ۱۲31مبتنی بر این اصل است) مطهری، 

با بررسی دقیق و منصفانه در » نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلاممحمد صادق تهرانی در کتاب 

زن،  یاصولا زن و مرد هر یک جزیی از دیگری و در انسانیت برابرند. دیدگاه قرآن درباره یابید کهقرآن در می

انگارد، دانست و نه مانند جاهلیت کنونی که او را برتر از مرد مینه مانند جاهلیت گذشته است که انسانش نمی

 (.۱1: ۱۲3۳تهرانی،« ) گوهرند.بلکه هر دو اعضای یک پیکرند که در آغاز آفرینش ز یک 
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ای است. اما علاوه بر بر روش فوق ی این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به صورت کتابخانهعمده

های خانواده و مراکز مشاوره، بهزیستی و ... و یا نظر خواهی از های مرتبط نظیر دادگاهمراجعه به سازمان

مقوم روش اصلی پژوهش خواهد بود. همچنین مصاحبه با نهادهای دخیل و بهره مندی از دیدگاه های آنها 

های حقوقی و کیفری جاری صاحب نظران و نظریه پردازان این حوزه و بررسی موردی تاثیر قوانین بر پرونده

 های گردآوری اطلاعات خواهد بود. در مراجع قضایی و حقوقی از دیگر راه



 ابزارهای پژوهش  -0-8

 ا این حوزه ها و مقالات مرتبط بکتاب

 جمع آوری نظرات اندیشمندان و قانونگذاران

 ها با مجریان قانون و وکلا و قضات  مصاحبه

 مصاحبه با کارشناسان و آسیب شناسان 

 مصاحبه با موضوع تحقیق یعنی زنان و خانواده های آسیب دیده 

 های حقوقی و کیفری موردیبررسی پرونده

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه-5-0   

 در قانونگذار یاجتماع به لحاظ شهروند بودن از سو طیزنان در مح یکه برا یفیافزون بر حقوق و تکال

 از حقوق ییک سر یدارا ز،یخانواده ن لینظر گرفته شده است، این قشر از افراد جامعه پس از ازدواج و تشک

در نهاد خانواده  حضورشان اذعان داشت که زنان به واسطه توانیدیگر، م یانی. به بگردندیمختص به خود م

ایران از دیرباز مورد توجه قانونگذارِ  یحقوق . حقوق مزبور در نظامشوندیم فیاز حقوق و تکال ییک سر یدارا

قانون  ،۱۲3۱در سال  یهمچون قانون مدن یمقررات و نیقرار گرفته است. قوان یمجالس مختلف قانونگذار

که در مفاد خود بصورت پراکنده به حقوق زنان توجه  دانست ینیقوان توانیو ... را م ۱۲۱3ازدواج در سال 

 ،۱۲41قانون حمایت خانواده در سال  نیاند. با تصویب نخستقرار داده حمایت از آن را مورد یهایداشته و حوزه

که قانون مزبور  ینهاد خانواده پرداخت، به نحوبطور خاص به مسأله حقوق زنان در  ماده،۳۲ یقانونگذار ط

 مرد را محدود سازد. مضافاً آنکه اریق، منع اشتغال زن و ازدواج مجدد، اختلاهمچون ط یهایحوزه در توانست

عمر  ایران یدر نظام حقوق ۱۲41ق به درخواست زن را افزایش دهد. قانون حمایت خانواده مصوب لاط موارد

و با توجه به  تبصره ۱3ماده و  ۳1در ۱۲5۲با تصویب قانون حمایت خانواده در سال  نداشت؛ چراکه یچندان

 یاصل زهیداشت که انگ اذعان توانیم یقانون مزبور، منسوخ گردید. به طور کل ۳1مقررات مندرج در ماده 

 فصل پنجم

 پیشنهاداتنتیجه گیری و 



در نهاد خانواده بوده است. قانون مزبور  زنان از حقوق شتریحمایت ب ،۱۲5۲تصویب قانون حمایت خانواده سال 

از جمله: گسترش  یو تحول گردید. موارد رییتغ دچار یمهم یهاحمایت از حقوق زنان در حوزه یدر راستا

تعدد زوجات،  یق توسط مرد، محدودیت مرد برالاموارد ط کردن ق توسط زن و محدودلاموارد درخواست ط

دین وال یحضانت اطفال در صورت جدای نییازدواج و تع یسن قانون بردن لابازن در منع اشتغال شوهر،  اریاخت

  ست.دان تلاتحو از زمره این توانیرا م

 قیاز پشتوانه عم برخوردار حمایت خانواده که نیب در کشور ایران، ضرورت پرداختن به قوانلاوقوع انق با

احساس  شیاز پ شیزمان باشد ب اتیمقتض و یملامتناسب با شرایط جامعه اس نیبوده و همچن یو حقوق یفقه

تصویب و  ۱۲11 ریدولت در ت أتیدر جلسه ه هیقضای قوه شنهادییحه حمایت خانواده به پلا. تا اینکه شدیم

نمودن  فیبه جهت تضع یو اجتماع یاسین سلاانتقاد فعا مورد از این قانون یهایبه مجلس ارسال شد. بخش

از قانون مزبور به عنوان اقدامات  یهاقرار گرفت، اگرچه از بخش یاساس نهاد خانواده و مغایرت داشتن با قانون

در اسفند  یحات متعددلابا اِعمال اص اریبس یفراز و فرودها یحه مزبور طلای سرانجام د.مثبت حمایت نمودن

