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  ممكن الحصول و عدم النفع  
  

ھاي عمومي و انقالب و  قانون آئین دادرسي كیفري دادگاه ٩ماده  ٢این دو اصطالح حقوقي بھ ترتیب موضوع بند 
  .باشد  ھاي عمومي و انقالب مي آئین دادرسي مدني دادگاه ۵١۵ماده  ٢تبصره 

  
  آئین دادرسي مدني  ۵١۵ماده  ٢آئین دادرسي كیفري و تبصره  ٩ماده  ٢بند مطابق 

شخصي كھ از وقوع جرمي متحمل ضرر و زیان شده و یا حقي از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را « ٩ماده 
  :باشد  ضرر و زیان قابل مطالبھ بھ شرح ذیل مي» .شود كند، مدعي خصوصي و شاكي نامیده مي مطالبھ مي

  .ضرر و زیانھاي مادي كھ در نتیجھ ارتكاب جرم حاصل شده است ) ١
  .شود  منافعي كھ ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي)٢
  

ھ خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبھ نیست و خسارت تأخیر تأدیھ در موارد قانوني قابل مطالب« ۵١۵ماده  ٢تبصره 
  ».است

  
  مقدمھ 

در خصوص رابطھ بین این دو اصطالح و تعیین حدود و ثغور آنھا ضروري است ابتدا واژه ھائي كھ بھ نحوي با 
  .موضوع مرتبط است از نظر اصطالحي و لغوي مورد تعریف قرار بگیرد 

  
  :ضرر » الف

  .اري تعریف شده است واژه ضرر از نظر لغوي بھ معناي گزند و در مقابل نفع و بھ بدحالي و ناسازگ
  :از نظر اصطالحي 

انھ سوء الحال اما في النفسھ لقتلھ العلم و الفضل، اما في البدن « .كند آیت اهللا مكارم شیرازي ضرر را اینگونھ تعریف مي
لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلتھ مال و جاه كلیھ تظاھر صدقھ في موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضي 

  ».ر، انھ مقابل النفع كما یشھد لھ كثیره من آیاتلبعض تلك المنافع اذا منھ مانع كما ان الظاھ
  
  :خسارت » ب
  .رود  از نظر لغوي واژه خسارت بھ، معناي زیان و ضرر بھ كار مي) ١
  :از نظر اصطالحي )٢

رود در یك معنا بھ عنوان ضرر و زیان در معناي دیگر بھ  كند كھ خسارت در دو معنا بھ كار مي دكتر كاتبي بیان مي
قانون مدني بھ  ٢٢١خسارت كھ قانونگذار این دو واژه را درھر دو معنا بھ كار برده است، در ماده  عنوان جبران

  .قانون مدني بھ معناي جبران خسارت  ٢٢۶عنوان ضرر و در ماده 
  
  :ضرر و زیان » ج

ھ بین ك» واو«قانون آئین دادرسي كیفري است با توجھ بھ حرف  ٩اصطالح تركیبي ضرر و زیان كھ موضوع ماده 
باشند،  نماید كھ این دو واژه داراي معاني مستقل از یكدیگر مي كلمھ ضرر و زیان واقع شده، این تصور را ایجاد مي

  . لیكن ھردو از نظر لغوي مترادف، منتھي واژه ضرر یك واژه عربي و واژه زیان فارسي است
  :تفاوت ضرر و زیان و خسارت ) ١

دانند لیكن برخي در این خصوص نظر بر این دارند كھ خسارت داراي  مدیگر مياكثریت این دو اصطالح را مترادف ھ
باشد بھ دیگر سخن ضرر و زیان تنھا بھ آثار فعل مجرمانھ اطالق  تري نسبت بھ ضرر و زیان مي معنا و مفھوم گسترده

  .باشد اصل و فرع ميشود نھ اصل آن، لیكن اصطالح خسارت در ادبیات حقوقي شامل ھمھ زیانھاي حاصلھ اعم از  مي
  :تعریف دعوي ضرر و زیان )٢

