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  در دادگاه كيفري ناشي از جرم شرايط طرح دعوي ضرر و زيان
  

  وكيل دادگستري-ياسين حسني معظم:نويسنده 
  

  پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر:ناشر
  
  

  :مقدمه     
در صالحيت خود بـه   در نظام هاي قضايي كه دادگاههاي حقوقي و كيفري در رسيدگي به دعاوي

اصل بر اين است كه مرجـع حقـوقي بـه دعـاوي مـدني و مرجـع        صورت تخصصي عمل مي نمايند
امكـان رسـيدگي    به طور استثنايي اما گاهي مرجع كيفري .ري به دعاوي كيفري رسيدگي مي نمايدكيف

، اصل بر مراجعه متضـرر بـه دادگـاه     به بيان ديگر در دعوي حقوقي. به دعوي حقوقي را پيدا مي كند
مري استثنايي و خالف اصل مي باشد كه رسيدگي مرجع كيفري به دعوي خصوصي ا حقوقي است و

در حقوق ايران نيـز   .ي متضرر از جرم براي مراجعه به آن شرايط و محدوديت هايي به همراه داردبرا
به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به امـور كيفـري    با توجه به اين كه دادگاههاي حقوقي صرفاً

ـ   ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقـالب   4ماده (  رسيدگي مي نمايند ودن از اصـل تخصصـي ب
در برخي موارد قانونگذار به جهت اين كه دادگاه كيفري در   رسيدگي به دعاوي پيروي شده است اما

قـرار دارد و همچنـين بـه منظـور جلـوگيري از اطالـه        و خسـارت وارده  جريان كامل پرونده كيفـري 
ـ  دادگـاه كيفـري   دادرسي و صرف وقت و تحميل هزينه هاي اضافي بر متضرر از جرم ، رسـيدگي  ه ب

در ايـن مقالـه ابتـدا تحـول      .دعوي ضرر وزيان ناشي از جرم را با رعايت شرايطي تجويز نموده است
تقنيني امكان طرح دعوي خصوصي در مرجع كيفري و سپس شرايط طرح دعوي ضرر و زيان ناشـي  

  .از جرم در دادگاه كيفري را مورد بررسي قرار خواهيم داد
  و زيان در دادگاه كيفريتحول تقنيني طرح دعوي ضرر  -1      
اولين بار امكان رسيدگي بـه دعـوي ضـرر و    :  1290قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  -1-1

 1290قـانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب       12زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري به موجب ماده 
ي تحت تعقيب قرار همين كه متهم به جهتي از جهات قانون« :اين ماده مقرر مي داشت . تجويز گرديد

گرفت متضرر از جرم مي تواند كليه داليل و مدارك خود را اعم از اصل يا رونوشت به مامور تعقيب 
تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز مي تواند در موارد جنحه و خالف تا اولين جلسه دادرسـي و  

در ايـن  . طالبه ضرر و زيان نمايـد رده و مدر امور جنايي قبل از تشكيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه ك
 14اما ماده . »موارد رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن الزم نيست
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اين قانون رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي را محدود به مواردي مي دانست كه دادگاه مـتهم  
متهم دادگاه جزايي نمـي توانـد در بـاب     پس از صدور حكم بر تبرئه بنابراين .را مجرم تشخيص دهد

ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي مي تواند بـه دادگـاه حقـوقي    
را در دادگاه اسـتان   مراجعه و يا در صورتي كه از حكم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوي خود

  ).همان قانون  13ماده ( تعقيب نمايد
از آنجايي كه بـر قـانون آيـين     :13 56ه اي از قوانين دادگستري مصوبرقانون اصالح پا -1-2

در مواردي كـه دادگـاه بـه مناسـبت رسـيدگي بـه جنبـه         اين انتقاد وارد بود كه 1290دادرسي كيفري 
به متضرر از جرم قرار گرفته و پرونده نيز آماده صـدور حكـم    هدر جريان خسارت وارد كيفري كامالً

جز اطاله دادرسي  در صورت صدور حكم به برائت متهم ده اي به دادگاه حقوقياحاله چنين پرون دبو
با هدف اعطاي صالحيت به دادگـاه كيفـري بـراي رسـيدگي بـه دعـوي        و 1اثر ديگري در بر نداشت

بـه همـين   . قانونگذار را بر آن داشت كه گامي در جهـت اصـالح آن بـر دارد    مغاير بود نيز خصوصي
هرگـاه دعـوي   « نون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مقرر گرديـد كـه   قا 9جهت به موجب ماده 

