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 ایزان گذاری قاوون ادوار در حمایتی قواویه پزتو در سن حقوق تحوالت
 

 پورکبگاوی مزضیه

 تًضُس ياحد آشاد داوطگاٌ ضىاسی جسم ي جصا حمًق زضتٍ ازضد کازضىاسی داوطجًی

 

 چکیده

ضدٌ است مُمتسیه  پژيَص حاضس تا َدف تسزسی تحًالت حمًق شن دز پستً لًاویه حمایتی دز ادياز لاوًن گرازی ایسان اجسا

 -1: حالل آن يضع ضدٌ اش لساز ذیل استصًصا دز تحث وکاح ي اوذتاکىًن دز ازتثاط تا حمًق شوان  لًاویىی کٍ اش لثل اش اومالب

تصًیة ضد. مًازد اوحالل وکاح دز ایه لاوًن َمان مًازد مًجًد دز ضسع  1313لاوًن مدوی کٍ دز سال  1157تا  1120مًاد 

، اذر گًاَی عدم کٍ تٍ مًجة ایه لاوًن 1346لاوًن حمایت ذاوًادٌ مصًب سال  -2ا اش فمٍ گسفتٍ ضدٌ تًد. است کٍ مستمیم

ق.  1133کٍ مًجة آن مادٌ  1353لاوًن حمایت ذاوًادٌ مصًب سال  -3زی تسای اوجام طالق الصامی ضد. امکان ساشش ي داي

پس  -4دعايی ذاوًادگی زسیدگی می کسد. دٌ ي دادگاٌ ذاوًادٌ تٍ م دز مًزد اذتیاز مطلك مسد دز مًزد طالق وسد ضمىی ض

اش پیسيشی اومالب اسالمی تسای تالش دز جُت اوطثاق احکام ي لًاویه تا احکام اسالمی الیحٍ دادگاٌ مدوی ذاظ دز سال 

د ي تىُا ضسط دايزی دز .م ديتازٌ احیا ضق 1133تصًیة ضد ي مًازد طالق محديد تٍ مًازد مًجًد دز ضسع ضد ي مادٌ  1358

لاوًن اصالح ممسزات مستًط تٍ طالق تصًیة ضد ي اذر گًاَی عدم امکان ساشش تسای  1371ایه الیحٍ گىجاودٌ ضد. دز سال 

یك  1376طالق دز تمام مًازد الصامی گسدید ي امتیاشات ذاصی ماوىد اذر اجست المثل ي وحلٍ تسای شن ایجاد ضد. دز سال 

ق م الحاق ضد کٍ طثك آن مُسیٍ شواوی کٍ تٍ صًزت يجٍ زایج است تٍ وسخ زيش محاسثٍ می ضًد ي دز  1082تثصسٌ تٍ مادٌ 

 . م اصالح ضد ي یکسال مُلت تسای معالجٍ عیة عىه حرف ضد.ق 1122مًزد فسد مادٌ 
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