شود كھ موضوع آن مطالبھ خسارت ناشي از فعل مجرمانھ در  اطالق مي) حقوقي(بھ نوع خاصي از این دعاوي مدني 
  .معیت دعواي كیفري است 

  :فلسفھ دعوي ضرر و زیان )٣
از حقوق متضرر از فعل مجرمانھ از طریق  از آنجا كھ حكومت امنیت الزم را علیرغم وظیفھ قانوني در جھت صیانت

جلوگیري از تحقق اعمال و افعال مجرمانھ در جامعھ بھ عمل نیاورده است و بدین لحاظ خود را در خسارت وارده بھ 
داند لذا اجازه طرح دعوي ضرر و زیان ناشي از فعل مجرمانھ را بھ متضرر از  متضرر از فعل مجرمانھ مقصر مي
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ثنائي بر اصل بھ لحاظ تسریع در ترمیم خسارت و استفاده از سایر مزایاي دادرسي كیفري در معیت جرم بھ عنوان است
  .دعوي كیفري داده است 

  
  :تاریخچھ دعوي ضرر و زیان )۴

مورد قانونگذاري واقع  ١٢٩٠قانون اصول محاكمات جزائي مصوب  ٩دعوي ضرر و زیان براي اولین بار در ماده 
  .ضرر و زیان مادي قابل وصول اعالم شده بود  گردید، كھ حسب آن صرفًا

و اصالحي  ٩حسب ماده  ١٣١٨متعاقبًا پس از تغییر عنوان اصول محاكمات جزائي بھ آئین دادرسي كیفري در سال 
آئین دادرسي كیفري، ضرر و زیان مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول قابل مطالبھ شناختھ شده است و  ١٣٣۵

صرفًا ضرر و زیان مادي و منافع ممكن  ٩ھاي عمومي و انقالب در امور كیفري در ماده  دادرسي دادگاهالنھایھ در آئین 
  .الحصول قابل مطالبھ شناختھ شد 

  
  :ماھیت دعوي ضرر و زیان )۵

نمایند و  اندیشمندان حقوق جزا اصوًال ضرر و زیان را بھ سھ دستھ مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول تقسیم مي
  .اند  ًا تمامي نظامھاي حقوقي بر این اساس بھ قانونگذاري پرداختھتقریب

كنیم كھ دعوي ضرر و  با توجھ بھ فلسفھ دعوي ضرر و زیان كھ في نفسھ یك دعوي حقوقي صرف است مالحظھ مي
زیان در ھر سھ قسم مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول داراي ماھیت حقوقي است و اجازه طرح این دعوي در 

یت دعوي كیفري اوًال استثنائي بر اصل است ثانیًا طرح این دعوي در معیت دعوي كیفري ماھیت حقوقي دعوي را مع
و مفاد ماده  ١٣۴٢/٣/۶ - ٨٢٩، و رأي اصراري ٧۶/٣/٩ - ۶٠۶، ٧٢/١٢/٢ -۵٨٢دھد و آراء وحدت رویھ  تغییر نمي

  .ضرر و زیان است بیانگر ماھیت حقوقي دعوي  ١٣٧٨قانون آئین دادرسي كیفري سال  ١١
مھمترین اصلي كھ در دعواي ضرر و زیان مطرح است و مورد پذیرش نظامھاي حقوقي معتبر و مناسب این اصل 

  .است
  
  »خسارت، تمام خسارت ھیچ جز خسارت «

بدین معنا كھ در رسیدگي بھ دعوي ضرر و زیان صرفًا بھ نفس خسارت و ارزیابي دقیق آن توجھ شود و بر خالف 
  .یفري شخصیت مجرم و اوضاع احوال و سایر مسائل در امور ضرر و زیان مورد لحاظ واقع نگردد رسیدگي ك