جزايي در دادگاه به صدور حكم برائت قطعي و يا قرار موقوفي تعقيب منتهي شود دادگاه صادر كننده 
راي در صورت آماده بودن پرونده به دعوي خصوصي رسيدگي و راي مي دهد و اال رسيدگي بـه آن  

دار محول مي دارد و دادگاه اخير به دادخواست مدعي خصوصي بدون پرداخـت  را به دادگاه صالحيت
بنابراين به موجب اين ماده در صورتي كـه پرونـده معـد     .»هزينه دادرسي مجدد رسيدگي خواهد كرد

اعـم از محكوميـت ، برائـت يـا     ( براي رسيدگي به دعوي خصوصي بود صرف نظر از حكم صـادره  
ي بودن حكم ، دادگاه كيفري مكلف به صدور راي در خصوص ضـرر  به شرط قطع) موقوفي تعقيب 

و زيان ناشي از جرم بود اما در صورت آماده نبودن پرونده براي رسيدگي به دعوي خصوصي بر طبق 
يعنـي دادگـاه كيفـري مـي بايسـت مـدعي       . عمل مـي شـد   1290قانون آيين دادرسي كيفري  13ماده 

  .ود و مجاز به رسيدگي و صدور حكم نبودخصوصي را به مرجع حقوقي هدايت مي نم
 : 1368مصـوب   و شـعب ديـوان عـالي كشـور     2و1تشكيل دادگاههاي كيفري قانون  -1-3

ونده آماده رسيدگي به در هر حال اعم از اين كه پر را اين قانون دادگاه كيفري  برخالف قوانين قبلي ،
شده باشد ر موقوفي تعقيب قطعي صادر باشد يا نباشد و يا اين كه حكم برائت يا قرا دعوي خصوصي

ايـن   16تبصـره مـاده   . كه به دعوي خصوصي رسيدگي و حكم صادر نمايد يا نشده باشد مكلف كرد
در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم  «:قانون مقرر داشت 

ي حقـوقي در صـورتي كـه در دادگـاه     يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعـو 
   .»كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و راي صادر نمايد

                                                 
 . 253انتشارات سمت ، چ چهاردهم ، ص  آشوري ، دكتر محمد ، آيين دادرسي كيفري ، ج اول ، -1
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بـا   : 1378مصـوب   قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفـري  -1-4
تفكيـك دادگاههـا بـه حقـوقي و      1373ادگاههاي عمومي و انقـالب مصـوب  تصويب قانون تشكيل د
هايي با صالحيت عام كه صالحيت رسيدگي به كليه امور حقـوقي و كيفـري را   جزايي ملغي و دادگاه

هـم   امكان طرح دعوي خصوصي در دادگاهي كه هم به امور كيفـري و  داشت تشكيل گرديد و عمالً
 1378با تصويب قانون آيين دادرسـي كيفـري درسـال     1.همراه نبود حقوقي رسيدگي مي كرد با مانعي

پس از آن كه متهم تحـت تعقيـب   « :اب ضرر و زيان ناشي ازجرم مقرر داشت اين قانون در ب 11ماده 
قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي داليل و مدارك خود را جهـت پيوسـت   
. به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعالم ختم دادرسي تسليم دادگـاه نمايـد  

ايـن   12به موجـب مـاده   . »ان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشدمطالبه ضرر و زي
هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايـي حكـم   « قانون نيز 

ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق داليل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اين كه رسيدگي به 
تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صـادر ، پـس   ضرر و زيان محتاج به 

بـا وجـود تشـكيل    . »از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد
اين قانون به گونه اي بود كه دادگاه رسيدگي كننده به امـر   12دادگاههايي با صالحيت عام ظاهر ماده 

دادگـاه مـتهم را مجـرم    « ف به صدور حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي بـود كـه   كيفري زماني مكل
و در صورتي كه حكم برائت يا موقوفي تعقيب وي را صادر نمايد مجاز بـه رسـيدگي   » تشخيص دهد

به همين جهت هيات عمومي ديوان عالي كشور بـه منظـور ايجـاد    . به درخواست ضرر و زيان نيست
مقـرر   5/7/1379مـورخ   649به موجب راي وحدت رويه شماره  رويه اي هماهنگ در اين خصوص

