
 

  كدامند ؟ خسارت جبران اصلي قواعد 

 

 قاعده طبق بر. است يد ضمان قاعده و اتالف قاعده خسارت، جبران اصلي قاعدهدو 

 تلف به ناظر قاعده اين مشخصاً "دارد مسئوليت كند تلف را غير مال كس هر":  تالفا

. باشد مال تلف شكل به كه است خسارت از نوعي جبران در ناظر فقط و است اموال

 زمان در كه شود مي اجزائي شامل ساده طور هب و شودمي اعيان منفعت و عين شامل مال

 اين طبق بر. است يد ضمان قاعده ديگر، قاعده.  باشند دارائي موجود جزء اتالف،

 آن كه زماني تا دارد تمسئولي مال آن به نسبت شود غير مال صرفتم هركس ": قاعده

 مسئوليت نهايت و است اموال به ناظر قاعده اين حال، هر به. كند مسترد مالك به را مال

 دو اين جز. است شده وارد منافع و عين به كه است خساراتي به نسبت نيز غاصب

1غرور مثل قواعدي. ندارد وجود خسارت جبران براي ديگري مهم قاعده قاعده،
 و 

2استيمان
 گفتن براي مستقلي حرف و هستند قاعده دو همين استثناءهاي و فروعات از 

 هيچ قاعده، اين طبق بر است ضرر ال قاعده توجه، قابل و موجود قاعده يك .ندارند

 دقيقاً شد، مي پذيرفته آن لغوي معناي با اگر قاعده اين. نيست پذيرفته اسالم در يرضر

 متداول قاعده اين از برداشتي چنين متأسفانه اما .بود خسارات كامل جبران اصل پذيرش

 قاعده اين ،)ص( اهللا رسول ناحيه از حكم اين صدور مبناي به توجه با بلكه است نشده

 ديگر اوليه قواعد اعمال ضرري موارد كردن محدود به ثانويه قاعده يك عنوان به

 .است يافته اختصاص

  

  مسعود رضا رنجبردكتر  – كتاب تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد برگرفته از
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 شخص گردد، او متوجه زيانى و ضرر رهگذر، اين از و بشود، ديگر شخص خوردن فريب باعث كه گردد صادر عملى شخصى از هرگاه - 1

 »مغرور« را دوم شخص و) دهنده فريب( »غار« را اول شخص. برآيد وارد خسارت عهده از بايد و است ضامن قاعده اين موجب به نخست

  .گويند مى »غرور قاعده« را قاعده اين و) خورده فريب(

 نكند، تفريط يا تعدي كه مادام يابد استيال  )خاصي شرايطتحت (  ديگري مال بر شخصي چنانچه كه است اين قاعده اجمالي مفاد - 2

  .نيست ضامن