  :منافع ممكن الحصول 
شود منظور منافعي است كھ امكان حصول آن در  ھمانطوري كھ از معناي تحت اللفظي این اصطالح حقوقي مستفاد مي

  .باشد % ٩٩تا % ١آینده محقق است و این امكان حصول ممكن است بین 
محرومیت شخص از منافعي كھ عادتًا «دارد  نامد و اظھار مي دكتر آشوري منافع ممكن الحصول را منافع فائتھ مي

شود این گونھ منافع بھ ھنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتكاب جرم و یا استبداد  انتظار آن را دارد منافع فائتھ نامیده مي
  ».موكول بھ آینده است نامشروع وجود ندارد و تحقق آن

كنیبم كھ ضرر و زیانھاي قابل مطالبھ تحت عنوان  مالحظھ مي ١٣٧٨آئین دادرسي كیفري سال  ٩با عنایت بھ ماده 
  .ضرر و زیان مادي و منافع ممكن الحصول بیان شده است 

  .شود  قانون دو مطلب مھم مستفاد مي ٩ماده  ٢لذا با عنایت بھ مطلب مذكور و توجھ بھ بند 
  
  .منافع ممكن الحصول را قانونگذار بھ عنوان ضرر شناختھ و قابل مطالبھ دانستھ است ) ١
  .محرومیت فرد از منافع ممكن الحصول باید ناشي فعل مجرمانھ باشد )٢

  :تفاوت بین اتالف منفعت و منافع ممكن الحصول 
  :شود ضرر و زیان مادي بھ دو صورت محقق مي

  اتالف عین )١
  اتالف منفعت ) ٢

منظور از اتالف منفعت، منفعت موجود است كھ مورد تلف واقع شده است لیكن اگر منفعت ھنوز موجود و محقق نباشد 
  .شود  و امكان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول مطرح مي

ف منفعت و از مصادیق ضرر و زیان مادي، ولي ھاي رسیده یك باغ تحت عنوان اتال بھ عنوان مثال تلف كردن میوه
  .باشد  باشد مشمول منافع ممكن الحصول مي ھاي باغي كھ یك ماه دیگر قابل بھره برداري مي اتالف میوه

  :شرایط دعوي منافع ممكن الحصول 
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  شرایط شكلي »لف ا

نیاز بھ شرایطي دارد كھ جنبھ دعوي مطالبھ منافع ممكن الحصول با عنایت بھ حقوقي بودن موضوع و فلسفھ طرح، 
  :شكلي دارد 

 ۴٨تقدیم دادخواست، این دعوي باید بھ صورت دادخواست و با رعایت تشریفات آئین دادرسي مدني مطابق ماده ) ١
  .آئین دادرسي كیفري باشد  ١١آئین دادرسي مدني و ماده 

تضرر خود را از فعل مجرمانھ در قالب طرح دعوي در معیت دعواي كیفري، یعني اینكھ فرد باید ابتدا مراتب )٢
شكوائیھ طرح و در جریان دعواي كیفري، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم نماید، و در صورت عدم شكایت باید 

اي كھ  شود مورد مطالبھ قرار دھد زیرا آن مسئلھ مطالبھ منافع زایل شده را تحت عنوان دیگري كھ بعدًا توضیح داده مي
دھد اعالم تضرر فرد از فعل  ر را در دعواي كیفري و استفاده از مزایاي دادرسي كیفري مياجازه ورود متضر

  .گیرد  مجرمانھ است و بھ لحاظ این اعالم مورد حمایت قانونگذار قرار مي
  
  :شرایط ماھوي » ب
  :موجبات حصول نفع كامل باشد )١

د، دكتر نخجیري مشكل عمده را در این خصوص یعني در جریان سیر حركتي براي حصول نفع شرایط الزم موجود باش
دامنھ اعمال این قاعده نباید نامحدود بوده و شامل «دارد  داند و اظھار مي در تشخیص این منافع و تعیین حدود آن مي