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفـري چنـين اسـتنباط     12از ماده « داشت 
مي شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضـرر از جـرم مقـرر داشـته در صـورتي كـه       

است ضمن صدور حكـم جزايـي حكـم ضـرر و زيـان را      دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف 
صادر نمايد مگر آنكه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در ايـن صـورت پـس از تكميـل پرونـده      

بنابراين ماده مذكور داللتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضـرر و  .حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد
  .»...زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد

قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب       4كه به موجب مـاده   يجه اين كه در حال حاضرنت
به امور حقـوقي و دادگاههـاي جزايـي فقـط بـه امـور كيفـري         دادگاههاي حقوقي صرفاً 81اصالحي 

                                                 
و  2و1با توجه به اين كه مدت اجراي قانون تشكيل دادگاههـاي كيفـري    78تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري  73در فاصله بين سال  -1

قـانون آيـين    13ده اين مدت منقضي شده بود در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم مـا  73شعب ديوان عالي كشور پنج سال بود و در سال 
هرچند كـه محـاكم قضـايي در ايـن فاصـله      .قابليت اجرا داشت 56قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري  9و ماده  1290دادرسي كيفري 

و شعب ديوان عالي كشور  در رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان  2و  1زماني با وجود منقضي شدن مدت قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 
 .ه قانون اخير استناد مي كردندب
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رسيدگي به ضـرر و زيـان    شرايط  79وحدت رويه سال ك و راي .د.آ.ق 11رسيدگي مي نمايند ماده 
  .روشن ساخته است ر دادگاه كيفري راد مدعي خصوصي

  
  شرايط طرح دعوي خصوصي در دادگاه كيفري -2

بيان شد رسيدگي مرجع كيفري به دعوي خصوصي امر استثنايي و خالف اصل  همان طور كه قبالً
مي باشد به همين جهت براي مراجعه متضرر از جرم به دادگاه كيفري رسيدگي كننده بـه اصـل جـرم    

ر و زيان ناشي از جرم محدوديت ها و شرايطي در نظر گرفته شده است كـه عبارتنـد   براي مطالبه ضر
  : از 

با توجه به استثنايي بـودن رسـيدگي مرجـع كيفـري بـه       :ضرر و زيان ناشي ازجرم باشد  -2-1
دادگاه كيفري صالحيت رسيدگي به هر دعوي حقوقي را ندارد بلكه تنهـا صـالحيت   دعوي حقوقي ، 

هر نوع حقـي كـه در   « بنابراين .و زيان ناشي از جرم را با رعايت شرايط خاص داردرسيدگي به ضرر 
دادگاه حقوقي قابل مطالبه و دعوي آن قابل طرح باشد در مرجع كيفري قابل طـرح و مطالبـه نيسـت    

اگـر تصـادف    مـثالً  1.»بلكه تنها مطالبه خسارات ناشي از ارتكاب جرم در اين مرجع قابل طرح اسـت 
ي احتياطي و بي مباالتي منجر به ايراد صدمه بدني و خسارت به اتومبيل مجنـي عليـه شـده    ناشي از ب

مانند هزينه هاي درمان از دادگاه كيفري  باشد ضرر و زيان ناشي ازجرم ايراد صدمه بدني غير عمدي 
ومبيل بـا توجـه بـه ايـن كـه      خسارت وارده به اترسيدگي كننده به اصل جرم قابل مطالبه مي باشد اما 

يرعمدي جرم محسوب نمـي شـود   منشا اين خسارت مجرمانه نيست و در قوانين كيفري ما تخريب غ
 2.كه از دادگاه حقوقي قابـل مطالبـه اسـت    مدنيبلكه دعوايي است  نيست قابل طرح در مرجع كيفري

رويه قضايي  و شده است ناشي از جرم دانسته رچند كه در بيشتر نوشته هاي حقوقي چنين خسارتيه
  .مورد حكم قرار مي دهد نيز به آن رسيدگي و

پس از آن كـه مـتهم تحـت    « ك .د.ا.ق 11به تصريح ماده  :دعوي كيفري اقامه شده باشد  -2-2
مدعي خصوصي مي تواند از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به اصل جـرم مطالبـه   » تعقيب قرار گرفت 

بنابراين مطالبه ضرر و زيان از دادگاه كيفري وقتي ممكـن اسـت   . مايدضرر و زيان ناشي از جرم را بن
دعوي كيفري عليه مرتكب جرم را اقامه نموده و يا ايـن كـه مـتهم بـر اسـاس       كه متضرر از جرم قبالً

