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 چکیده

ّای حمَلی، با تطکیل خاًَادُ، حمَق ٍ تکالیف هختلفی هیاى صٍجیي ٍ ًیض بیي ّای فمْی ٍ بایستِبِ هَجب آهَصُ

ّای اجشایی خاًَادُ دس هَسد ٍظایف صٍجیي، ضواًت ضَد؛ بِ هٌظَس صیاًت اص ًْادپذس ٍ هادس ٍ فشصًذاى بشلشاس هی

. گیشی اص تضعیف ایي ًْاد با اسصش اجتواعی گشددتَاًذ عاهل پیصگًَاگًَی؛ اعن اص هذًی ٍ جضایی ٍجَد داسد کِ هی

اص آًجا کِ تحمك ًطَص دس سٍابط صًاضَیی، اهشی هطتشن هیاى صٍج ٍ صٍجِ است، ضشع ٍ لاًَى دس جْت جلَگیشی اص 

دس صَست ًطَص صى؛ حك اعشاض، تأدیب ٍ یا خَدداسی اص پشداخت ًفمِ ٍ . اًذّای اجشایی سا دس ًظش گشفتِ، ضواًتآى

دس هَسد ًطَص هشد، تٌْا صهاًی کِ . گشدددس فشض استوشاس ًطَص، حك تجذیذ فشاش با ارى دادگاُ بشای هشد حاصل هی

عالٍُ بش ضواًت اجشای هذًی، ضواًت اجشای کیفشی ًیض بشای آى ایي ًطَص بِ دلیل عذم پشداخت ًفمِ باضذ، لاًًَگزاس 

دس ًظش گشفتِ است؛ ٍلی لاًَى حوایت خاًَادُ، ًسبت بِ سایش هَاسد ًطَص هشد، کِ دس فمِ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ، 

اسخ ایي ًَضتاس با سٍش تحلیلی ـ تَصیفی ًگاضتِ ضذُ است ٍ سعی داسد بِ ایي پشسص اساسی پ. سکًَت کشدُ است

تَاى عذم سعایت حك هضاجعِ یا حك هَالعِ اص سَی صٍج سا جشم تلمی کشد؟ ٍ بِ فشض صحت دّذ کِ آیا اساساً هی

دّذ کِ ّای ایي همالِ ًطاى هیتَاى بشای جلَگیشی اص آى، ضواًت اجشای کیفشی دس ًظش گشفت؟ یافتِجشم اًگاسی، هی

باصداسًذگی الصم بشخَسداس ًباضذ ٍ اص ایي جْت ًمذّایی بش آى ٍاسد حتی اگش دس هَاسدی، لاًَى حوایت اص خاًَادُ، اص 

باضذ، هالحظات صًذگی خاًَادگی ٍ خصَصیات حمَق یاد ضذُ، جض دس هَسد تشن اًفاق، ًافی سٍیکشد کیفشی بِ آى 

ت باضذ ٍ دس خصَظ ایي هَسد، سکَت لاًَى حوایت خاًَادُ، سکَتی بجا ٍ دس خَس بَدُ است؛ ّش چٌذ ضواىهی
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