ھرگونھ منفعت فوت شده گردد، بلكھ باید محدود بر منافعي شود كھ در زمان وقوع جرم منشاء قانوني آن وجود داشتھ 
  ».باشد

داند كھ عادتًا انتظار آن در آینده وجود  دھد، منافع ممكن الحصول را منافعي مي دكتر آشوري در تعریفي كھ ارائھ مي
  .دارد

مثًال كارگري كھ رابطھ . رسد كھ من حیث المجموع باید موجبات حصول نفع از نظر عرف كامل باشد النھایھ بھ نظر مي
گر مورد توقیف غیر قانوني قرار بگیرد بھ لحاظ قرارداد منعقده موجبات حصول استخدامي یك ماھھ با كارفرما دارد ا

شود ولي اگر ولگردي توقیف شود چون فاقد ھرگونھ موجبات حصول نفعي است دعوي مطالبھ نفع  نفع محقق تلقي مي
  .وي قابلیت استماع را ندارد 

  
  :موضوع دعوي منافع ممكن الحصول مادي باشد)٢

آئین  ٩ھاي حقوقي حسب ماده  ضرر و زیان معنوي في الحال قابلیت مطالبھ را بر خالف اكثر نظام صرف نظر از اینكھ
دادرسي كیفري ندارد لیكن در مورد اینكھ چرا موضوع منافع ممكن الحصول باید مادي باشد باید اظھار داشت، این 

شود و قانونگذار ھم از نظر  دًا بیان مياي است كھ بھ نظر عرف بستگي دارد ھمانطور كھ در بحث عدم نفع بع مسئلھ
كنیم كھ عرف حاكم در این قضیھ صرفًا آن بخش از منافع مادي را كھ موجبات آن  كند مالحظھ مي عرف پیروي مي

داند بنابراین بھ اولویت  داند و حتي مابقي منافع مادي را ھم ضرر نمي كند و ضمان آور مي كامل باشد ضرر محسوب مي
  .تواند مورد حمایت عرف قرار گرفتھ و بھ عنوان ضرر مطالبھ شود  ممكن الحصول نميمنافع معنوي 

بھ عنوان مثال اگر شخصي بخواھد در یك سمینار بین المللي سخنراني كند و در مورد تجارب الكترونیكي تز خود را 
اي تجاري و تحصیل منافع ارائھ دھد، چنانچھ ارائھ این تز موجب اشتھار وي شود و بعدًا موجب جذب توسط شركتھ

مادي شود، حال اگر این شخص در حین عزیمت بھ سمینار توقیف شود چون شركت در سمینار صرفًا براي وي منافع 
  .شود  الحصول نمي معنوي داشتھ، گرچھ منافع مادي ممكن است بھ طور غیرمستقیم عایدي بشود مشمول منافع ممكن

  
  :تحقق منافع موكول بھ آینده باشد )٣

بھ لحاظ اینكھ اگر منفعت موجود باشد و مورد اتالف واقع شود بحث اتالف منفعت و از مقوالت ضرر و زیان مادي 
  .است لیكن منفعت باید قابل تحقق در آینده باشد تا بتواند موضوع منافع ممكن الحصول واقع شود 

  
  :زایل شدن منافع در آینده ناشي از فعل مجرمانھ باشد )۴

منافعي كھ ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم «دارد  آئین دادرسي كیفري كھ اظھار مي ٩ماده  ٢ند با عنایت بھ ب
شود كھ زائل شدن این منافع و محرومیت متضرر از  مشخص مي» .شود مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي

چنانچھ شخصي اتومبیل دیگري را در مدت  آن باید ناشي از فعلي باشد كھ عنوان مجرمانھ داشتھ باشد، بھ عنوان مثال
كند كھ سوئیچ ماشین را  دھد منتھي فراموش مي یك ماه اجاره كند و پس از انقضاء یك ماه خودروي وي را تحویل مي

