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 قواعذ بز مزوری بب پیشزفت ریسک اس نبشی مسئولیت مخبلفبن نظزیبت بزرسی

 آن پذیزش در دعوا اثببت بز حبکم
 

 عمله موسوی فبطمه سیذه

 ، وبسرٍى، ایزاىوبسرٍى ٍاحذ آساد داًطگبُ خصَصی، حمَق ارضذ وبرضٌبس

 

 چکیذه

لَاػذ حبون بز اثببت بب هزٍری بز  س ریسه پیطزفتًظزیبت هخبلفبى هسئَلیت ًبضی ا پژٍّص حبضز درصذد است وِ بِ بزرسی

رٍد وِ ضوبر هیبخص هسئَلیت ًبضی اس تَلیذ بِ تزیي هْنهسئَلیت ًبضی اس ریسه پیطزفت بپزداسد.  دػَا در پذیزش آى

بزخی هسئَلیت اًذ؛ داًبى در هسئَلیت ًبضی اس خطزّبی ًبضٌبختِ دٍ راُ در پیص گزفتِاست. حمَق جبًبِ ّوًِیبسهٌذ تحلیلی 

تزدیذ، هسئَلیت ًبضی اس ریسه اًذ. بیاًذ ٍ بزخی دفبع ریسه پیطزفت را پذیزفتًِبضی اس ریسه پیطزفت را پیطٌْبد ًوَدُ

هَافمبى ٍ هخبلفبى هسئَلیت ًبضی اس ریسه  خَاًی دارد.وٌٌذُ است ٍ بب هسئَلیت هحض ّنپیطزفت، پطتیببى هصزف

اًذ ٍ هببًی هطتزن یب هطببْی )هبًٌذ اثز دفبع وٌٌذُ بِ پب خبستِیؼٌی لشٍم حوبیت اس هصزف پیطزفت ّوَارُ بب ادػبی یىسبًی

ًوبیٌذ. داٍری وٌٌذُ، تمسین هٌصفبًِ خطزّب، هصبلح اجتوبػی ٍ اصَل اخاللی( ارائِ هیبز ًَآٍری، لشٍم حوبیت اس هصزف

وطَرّبی هختلف است. دالیل آهبری ٍ تحمیمبت هیذاًی  درببرُ ایي هببًی، بسیبر دضَار ٍ ًیبسهٌذ تحلیل دلیك آهبری در

ًوبیٌذ ٍ بٌببزایي، لبطغ هَافمبى ٍ هخبلفبى دفبع ریسه پیطزفت وِ گبُ بب ّن در تٌبلض است تٌْب ّوذیگز را خٌثی هی

رآهذ اّذاف ولی هسئَلیت هذًی ضبهل جبزاى خسبرت، تحمك ػذالت تَسیؼی، ببسدارًذگی، تَسیغ ضزر، تخصیص وب ًیستٌذ.

هٌببغ ٍ... است. پذیزش یب رد هسئَلیت ًبضی اس ریسه پیطزفت بستگی بِ ًگزش هب بِ ّذف هسئَلیت هذًی دارد؛ بٌببزایي 

سبسی لَاػذ هزبَط بِ ببر اثببت دػَا ٍ پذیزش هسئَلیت ًبضی اس ریسه پیطزفت، هوىي است هٌجز بِ افشایص دػبٍی ٍ سبدُ

 .ببضذ هیتحلیلی  –تَصیفی  صَرت بِدر ایي همبلِ  رٍش تحمیك تطَیك بِ دػبٍی ٍاّی ضَد.
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