اگر جرم از جملـه جرايمـي باشـد كـه تعقيـب آن      « پس  .اقدام دادستان مورد تعقيب قرار گرفته باشد
خصوصي بوده و وي شكايتي براي تعقيب كيفري متهم ننموده باشد رسيدگي  منوط به شكايت شاكي

                                                 
  . 252، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش ، چ سوم ، ص  خالقي ، دكتر علي -1
 . 1343ستوده ، دكتر يحيي ، دعوي مدني در دادگاه جزا ، مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره اول ، سال  -2
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به دعوي خصوصي او نيز در مرجع كيفري امكان پذير نبوده و ايـن دعـوي در دادگـاه حقـوقي قابـل      
   1.»طرح است

مطالبـه ضـرر و زيـان    « ك .د.ا.ق 11به موجب قسمت آخر ماده :  دادخواستلزوم تقديم  -2-3
منظـور از رعايـت تشـريفات آيـين دادرسـي      . »ريفات آيين دادرسي مدني مي باشدمستلزم رعايت تش

مدني در مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ، تسليم دادخواسـت حقـوقي و پرداخـت هزينـه دادرسـي      
در رابطه با لزوم تقديم دادخواست استثنائات آن و موعد تقديم دادخواست مطرح . مربوط به آن است
  :ل به آنها مي پردازيممي گردد كه در ذي

اصل بر اين است كـه بـراي مطالبـه ضـرر و زيـان       :استثنائات لزوم تقديم دادخواست  -2-3-1
ناشي از جرم بايد با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني دادخواست حقوقي به مرجع كيفري تقـديم  

وقي و واجـد شـرايط   حقـ  علي االصول چون مطالبه خسارت امري اسـت ماهيتـاً  « به بيان ديگر . نمود
امـا در برخـي    2»دعوي حقوقي است لذا بايد در همه جرايم مدعي خصوصي دادخواست تقديم كنـد 

كه حكم به ضرر و زيـان ناشـي    ه تقديم دادخواست مكلف شده استدادگاه كيفري بدون نياز ب موارد
  :اين موارد عبارتند از از جرم بدهد 

دادگاه كيفري رسـيدگي كننـده بـه اصـل جـرم را       جرايمدر برخي  در مواردي كه قانونگذار) الف 
حكم به پرداخت ضـرر و زيـان    راساً ،كه ضمن صدور حكم به محكوميت كيفري متهم مكلف نموده

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اخـتالس و كالهبـرداري    1مانند ماده . ناشي از جرم نيز بدهد
  .5قانون تامين اجتماعي 103و ماده  4ميقانون مجازات اسال 667، ماده  3 1367مصوب 
در مواردي كه عين ناشي از جرم كشف شده و در اختيار مرجع انتظامي يا قضايي باشـد كـه   ) ب 

مكلف به صدور حكـم بـه اسـترداد آن    دادگاه  6قانون مجازات اسالمي 10در اين صورت مطابق ماده 
حكم اين ماده مبني براسترداد ناظر بـه  . باشدمي باشد و در اين مورد نيازي به تقديم دادخواست نمي 
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 . 14، كليات آيين دادرسي كيفري ، انتشارات جنگل ، چ سوم ، ص  گلدوست جويباري ، دكتر رجب -1

سـال و   7مال ديگري را ببردكالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تـا  ... هركس از راه حيله و تقلب «  -2
 .»مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود پرداخت جزاي نقدي معادل

در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه عالوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت «  -3
 . »فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود

كارفرماياني كه عمداً وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند «   -4
 .»روز تا شش ماه محكوم خواهند شد 61عالوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 

شده را كه  كشفتان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال بازپرس يا دادس« : ا .م.ق 10ماده  -5
ا دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ي

بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت  نيز ادگاه در كليه امور جزايي د... ضبط يا معدوم شود
يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يـا بـراي   

  .»تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شوداستعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و 
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 كـه در صـورتي   حالتي است كه عين ناشي از جرم در مرجع قضايي يا انتظامي موجود باشـد و گرنـه  
 مال مزبور تلف گردد حكم بـه اسـترداد   ،بعد از كشف عين ناشي از جرم كشف نشده باشد و يا حتي

دادخواست ضرر و زيان  طالبه مثل يا قيمت آنبراي استرداد يا م ممكن نيست و مدعي خصوصي بايد
  .تقديم نمايد