رود بھ مدت یك ھفتھ در این فرض، مالك خودرو بھ مدت یك ھفتھ از منافع ماشین  تحویل مالك نماید و بھ مسافرت مي
یكن این محرومیت ناشي از فعل مجرمانھ نبوده، لذا از باب منافع ممكن الحصول قابلیت وصول را ندارد محروم بوده ل

شود یا مثًال كارگري مورد توقیف غیر قانوني  باشد كھ بعدًا توضیح داده مي لیكن بھ عنوان عدم النفع قابل وصول مي
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ي بھ كارگزیني مربوط ابالغ شده است كھ در این شود كھ قبل از توقیف حكم اخراج و گیرد بعد مشخص مي قرار مي
  .فرض زائل شدن منافع ناشي از فعل مجرمانھ نبوده بلكھ یك امر اداري موجب زائل شدن منافع شده است 

  
  :تحقق منافع در آینده نیازمند اقدام ثانوي نباشد )۵

این منافع بدون احتیاج بھ ابتكار و حادثھ جدیدي از ھمان منشاء قابل «گوید  دكتر فقیھ نخجیري دراین خصوص مي
  ».حصول باشد، یعني رابطھ مستقیم بین حصول منفعت در آینده و منشاء قانوني قابل تصور باشد

ك ماه را بھ تاجري تحویل دھد تا با وارد مثال راننده تاكسي كھ خودروي او سرقت شده ادعا كند كھ قصد داشتھ كرایھ ی
كردن آن در چرخھ تولید بھ امر صادرات بپردازد و سودي عاید وي شود در این حالت چون حصول این منافع نیاز بھ 

تواند در شمول منافع  اقدامات ثانوي دیگري دارد مثال مواد اولیھ، قرارداد صادرات و مسائل متنوع دیگر دارد لذا نمي
  .شود  لحصول مورد مطالبھ قرار گیرد ولي كرایھ یك ماه مشمول منافع مذكور ميممكن ا

  
  :عدم النفع 

  .اصطالح عدم النفع از دو واژه عدم، معنا نیستي و نفع بھ معناي سود تشكیل شده است 
  .ھاي نفع و ضرر و زیان بھ عنوان دو واژه متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند  اصوًال واژه

بھ اختصار بتوان گفت منظور از ضرر نقصان در موجودیت یك و منظور از نفع فزوني در موجودیت یك شي  اما شاید
  .ء ء است كھ معموًال ضرر نیتجھ تاثیر عامل خارجي بر موجودیت شي ء است و نفع نتیجھ حاصلھ از موجودیت یك شي

  :از نظر لغوي 
  .ل معطوف بھ آینده است منظور از عدم النفع حاصل نشدن نفع است كھ عدم حصو

  :از نظر اصطالحي 
  . منظور از عدم النفع محروم شدن از فایده است كھ انتظار حصول آن وجود دارد

نكتھ مھمي كھ در خصوص قابل وصول بودن عدم النفع ضرورت دارد پاسخ بھ این سئوال است كھ آیا عدم النفع ضرر 
  شود یا خیر؟ محسوب مي
  در فقھ عامھ 
ص مسائل متعدد و متنوعي مطرح اما باختصار باید گفت در فقھ حنفي عدم النفع در ھیچ شرایطي قابلیت در این خصو

وصول ندارد زیرا در فقھ حنفي اصل منفعت را مال نمي دانند و موقعي كھ اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد با 
شود  و اتالف آن بھ لحاظ اینكھ ضرر محسوب نمياولویت منفعتي كھ تحقق آن موكول بھ آینده باشد مال محسوب نشده 

  .باشد  ضمان آور نمي
  :در فقھ امامیھ 

باشد، اما در مورد عدم النفع قول مشھور فقھا این  شود و اتالف آن ضرر و ضمان آور مي اصل منفعت مال محسوب مي
  » عدم النفع لیس بالضرر«است كھ 

