
 

 

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد .معاونت حقوقی قوه قضاییه :الیحه صیانت ،کرامت و تامین 

امنیت زنان در برابر خشونت ،توازن بین حقوق و تکالیف زن را در نظر گرفته است/قاضی دیوان 

 عالی کشور:یکی از آثار مثبت این است جرایم خشونت آمیز علیه زنان کم می شود .

ابعاد مختلف الیحه صیانت،کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در گفت  و -خبرگزاری میزان

 گوی ویژه خبری با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ؛ابعاد مختلف الیحه صیانت ،کرامت و 

شونت در گفت و گوی ویژه خبری با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و تامین امنیت زنان در برابر خ

 دیوان عالی کشور بررسی شد.پوران ولویون قاضی 

 بیشتر بخوانید : 

 متن الیحه صیانت ؛کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منتشر شد.

دفاع مقدس در پاسخ به  حجت االسالم والمسلمین دکتر مصدق در این گفت و گو با گرامیداشت هفته 

ابتدائا در دولت تدوین شده با توجه به اینکه  96علت تدوین الیحه اظهار کرد :این الیحه در سال 

 صبغه قضایی ارجاع شد و پس از اینکه آیت هللا رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفت در 

 نبال این بودند که الیحه به دولت ارسالاین مدت هم نمایندگان مجلس و هم افراد دیگر به د           

 شود.                     

 ولویون در رابطه با علت طوالنی شدن تصویب این الیحه ؛با تشکر از رئیس                              

 قوه قضاییه برای به سرانجام رساندن این الیحه بیان داشت :حدود ده سال پیش                          

 در دیدار نخبگانی مقام معظم رهبری با زنان؛ایشان مطالباتی در رابطه با امنیت                          

 داشتند و برای بنده و امثال بنده این موضوع انگیزه ای شد تا در جلسات زنان                            

 شیم. تدوین این الیحه حضور داشته با                          

 ماده دارد و هر موضوعی که از عدالت خارج شود  77وی افزود :این الیحه                              

 و به طرف ستم برود مصداق خشونت می داریم و کما اینکه در اسالم خشونت                            

 ین الیحه گنجاندیم.مردود شده و دیدگاه اسالم را در ا                             

 دکتر مصدق در رابطه با قوامیت مرد در این الیحه ،بیان داشت :هدف این                              

 است که در این الیحه نگاهی به خانواده و تحکیم مبانی خانواده داشته ایم.                               

 یحه اینگونه نیست که مرد در برابر زن یا بالعکس قرار گیرند در این ال                                

 بلکه به گونه ای که ضمن جلوگیری از تعدی به زن موضوع تحکیم                                   

 خانواده را مورد توجه قرار داده و توازن بین حقوق زن و تکالیف                                      

 زن را در نظر گرفته است .                                   

  


