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۳۱۰۲ 

 (Femin Ijtihad) اجتهاد نیفم

 است محفوظ حقوق همه

 

                                   

 پروژه یک عنوان به.  نیقوان و تیجنس مفهوم مورد در ردنک رکف منتقدانه به ندک یم اشاره خود، یلک یمعنا در اجتهاد نیفم
 تیفعال و مسلمان، زنان حقوق یرو بر یکادمکآ قاتیتحق نیب تا مینک یم تالش ما بشر، حقوق از یکاستراتژ دفاع هدف با

 .مینک جادیا میمستق رابطه یک یحقوق یها
 

 ما یها تیاولو
 

 .قانون از نادرست یرهایتفس و یتیجنس یها شهیلک دنیشک چالش به مورد در یحقوق قیتحق
 

 .ییجنا یدعاو و خانواده در زنان حقوق به مربوط مباحث ردنک یکاستراتژ مورد در یآموزش یها ارگاهک و آموزش
 
 یدولت رتبهیعال مقامات ردنک متقاعد یبرا غیتبل منظور به یحقوق نظرات و یرا از ینوشتار هیته

 

Visit: Website> Blog> Facebook> Twitter 

http://feminijtihad.com/
http://feminijtihad.tumblr.com/
https://www.facebook.com/pages/Femin-Ijtihad/117217751658774?fref=ts
https://twitter.com/Femin_Ijtihad
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 عالقمند كه وكالیي و زنان حقوق فعاالن استفاده و اطالع جهت ؛نفقه مطالبه یقانون بیتعق

 . هستند طالق از پس و زناشویي زندگي حین زنان نفقه تأمین مترصد و به

 

 مستمري تالش موجود، قانوني اقدامات چالش با كشورها از بسیاري در ، مسلمان وكالي

 .اند كرده آغاز زنان نفقه تامین و مطالبه جهت در را

 دادرسي پیامد به محدود و بوده ممكن زناشویي زندگي حین در نفقه تامین درخواست طرح

 به موظف مرد كه را نفقه مناسب و قطعي مبلغ تعیین و برآورد. نیست طالق دعوي

 تامین دادخواست طرح در توان مي را است مطلقه همسر/  همسر به آن ماهانه پرداخت

 دقیق، ریاضي فرمول یك از استفاده  با بسیاري وكالي. كرد مطرح و بیني پیش نفقه

 اعتبار بر روش این سهولت و صراحت. كنند مي محاسبه درستي به را نفقه قطعي میزان

 هاي نیازمندي دقیق و شفاف تعریف زیرا. است افزوده بسیار زنان دادخواهي اجرائي

 .است كرده تر دشوار مراتب به را نفقه تامین دادخواست شكست زنان، مادي

 شده قطعي قضایي احكام گرفتن به موفق بسیاري وكالي ، نیز معوقه نفقه مطالبه مورد در

 مي معوقه نفقه جبران براي مطلقه همسر به معیني مبلغ پرداخت به موظف را مرد كه اند

 در مهریه مطالبه با همراه و همزمان معوقه نفقه پرداخت دادخواست آنكه مهمتر. كند

 . است شده مطرح طالق دادرسي جریان

 تري مطلوب مادي شرایط با را طالق و زناشویي زندگي ترك امكان ، شده ذكر تدابیر

 .است ساخته میسر زنان از بسیاري براي

 قانون اصول به ارجاع در وكال ، است مرد الزامي مسئولیت و تعهد  ، نفقه كه آنجا از

 این تدابیر استناد به توانند مي و هستند مختار خانواده قانون ضوابط موازات به قراردادها

 طرح و كرده مطرح را معوقه نفقه ماهانه اقساطي یا و یكجا مطالبه درخواست قوانین

 . نمایند دعوي

 و كرده برآورد را آتي نفقه ، زن ضروري احتیاجات گرفتن نظر در با تواند مي دادگاه

 .كند تغییر تواند مي شرایط به توجه با البته كه ، كند تعیین را آن میزان

 نفقه دریافت حق از را مطلقه مسلمان زنان كه شده صادر اي سابقه بي حكم هندوستان در
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 صورت این به اسالمي قوانین اعمال و تفسیر. كند مي برخوردار عده دوره پایان از پس

 .است برانگیز تعمق و توجه جالب بسیار

 /http://indiankanoon.org/doc/410660 در لطیفي دانیال پرونده

 

 دادرسي مهم نكات

 به محدود مطلقه همسر نفقه پرداخت و تامین قبال در مسلمان مرد مسئولیت و تعهد- ۱

 . نیست عده دوره

 

 همسر آتي زندگي عادالنه و مناسب شرایط كردن فراهم به موظف مسلمان مرد- ۳

. است بیني پیش این زمره در زن ملزوم نفقه تامین كه است بدیهي البته. است خود مطلقه

 توسط باید عده دوره پایان از پس مطلقه زن معاش امرار عادالنه و مناسب شرایط تدارك

 .گردد مشخص و بیني پیش آن پایان از پیش و عده دوره طي مرد

 

 پس خود زندگي تامین امكان و است نكرده مجدد ازدواج كه اي مطلقه مسلمان زن- ۲

 از خود خویشاوندان علیه اسالمي قوانین استناد به تواند مي ، ندارد را عده دوره پایان از

. كند دعوي اقامه هستند او تامین به موظف قانون طبق كه خود والدین و فرزندان جمله

 با متناسب را او وارثان كه است اسالمي وراثت قانون بر مبتني دعوي طرح این البته

 كه صورتي در. شناسد مي مسئول وي زندگي تامین قبال در او از موروثي دارایي میزان

 قاضي باشند، نداشته را او مخارج تامین براي الزم مادي امكانات خویشاوندان از یك هیچ

  wakf سازمان به را پرونده این تواند مي

 تامین تقبل درخواست و داده ارجاع (                                             

 كماكان مطلقه زن زندگي تامین ، مسئله این امكان عدم صورت در. كند را مورد این

 .بود خواهد او سابق همسر وظیفه

 ناتاشا با لطفا ، نفقه هاي دعوي قانوني استراتژیك تدابیر مورد در بیشتر اطالعات براي

 Natasha.latiff@gmail.com. بگیرید تماس لطیف

file:///C:/Users/SOAS%20Student/AppData/Local/Temp/Temp1_refarsitranslationofappealforstateaccountability.zip/%22http:/ind
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بیشتر منابع  

 پرونده های حقوقی مربوط به حقوق زنان

ها دادگاه در زنان حقوق از دفاع در مختلف های روش از ای مجموعه  

 دادرسی پرونده های خشونت های جنسی در زمان جنگ

 گرفته الهام زنان، حقوق مدافعان و فعاالن برای جنسی های خشونت به مربوط های پرونده روی بر استراتژیک دادرسی

یوگوسالوی و رواندا المللی بین های دادگاه از شده  

 

http://wrcaselaw.wordpress.com/
http://prosecutingsexbasedviolations.blogspot.co.uk/'