در مورد عدم النفع باید قائل بھ تفكیك شده و ... «:دارد خصوص اظھار ميآیة اهللا نائیني در كتاب منیة الطالب در این 
اگر مال یا عضوي از اعضاي انسان صدمھ بخورد و یا ناقص شود و یا شخصي بمیرد و یا بھ آبروي وي لطمھ وارد 

وجود دارد، بلكھ آید، خواه این لطمھ و آسیب با اراده كسي وارد آمده باشد یا بدون اراده، در ھمھ این موارد ضرر 
  : بنابراین» .شود برحسب عرف، عدم النفع در صورتي كھ موجبات و مقدمات آن آماده شده باشد ضرر محسوب مي

  .باشد باشد، بلكھ یك بحث موضوعي و مربوط بھ لغت و عرف مي بحث عدم النفع یك بحث فقاھتي صرف نمي: اوًال
وجبات حصول آن كامل شده باشد منعي در خصوص قرآن و سنت در مورد ضرر محسوب شدن عدم النفعي كھ م: ثانیًا

  . شود و اجماع فقھا نیز حاصل نشده مالحظھ نمي
بایست با توّجھ بھ تلفي  ثالثًا با توّجھ بھ حاكمیت عرف در این خصوص، این مسئلھ یك امر موضوعي است و قاضي مي

  .عرف از ضرر در ھر مورد تصمیم الزم را اتخاذ نماید 
با توّجھ بھ قاعده فقھي الضرر و الضرار في االسالم ) عدم النفع لیس بالضرر(نظریھ مشھور فقھاي امامیھ : رابعًا

  .منصرف بھ آن بخشي از عدم النفع است كھ عرف نسبت بھ آنھا تلقي ضرر را ندارد 
قانون گذار ھم از این نظر  نمائیم كھ قانون آئین دادرسي مدني مالحظھ مي ۵١۵ماده  ٢با عنایت بھ مفاد تبصره :خامسًا

  .پیروي و عدم النفع را قابل مطالبھ اعالم نموده است 
  :قانون آئین دادرسي مدني ۵١۵ماده  ٢تحلیل تبصره 

با عنایت، » .خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبھ نیست و خسارات تأخیر تأدیھ در موارد قانوني قابل مطالبھ است«
  .نیم ك بھ مفاد تبصره مالحظھ مي

  .در معناي ضرر استعمال شده است  ۵١۵اوًال واژه خسارت در تبصره و ماده 
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ثانیًا واژه عدم النفع ذكر شده در تبصره با توّجھ بھ مطالبي كھ بیان شد منصرف است بھ آن بخش از عدم النفعي كھ 
  .شد با موجبات حصول آن كامل بوده و با اعتبار این كامل بودن ضرر تلقي و ضمان آور مي
ضرر ناشي از ضرر قابل «باشد  ثالثًا با عنایت بھ مراتب ذكر شده، عبارت صدر تبصره در واقع با این صورت مي

  .زیرا ھردو واژه عدم النفع و خسارت در معناي ضرر استعمال شده است» .مطالبھ نیست
و مطابقت ) رت قابل مطالبھ نیستخسارت از خسا( ١٣١٨قانون آئین دادرسي مدني  ٧١٣رابعًا با عنایت بھ مفاد ماده 

باشد  سابق مي ٧١٣كنیم كھ مفاد صدر تبصره در واقع ترجمھ ثقیل ماده  موضوع بحث مالحظھ مي ٢آن با صدر تبصره 
  .كھ در خصوص غیرشرعي بودن آن اتفاق نظر وجود دارد 

یان نشده كھ عدم النفع قابل مطالبھ بیان شده است خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبھ نیست و ب ٢خامسًا در تبصره 
باشد، بنابراین نھي قانون گذار در تبصره منصرف بھ خسارت ناشي از عدم النفع است نھ اصل عدم النفع باعنایت بھ  نمي

  .باشد  مراتب و شرایطي كھ ذكر شد قابل وصول مي
  

  :نتیجھ 
در خصوص رابطھ بین عدم النفع و منافع ممكن الحصول، گرچھ بھ لحاظ عدم ترتب آثار عملي طرح آن بھ لحاظ اینكھ 