 یهاییبه قانون گردید. قانون مزبور ابتکارات و نوآور و رسماً تبدیل دینگهبان رس یشورا دیتأیبه  ۱۲3۱ماه 

 ستمیبه: استفاده از س توانیحمایت از حقوق زنان به ارمغان آورد که از جمله موارد مهم آن م یراستا را در

 مشاوره، جدید دادگاه خانواده، ایجاد مراکز یهاتیحلامشاور زن، ایجاد ص یقضات، الزام به حضور قاض تعدد

داوران منتخب  تیوضع در رییمهریه، الزام به ثبت ازدواج موقت، تغ یفریک یضمانت اجرا یسقف برا نییتع

زنان و ... اشاره  یبرا یمستمر و فهیحقوق وظ نییتع ،یفریمجزا به مقررات ک یاختصاص دادن فصل ن،یزوج

  .نمود

 و عدم ،۱۲3۱قانون حمایت خانواده سال  51نگارش ماده  وهیاذعان داشت که با توجه به ش توانیم

 مغایرت در 3۱که با قانون سال  یقانون مزبور در موارد ،۱۲5۲به نسخ قانون حمایت خانواده سال  اشاره

مرد  تیممنوع ،3۱در قانون سال  خانواده صندوق حمایت ینیشبی. عدم پباشدیاستناد را دارا م تینباشد، قابل

نهاد  تیتعدیل نقش و اهم ،3۱در قانون  یقانون و یو تجویز رسم 5۲سال از داشتن همسر دوم در قانون 



 سقف نسبت به مهریه و آثار آن نییتع خانواده، یهااحکام دادگاه تیقطع موارد مصادیق و نییعدم تع ،یداور

و  دادگاه خانواده یموضوع یهاتیحلاص افزایش ،یو ترافع یق توافقلاط انیتمایز م ضمانت اجرا، لحاظه ب

 ادینیبن یهااز اهم تفاوت توانیم را 3۱در قانون سال  یفریمجزا به مقررات ک یاختصاص دادن فصل نیهمچن

فرآیند تدوین تا تصویب قانون حمایت  یوجود رفع نواقص و ابهامات در ط با .دو قانون مزبور برشمرد انیم

موجود جامعه با  اتیبا توجه به مقتضقانون مزبور به جهت اجراء  ،3۱تا  11 یسالها  یط 3۱خانواده سال 

 انتیکه ص باشدیوجود تعارضات و ابهامات روبرو م ،ینیشبیبه لحاظ عدم پ یمتعدد یهالانواقص و خ

 اذعان داشت که روند توانی. اگرچه منمایدیحقوق زنان در نهاد خانواده را با چالش مواجه م از یحداکثر

حرکت  خانواده، حمایت خانواده و به تبع آن حقوق زنان در نهاد نیدر حوزه تدوین و تصویب قوان یقانونگذار

 را دنبال نموده است.  یاحظهلاقابل م شرفتیرو به رشد و پ

 :راهکارها و شنهاداتیپ-5-2

 : در دو حوزه مطرح نمود توانیاین پژوهش را م یو راهکارها شنهاداتیپ یطور کل به

 و رامو به مربوط اتیشکا هیکل به یدگیرس در صالح مرجع عنوان به خانواده دادگاه نییتع نخست؛

 فاتلاامور و اخت تیبا ماه یدعاو یبه تمام یدگیرس تیحلاکه دادگاه خانواده ص یآنجای از :یخانوادگ یدعاو

 3۱ سال خانوادهقانون حمایت  4گانه مذکور در ماده  ۱1آن محدود به موارد  تیحلارا ندارد، و ص یخانوادگ

و امور  یدعاو یتمام به یدگیدادگاه مزبور، رس یبهتر است با توجه به کارکرد تخصص رسدیبه نظر م باشد،یم

ا ب تواندیگرفته که این امر م قرار دادگاه خانواده تیحلابه صراحت در ص ،یفریاز جمله مقررات ک یخانوادگ

دادگاه مزبور محقق گردد.  اراتیو اخت تیحلاص زایش حدوداز طریق اف 3۱ح قانون حمایت خانواده سال لااص

 زیو امور مزبور ن یمتخصص در رابطه با دعاو یادار و یراستا ضرورت استفاده از کادر قضای نیالبته در هم

 .وجود دارد

 :3۱سال  خانواده تیحما قانون موجود ابهامات و نواقص رفع ضرورت ؛دوم



 انتی. به جهت صباشدیءها و ابهامات ملادچار خ یمتعدد یهاحوزه در 3۱قانون حمایت خانواده سال 

مرتفع  3۱ح مواد قانون حمایت خانواده سال لانواقص و ابهامات موجود با اص است زملااز حقوق زنان  یحداکثر

 ،یهمچون روانشناس یمختلف یهارشته یاز نظر اندیشمندان و علما بایستیامر مهم م این یگردد. در راستا

 خانواده در خصوص حقوق زنان در نهاد یترتر و کم نقصجامع نیو ... بهره جست تا به قوان یشناسجامعه

از  یموثر حمایت تواندیمسأله مهریه نم یبرا یفرییا حذف مجازات ک نیینمونه صرف تع یدست یافت. برا

حفظ  زیمهر و محبت ن از آکنده یخانواده را توام با فضا انیک یزنان در نهاد خانواده را محقق سازد و از طرف

 نماید.

 


