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 حقًق ي امبمیٍ فقٍ مىظر از مدوی مسئًلیت دعبيی در سبب مفًُم تبییه
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 چکیدٌ

هسئَلیت هدًی ًْبدی ثرای ججراى خسبرت ٍ تسکیي آالم زیبى دیدُ است. ًْبدی کبرا  کِ ّرچٌد ػمل سلین ٍ هٌطك حمَلی 

رسد، کِ رٍشی کِ ثرخی حمَلداًبى در رسیدى ثِ  داًد، ثِ ًظر هی ٍجَد شرایط ٍ همتضیبتی را ثرای لَام ٍ ثجَت آى الزم هی

ی ثرای کبرآیی آى شدُ ثبشد، سدی در ثراثر تحمك ػدالت ٍ جریبى رٍح حمَق در آى خَاّد ثَد. اًد هبًؼ ایي التضب الزم داًستِ

داًبى ذکر شدُ ٍ ضرٍرت اثجبت آى از طرف   حمَقرکبى ضرٍری ایي ًْبد از طرف ثرخی ػٌَاى یکی از ا رکي تمصیر کِ ثِ

ی( ػٌَاى ًوَدُ است. کِ الجتِ اثجبت ایي اهر ٍ )هسئَلیت هدً ػٌَاى شرطی از شرایط  ضرٍری تحمك ایي سجت دیدُ ثِ زیبى

ای در فمِ، ایي هسألِ ثِ ذّي هتجبدر   یبثد، ثب هطبلؼِ ای است، کِ ثؼد از اثجبت اًتسبة فؼل هضر ثِ فبػل ضرٍرت هی رکي هسألِ

اثجبت تمصیر ٍ یب  شَد، کِ ثب ٍجَد لَاػدی چَى الضرر ٍ اتالف ٍ تسجیت کِ هثجت راثطِ اًتسبثی است، ثدٍى تأکید ثر  هی

ػجبرت ثْتر هَضَػیت لبئل شدى ثرآى، ّرچٌد هوکي است، در ثرخی هَارد در اثجبت رکي اًتسبة هؤثر ثبشد، چِ دلیل  ثِ

ػٌَاى اثجبت ضرٍری  ای ٍجَد دارد، کِ ثؼد از ثجَت حمی هشرٍع ثر زیبى دیدُ، در ججراى خسبرت  هبًؼی ثِ هحکن ٍ لبًغ کٌٌدُ
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