توان  باشد لیكن در این خصوص بھ طور كلي چھار نظر مي ھر دو عنوان قابلیت وصول و مطالبھ دارند ضروري نمي
  :ارائھ داد

قي نموده و استدالل نمائیم كھ چون عدم النفع نوعي از منافع است كھ عدم النفع را بخشي از منافع ممكن الحصول تل» ١
  .باشد  امكان حصول آن در آینده زائل شده لذا بخشي از منافع ممكن الحصول مي

از نظر اینكھ منافع ممكن الحصول را بخشي از عدم النفع بدانیم و استدالل نمائیم كھ چون منافع ممكن الحصول از »٢
باشد و دعوي ضرر و زیان ھم اصالتًا یك دعوي حقوقي است و با توّجھ بھ اینكھ عدم  رر و زیان ميمصادیق دعواي ض

باشد و بر كلیت  شود لذا دعوي منافع ممكن الحصول در واقع منشعب از عدم النفع مي النفع ھم دعوي حقوقي محسوب مي
  .عدم النفع بھ لحاظ ماھیت حقوقي نسبت منافع ممكن الحصول نظر دھیم 

نماید كھ بر عموم و خصوص مطلق بودن رابطھ این دو اصطالح حقوقي نظر  دو نظر فوق ما را بھ سمتي رھنمون مي
دھیم لیكن با عنایت بھ ماھیت این دو اصطالح و توجھًا بھ اینكھ در رابطھ عموم و خصوص مطلق بین محمول و 

  .باشد  اي محرز نمي ن رابطھموضوع رابطھ اعم و اخص حاكم است در حالیكھ در مانحن فیھ چنی
اي قائل نشویم و بر رابطھ تباین نظر دھیم لیكن با عنایت بھ تعریف این  نظر سوم اینكھ براي این دو اصطالح رابطھ» ٣

  .شویم  دو اصطالح با عدم صحت این نظر مواجھ مي
ند ثانیًا ھر دو عنوان از لحاظ ھمانطور كھ در مطالب قبلي بیان شده اوًال ھر دو عنوان داراي ماھیت حقوقي ھست»۴

اركان و موضوع مانند كامل بودن موجبات حصول نفع، قابلیت تحقق نفع در آینده، رابطھ علیت بین ضایع شدن نفع و 
مطالبھ منافع زائل شده، مشترك ھستند، لیكن تنھا تفاوتي كھ بین این دو عنوان وجود دارد این ) خارجي(عامل ثانوي 

كننده نفع در منافع ممكن الحصول فعلي است كھ عنوان مجرمانھ دارد ولي در عدم النفع این عامل  است كھ عامل ایضاع
فاقد وصف مجرمانھ است بنابراین از آنجا كھ وصف مجرمانھ یك فعل یك امر اعتباري است نھ ذاتي كھ بر ماھیت این 

و در زمان و مكان دیگر فاقد این وصف  عناوین مرتبط باشد و ممكن است كھ فعل در یك زمان وصف مجرمانھ داشتھ
تواند مالك متفاوت بودن ماھیت این دو عنوان باشد و یا ماھیت آنھا را تغییر دھد و بھ این اعتبار  باشد، لذا این تفاوت نمي

  .بھ عموم و خصوص مطلق بودن رابطھ این دو نظر دھیم 
  .شود  شخص ميالنھایھ با عنایت بھ تعریف این دو اصطالح رابطھ آنھا ھم م

  
  :تعریف 

آن بخش از منافعي كھ زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم كامل بودن موجبات حصول، ناشي از فعل مجرمانھ باشد »١
  .شود  منافع ممكن الحصول نامیده مي

انھ آن بخشي از منافعي كھ زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم كامل بودن موجبات حصول ناشي از فعل غیر مجرم»٢
  .شود  باشد عدم النفع نامیده مي

  
  والسالم من اهللا التوفیق
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