ك براي تقـديم دادخواسـت ضـررو زيـان بـه      .د.ا.ق 11ماده  :موعد تقديم دادخواست  -2-3-2
  :دادگاه كيفري دو موعد را تعيين نموده است

ك پـس از آن كـه مـتهم    .د.ا.ق 11مـاده   قسمت اول مطابق :در مرحله تحقيقات مقدماتي ) الف 
ت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي داليـل و مـدارك خـود را    تح

مدعي خصوصـي مـي توانـد در مرحلـه      بنابراين .جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند
تحقيقات مقدماتي نيز دادخواست ضرر و زيان خود را به بازپرس يا داديار تقديم نمايد تا در صورت 

ور قرار مجرميت و كيفرخواست در مرجع كيفري رسيدگي كننده به اصل جرم مـورد رسـيدگي و   صد
اما ضرري كه تقديم دادخواست در مرحله تحقيقـات مقـدماتي ممكـن اسـت     . صدور حكم قرار گيرد

 متوجه مدعي خصوصي شود اين است كه در صورت صدور قـرار موقـوفي تعقيـب يـا منـع تعقيـب      
بـه متضـرر    ري ارسال نمي گردد و در نتيجه موجب تحميل هزينه دادرسي مجددپرونده به دادگاه كيف

بـه همـين جهـت تقـديم      .تقديم دادخواست جديد به دادگاه حقـوقي خواهـد بـود    به واسطه از جرم
  .دادخواست ضرر وزيان در اين مرحله پيشنهاد نمي گردد

ك مـدعي  .د.ا.ق 11ه بـه موجـب قسـمت دوم مـاد     : مرحله دادرسي و قبل از خـتم آن در ) ب 
منظـور از   .واست خود را تسليم دادگاه نمايـد خصوصي مي تواند قبل از اعالم ختم دادرسي نيز دادخ

ختم دادرسي بدوي است و مدعي خصوصي نمي تواند در مرحله تجديـدنظر يـا   « ،  نيز ختم دادرسي
و طـرح دعـوي ضـرر     عدم امكان  1.»حتي واخواهي مبادرت به تسليم دادخواست ضرر و زيان نمايد

كه دادخواست ضرر و زيان واجد تمام آثـار يـك دعـوي     زيان در دادگاه تجديدنظر به اين دليل است
در مرحلـه بـدوي رسـيدگي     هرچند به تبع امـر كيفـري   حقوقي مي باشد و تا زماني كه به يك دعوي

 همچنـين  ).م .د.ا.ق 7مـاده  ( .نخواهـد بـود  ) تجديـدنظر  ( ه باالتر نشده باشد قابل رسيدگي در مرحل
در خصـوص امكـان يـا     ).م .د.ا.ق 362ماده ( ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود 

اداره  2.اختالف نظـر وجـود دارد   رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان در مرحله واخواهي عدم امكان
طـرح دعـوي   « ست كه نموده ا اظهار 11/5/1380مورخ  4231/7حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 

  .»ضرر و زيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي امكان ندارد 
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مقاله  طرح دعوي ضرر و زيان در مرحله واخواهي ، دكتر عباس زراعت ، سـايت دادگسـتري   : براي ديدن نظرات مختلف رجوع كنيد به  -2
 .تهران
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اعـم از   ت قابـل مطالبـه  وجود تمامي ويژگي هاي خسـار  :ضرر و زيان قابل مطالبه باشد  -2-4
مسلم بودن ، شخصي بودن ضرر و رابطه سببيت در دعوي ضرر و زيان ناشي از جـرم  مستقيم بودن ، 

ضـرر و   -1:ك عبـارت اسـت از   .د.ا.ق 9اين ضرر و زيان نيز مطـابق مـاده    .ستنيز الزم و ضروري ا
منافعي كه ممكن الحصول بـوده و در اثـر    -2ر نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است،زيان مادي كه د

  1 .صوصي از آن محروم ومتضررمي شودارتكاب جرم ، مدعي خ

  
  
 

                                                 
و . به بعـد   353آخوندي ، دكتر محمود ، منبع قبل ، ص : هاي ضرر و زيان قابل مطالبه رجوع كنيد به براي مطالعه بيشتر در زمينه ويژگي  -1

 .به بعد  272آشوري ، دكتر محمد ، منبع قبل ، ص 


